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 Super-
guide till 

custom 
fitting!

L
ika säkert som du de senaste åren funderat på om du 
verkligen behöver en så kallad smart-tv eller en bil med 
nyckellöst låssystem, har du nog grubblat över om du behö-

ver göra en custom fitting innan du köper en ny driver eller byter ut 
det gamla järnsetet. Custom fitting har blivit ett veritabelt modeord 
i golfbranschen och än mer så de senaste 10–15 åren. Förklaringen 
är regelorganens strikta begränsningar för hur golfklubbor, i hu-
vudsak drivers, får tillverkas vilket har inneburit att det inte längre 
går att lansera en driver som utklassar fjolårets i ett objektivt test. 
Istället har tillverkarna och i förlängningen också återförsäljarna 
fått fokusera på att framhålla möjligheterna att kunna skräddarsy 
din utrustning efter just dina behov, för att på det viset slå längre, 
rakare och mer konsekvent. 

Granskar vi statistiken verkar budskapet om att custom fitting 
är ett sätt du faktiskt kan köpa dig till bättre golf ha fått fäste. Enligt 
det amerikanska undersökningsföretaget Golf Datatech gjorde 38 
procent av alla golfare en custom fitting när de köpte nya järnklub-
bor år 2000. Fem år senare hade siffran ökat till 47 procent och 
ifjol var det en klar majoritet (62 procent) av alla konsumenter som 
skräddarsydde sitt nya järnset.

Att tiden när du bara gick in i shopen, ryckte ett set från hyl-
lan och slantade upp är förbi kan vi nog vara överens om. Men det 
döljer sig fortfarande mycket frågetecken bakom begreppet custom 
fitting – exakt vad är det du borde göra innan du köper nytt och hur 
går du till väga? Det är frågorna vi vill hjälpa dig att reda ut på de 
kommande sidorna.
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Attackvinkel, smash 
factor, spinntal och 
spinnloft. Förrvir-
rad? Lugn – bakom 
alla siffror döljer sig 
sanningar som kan 
sänka din score.

På PriceRunner hjälper vi dig att hitta det rätta priset på fler än 8 miljoner produkter. Här hittar du också värdefulla 
recensioner. Dessutom erbjuder vi Köpskydd så att du kan känna dig trygg med ditt köp på nätet.

Tunga prylar till lätta priser

Användarrecensioner , Expertrecensioner

Ludvig Fornell
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järn
Att 
tänkA  
när du 
köper 
nyA…

▶

A
tt skräddarsy en ny driver är ofta ganska roligt. 
Det går fort och enkelt att se skillnader. Även rätt 
utprovade järnklubbor kommer att garantera 
längre slag (12 meter i genomsnitt per järn enligt 
en studie Golf Digest i USA gjorde för några år 

sedan) men till skillnad från drivern är längre slag inte enbart 
det enda målet. Så vad kan du hoppas på när du skräddarsyr 
ett järnset? Enligt samma Golf Digest-studie som nämndes 
ovan kapade deltagarna sin handicap med 1,7 slag på bara sex 
månader efter sin utprovning. En studie från Ping, med ett 
stort antal järnfittings som underlag, bekräftade även att de 
flesta kan räkna med ökad längd (drygt nio meter i snitt med 
en perfekt utprovad järnsjua). Studien visade också en 
spridning på slagen som i snitt är 30 procent mindre än med 
de järnklubbor spelarna använde innan utprovningen. 
Fokusera på det här när du köper nya järn.

▶  toppjärn 

Din träffbild 
är konsekvent 
inom en enkro-
nas storlek.

▶ spelförbättrande

Om din träffbild normalt växer 
till en femkronas storlek i 
höjdled och ytterligare lite 
mer i sidled är det läge att 
titta på spelförbättrande eller 
möjligen även superspelför-
bättrande järn.

