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▶ det är nu femtonde året som vi visar dig all a klubbor

s o m d u b ö r k ä n n a t i l l o m d u v i l l kö pa e t t b ät t r e s p e l

2004, på den tiden då, tro det eller ej, drivers med justerbar hosel
inte ens var tillåtna, fattade Golf Digest med viss vånda beslutet att
för första gången i tidningens 54-åriga historia börja betygsätta golf
utrustning. När Hot List nu är inne på sitt femtonde år, och tanken på
en driver utan justeringsmöjligheter känns nästan galen, är ansvaret
allt större. Varför? Med färre butiker och mer pengar som läggs på
e-handel har det blivit svårare för medelgolfare att få smarta råd om
vad de ska köpa och information som de kan lita på. Vi menar att
Hot List fortsatt är den mest värdefulla källan mitt i all f örvirring.
Förhoppningsvis kan det också vara en tankeställare så att du tittar
igenom de klubbor du haft i bagen lite för många år. ▶ Vi hjälper
dig genom att vara noggranna och ha en bred metodik – objektiv,
ocensurerad och ärlig. Den omfattande processen är intensiv, och
störst fokus ligger på de två veckorna då vi har vår årliga Hot List
Summit – nu senast på Pinehurst Resort. På den passande platsen
åtog sig våra redaktörer, experter och golfspelare att bestämma vilka

Foto av Dom Furore

produkter som är viktiga 2018. Vi har lärt oss att de mest betydelse
fulla klubborna inte bara är de som tilltalar branschens experter och
ett rum fullt med akademiker, utan är de som går hem hos spelare
som du. ▶ De 121 klubborna på 2018 års Hot List är ett rekordstort
antal, vilket inte beror på att det är svårt att sticka ut i en bransch där
det mesta ser likadant ut, utan snarare en hyllning till att klubbor
från både stora och små tillverkare kan hjälpa golfspelarna att bli
bättre. Det är inte bara det att dagens utrustning är bättre än gårdagens. (Det är den. Vi har testat och du kan läsa resultaten från sidan
82.) Det är att så många av de nya klubborna är bättre på sätt som
vi inte ens kunde drömma om 2004. Vi snackar om lövtunn konstruktion av fairwayklubbor, en ny kategori järnklubbor (distans
klubbor för bättre spelare, från sidan 104) och grooves som är så
vassa att du glömmer att det någonsin funnits en regel för grooves.
▶ Det har varit en fantastisk resa sedan 2004, men målet är detsamma:
mer välinformerade och bättre utrustade golfare som spelar bättre.
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drivers
▶ v il l d u h a ma x i ma l a j u ste r in g s möj lig h e te r ?

e l l er v il l d u b a ra ha något e n ke lt? oavs e tt vilke t
s å h ar d ina m i ss a r a ld ri g g ivit bättr e r e s ultat.
cal l away

gbb epic/sub zero/star

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★★

omdöme Epic är Callaways mest framgångsrika driverserie sedan 1990-talet och förändrade trampolineffektens
funktion. Två titanstänger bakom slagytan kopplar
ihop toppen med sulan, vilket gör att bara slagytan böjs
i träffen. Resultatet är maximal bollhastighet över en
större del av slagytan. Lättviktskomposit i toppen och
sulan ger viktbesparing som möjliggör en skjutbar vikt
i sulan på standardmodellen samt flyttbara vikter i den
lågspinnande Sub Zero-modellen. Det senaste tillskottet
är Star, där skaftet är ungefär en tredjedel lättare än
typiska skaft i syfte att ge bättre svinghastighet.
kommentarer (L) Jag kunde ställa in vikten och få
samma bollbana gång efter gång. Man känner farten.
(M) Skönt balanserad så att man hela tiden känner
var huvudet är. (H) Formen maskerar de förlåtande
egenskaperna. Låter som ett rapp med en sammetspiska.

cal l away

rogue/sub zero/draw

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★★★
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5 500 kronor

5 000 kronor

omdöme Om förra årets Epic var Callaways sportmodell
så är Rogue deras monstertruck. Storleken, med
Callaways största Triaxial Carbon Crown någonsin
formligen skriker förlåtande. Den interna ”jailbreak”strukturen, nu 25 procent lättare, ger kraft: Två
titanstänger från toppen till sulan bakom slagytan
stabiliserar huvudet och får orena träffar att flyga lika bra
som träffar i sweetspot. Sparad vikt används på andra sätt
för att ge förlåtande egenskaper till de tre versionerna,
som den spinnkontrollerande Sub Zero-modellen med
justerbara sulvikter och hälviktad Draw-version.
kommentarer (L) Mycket stabil, inga energiförluster
i träffen. Om du har problem med för mycket spinn
är det här drivern för dig. Den fixar din sving. Tydlig
bollhastighet. (M) Om självförtroende hade en
signaturmelodi skulle det vara den här. Explosiva och
penetrerande drivar. (H) Kraftfullt, men lite dämpat ljud.

Handicap (L) Lågt (M) Medel (H) Högt

drivers : hot list

co bra

king f8/f8+

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★

omdöme Alla med en blyertspenna kan designa en
driver. Men att tillverka en, eller tiotusen, med exakta
viktbesparande toleranser som ger bättre prestanda? Det
är en helt annan vetenskap. Cobra använder automatisk
datorfräsning för att forma slagytans titaninsert. Det här
sparar vikt och gör att slagytan kan ha en mjuk böjning
som ger högre bollhastighet och högre utgångsvinkel
vid orena träffar. F8 med hög utgångsvinkel och
lågspinnande F8+ har en lättviktstopp i kolfiberkomposit
samt flyttbara sulvikter (motverkar slice i F8, kontrollerar
spinn i F8+). Tre grader hosel-justering gör att ett huvud
passar alla.
kommentarer (L) Jag gillar det dämpade ljudet.
Missarna var verkligen konsekventa. (M) Mjuk och
responsiv: Jag slog många raka slag medelhögt och lite
högre, inte helt enkelt. (H) Slagytans fräsning kommer
definitivt att få medelgolfarna att vilja prova.

pi ng

g400/lst/sft/max

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★★★

m3/440

★★★★★
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★★½

Anges i bokstavsordning

4 500 kronor

omdöme Ping är kända för lättspelade klubbor och
fortsätter att flytta fram gränserna för hur förlåtande en
klubba kan vara. De fyra G400-modellerna är standard,
den lågspinnande LST, den slicemotverkande SFT
samt nya extrastora Max med aldrig tidigare skådad
stabilitet. Den utdragna formen och tunna toppen samt
en volframvikt långt bak i sulan gör detta till Pings mest
förlåtande huvud någonsin, trots att alla utom G400
Max är lite mindre än alla andra drivers i G-serien.
Alla drivers har de bekanta luftmotståndsreducerande
fenorna på toppen som gör att det stora huvudet glider
genom luften som en tredjedel så stor driver.
kommentarer (L) Till och med en grov tåträff hamnade
ändå i fairway. Enkelt att slå långt och rakt. (M) Formen
gör att man verkligen vågar attackera bollen. (H) Toppen
ser aggressiv ut, som en arg hund. Köttigt ljud i träffen.
Bollflykten med SFT var hög och förlåtande.

