NPC – Golf– Island
Tappra svenska golfare trotsade regn och vind på Island!
Den 24 – 27 augusti arrangerades NPC i Golf på Island. Tävlingarna spelades på
Sudurnesja Golf Club alldeles utanför Keflavik. Klubben bildades 1964 och en bana
iordningställdes utmed Atlantens strandlinje. Sverige har sedan några år valt att inte
delta men nu var det åter dags. Med kort varsel togs ett lag bestående av sex herrar
och, från början tre damer, ut att representera Svensk polis. Det blir inte alltid som
det är tänkt då en av damerna tvingades lämna återbud i sista stund. De som
representerade Sverige var på herrsidan Hans-Olof Johansson, Martin Andersson,
Daniel Andersson, Kristian Nilsson, Kristoffer Sköld och Henrik Stenberg och på
damsidan Sandra Alrud och Stina Karlgrund. Torbjörn Walthersson deltog som
lagledare och coach.
Spelarna anlände till Island från olika håll i Sverige och möttes av en spektakulär
bana alldeles utefter havet. Vädret på ankomstdagen var helt perfekt. Islänningarna
var själva mycket förvånade eftersom det var uppehåll och sol och i stort sett
vindstilla. Efter en träningsrunda verkade det mycket lovande men värdarna från
Island varnade oss. Det skulle bli värre och det blev det. Tävlingarna var planerade
till två speldagar med 18 hål per dag. Värdarna från Island menade att det skulle bli
”dåligt väder” den andra speldagen och att man därför valde att köra 36 hål på
fredag. När islänningarna själva säger ”dåligt väder” då är det nog riktig illa tänkte vi.
Det visade sig att det var ett helt rätt beslut. På lördagen vräkte regnet ner och det
blåste storm. Flaggorna nästan låg efter marken och det fanns inte en möjlighet att
det gått att genomföra spel.
Hur gick det då?
Fredagens 36-hålstävling inleddes med hyfsat förmiddagsväder som under
eftermiddagen övergick mer och mer i regn och blåst. Det svenska laget bemästrade
inte detta fullt ut och kunde tyvärr inte mäta sig med spelarna från Island, Danmark
och Norge. Bästa placering fick Sandra Alrud som slutade trea i damklassen och fick
för det en bronsmedalj med i bagaget. Mycket bra prestation efter nackoperation och
lång rehabilitering utan golf under hela våren och försommaren. I herrklassen klarade
sig Martin Andersson bäst och slutade på en hedrande sjätteplats.
Arrangören visade att det går att fixa tävlingar av det här slaget utan klara riktlinjer.
Det skedde en del snabba förändringar och förutsättningar för lagpriset var inte helt
klara när tävlingarna startade. Allt ordnade sig, utom för det svenska laget som
dessvärre hamnade utanför prisplats. Sveriges lag var fyra slag från en tredjeplats.
Lagtävlingen vanns inte helt oväntat av Island.
Nordisk mästare i herrklassen blev Sigurbjörn Torgiersson från Island och
damklassen vanns av June Bolme från Norge. Lagtävlingen vanns av Island.
Många minnen att ta med sig hem
Det var en minnesvärd upplevelse att besöka Island för att få spela golf. Utöver en
spännande och annorlunda golfbana fick vi också uppleva hur späckhuggare eller
om det var knölvalar lekte i vattnet utmed golfbanan. Dom visade upp sig flera
gånger under inspels- och tävlingsdagarna. Att vara meterolog på Island kan inte

vara lätt när vädret ändrar sig så snabbt så att det inte alltid går att förutse. En
erfarenhet som vi också märkte av. En stund sol nästa stund storm och regn.
Eftersom det inte blev något spel på lördagen blev det tid över för stadsbesök i
Reykjavik innan allt avrundades med bankett och prisutdelning. Innan lagen skildes
åt fick vi informationen att det eventuellt är Sverige som står på tur att om fyra år
arrangera nästa NPC i Golf. Vid bättre efterforskning så är det förmodligen Norge
som är arrangör enligt den planering som länderna tog beslut om vid en träff under
våren. Oavsett om det blir Norge eller Sverige som arrangerar så har vi goda
förutsättningar till revansch. Då ska vi ta nya tag för att visa våra nordiska grannar att
vi har många duktiga golfare inom Svensk polis. Vi ser fram mot ett Nordiskt
mästerskap i Golf 2021 och hoppas då att någon från Svenska laget står som
segrare.
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