▶  superspel- 
förbättrande

När din träffbild med 
jämna mellanrum 
glider ut till kanterna 
av träffytan kom-
mer du vara oerhört 
betjänt av att spela 
med en klubba som 
har mer perimeter-
viktning och en 
djupare tyngdpunkt. 
Kom ihåg också att 
en av poängerna med 
custom fitting är att 
du har möjlighet att 
blanda olika modeller 
i samma set. Så länge 
skaft, vikt, loft och allt 
annat anpassas så att 
det inte blir ett brott i 
hur klubborna känns 
går det utmärkt att 
blanda olika modeller. 
Fråga din utprovare 
vad som går att göra.

▶  huvud 

Din bollträff är avgörande för 
vilken sorts järnklubbor du bör 
använda. Det finns ett skäl att 
det även på högsta proffsnivå är 
ganska sällsynt med bladklub-
bor, det kostar väldigt mycket att 
missa mitten av slagytan. Enligt 
TrackMans modeller så leder en 
bollträff 1,25 cm mot klubbhuvu-

dets häl eller tå på ett slag som 
är 154 meter långt till en miss 
i sidled på ungefär åtta meter. 
Bara att missa mitten med en 
dimple kostar ungefär två meter. 
De här siffrorna utgår från ett 
genomsnittligt MOI-värde och 
tyngdpunktsplacering. Ju längre 
bak du kan flytta tyngdpunkten i 
klubbhuvudet, för att därmed öka 
MOI-värdet, desto mindre blir 
effekten av missar. En ordentlig 
custom fitting kommer att ge dig 
chansen att prova olika sorters 
huvuden och se vad du trivs bäst 
med. Nedan är en bra utgångs-
punkt baserat på kategorierna i 
Hot List på sidorna 55–69.

▶  skaft

Precis som med drivern är det 
mer relevant att först anpassa 
skaftvikten än skaftets flex. Eft-
ersom järnklubbor är kortare och 
du inte svingar dem lika snabbt 
som med drivern kommer skaf-

tet dessutom inte att böja sig 
lika mycket och ha lika direkt 
påverkan på bollflykten som med 
drivern, vilket gör att flexvalet 
framför allt handlar om att du 
vill ha en känsla i klubban som 
du trivs med. Den andra viktiga 
punkten du vill kolla på efter 
vikt är förstås längd. Med järn 
behöver du inte oroa dig för att 
förlänga skaften, det handlar säl-
lan om särskilt mycket (ofta högst 
+/- 1 tum) heller för att se till att 
du kan adressera bollen bekvämt 
och svinga obehindrat. Var inte 
rädd för att ha förlängda skaft i 
järnklubborna, men välja ett kor-
tare skaft i drivern. Det är ingen 
ovanlig rekommendation efter en 
utprovning.

▶  lie

En direkt hygienfaktor. Köper du 
järn utan att vara noggrann med 
att se till att lievinkeln är rätt för 
dig (särskilt i wedgar och korta 
järn där det spelar större roll eft-
ersom loftet är högre) öppnar du 
Pandoras ask. Säg att tån på din 
PW pekar fyra grader upprätt i 
träffen och slaget är ungefär 110 
meter långt, så kan du räkna med 
att din boll missar målet med 8–9 
meter till vänster. Kom ihåg att lie 
inte kan provas ut statiskt, utan 
det krävs att du slår bollar (gärna 
med klubban du ska köpa, som 
i övrigt är utprovad för dig) och 
sedan stämmer av vilken vinkel 
som passar dig. Det är helt okej 
om det skiljer sig åt någon grad 
genom setet, det viktiga är ju att 
du trivs med varje klubba.

▶ inne vs ute

Förr i tiden var 
skiljelinjen mellan 
att göra en custom 
fitting på en range 
utomhus eller i 
en butik inomhus 
större. Men det 
finns för och nack-
delar med bägge.

