
tappade s lag

Per-Ulrik Johansson har touch för närspelet.
Fredrik, Leif, Mats och Margareta her sett 
honom  förr – men bara i sin iPhone.



tappade s lag

Hej, kul att se dig också i verkligheten!
En sommar har gått, tre månader tillsam-

mans med Per-Ulrik Johansson har passerat.
Tillsammans i vår iPhone, alltså, i appen Golf 
Tech Närspel.

Nu möts vi på chip- och puttinggreenen på 
Ullna Golf Club. Fyra av de fem i vår testpanel – Fredrik, Leif, Mats och 
Margareta, alla glada medelgolfare – kan närvara för att drillas av  
Per-Ulrik Johansson.

Några av de närspelsövningar som de förut tipsats om i appen ge-
nomförs under en eftermiddag när solen sakta sänker sig över Ullna-
sjön och skuggorna blir allt längre på det gröna spelfältet.

Ingen iPhone behöver användas den här gången.
”Men vi har verkligen inspirerats av appen. Handicapsänkning-

arna har visserligen varit få men mycket av det vi har lärt oss har vi 
redan stor hjälp av. Instruktionerna är tydliga och enkla, att filma sina 
egna slag och jämföra dem med Per-Ulriks professionella teknik är 
nyttigt , övningarna är bra och gör det roligare att träna närspel”, säger 
Margareta  Ekström, nybliven golfare som hittills nått 26,9 i handicap.

Nybliven och nyfrälst… jo, hon glöder av entusiasm. Testgänget är 
överens. De korta och koncisa budskapen har nått fram.

Tillsammans med Ulf Aronsson, Mobimake AB, har den förre Ryder 
Cup-vinnaren Per-Ulrik Johansson utvecklat appen som till hundra 
procent handlar om närspel. Chip, pitch, bunkerslag och puttning.

Resan började på Gran Canaria där instruktionerna filmades. 
 Tekniken utvecklades och förfinades. Appen släpptes för att kunna 
 laddas ned till en kostnad av ungefär två, tre hinkar med rangebollar. 

36 instruktionsfilmer finns att beskåda och att  lära sig av. I filmdelen 
kan slag med pitchar och wedgar spelas in. Videon kan scrollas fram 
och tillbaka. På samma display syns Per-Ulriks rörelse när han utför 
samma typ av slag.

”Den delen har jag haft mest nytta av. Man ser gärna sin sving när allt 
har känts bra och man påminns lika gärna om vilka misstag man gör, 
man kan ha nytta av det ute på banan”, säger Mats Josefsson.

”Min pro säger att jag har tre enkla saker att alltid komma ihåg. Att  
snabbt titta på filmerna på rangen före rundan är otroligt värdefullt”, 
tillägger Fredrik Söderblom. ”Det är alltid kul att se sig själv toppa ett 
bunkerslag…”

ny svensk app 
– en smart väg 

till bättre närspel
t e x t  t o m a s  h a g f e l d t   /   f oto  u l f  b e r g l u n d
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Appens tredje del handlar om Per-Ulrik Johanssons övningar. Den här dagen är han själv här för att visa 
dem, andra dagar handlar det om att på egen hand kunna ta sig tiden att nöta det viktiga närspelet. Med förbe-
redda  övningar och tydliga mål görs träningen enklare. På så sätt kan även en app som Golf Tech inspirera.

Utvecklingen fortsätter och fler app-nyheter lär presenteras. Vad saknas?  Vad kan bli bättre?
”Eventuellt möjligheten att rita streck och pilar på bilderna för att kunna se kroppens och klubbans vinklar 

på ett ännu tydligare sätt. Annars är det appen för det långa spelet vi väntar på.”
Närspelet i all ära, några briljanta bunkerslag och puttar kan ge segrar i både FedEx Cup och i matchen mot 

det egna handicapet – men även en perfekt slagen drive med maximal uppvridning är något att sträva efter. 
Kanske ett nytt test kan göras nästa sommar. 

”min pro säger att jag har tre saker 
att tänka på. att titta på filmerna 
före rundan är värdefullt.  alltid kul 
att se sig själv toppa ett bunkerslag.”

golf tech närspel 
 består av tre delar:  Teknik

videor med PerUlrik Johans

sons tips (36 filmer om chip, 

bunker, putt och pitch), inspel

ning av dina egna slag som kan 

scrollas och synkroniseras med 

PerUlriks samt övningar för 

att träna specifika moment. 

