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Text: Jenny Olsson • Foto: Peter Cordén

JENNY OLSSON, arbetar som frilansande journalist 
med sport och golf som specialinriktning. Hennes repor-
tage har synts i svenska och utländska magasin och hon har 
tidigare gett ut träningsboken GolfFys – enkel fysträning för 
alla golfare, samt böckerna Skidnostalgiboken och Postor-
dernostalgi. Med basen i Stockholm har Jenny världen som 
sitt arbetsfält. 

– I Golfilicious har vi försökt att fånga allt det som gör vår passion till golfen så stor. 
Det är en lek där alla kan vara med och hitta just sin njutning, och det gör golfen unik. 
Jag gillar spelutmaningen skarpt, men också det avslappnade sociala umgänget.  
Att efter en runda slå sig ner på golfrestaurangen, klubbens hjärta, och snacka om 
sina lyckade – och oftast mindre lyckade – slag över en bit mat är värt rätt mycket, 
säger Jenny Olsson. 

PETER CORDÉN reser, som fotograf och grafisk 
formgivare med golf som specialitet, världen runt för att 
porträttera banor åt destinationer och anläggningar. Han 
har tidigare gett ut boken The Swedish Golf Experience, 
en coffee-table bok med 30 svenska banor, samt Green 
Guide. Peter är även frekvent bildleverantör till många 
svenska och internationella magasin. 

– Vi har en enorm skatt av fina banor i Sverige. Att åka ut en skön, varm sommarkväll 
när skuggorna blir allt längre är svårslaget. Att sen få slänga lite käft gör en alltid lika 
glad. Då spelar prestationen mindre roll, utan det är det psykologiska spelet, de ofta 
förekommande garven och lågvattenmärkena i de usla skämten vänner emellan som 
förgyller tillvaron, såväl under rundan som vid det nittonde hålet där mat och dryck 
intas, säger Peter Cordén.

Se mer på: www.golfilicious.se

Medverkande golfklubbar: Arlandastad Golf, Bokskogens Golfklubb, Bro Hof Slott Golf 
Club, Falsterbo Golfklubb, Fågelbro Golf & Country Club, Grönhögen Golf Links, Halmstad 
Golfklubb, Herrljunga Golfklubb, Hills Golf & Sports Club, Karlstad Golfklubb, Mölle Golf-
klubb, Tomelilla Golf, Tranås Golfklubb, Ullna Golf Club, Vallda Golf & Country Club, Visby 
Golfklubb, Åtvidabergs Golfklubb, Österåkers Golfklubb
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Smaka på det bästa  
ur golfens värld
Boken som ger er banorna, kockarna, recepten och anekdoterna!

”Vad är det med golf som väcker så mycket känslor, som gör det så fas-
cinerande att timme efter timme gå och slå på en liten, vit boll? Som får 
vuxna män och kvinnor att gråta av förtvivlan och frusta av glädje, hormons-
tinna juniorer att drapera klubban runt ett träd för att i nästa stund slänga sig 
ner på marken och kyssa gräset, och som ger knattar det bredaste av leenden 
när de leker med puttern på green. Fråga vilken golfare som helst i världen 
och du får i stort sett samma svar: utmaningen.”

Golfilicious fångar allt det som gör vår passion till golfen så stor. Ta del av 
härliga minnen från några av Sveriges främsta golfproffs och läs anekdoter 
som andra kända profiler delat med sig av. Laga maträtterna som vårt lands 
allra duktigaste golfkrögare och kockar bjuder sina recept på och låt ögonen 
vila på fotografierna från ett urval av alla fantastiska svenska golfbanor. 

Några av Sveriges duktiga golfproffs som delat med sig av sköna golfmin-
nen i boken är Fredrik Jacobson, Helen Alfredsson, Johan Edfors, Anders 
Forsbrand, Carin Koch, Robert Karlsson, Mats Lanner, Peter Hedblom, 
Pelle Edberg, Richard S. Johnson, Daniel Chopra och Sophie Gustafson.

Gästskribenter som gett boken allt och lite till är bland andra Erik 
Hamrén, Olle Sarri, Patrik Isaksson, Steffo Törnquist, Hasse Brontén, Peder 
Lamm, Göran Zachrisson, Fanny Sunesson, Stefano Catenacci, Barbro ”Lill-
Babs” Svensson, Joe Labero, Niklas Strömstedt och Peppe Eng.