▶ inomhus

+ Väder och vind 
stör aldrig. Boll-
flykten visas på en 
skärm och påver-
kas inte av yttre 
förutsättningar.
+ Du kan använda 
precis den boll 
du normalt spelar 
med för att se hur 
dina nya klubbor 
funkar ihop med 
den.*

▶ utomhus

+ Du ser boll-
flykten och har 
lättare att bilda 
dig en helhetsup-
pfattning om hur 
olika klubbor pre-
sterar, exempelvis 
vid slag i olika 
vindriktningar.
+ Du kan göra en 
ordentlig wedgefit-
ting, men då krävs 
dels att du kan 
slå fulla slag från 
gräs och har ett 
närspelsområde 
tillgängligt för kor-
tare slag.

custom fitting

* Det går förstås utomhus också, 
men oftast kommer en utprovare 
utomhus inte vilja att du slår bort 
ett dussin, eller fler, nya bollar.fo
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driver
D

rivern är en av de viktigaste 
klubborna i bagen att prova ut. Ju 
längre en klubba är, desto svårare är den 
att hantera (för de allra flesta). Därför 
finns det mycket att vinna på att vara 

noggrann när du gör en driverfitting. Bollhastighet, 
spinn och utgångsvinkel är de tre avgörande 
parametrarna för hur långt du kommer att slå en 
drive. Självklart är grundregeln att ju högre 
klubbhastighet du har, desto längre slår du. Men 
med drivern är ekvationen inte fullt så enkel. 
Eftersom drivern är den klubba du generar högst 
bollhastighet med kommer bollen också att utsättas 
för större luftmotstånd och lyftkraft. När dessa 
krafter ökar blir utgångsvinkel och spinntal mer 
avgörande för hur bollflykten ser ut och för längden 
på slaget. Det pratas ofta om att sänkta spinntal är 
den gyllene vägen till längre drivar, men det är långt 
ifrån sanningen för alla. Nyckeln är att matcha 
spinntal och utgångsvinkel efter din bollhastighet 
för att hitta den optimala kombinationen.
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▶ full koll?

Precis som när du 
syr upp en kostym 
är du i händerna 
på kunskapen hos 
utprovaren vid en 
custom fitting. 
Nedan är några 
kontroller för att 
identifiera om den 
du går till har koll.

○  Utprovningen 
börjar med en 
genomgång av 
dina nuvarande 
klubbor.

○  Träffbilden kon-
trolleras med 
sprej (helst) eller 
tejp.

○  Utprovaren 
fokuserar mer 
på skaftvikt än 
skaftflex.

○  Det finns många 
olika klubbhu-
vuden, skaft och 
grepp att testa.

▶ priset

500–1 000 kronor 
är normalt. Hos 
vissa får du dra 
av kostnaden för 
fittingen från klub-
borna du köper.

custom fitting

▶   driverns längd

Det har gjorts många studier på 
hur längre skaft i drivern påverkar 
slaglängden. Givet är att svinghas-
tigheten i regel ökar. Men särskilt 
för spelare som svingar på ett 
utifrån-och-in-spår och slicar sina 
drivar är ett långt skaft svårt att 
hantera och de allra flesta skulle 
vara betjänta av ett kortare för att 
lättare svinga bättre och förbättra 
träffbilden. Snittet på PGA Tour är 
45 tum idag och 44,5 tum på LPGA. 

▶  fokusera  
på snittet

Särskilt när du provar ut 
en driver är det lätt att 
stirra sig blind på den 
klubba som du slår det 
längsta slaget med. För 
att hitta den som kom-
mer prestera bäst ute 
på banan bör du lägga 
mer vikt vid den som 
i snitt, baserat på ett 
flera slag, gett dig mest 
längd.

▶  utnyttja 
rundningen

Har du tänkt på att 
en drivers träffyta är 
välvd? Det innebär att 
loftet ovanför mitten 
av slagytan är högre 
än siffran som står 
på klubban och vice 
versa. Det här är yt-
terligare ett skäl att 
du gärna träffar högre 
upp, vilket ger högre 
utgångsvinkel, lägre 
spinn och längre carry.

Är din sving mogen för ett längre 
skaft än så? Standarden i shophyl-
lan 2016 är 45,5 tum för herrar och 
44,25 tum för damer.

▶   spinn & utgångsvinkel

Lita inte på någon som säger att 
det finns ett optimalt spinntal för 
alla. Tvärtom har alla en individuell 
drömgräns att försöka nå. Beroende 
på din svinghastighet och din att-
ackvinkel kommer din optimala 
utgångsvinkel och spinn variera. 