taylo rmad e

prestanda

4 000 kronor

5 700 kronor

omdöme Glöm för en stund att M3 har nästan 13 000
justeringsalternativ och är lika stabil som en flera gånger
större driver. Glöm panelerna av kolfiberkomposit i
toppen och sulan, som är 25 procent tunnare och lättare
än de var för två år sedan. Det som verkligen skiljer
den från mängden är slagytans böjda form. Med över
en halv miljon slag som underlag menar TaylorMade
att traditionella slagytor har en form som inte hjälper
typiska golfspelare, och därför gav man slagytan en lite
böjd form från den höga tån (mer öppen) till den låga
hälen (mer stängd), vilket ger rakare slag.
kommentarer (L) Så många olika inställnings
möjligheter! Fast och kraftfullt ljud. (M) Jag slår bollen
lågt. Genom att flytta tillbaka vikterna fick jag en
omedelbar förbättring. (H) Gillar hur de valt silver i
stället för vitt. Ett diskret och tillfredsställande ljud, som
signalerar en solid bollträff.
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hot list : drivers

taylo rmad e
m4/d-type

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★★★

omdöme Det här kan vara den minst komplicerade
drivern i TaylorMades stall, men den kan ge många
golfspelare vad de verkligen behöver. Förlåtande
egenskaper och bollhastighet prioriteras. Toppen i
kolfiberkomposit ger tillsammans med en lätt och tunn
slagyta lägre vikt. I stället för att använda den sparade
vikten till flyttbara skruvar har M4 massan lägre och
längre bak för högre utgångsvinkel och mer stabilitet vid
orena träffar. Med ett par stöttor är skåran i sulan över
20 procent längre, vilket ger mer fart över hela slagytan.
Liksom på M3 ger slagytans böjning rakare slag. D-Typeversionen kan hjälpa dig att slippa slice.
kommentarer (L) Härlig form, skön blandning av
kompakt och triangulär bakdel. Bra känsla.
(M) Förlåtande, lätt att slå en draw. Sitter kraftfullt vid
bollen. (H) Silvret i par med kolfibertoppen är en mycket
bättre look. Det underlättar verkligen siktet.

ti tl e i st
917d2/d3

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★½

launcher hb

★★★★
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★½
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4 000 kronor

omdöme Det är föga överraskande att våra spelare/
testare använde ordet klassisk 10 gånger för att beskriva
917-serien, men klubborna har modern teknik under
huven. Hoselns 16 oberoende loft- och lie-inställningar
ger 112 bollflyktsalternativ över seriens två huvuden och
sju loft. Det finns också en vikt i sulan som kan justeras
för att ge en draw eller fade, och den vinklade formen
betyder att risken minskar för ökad spinn eller minskad
stabilitet vid orena träffar. Slutligen fungerar den nya
kanalen i sulan bättre än i 915-modellen, i huvudsak
tack vara selektivt tunnare sektioner i hälen och tån.
kommentarer (L) En gammal god vän som ställer
upp i alla lägen. Förvånande förlåtande dessutom. (M)
Klassisk i alla delar, från utseendet till ljudet. Kraftfull
och penetrerande bollbana. Den bekanta känslan ger
en behaglig trygghet. (H) Cool i den gamla skolan. Inga
onödiga designkrusiduller.

cl e ve l and

prestanda

4 000 kronor

3 000 kronor

omdöme Cleveland bryr sig inte om golfens komplexa
rörliga delar. Retro-designen – ingen justerbar hosel,
inga flyttbara vikter – kan tyckas enkel, men titta en
gång till: Enkelheten har ett syfte. Enligt Clevelands
ingenjörer behöver de flesta spelare förlåtande
egenskaper vid orena träffar samt högre utgångsvinkel.
Alla egenskaper som inte bidrar till de målen är därför
slöseri med material och förvirrande i onödan. Här
placeras all vikt som sparats på justeringsmöjligheterna
lågt och långt bak, vilket ger högre utgångsvinkel
och mer förlåtande egenskaper vid orena träffar.
Toppen och sulan har steg som är avsedda att ge större
trampolineffekt och mer längd.
kommentarer (L) Den var mycket förlåtande när jag
svingade illa. (M) Bra ljud och feedback – känns lång när
man träffar bra. (H) Kanalen gör att klubbhuvudet känns
mindre. Alla träffar tycks flyga upp till en bra höjd.

Handicap (L) Lågt (M) Medel (H) Högt

mi zuno
gt180

prestanda

★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★

omdöme Med två flyttbara vikter, tre viktspår, en
skjutbar sulvikt som justerar utseendet vid bollen
och hosel med fyra grader loftjustering är GT180 den
mest justerbara drivern i Mizunos historia. Och det är
ändå inte den coolaste grejen. Hemligheten som gör
alla de här justeringarna så kraftfulla är en slagyta i en
specialbehandlad, höghållfast titanlegering. SP700 är
10 procent starkare än det titan som brukar användas
i drivers, vilket gör att slagytan kan ha en mer varierad
tjocklek och i sin tur ger mer konsekvent längd vid orena
träffar.
kommentarer (L) Lätt att kontrollera. Även missarna
flög ganska oskruvat. (M) Låt inte färgen lura dig.
Jag mosade bollen och ljudet var behagligt. Låg
bollflykt med utomordentlig längd. (H) Med alla
justeringsmöjligheter kan den bli som en helt annan
klubba.

mi zuno
st180

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★

0811x/lx

★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★½

Anges i bokstavsordning

4 000 kronor

omdöme Storleken avslöjar tydligt att ST180 är den
mer förlåtande av Mizunos två nya drivers. Några stora
drivers har dock ett problem: Den högre än idealiskt
placerade tyngdpunkten kan ge för mycket spinn,
vilket kostar längd. Så hur får Mizuno drivern att vara
förlåtande med lågt spinntal? Den interna viktningen
är placerad lågt med en intern viktkapsel långt bak,
en tunn topp med internt våffelmönster och en
vågsula som placerar mer material lågt. Längden som
ackompanjerar alla dessa förlåtande egenskaper ges av
en superplastisk titanlegering (stark och med flexibel
fjädring) som kan göras selektivt tunnare.
kommentarer (L) Formen är helt rätt. Bra längd och
lätt att kontrollera spinntalet. (M) Lätt att sätta ned rätt
till bollen. Jag gillar verkligen proportionerna. Smörig
genom träffen. (H) Trygg blå färg. Sulplattan ser ut som
att den kan ge högre bollhastighet.

