Betala tillbaka fikapengarna Alf Lindberg, eller börja spela golf !
Weine ringde mig på tisdagseftermiddagen, efter SNO,s ”antikrunda”.Jag hörde signalen som i en
dröm.Jag låg och sov efter en usel golfrunda och va mentalt helt knäckt !
När jag hade vaknat till lite så ringde jag Weine.-”nu måste du skriva till Alf Lindberg igen, gå in på
hemsidan så får du se vad han skrivit, sa Weine -!
Som sagt jag spelade golf på tisdagen.Golf och orientering har många likheter.Det som väsentligt
skiljer är att orientering är konditionskrävande medan golf är mentalt oerhört krävande.Det har jag
erfarit idag.Den som spelar golf vet hur det kan kännas ibland.
I golf har man 18 hål, i orientering kan man ha 18 kontroller . Man måste ha en taktik för varje
hål/kontroll.Gör man misstag så straffar det sig hårt i resultatlistan.Försöker du reparera ett misstag
med att chansa på nästa hål/kontroll, så straffar det sig för det mesta.
Det är en hög tröskel för att kunna njuta av orientering/golf.Efter 20 år som golfspelare och 40 år
som orienterare så känner jag mig ibland som nybörjare i alla fall.
Man får se Sverige/Världen.Man åker på tävlingar/golfutflykter lite varstans.Ibland är det en
tillrättalagd arena och ibland bara urskog.
Snacket är precis detsamma- hade jag gjort så- då du!-jag va lika bra som honom på den(-t)
kontrollen /hålet. Om inte så …….. !
Med andra ord , om inte om funnits så skulle jag ha vunnit alla golftävlingar och OL-tävlingar!
Känns det igen ?
Men Alf ,betala tillbaka fikapengarna! Vadet gällde bara på den banan som jag hade lagt och ingen
nybörjarbana i stigtäta Tvetaskogen !
Men OK, jag kan förlänga vadet att gälla på alla banor som jag lägger. Jag meddelar i förväg så att
du kan ta med eget fika.
Vi sesi Strängnäs
Greger