Att 
tänkA  
när du 
köper 
nyA…

▶

Givet en konstant attackvinkel kommer en lägre 
svinghastighet kräva högre utgångsvinkel och 
mer spinn för optimal bollflykt och vice versa – till 
en viss gräns, svingar du långsammare än cirka 
80 mph är mindre spinn igen positivt givet att du 
ökar utgångsvinkeln tillräckligt. Viktigt att komma 
ihåg här är att för de allra flesta av oss, som inte 
svingar en driver 112 mph som en genomsnitt-
lig PGA Tour-spelare gör, är utgångsvinkeln det 
viktigaste att optimera eftersom spinn påverkar 
flykten mindre vid lägre hastigheter. Och det som 
har absolut störst påverkan på utgångsvinkeln är 
driverns loft.

▶ loft är viktigt

Eftersom vi slår en lägre loftad järnklubba längre 
än en högre loftad är det allt för lätt att tro att 
lägre loft på drivern är positivt. Eftersom många 
slår ner på bollen med drivern är högre loft en 
förutsättning för att optimal prestanda. Det är 
oerhört underskattat hur viktigt det är att hitta 
rätt loft för att optimera din slaglängd. 

▶ 5 grader = 25 meter

Låt oss ge ett exempel. Med en bollhastighet på 
140 mph (vilket kräver en svinghastighet kring 95 
mph som är ungefär genomsnittet för en manlig 
amatörspelare) och ett konstant spinntal på 
2 750 rpm kommer en utgångsvinkel på 10 
grader ge en förväntad carry kring 192 meter. 
Om utgångsvinkeln istället är 15 grader ökar car-
rylängden till cirka 217 meter.

Betyder det här att du ska köpa en driver med 
15 graders loft? Nej, så enkelt är det inte. Det här 
var ett teoretiskt exempel baserat på en given 
bollhastighet och spinn. Att det i verkligheten 
finns fler variabler att ta hänsyn till understryker 
behovet av att prova ut ditt optimala driverloft. 
Enligt Pings studier ger en grad högre loft cirka 
0,7 grader högre utgångsvinkel och 220 rpm mer 
i spinn.

▶  glöm inte 
facevinkeln

Hur slagytan är vinklad i 
horisontalplan – öppen, 
stängd eller vinkelrätt 
mot mållinjen – har väl-
digt stor påverkan på ut-
gångsriktningen av dina 
slag. En duktig utprovare 
har koll på detta och 
kommer att anpassa din 
driver så att den passar 
dina svingtendenser.
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▶  bollhastighet

För varje mph i ökad bollhastighet 
vinner du grovt sett två meter i 
längd. Hur snabbt du svingar kom-
mer självklart att ha den enskilt 
största effekten på hur hög bollhas-
tighet du kan uppnå. Men många 
kan känna igen sig i att en högre 
hastighet på klubbhuvudet  inte 
alltid garanterar längre slag. Skälet 
är att träffbilden generellt försäm-
ras när du svingar aggressivare och 
träffar du mot tån eller hälen på 
slagytan kommer du bara kunna få 
ut en bollhastighet som är 1,35–1,4 
gånger svinghastigheten medan 
samma kvot vid en mer centrerad 
träff kan vara uppåt 1,5. För en 
manlig snittsspelare som har en sv-
inghastighet på 94 mph med driv-
ern kan det innebära en skillnad på 

upp till 30 meter i carrylängd. Din 
förmåga att konsekvent träffa dina 
drivar i mitten av slagytan är alltså 
avgörande för hur långt du slår. 
Driverns vikt och längd kommer att 
ha stor påverkan på din träffbild.