pxg

prestanda

5 000 kronor

9 000 kronor

omdöme PXG använder TPE (Thermoplastic Elastomer) i
sina ihåliga järnklubbor, vilket ger möjlighet till tunnare
slagytor. Tunna slagytor är dock inget problem i drivers,
så varför använda TPE här? Enkelt: Det väger mindre
än metall och har en effektiv funktion. I stället för att
använda interna ribbor av metall som placerar vikten för
högt används skiktat TPE precis över sulan för att styra
ljudet och spara vikt. En topp i kolfiberkomposit sparar
ytterligare vikt och gör dessa mer lågspinnande än PXG:s
ursprungliga 0811-driver. Du kan anpassa bollbana och
spinn med tio justerbara sulvikter.
kommentarer (L) En härligt penetrerande bollbana.
Jag var aldrig orolig för att tappa bollen högt och åt
höger med massor av spinn. (M) Ljudet är konsekvent
och dämpat, den matta finishen är inte distraherande.
Känns lätt, men har mer kraft än väntat. (H) Låter som
ett dämpat pistolskott. Man vet att bollen sticker iväg.

april 2018 | golfdigest.se

39

fairwaywoods
▶ go l f en s me st må ng s i d i g a klubbor ä r n u

b ät t r e än någ o ns i n, me d må n g a fle r a lte r n ativ,
stor l ekar o c h lo ft – o c h l ä n g d i d r ive r - kl a ss .
cal l away

gbb epic/sub zero/star

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★★

omdöme De här fairwayklubborna har samma starka och lätta
struktur med kolfiberkomposit som Callaways framgångsrika
Epic-drivers. Sparad vikt gör att tyngdpunkten kunnat placeras
lågt på standard- och Star-versionerna för högre utgångsvinkel,
medan Sub Zero-modellen har utbytbara vikter i fram- och bakkant.
Kraften kommer av Callaways cupface-design, en tunn kant som
sträcker slagytan runt toppen och sulan för att ge mer konsekvent
trampolineffekt.
kommentarer (L) Träffen är en ren fest. Jag hade total kontroll över
bollbanan. (M) Kraftfull är enda sättet att beskriva den här klubban.
Bollen stack iväg nästan utan ansträngning. (H) Bollen skjuter iväg
från slagytan. Till och med de sämsta slagen flög helt okej.

cal l away

rogue/sub zero

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★★★

king f8/f8+

★★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★★½
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3 000 kronor

omdöme Den första fairwayklubban med ”jailbreak”-tekniken som
gjorde Epic-drivern så populär. Två stänger bakom slagytan kopplar
ihop toppen och sulan så att huvudet blir styvare och kan ta upp mer
av belastningen. Det koncentrerar trampolineffekten till slagytan –
orena träffar flyger som perfekta träffar. Stängerna fungerar också
med företagets cupface-teknik där slagytan går runt huvudet och ger
mer längd. Volframviktning används för att kontrollera spinntalet.
kommentarer (H) Sitter underbart vid bollen. Jag har lika stort
självförtroende från fairway som på pegg. (M) Den här har något
alldeles extra. (H) Skarp i slagytan, men på ett kraftfullt sätt. Sticker
inte upp onödigt högt.

co bra

prestanda

3 300 kronor

2 500 kronor

omdöme Den riktiga poängen med de här fairwayklubborna
är sulans parallella skenor. Det är inte första gången Cobras
fairwayklubbor har skenor som ger bättre kontakt med marken, men
de är nu närmare varandra och centrerade för bättre stabilitet. De
blir progressivt högre med högre loft för att bättre passa med den
brantare attackvinkeln med mer högloftade klubbor. F8 och F8+ har
inserts i höghållfaststål och sulvikter (längre bak på F8 för högre
bollfykt – längre fram på F8+ för flackare bollbana).
kommentarer (L) Hög bollflykt, men inga ballonger. (M) Gillar inte
toppens grafik, men den är lite fräck. (H) Det känns hur skenorna
jobbar. Skär genom marken och ger en ren bollträff.

Handicap (L) Lågt (M) Medel (H) Högt

fa i r w ay w o o d s : h o t l i s t

pi ng

g400/sft/stretch 3

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★★★★

omdöme Ping vet att du inte alltid träffar i sweetspot och G400
hjälper dig med orena träffar genom nya material och former, bland
annat en ultratunn topp. Slagytans insert är tillverkad av C300
maragingstål av samma typ som används för mindre flygplans
landningsställ. Det ger en tunnare och mer flexibel slagyta som ger
högre bollhastighet och högre utgångsvinkel.
kommentarer (L) Sitter underbart vid bollen. Betryggande. Den
har också ett härligt högt ljud. (M) Lättspelad utan pegg och ett
monster från tee. Bra fart i slagytan. (H) Inte den högsta bollbanan,
men kanonbra längd. Jag gillar hur turbulatorerna fungerar som
sikthjälpmedel.

pxg

0341x

prestanda

★★★★
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★★½

m3

★★★★½
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★★★

m4

★★★★½
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★★★★

Anges i bokstavsordning

3 300 kronor

omdöme Vi har sett skjutbara sulvikter på TaylorMades fairway
klubbor, vilka kan användas för att ge draw eller fade. Med en
mer smäcker utformning på viktspåret och paneler av lättare
kolfiberkomposit i toppen och sulan är tyngdpunkten placerad lågt
och närmare slagytan för lägre spinntal. Lika viktigt är att den böjda
skåran i sulan är längre än på förra årets M1, vilket ger bättre fart vid
träffar lågt på slagytan.
kommentarer (L) Den perfekta formen och storleken, liten utan
att kännas svårspelad. Lättspelad och inga problem att skruva
bollen. (M) Perfekt ljud och känsla i träffen. Kändes lättspelad, ändå
kraftfull. (H) Väldigt enkel justering. Aggressiv och bra bollbana.

taylo rmad e

prestanda

6 500 kronor

omdöme Menad att spinna mindre än 0341 och med en kolfibertopp
som sänker tyngdpunkten. En insert i TPE (thermoplastic
elastomer) i klubban är avsedd att styra ljudet och spara vikt. Sulan
har nio justerbara viktskruvar. De silverfärgade är volfram och de
svarta titan. Du kan flytta runt dem för att få önskad bollbana med
fade eller draw. Du kan öka eller minska loftet med 1,5 grader via en
justerbar hosel.
kommentarer (L) Lätt att skruva bollen utan att tappa längd.
(M) Inte den mest förlåtande, men med en bra sving blir man inte
besviken. (H) Den mörka finishen är härlig tillsammans med de vita
scoringlinjerna som kontrast.

