ALL VÅR BÖRJAN BLIVER SVÅR
Vi alla som någon gång under 50- och 60-talen öppnade en spelbok för att lära oss spela ett
instrument kommer ihåg att det fanns (i alla fall i pianoboken) en melodi som hette just så ”all
vår början bliver svår”. Den spelades enligt principen ”pekfingervalsen”, och var naturligtvis
det lättaste man kunde utsätta en liten blyg 10-åring för. Men det var jättesvårt ändå. Dels
fanns det ett inslag av tvång från föräldrarnas sida och sedan var det ju faktiskt så att det var
roligare att bygga koja i skogen med kompisarna än att sitta hos tant Beda och öva på att slå
ned ett antal vita tangenter i rätt ordning. För tränat hade man ju inte gjort (kojorna i
skogen!).
Det här jag just nu sysslar med är också något ovant och otränat, minus tvånget. Det här är
högst frivilligt men likafullt svårt och ovant. Man skall för övrigt passa sig noggrant från att
fråga någon om lov – det kan bli så att personen svarar ”så bra, gör det!” och då sitter man
där med r-n i rävsaxen.
Nu är det bara att ta en viss gubbe med svans och bockfot i båten och börja ro! Vi får se vart
vi hamnar – det kan bli en öde ö eller en säker hamn. Det kan också gå alldeles i kvav och vi
hamnar i passagerarens hemtrakter. Inga löften utfärdas!
Min tanke är att då och då, när andan faller på (sedär – ett rim) skriva något lite om golf från
gräsrotsnivå. Tankar, idéer, minnen och lite av varje på och omkring en golfbana nära mig.
För säkerhets skull görs det här under pseudonymen ”Lille gubben”. Lille gubben kan vara
Pippis häst (kanske mindre troligt), en gubbe ca 1.50 hög (nja), en åldring (tveksamt) eller en
medlem vilken som helst egentligen (pengarna tillbaka på den insatsen).
Vi kan väl börja med att fastslå att vi på Kalmar GK har en alldeles fantastisk golfanläggning.
Den blir bara bättre och bättre allteftersom Fredrik och hans grabbar bara fortsätter och
fortsätter och fort . . . . . . Så skall vi också snacka om vår klubb inför andra: En fantastisk
klubb som ni bara måste besöka och spela! Reklam grabbar och tjejer, reklam!
Nu är det bara så att även vi spelare har ett ansvar! Torvor, torvor, torvor och
nedslagsmärken! Vi vill ju alla att våra banor skall vara i toppskick och locka greenfeegäster
hit till Kalmar. Eller hur? Håller du med? Vilka håller inte med om det? Det måste vara du
och du och du och du som inte hämtade torvan (trampa till ordentligt!) du just slog upp! Eller
var det du och du och du och du som, faktiskt, träffade greenen med ett inspel och sket i att
laga märket?
Vi börjar där!

Lille gubben