▶  driverns vikt

Vi fokuserar gärna på vilken flex 
som anges på ett skaft, men san-
ningen är att siffrorna som talar om 
skaftets vikt är viktigare. Vad skaftet 
väger avgör till stor del vad din 
driver kommer att väga, eftersom 
klubbhuvudena i regel inte varierar 
mycket i vikt kring cirka 200 gram. 
Här är det svårt att ge generella tips. 
Men spelare som svingar snabbare 
och framför allt aggressivare (med 
en kraftfull, ofta kvick vändning på 
toppen av svingen) tenderar att 

föredra och gynnas av tyngre skaft 
(>70 gram). En lättare driver ökar de 
flestas möjlighet att hitta mer fart, 
men var noggrann med att välja en 
skaftvikt som ger dig en konsekvent 
centrerad bollträff. 

Ofta framhålls att tyngre to-
talvikt och svingvikt hjälper den 
som kämpar mot en vänstermiss 
(för en högerspelare) och vice 
versa, men det är ingen universal 
sanning. Däremot är det tveklöst att 
vikten, även svingvikten (hur drivern 
är balanserad), kommer att påverka 
hur bra du trivs med den och är 
avgörande för hur ofta du kan upp-
repa en bra bollträff. Eftersom du 
bara kan se vad som passar dig 
genom att testa är det här ett ut-
märkt exempel på varför en custom 
fitting när du köper ny driver är väl 
investerade pengar.

Så många meter tjänade spelare 
som fick en optimalt anpassad 
driver jämfört med sin nuvarande 
enligt en färsk studie, baserad på 
fittings under ett års tid, som Ping 
genomfört. Samt en 25 procent 
tajtare spridning av missarna.

▶  låg träff  
= hög spinn

När du träffar lågt på 
slagytan inträffar en 
kraft som kallas ”gear 
effect”, vilket leder till 
lägre utgångsvinkel och 
högre spinn. En träff 
lågt på slagytan kan ge 
uppåt 2 000 rpm lägre 
spinn än en träff högt 
upp, ovanför mitten.

För mer inFo kring program och anmälan, vänligen besök: www.golfdigestevent.se

ArrAngerAs Av i sAmArbete med

5–6 & 27–28 
maj 2016

nya event!

obs! begränsat  
antal platser

» För Frågor, vänligen kontakta: david.andersson@egmont.se 

Frösåker golf & Country Club

Matz evensson

viktor gustavsson

Det finns inget som slår ljudet och känslan av en 
riktigt välslagen wedge. Vägen dit börjar med din 
närspelsteknik och ett bra närspel är nyckeln för  
dig som verkligen vill ta din golf till nästa nivå.
I Golf Digests nya närspelsakademi, som 
i tidningen består av 49 sidor knivskarpa 
instruktionsartiklar under året, delar vi med 
oss av våra bästa tips som garanterat kommer 
lyfta alla läsares närspel. Men vi vill ta det 
ett steg längre och möta dig öga mot öga. Vi 
kommer under två fullspäckade dagar att gå 
igenom närspelets absolut viktigaste delar 
i teori och praktik och analysera just dina 
behov. Utöver det kommer Titleists kunni-
gaste fitting-experter visa hur rätt utrustning 
kan göra underverk för ditt närspel. Och allt 

det här gör vi på Frösåker Golf & Country Club 
där du bland annat kommer få testa dina ny-
vunna färdigheter på den läckra linksbanan, 
med nio utmanande korthål.

Missa inte den här unika chansen att lyfta din 
golf till helt nya höjder!

/Matz Evensson och Viktor Gustavsson

närspelsakademi

Du får allt detta:
» Lektionspass med matz evensson och 

viktor gustavsson (pitchning, chippning 
och puttning). Här jobbar vi med allt 
från att lära ut rätt bollträff till en korrekt 
pitchsekvens. Hur du bäst läser en putt? 
det går vi också igenom!

» Närspel på proffsvis. Hur bra är 
ditt närspel? På det här passet får du 
chansen att mäta ditt närspel precis som 
proffsen gör med swedish golf teams 
8-bollstest.

» Optimera din utrustning. några av eu-
ropas främsta utrustningsexperter kollar 
upp din putter och dina wedgar i titleist 
national Fitting Center och analyserar 
hur utrustningen kan hjälpa dig att lyfta 
ditt spel.

» Mat: Frukost, lunch och middag dag 1. 
Lunch dag 2.