taylo rmad e

prestanda

2 900 kronor

3 300 kronor

omdöme Den mer förlåtande av TaylorMades fairwayklubbor må
vara större, men de verkliga förbättringarna syns inte på utsidan.
I förra årets M2 fanns en intern vikt lågt och mot hälen vilken gick
längs nästan hela slagytan. I nya M4 är den större och tvådelad. Det
ger mer stabilitet vid orena träffar. Kanalen i sulan är också längre än
på M2 vilket ger bättre trampolineffekt.
kommentarer (L) Den är lite större, men ljudet är trevligt.
Lättspelad och bra längd. Bollbanan är perfekt. (M) Flyger hur rakt
som helst, men det är inga problem att slå en draw. Kraftfull smäll
som ett rent serveess på hardcourt i tennis. (H) Lätt att få upp bollen
– även vid orena träffar.
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h o t l i s t : fa i r w ay w o o d s

ti tl e i st
917f2/f3

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★★

3 000 kronor

omdöme Här kommer den höga bollhastigheten av en förbättrad,
flexande kanal i sulan och en insert med variabel tjocklek. Slagytans
utformning ökar bollhastigheten vid rena träffar och ger förlåtande
egenskaper vid orena träffar. F2 är större och mer förlåtande medan
den mindre F3 ger spelaren större kontroll. Slagytan är bredare och
högre på F3, och de stärkta loften är avsedda för bättre spelare.
kommentarer (L) Den här var som ett trollspö. Bara att veva för
önskade resultat i alla lägen. Gillar den höga slagytan. (M) Vackert
huvud, mycket rent utseende. Stabil i träffen: Man känner hur
slaget kommer att bli. (H) Fungerade som en dröm, även utan pegg.
Konsekvent utgångsvinkel och spridningen var jättebra.

mi zuno
st180

2 700 kronor

omdöme Internt våffelmönster gör toppen tunnare. Den sparade

prestanda

★★★★
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★½

vikten flyttas till en sula med vågstruktur. Syftet med vågorna är att
förbättra trampolineffekten för slagytans tunna insert i höghållfast
stål. Ser du den första, stora vågen närmast slagytan? Den är utformad
för att ge bättre energiöverföring medan de mindre vågorna absorberar
stöten. Hoseln kan justeras fyra grader, vilket betyder att de här två
fairwayklubborna kan täcka ett loftintervall på 13 till 20 grader.
kommentarer (L) Skön viktning och balans. Det var enkelt att få
upp bollen i luften och resultaten var väldigt konsekventa. (M) Bra
vid halvtunna träffar: Bra längd ändå. Ingen direkt spridning. (H)
Skär genom marken och ger en ren träff.

to ur e d g e
exotics cbx

prestanda

★★★★
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★½

g d testa d e : + 1 0 m e t e r

3 500 kronor

omdöme CB står för ”combo brazing”, den teknik som 2004 gjorde
Exotics fairwayklubbor till nördarnas favorit. Tekniken fäster
slagytan vid resten av klubban utan svetsar, vilket sparar vikt och
gör det möjligt att kombinera en cupface i flexibelt och lätt titan
med ett stabilt huvud i stål. Panelen i kolfiberkomposit nära sulans
bakdel placerar tyngdpunkten i nivå med slagytans centrum och
längre fram för lägre spinntal.
kommentarer (H) Med den här klubban kan man slå alla slag.
(M) Räddar orena träffar bra. Inget som stör visuellt och bra
feedback vid orena träffar. (H) Jag gillar den enklare sulan. Kraftfull
känsla i träffen. Underbar vid tajta lägen.

g aml a mot nya: d ri ve rs

▶ Hur mycket bättre är nya drivers? Vi har svaret. Via speltester med Foresight
Sports launchmonitor GCQuad och robottester utförda av Golf Laboratories Inc.
matchade vi de senaste klubborna med den genomsnittliga cykeln för att byta
ut drivers, järnklubbor och wedgar. I våra jämförelser med fyra år gamla drivers
– vid orena träffar och träffar i sweetspot – var nya drivers bättre i 78 procent av
fallen. De största förbättringarna var vid tåträffar och träffar lågt på slagytan,
med förbättringar på åtta respektive tio meter. Trots begränsningen av trampolin
effekten gick de rena träffarna också längre – ungefär fem meter i snitt – tack
vare dagens mer lågspinnande modeller med bättre utgångsvinkel. Dina resultat
kan variera, så ta alltid med dig din gamla driver när du vill testa något nytt. – MS
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illustration: eddie guy

är de nya klubborna verkligen så mycket bättre?		

Lysekil Holma GK är en av få banor i
Sverige med en turf av rödsvingel.
Upplev en bit av Bohuslän på vackra
Holma!
”Banans design kommer ge varje spelare
en utmaning där konditionen på gräset
skapar en möjlighet att kontrollera hur
bollen ska bete sig och uppleva golf när
den är som bäst. Det tror jag ger
förutsättningar som uppskattas”
Klas Eriksson fd. Europatourspelare

info@holmagolf.se

Tel 0523-48040

www.holmagolf.se

lusive
36 hål all inc

BARA 10 MINUTER FRÅN MALMÖ

En träffsäker
kombination med
golf och boende
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PGA Sweden National ligger i Bara, endast 10 minuter från Malmö, och erbjuder två förstklassiga 18-hålsbanor med olika karaktärer,
Links Course och Lakes Course. Här finns också en av Europas mest moderna träningsanläggningar med sex målgreener och
7000 m2 grästee. I vårt 3D custom fitting center med TaylorMade, Titlest och Ping får du exakta specifikationer på vilken utrustning
som passar dig och din sving bäst.
PGA Sweden National är mycket mer än golf! Anläggningen erbjuder 16 stycken sviter för övernattning, en förstklassig restaurang
samt flertalet konferenslokaler. Varför inte unna dig en golfupplevelse med golfspel på en eller båda banorna, en läcker tvårätters middag
och övernattning i en av våra bekväma och rymliga sviter.
Varmt välkommen!
PGA Sweden National, 233 02 BARA
040-635 51 00
bokning@pgaswedennational.se
pgaswedennational.se

hybrider
▶ d u är m e dv e t e n o m at t h ybr id e r s n a rt h a r g j ort

l ån g a jär nk lu b b o r öv e rflöd ig a , va ? n u h a r d e o cks å
fåt t sl agy to r s o m fjä d ra r s om d r ive rs . va rs åg od !
cal l away
epic

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★★

omdöme Om toppen liknar drivers och fairwayklubbor i Epic-serien
är det för att den har samma ultralätta topp i kolfiberkomposit.
Den lättare toppen ger utrymme för en bågformig volframvikt lågt i
huvudet vilket ger högre utgångsvinkel med mindre spinn. Liksom
fairwayklubban är den också försedd med företagets cupfacedesign: Slagytan går runt toppen och sulan med en tunn kant som
fjädrar så att orena träffar kan flyga som träffar i sweetspot. Finns i
fyra loft med en hosel justerbar i åtta steg.
kommentarer (L) Bollen skjuter iväg från slagytan och är
förlåtande vid orena träffar. (M) Elegant finish och sitter perfekt vid
bollen. (H) Bollen går ut högt och landar mjukt. Perfekt ljud i träffen.