Utvecklad av Mobimake AB för 

iPhone, iPad och iPad touch, 

31 MB, 38 kr hos iTunes. 

Mer på golftech.se.

Ibland känns bollarna större än hålkopparna.
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så tyckte panelen om appen
leif aveklint 
Hcp: 20,7  Klubb: Ingarö GK 
tack vare appen har jag åter 
påmints om golfens grunder. För 
min del har den hjälpt som mest 
vid chippar och bunkerslag. Jag 
har förstått att min uppställning 
inte varit den perfekta. Avstån
det mellan fötterna bör vara 
längre när jag tar min stans. Jag 
har påmints om saker jag glömt 
bort. Däremot kan jag tycka att 
videosnuttarna är för många – 
det kan räcka med ett par filmer 
per moment, och man skulle 
kunna dela upp instruktionerna 
i tre kategorier, från nybörjare till 
medelgolfare och elit.

margareta ekström
Hcp: 26,9   
Klubb: Björkhagens GK
först handlade det rent 
tekniskt om hur jag skulle 
använda telefonen och funk
tionerna. Det gick relativt fort att 
förstå. När jag förstod möjlighe
terna var det bara att förstå hur 
perfekt det är att lära sig golf på 
det här sättet. Instruktionen är 
väldigt grundläggande. Extremt 
tydlig och bra. Jag har påmints 
om allt det jag lärde mig när jag 
började spela. Jag har suttit på 
tunnelbanan, tittat och lyssnat 
på appen, tänkt på golfproblem 
och lärt mig mycket.

fredrik  söder blom
Hcp: 28  Klubb: Bro-Bålsta GK
mitt spel är som en sinus
kurva. Det går verkligen upp och 
ner och åt alla håll. Och när jag 
närmar mig greenen tappar jag 
massor av slag. Från bunkrarna 
toppar jag bollarna – som att slå 
bort tupéer från dvärgar... det 
behövs varningstrianglar i 360 
graders vinkel.
Men faktum är att träningen i 
sommar har hjälpt till. Jag kän
ner mig något tryggare när jag 
tar fram wedgen. Att filma och 
jämföra sig med PerUlrik har 
varit lysande.

mats josefsson
Hcp: 13,7  Klubb: Sollentuna GK
jag har filmat min sving  och 
gjort jämförelsen med PerUlrik. 
Jag kommer aldrig att nå den 
nivån men tycker att det alltid är 
värdefullt att se hur riktiga proffs 
svingar. Tidigare har jag gjort no
teringar i anteckningsblock – nu 
kan jag i appen se filmer på min 
sving, både när jag svingar bra 
och sämre. Man kan lättare hitta 
tillbaka till det som varit bra. 
PerUlriks tips för halva slag har 
varit viktiga och jag jobbar på att 
hitta rätt längd i baksvingen och 
slå lugnare.

kenno  
johansson
Hcp: 8  Klubb: Arlandastad
per-ulrik ger tips som är 
korta och koncisa. Så mycket nytt 
sägs inte, men det är igenkän
nande och bra. Ett plus för den 
smidiga filminspelningen och 
scrollningen som jag använt mig 
av mycket under sommaren. För 
min personliga del handlar det 
mycket om uppvridningen, när 
jag ser filmen blir det tydligt när 
jag gör rätt eller fel. Jag tränade 
hårt en dag  – dagen efter fick jag 
ihop 38 poäng. Golf är oförutsäg
bart, men självklart var det ap
pens förtjänst...

Din skugga stannar kvar. PU, Margareta och Mats.

Sveriges äldsta18-hålsbana
En helt ny upplevelse

Sveriges äldsta 18-hålsbana har genomgått en 
omfattande ombyggnad med bl a nya spännande 
greenområden och ny bansträckning. Vi sticker 
ut hakan och påstår att det är en av Stockholms 
mest intressanta och utmanande golfbanor. 

Vi erbjuder dig och ditt företag en attraktiv golf-
anläggning och marknadsplats för att komma 
närmare kunderna och bygga långsiktiga rela-
tioner endast 11 minuter från Stureplan.

Kontakta klubbdirektör Jochum Söderström för en 
förutsättningslös diskussion angående företagsgolf och 

skräddarsydda golfpaket.

www.lidingögk.se • jochum@lidingögk.se • tel: 08-731 79 00

European Boys’ Team Championship 2012
Hosted by Lidingö GK
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