 För maximal kvalitet på träningen delas 
deltagarna in i homogena grupper utifrån 
handicapnivå. max 7 pers per grupp. 

Pris 3 495 kr

boka nu!
Rabatterade 

erbjudande: från 
titleist och scotty 

Cameron!

Plus
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wedge

fyller 
din bag

Att 
tänkA  
när du 
köper 
ny…

Att 
tänkA  
på när  
du…

▶

▶

N
yligen var vi med på en wedge-
fitting med Bob Vokey – som de-
signat och gett namn åt Titleists 

wedgar sedan 1999. Här handlade det 
mindre om hårda siffror från en launch-
monitor än att studera bollflykt och (vi 
skojar inte) torvor för att dra slutsatser 
om vilken wedge som skulle passa bäst. 
Nu är det få som har lika mycket kun-
skap om att bygga och prova ut wedgar 
som Vokey, men det här är signifikativt 
för hur en ordentlig wedgeutprovning 
måste gå till. Givetvis behöver du en 
launchmonitor för att göra det som kall-
las för gap-fitting, där du ser till att du 
har jämna och bra avståndsglapp mellan 
dina wedgar. Men resten handlar myck-
et om hur sulan interagerar med marken 
i träffen och vilken modell som hjälper 
dig mest.

G
ivetvis är det viktigt att prova 
ut alla klubbor i bagen. Det sista 
du vill är att ha en klubba, vare 

sig det är järnsjuan eller fairway- 
femman, som du inte är bekväm med 
eftersom den inte känns lika bra. Inte 
sällan, även om det är ett järn mitt i se-
tet, beror sådant på att klubban inte 
matchar de övriga sett till exempelvis 
lievinkel eller svingvikt. Några viktiga 
beslut du behöver ta om din uppsätt-
ning i bagen sker i både ändar av setet. 
Dels gäller det att ditt järnset och dina 
wedgar matchar varandra på ett sätt 
som ger jämna och användbara av-
ståndsglapp. Samma sak gäller förstås 
mellan drivern och ditt längsta järn, 
men här är det en poäng att också 
fundera på användningsområdet för 
respektive klubba. Hur högt måste du 
exempelvis kunna slå din fairwaywood 
för att den ska ge dig mest nytta, använ-
der du hellre en fairwaywood eller en 
hybrid ur rufflägen när det är långt kvar 
till hål, vilken är den längsta järnklubba 
du bör använda? Allt det här är frågor 
som en duktig utprovare tänker på och i 
den personens ögon handlar en custom 
fitting om att bygga tio-tolv som alla 
passar dig och samspelar med varandra. 
En bra ”set makeup”, som det brukar 
kallas, kommer att hjälpa dig spara slag.fo
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▶  ditt längsta järn

Inom fittingvärlden finns något som kallas för 
24/38-regeln. En tumregel som säger att de allra 
flesta inte kan hantera en järnklubba som har 
lägre loft än 24 grader eller är längre än 38 tum, 
eftersom bollträffen blir allt för inkonsekvent. 
Idag motsvarar det en järnfemma hos de flesta 
märken. För flera kan en järnfyra förstås vara an-
vändbar, men se till att du med regelbundenhet 
slår den längre än järnfemman (inte sällan blir 
längdskillnaderna mellan klubbor alldeles för 
små mellan de långa järnen) och att den ger en 
användbar bollflykt.

▶  fairwaywoods eller hybrider 

Precis som i alla delar av en custom fitting 
är smak och tycke i centrum. Du kommer 
knappast spela bra med klubbor du inte gil-
lar utseendet hos. Men låt oss ta ett mer 
prestandabaserat anslag på frågan om vilka 
klubbor du borde ha mellan drivern och ditt 
längsta järn. Just utgångsvinkel, höjd och 

mot bollen är hög bounce och breda sulor också 
att rekommendera.