cal l away

rogue/rogue x

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★★★

f8/one length

★★★★½
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★★★

Anges i bokstavsordning

Handicap (L) Lågt (M) Medel (H) Högt

2 500 kronor

omdöme Det här är de första hybriderna som har Callaways
”jailbreak”-teknik. Två interna stålstänger precis bakom slagytan
håller ihop toppen och sulan och gör huvudet styvare. Det här
koncentrerar fjädringen över ett bredare område, vilket ger maximal
bollhastighet och längd. Företagets cupface-teknik ger ännu större
trampolineffekt vid orena träffar.
kommentarer (L) Den glider riktigt bra över marken. Det gick
inte att träffa så dåligt att man kunde kalla det en miss. (M)
Bollen flög rakt nästan hur jag än svingade. (H) Tåns vidd ger bra
självförtroende. Bra längd oavsett träff. Som en bollmaskin på
tennisträningen – varenda boll gick spikrakt, en efter en.

co bra

prestanda

3 300 kronor

2 000 kronor

omdöme Som F8-fairwayklubbor har hybriderna skenor på sulan som
håller huvudet square och hjälper det att glida över marken. Skenorna
sänker också tyngdpunkten för högre utgångsvinkel. Den extra vikten
blir möjlig eftersom Cobra använder en insert i höghållfast och lätt
455-stål och en smalare hosel. Lika intressant som all teknik är att
Cobra också erbjuder en one length-version (ungefär lika lång som
en järnsjua) i tre olika loft. Den är faktiskt mer stabil och har lägre
tyngdpunkt (vilket ger högre utgångsvinkel) än standardversionen.
kommentarer (L) Med skenorna kan man attackera bollen och slå
solida slag med hög bollbana. (M) Lätt att kontrollera och skruva
bollen. (H) Härlig känsla – som en smidd järnklubba.
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pi ng
g400

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★★★

omdöme Ett av målen med den här hybriden var att ge bättre ut
gångsvinkel. Det åstadkom Ping med en sulvikt med hög densitet i
bakdelen och en tunn och höghållfast insert i maragingstål för ökad
fjädring och bollhastighet. Resultatet är den högsta utgångsvinkeln
och mjukaste landningen med någon hybrid i Pings historia. Finns
i fem loft – från 17 grader för bättre spelare med hög svinghastighet
till 30 grader för spelare med lägre svinghastighet och som vill byta
ut sin järnsexa.
kommentarer (L) Bara lägg den i din bag. Det är inget du behöver
tänka på. (M) Kraftfullt ljud som får alla omkring att haja till. (H)
Gick knappt att slå ett dåligt slag , bollen flög bra även i dåliga lägen.

pxg

0317x

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

2 400 kronor

5 500 kronor

omdöme Med en topp i kolfiber istället för stål har PXG sparat vikt
som omfördelats lågt och längre fram.
Den lägre tyngdpunkten gör att du får mindre spinn och högre
utgångsvinkel, vilket ger dig mer längd. I sulan finns en TPE-kapsel i
formen av en bivaxkaka, som absorberar oönskade vibrationer. Med
de sju viktportarna på sulan kan du motverka en hook eller slice.
kommentarer (L) Slagytan ger bra respons, men det är bara ”wow”
när man träffar mitt i sweetspot. (M) Sitter perfekt vid bollen. Väldigt
enkel att sikta med. Det lilla huvudet var förvånansvärt förlåtande.
(H) Bollen flög riktigt bra vid rena träffar.

★★★½

taylo rmad e
m3

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

2 800 kronor

omdöme Små ändringar ger stora fördelar – som att skruven på
den justerbara hoseln nu väger en tredjedel så mycket som på förra
årets M1. Det här ger möjlighet att placera tyngdpunkten närmare
slagytan och ger plats för en bredare skåra i sulan som ger bättre
prestanda vid träffar lågt på slagytan. En skjutbar vikt på 30 gram
gör det också enkelt att ställa in en draw eller fade.
kommentarer (L) Fast ljud. Inga vibrationer, bollen bara skjuter
iväg. Bra kontroll. (M) Den här klubban kan dölja många fel i din
sving. Känsla, kraft, bra längd och lätt att skruva. (H) Justerbarheten
gjorde stor nytta för mig. Massor av kraft och massor av längd.

★★★★

taylo rmad e
m4

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★★★
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2 200 kronor

omdöme Till skillnad mot M3 har M4 ingen skjutbar vikt, men dolt
långt ned i huvudet finns en viktkapsel. Förra året var det en lång
bit, men genom att dela den i två bitar är klubban nu mer stabil
i träffen. Placeringen av dem ger den höga utgångsvinkel som
företagets hybrider är kända och älskade för. Externa ribbor styvar
upp sulan för bättre ljud.
kommentarer (L) Elegant och futuristiskt utseende. Trevligt! Jag kan
slå slag med mindre spinn, och det är bra. Bra längd även vid orena
träffar. (M) Hög och rak bollflykt – det är riktigt kul att slå såna slag. (H)
Ger konsekventa och förutsägbara resultat. Inte för hög bollbana, inget
trams, den bara funkar. Det bästa är hur långt bollen går.

Handicap (L) Lågt (M) Medel (H) Högt

ti tl e i st
818h1/h2

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★★½

omdöme Titleist har använt kanaler i sulan på tidigare modeller, men
den här är bättre på två sätt. Det finns en genomskuren öppning för
optimal fjädring samt en elastomer som täcker den. Det betyder att
slagytan kan fjädra medan klubban glider över marken. En viktkassett
i sulan ger dig önskad bollflykt. De nya modellerna är lite mindre än
816-versionerna, men mer stabila och med högre utgångsvinkel.
kommentarer (L) Enkelt att känna sig trygg med den här i
händerna – perfekt blandning av skönhet, prestanda och längd. (M)
Älskar den tidlösa formen. En kombination av klassisk stil och ny
teknik. Tourprestanda i en form som inte gör dig orolig. (H) Låter
som ett bra träffat järnslag. Riktigt bra markkontakt i träffen.

cal l away

big bertha os

prestanda

★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★★

king oversize

★★★★
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★

h370

★★★★
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★½
efterfrågan

★

Anges i bokstavsordning

2 500 kronor

omdöme Cobra gjorde klubbhuvudet större för bättre stabilitet
och mer förlåtande egenskaper. Den L-formade slagytan – som
går ned runt sulan – är ännu mer effektiv vid låga träffar. Ett större
klubbhuvud ger i allmänhet också en högre tyngdpunkt, vilket ger
mer spinn och lägre ugångsvinkel. Det är inte bra. Cobra åtgärdade
detta genom att göra toppen i tunn och hållfast kolfiberkomposit
samt lade till en intern volframvikt lågt och långt bak i huvudet,
vilket förbättrar utgångsvinkeln och spinntalet.
kommentarer (L) Balansen kändes rätt. (M) Den här kommer att
hjälpa många. Bollen flyger bra även om du inte svingar så fort.
(H) Sitter vackert vid bollen. Storleken ger stort självförtroende.

kzg

prestanda

2 800 kronor

omdöme Här är ännu en Callaway-klubba med cupface-teknik där
slagytan går över toppen och sulan för bättre längd vid orena träffar.
Den stora slagytan och generösa storleken ger förlåtande egenskaper
som ytterligare förstärks av stabiliserande skenor på sulan och
en viktskruv. Klubban blir ännu mer förlåtande med fem loft och
en hosel som kan justeras i åtta steg. Sammanlagt ger det 40 olika
konfigurationer från 18 till 33 grader.
kommentarer (L) Den är stor så det blir inte mycket skruv, men vad
gör väl det? Den får upp bollen och ger bra carry. (M) Mjuk känsla
och medelhög penetrerande bollflykt utan avvikelse i sidled. (H)
Förlåtande med skönt plopp i träffen. Fina sikthjälpmedel också.

co bra

prestanda

2 500 kronor

2 000 kronor

omdöme De här hybriderna är framtagna för att vara förlåtande och
få upp bollen i luften. Båda målen uppnås delvis med tyngdpunkten
lågt och långt bak i huvudet som har lite offset. En insert i maraging
stål har bra trampolineffekt och ger högre bollhastighet. Det som
skiljer de här hybriderna från mängden är loftintervallet från 18 till
42 grader – motsvarande järntre till järnnio.
kommentarer (L) Huvudet är lite stort för mig, men den funkar
bättre än den ser ut. Rena träffar ger dig allt du vill ha. (M) Mycket
förlåtande – troligen tack vare huvudets offset. (H) Bra träffar låter
verkligen skönt. Jag gillade bollflykten. Den var mer penetrerande
än hög. Men jag fick ändå stopp på bollen.
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mi zuno

clk

prestanda

★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★½

2 800 kronor

omdöme Du kanske inte har tänkt på det, men ju mer hållfast stål,
desto tunnare kan du göra det. Mizuno använde ett höghållfast
1770 maragingstål för att göra slagytan så tunn som möjligt. Det ger
större trampolineffekt, mer längd och sparad vikt för högre bollflykt.
Vågfunktionen på sulan placerar mer massa lågt, vilket ger högre
utgångsvinkel med mindre spinn. Fyra loft med en hosel som kan
justeras i åtta steg gör det enkelt att få rätt längdintervall.
kommentarer (L) Precis så här ska en hybrid se ut. Bollflykten
är perfekt. (M) Längden var imponerande även när jag slog lite
halvtunna slag. (H) Ser ut som en klubba för bättre spelare, men jag
gillade ändå hur den satt vid bollen och presterade.

s ri xo n
h65

2 200 kronor

omdöme Trots ett begränsat antal loft är de här hybriderna utformade

prestanda

★★★★
innovation

★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★½

för att ge rätt bollflykt. Skåran i toppen, parallellt med slagytan, blir
progressivt djupare med högre loft så att du kan få upp bollen med
mer längd. En intern viktkapsel är placerad längre bak i huvudet med
lägre loft för bättre utgångsvinkel. Viktkapseln flyttas sedan längre
fram i huvudet med högre loft för spinnkontroll. Huvuden med högre
loft har också en mer rundad sula som ger bättre kontroll.
kommentarer (L) Rent och fint utseende. Hela slagytan känns robust
– som att man kan träffa var som helst utan konsekvenser. (M) En
medelmåttig sving med den här klubban ger ett resultat över medel.
(H) Får upp bollen med bra fart. Bra längd även vid orena träffar.

wi l s o n
c300

prestanda

★★★★
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★½
efterfrågan

2 200 kronor

omdöme Du undrar kanske vad de där mörka linjerna på toppen är
för något. Vänd på klubban så ser du dem på sulan också. De är hål i
huvudet och har fyllts med TPE. Det är ett material som ger med sig
och hålen gör att metallen runt omkring dem – inklusive inserten
i höghållfast stål – kan ge större trampolineffekt och mer längd.
Sulvikter och en justerbar hosel gör att du kan få önskad bollflykt.
kommentarer (L) Härlig form och den var överraskande bra vid
orena träffar. (M) Jag vill byta mina långa järn mot den här. Så
mycket mer lättspelad. (H) Riktigt bra kontakt med marken.
Det kändes som att jag kunde göra vad jag ville.

★★

d i n s nutte fi lt

▶ Under förra årets Open Championship använde Jordan Spieth en Titleist 718 T-MB
järntrea – en utility-klubba – för sitt nu så berömda slag från rangen bredvid hål 13
på Royal Birkdale. Det slaget visade tydligt vad man vill ha ut av en sådan klubba
och varför den är ett lämpligt substitut för vanliga mellanjärn eller långa järn med
lägre bollflykt. Trots att metoderna varierar är det tekniska målet med alla utility-
järnklubbor i princip detsamma: massor av massa samt tyngdpunkten placerad
lägre och längre bak för att få upp bollen, hög trampolineffekt och en järnklubbas
mångsidighet. Tillverkarna har svarat på efterfrågan med flera olika alternativ, som
Pings G400 Crossover och Mizunos MP-18 Fli-Hi. Andra tillverkare har följt efter med
liknande alternativ till järnklubbor. Du kanske inte kan slå bollen som Spieth, men du
kan vara lite mer trygg när du ska slå ett långt järn – och det är en bra början. – emj
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Handicap (L) Lågt (M) Medel (H) Högt

foto: Ross Kinnaird/R&A/Getty Images

utility-klubbor är långa järn du kan använda

LinksGolf Öland!
Så heter vi eftersom vi bjuder på äkta linksgolf: här har
du havskontakt på alla golfhål, du måste bemästra
torvade bunkrar och du puttar på ondulerade greener
varav en dubbelgreen. Likt Lundin, Leven, Scotscraig eller
St Andrews, utom när det gäller regnet som är så ovanligt
här på solen och vindarnas Ö!
Nu kan du boka spel med Rättvis Greenfee!
Nu kan du boka golfpaket även med Hickory!
Vi ses på www.linksgolföland.se

Vad? Var?

LinksGolf is GolfPassion!

Äkta linksgolf!

Ny slope varje dag!

Rättvis greenfee!

Prova hickory här!

ES

T 1932

TÄVLINGENS PARTNERS

ES

T 1932

järn
sp el fö r b ät t ra nd e

▶ Du scorar under 90, men är fortfarande
inte trygg med längre klubbor än
järnsex. Och du väljer alltid längd före
kontroll – så länge den presenteras i ett
konventionellt paket.