▶ smal sula, låg bouncevinkel

Passar för spelare som normalt tar tunna eller 
knappt någon torva alls, och som spelar på 
hårdare, torrare underlag med mindre sand i 
bunkrarna och mer kortklippt gräs runt green-
erna. Spelare som har en flackare infallsvinkel 
mot bollen och gillar att öppna upp klubbhuvu-
det för att slå olika typer av finess-slag kommer 
trivas med lägre bounce och mer slipade sulor.

▶  stalltips

För de allra flesta svenska spelare kommer bre-
dare sulor och högre bounce göra livet enklare. 
Tittar du ner i proffsbagar är det inte ovanligt att 
ha flera olika wedgemodeller sett till sulbredd, 
slipning och bounce – våga göra likadant du med. 
Definiera användningsområdet för varje klubba 
och se till att den lämpar sig bäst för just de sla-
gen. Glöm inte att vara noga med att prova fram 
rätt lievinkel. Inte sällan är det att rekommendera 
att ha lite flackare lie på wedgarna då det är en 
dödssynd när hälen slår i marken först, stänger 
bladet och klubban gräver ner sig i jorden.

landningsvinkel är intressant att fundera över 
när det gäller dessa klubbor eftersom det styr 
hur snabbt du kan räkna med att få stopp på 
bollen vid inspel mot green. Vi lät ett par spe-
lare, med handicap från 0–18, jämföra fairway-
woods, hybrider och långa järn med samma 
loft. Här är resultaten:

▶  fairwaywoods vs hybrider 

carrylängd: + 14,6 meter (med fw)
utgångsvinkel: - 0,2 grader (med fw)
höjd: + 4,3 meter (med fw)
landningsvinkel: + 3,4 grader (med fw)
spridning i sidled: + 3 meter (med fw)

▶  fairwaywoods vs  
hybrider från ruffen

carrylängd: + 19,8 meter (med fw)
utgångsvinkel: - 0,4 grader (med fw)
höjd: + 3,3 meter (med fw)
landningsvinkel: + 1,3 grader (med fw)
spridning i sidled: + 0,9 meter (med fw)

▶  hur många behöver du?

En professionell utprovare ska inte 
bygga fler klubbor än du behöver. 
Särskilt för spelare som svingar 
långsammare kan loftglapp på 3–4 
grader vara för lite för att se tillräck-
liga skillnader i slaglängd.  

▶  omfamna 
hybriden

I snitt har PGA 
Tour-spelare 
1,7 hybrider i 
bagen, LPGA-
spelare 3,2 
hybrider och 
seniortour-
spelare 4,1 
hybrider. Slår 
du dina långa 
järn högt nog 
för att välja bort 
hybriderna?

▶  prova 
utomhus

Enda sättet att 
verkligen prova 
ut dina wedgar 
är att slå dem 
på gräs, från 
ruff, ur bunkern 
och jämföra 
olika modeller. 
Rangemattor 
ljuger alltid i det 
här avseendet.

▶  bounce och sula

När du väljer wedge ska du idag inte bara ta ställ-
ning till loft och bouncevinkel. Även vilken form 
på sulan, hur den är slipad, går att välja mellan 
hos de absolut flesta varumärken numera. Det 
ska vi vara glada över för det påverkar – förmodli-
gen mer än du tror – hur wedgen beter sig.  
Ju bredare sulan är, desto högre blir den  
effektiva bouncen i träffen. Slipningen spelar 
också roll – ju mer rundad sulan är desto lägre 
blir den effektiva bouncen. Detsamma gäller om  
sulan är avfasad längst bak, då minskar också 
den effektiva bouncen. Allt det här avgör hur 
klubban beter sig ur olika lägen, hur stora torvor 
du kommer ta, hur lätt/svårt det är att slå vissa 
typer av slag och i viss mån även hur hög din 
bollflykt kommer att vara. Vill du göra det  
ordentligt räcker det alltså inte med att kon-
statera att du borde ha en viss bouncevinkel och 
sen köpa en wedge med den siffran på.

▶  bred sula, hög bouncevinkel

Passar för spelare som normalt sett tar stora, 
djupa torvor och som spelar på mjuka banor med 
gott om sand i bunkrarna och mycket ruff runt 
greenerna. Svingar du med brant infallsvinkel 