▶ h ö gr e , l ä ng re , ra k a re . d e h ä r klubbor n a ä r för

van l ig a m ä nni s ko r o c h le ve r e r a r n ya n ivå e r av
mån gsid ig he t o c h p re sta n da .
cal l away
epic

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★

omdöme Det är skönt att slå långt, men längden är inte värd mycket
om bollen inte blir kvar på greenen. Callaway hade som mål att
skapa ett så lätt och styvt huvud som möjligt, och kompletterade
det med en fjädrande cupface för att maxa längden. Därefter skapas
en intern vikt av volfram och stål med en metallinjektionsgjutning.
Syftet med den här klumpen är att optimera tyngdpunkten för varje
klubba i setet och säkerställa bästa möjliga utgångsförhållanden.
kommentarer (L) Bra balans och viktning genom träffen. Skönt
med en järnklubba som känns kraftfull. (M) Bra fart i slagytan.
Bollen skjuter iväg, även vid orena träffar.
Om förlåtande var en känsla skulle det vara den här klubban.

cal l away
rogue

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★★★

rogue x

★★★★½
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★★★½

Anges i bokstavsordning

sex klubbor / grafit : 9 500 kronor

omdöme Ibland används multimaterialkonstruktion för att maskera
en brist i ett område. Här används det för att ge en järnklubba med
progressiv offset, rejäl storlek och en önskvärd kombination av längd
och spelbarhet. En cupface med variabel tjocklek utökar det område
som ger hög bollhastighet. Volframviktning används för att ge
optimal bollbana med de långa järnen. En cool grej: luftfickor i det
uretan som injicerats i huvudet. Syftet är att ge hög trampolineffekt
med vibrationsdämpning.
kommentarer (M) De långa järnen är så förlåtande. Jag kanske inte
behöver någon hybrid. Det känns också som att bollen studsar iväg.
(H) Jag slog några halvduffar och fick ändå bra längd.

cal l away

prestanda

sex klubbor / stål : 18 000 kronor

sex klubbor / grafit : 9 500 kronor

omdöme Spelare som fokuserar på längd kan ta en titt på de här
klubborna. Här används samma teknik som i Rogue (cupface,
injicerad uretan med luftfickor samt slagyta med variabel tjocklek),
men det finns skillnader. Bland annat är totalvikten lägre trots att de
är längre och har starkare loft (en pitching wedge med 42 grader är
nästan skamligt). Vikten hålls dock lågt och långt bak med en bred
sula och volframviktning, vilket får upp bollen i luften och gör att du
slipper skrika på bollen att stanna när den landar på green.
kommentarer (L) Känns som att sulan svävar igenom träffen.
(H) Med den här klubban kan man attackera bollen. De förlåtande
egenskaperna gör att man slipper alla negativa tankar.
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cl e ve l and
launcher cbx

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★★

omdöme Cleveland gör comeback med järnklubbor och har valt
en enkel, men effektiv modell: De långa järnen är mer lättspelade
och scoring-klubborna har större kontroll. Det är den dominerande
tanken bakom Launcher CBX – ett järnset där långa järn och
mellanjärn med lågprofil har fjädrande slagytor medan de korta
järnen har bättre spinnkontroll. Det är också svårt för andra att
matcha de ”tour zip”-grooves och laserfrästa slagytor som det
ledande wedge-företaget kan leverera.
kommentarer (L) Om man blundar känns det som att slå en smidd
bladklubba. Känslan är så bra. (M) Väldigt attraktivt och behagligt
utseende. Vinklarna känns så naturliga.

co bra

king f8/one length

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★½

jpx 900 hot metal

★★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★★

g400

★★★★½
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★★★
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sex klubbor / grafit : 8 000 kronor

omdöme Hur kan man få riktig hög bollhastighet utan att ha en
cupface eller tunn insert i slagytan? Mizuno använder en särskild
typ av stål som kallas Chromoly 4140M – ett material som används
i högteknologiska cykelramar och bilar som drivs med solenergi.
Med hög hållfasthet och låg vikt har Mizuno tagit fram sin tunnaste
slagyta någonsin på en järnklubba – två millimeter. Tunn slagyta
och djupt utskuret hålrum ger hög trampolineffekt. En ribbstuktur i
toppen ger stabilitet och optimal känsla.
kommentarer (L) Så konsekvent på slag efter slag. Otroligt bra i
kontakten med marken. (M) Elegant finish. Inte för kraftig topplinje.
De långa järnen har en ren och kraftig känsla.

pi ng

prestanda

sex klubbor / grafit : 8 000 kronor

omdöme Långa järn, mellanjärn och korta järn gör olika saker – så
varför ska de konstrueras likadant? Cobra gör det inte. Järnfyra till
järnsju är ihåliga med en tunn insert i slagytan som går runt sulan
för att hjälpa tunna träffar. En kortare hosel på de långa järnen
sänker tyngdpunkten och ger högre utgångsvinkel. De korta järnen
(järnåtta till pitching wedge) har kolfiber i hålrummet, vilket ger
bättre känsla. Finns även som One-Length och båda seten har
sensorer i greppen som ger statistik via Arccos-appen.
kommentarer (L) Det kompakta huvudet gör att man kan slå vilket
slag man vill. (H) Det är som att spela höghöjdsgolf. Bollen bara
hänger i luften. Löjligt mycket längd.

mi zuno

prestanda

sex klubbor / grafit : 7 000 kronor

sex klubbor / grafit : 8 300 kronor

omdöme I de nio generationerna av Pings G-järnklubbor har
huvudformerna växlat mellan spelförbättrande och nästan
superspelförbättrande. G400 är i den tidigare kategorin och det
gillar vi. Det sägs vara Pings ”spelnjutningsklubba” och har de
förlåtande egenskaper som krävs i den här kategorin. Nycklarna
är ett tunnare utskuret hålrum i toppen och en förbättrad variabel
tjocklek på slagytan som utökar det fjädrande området. Den sparade
massan används för perimeterviktning.
kommentarer (M) Ser härliga ut vid bollen. Det är nästan som att
den vill krama bollen och hjälpa den. (H) Om hög och konsekvent
bollbana med lättspelade järn är något för dig så har du hittat rätt.

Handicap (L) Lågt (M) Medel (H) Högt

pxg

0311xf

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★½

omdöme Det här är en trevlig omväxling från några av de gigantiska
cavity back-huvudena i den här kategorin. PXG arbetade med just en
cavity back, men övergav idén när känslan inte matchade 0311- och
0311T-klubborna. Genom att återgå till en ihålig konstruktion får
man en järnklubba som ser ut att vara för bättre spelare, men med en
ultratunn och snabbt fjädrande slagyta som stöds av injicerad TPE i
hålrummet, vilket ger bra känsla. En tunn insert i maraging-stål och
en grad starkare loft än på 0311 ger extra fart.
kommentarer (M) Trevligt hur designen döljer den breda sulan –
som ger massor av hjälp. (H) Trevlig och medelhög bollbana utan
fade eller draw.

taylo rmad e
m4

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★★★

718 ap1

★★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★★½

g700

★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★
efterfrågan

sex klubbor / grafit : 7 500 kronor

omdöme Titleist fortsätter göra sina klassiska former mer
mångsidiga. För AP1 handlar det om att gå till en ihålig konstruktion
i järnfyra och järnfem (delvis baserat på vad man lärde sig av sina
C16-konceptklubbor) som ökar bollhastigheten och bibehåller den
känsla företaget är känt för. I resten av setet har klubborna tunna
slagytor och utskuret hålrum i 360 grader. Alla långa järn och
mellanjärn har volframvikter med hög densitet i tån som gör dessa
till de mest förlåtande 718-järnklubborna.
kommentarer (L) De har gjort bra klubbor ännu bättre. Man känner
huvudet genom hela svingen. (M) Mycket förlåtande, härlig bollbana
och perfekt känsla i träffen.

pi ng

prestanda

sex klubbor / grafit : 8 000 kronor

omdöme TaylorMade har alltid lyckats kombinera olika tekniska
finesser i ett enskilt järnset. Den här klubban är inget undantag och
har en förfinad form med tilltalande utseende. Skåror i slagytan
och sulan är synbar teknik, men minst lika viktiga är de interna
balkar som gör huvudet styvare och ger bättre ljud samt maximal
trampolineffekt. Den utskurna topplinjen – där bortslösad massa
ofta blir kvar – har tunnats ut till 1,2 millimeter, och den sparade
vikten har sänkt tyngdpunkten och gjort det enklare att få upp
bollen i luften.
kommentarer (L) Skönt klick i träffen och resultatet matchar det
trevliga ljudet. (M) Bollen bara flyger och flyger.
Om längd är målet så är det målet uppnått.

ti tl e i st

prestanda

åtta klubbor : 22 800 kronor

1 750 kronor/klubba

omdöme Ping är kända för sina lättspelade järnklubbor. Det
här är ännu ett exempel på det, men här har man lämnat den
vanliga mallen och gjort ett ihåligt huvud. För betydelsefull
perimeterviktning och maximala prestanda vid orena träffar
har vikter placerats mot tån och skaftet. Det ger en balanserad
tyngdpunkt med massor av förlåtande egenskaper. Huvudet i 17-4
rostfritt stål och en insert i maraging-stål ger bra längd.
kommentarer (L) Det lite långa bladet ser extra förlåtande ut, men
det är inte för stort. (M) Högt, rakt och längre än genomsnittet. Det
fungerar för mig.

★★★½

Anges i bokstavsordning
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wi l s o n
c300

prestanda

★★★★
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★½
efterfrågan

sex klubbor / grafit : 7 500 kronor

omdöme Wilson har arbetat med trampolineffekt i slagytan sedan
de första Reflex-järnen på 1970-talet. Den senaste idén bygger på två
rader av ”power holes” – elva uretanfyllda miniskåror runt klubbans
sula, topplinje och tå. Ju mindre material som stöder slagytan, desto
mer kan slagytan fjädra i träffen, menar Wilson. Är du orolig för att
känslan? Klubborna har ett större och mjukare Lamkin Crossline
2-grepp som ger en skönare känsla.
kommentarer (L) Så raka att man kunde förutse var bollen skulle
ta vägen och slå genom ett fönster. (M) Den extra kraften kändes i de
bra slagen, och även några av de orena träffarna.

★★½

▶ k riterier
Våra bedömare (höger) är de som röstar inför
urvalet till Hot List. Vi samlar även information
från tre oberoende paneler. Ingenjörer
som hjälper oss med kategorin Innovation.
Återförsäljare bedömer Efterfrågan. Spelare
utvärderar Prestanda och Utseende/Ljud/
Känsla. En produkt bedöms baserat på ett
genomsnitt i fyra kategorier.
p r e s ta n d a

45 % Funktionalitet, vad händer med bollen
när den träffas av klubban.
i n n o vat i o n

30 % Hur klubbans teknik, även omfattande
utprovning, för kategorin framåt.

▶ h ot li st - b ed ö m ar e

▶ åt er fö rsäl jar e
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Executive Vice President, Global Value

Senior Editor utrustning
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Utrustningsredaktör
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JASON FRYIA

Golf Digest

Ägare, Golf Exchange,

Associate Editor/Hot List koordinator

Cincinnati

JOEL BEALL
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Assisterande redaktör
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▶ i n ge n j ö r er

CHRIS MARCHINI
General Manager, Golf Galaxy,

utseende/ljud/känsla

Pittsburgh
MARTIN BROUILLETTE, PH.D.

20 % Det golfspelaren upplever före, under
och efter träffen.

Professor of Mechanical Engineering,

SUSAN ROLL

University of Sherbrooke

Delägare, Carlsbad Golf Center,

efterfrågan

DAVID LEE, PH.D.

Carlsbad, Kalifornien
Chair, Department of Physics,
Gordon College
TOM MASE, PH.D.

▶ All bedömning görs enligt en skala från
1–100.
guld

Professor of Mechanical Engineering,
Cal Poly, San Luis Obispo
JOHN MCPHEE, PH.D.
Canada Research Chair in System

Produkter som som fått mellan
93 och 100.

Dynamics, University of Waterloo
DICK RUGGE

s i lv e r

Former Senior Technical Director,
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Produkter som som fått mellan
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97–100 ★ ★ ★ ★ ★ 88–96 ★ ★ ★ ★
70–87 ★ ★ ★ 51–69 ★ ★ ≤50 ★
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”vi d be d ömni nge n

av bet ygen för
i nnovat i on har
våra redaktöre r
o ch i nge njöre r
g åt t i ge nom öve r
1 800 si d or t e kni s k a
d okum ent som
t i llve rkarna
t i llhandahålli t.
Handicap (L) Lågt (M) Medel (H) Högt

J.D. Cuban

5 % Det relativa intresset för en produkt.

Boka golfpaket på Breviken, boende på banan!
19 dubbelrum, alla med uteplats och carport samt 40 meter till första tee.
Du hittar oss vid Vätterns västra strand med närhet till både Karlsborg och Hjo.

0505-59075

www.breviken.se
bokning@breviken.se

Prisexempel:
•2 dagars greenfee
•Trerätters middag
•Övernattning i dubbelrum
•Frukostbuffé
endast 1395:- / person

Mood Stockholm, plan 3, Regeringsgatan 48. mood@jhandf.com

jharvestandfrost.com

järn

s up erspe lfö r b ät t r a nd e
▶ Topplinjens bredd är lika oviktig som
att slå en mjuk fade. Du vill ha maximal
höjd, en sula som räddar duffade slag
och ett lättare skaft som ger lite bättre
hastighet.

▶ o m n åg o n k lu b b a s ku ll e för bj uda s s å ä r d e t

de h är ult r a fö r l åta nd e jä r n klubbor n a . d e g ör
sp el et en k l a r e fö r de s o m be h öve r d e t me st.
cal l away

big bertha os

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★★★

omdöme Callaway menar att höghandicappare behöver mest hjälp
med långa järn och mellanjärn, vilket är tydligt här. Big Bertha OS
har volfram i sulan, vilket sänker tyngdpunkten och hjälper till att
få upp bollen i luften. Med de korta järnen är det inte svårt att få upp
bollen så därför blir tyngdpunkten progressivt högre och ger bättre
kontroll. Ett omarbetat Cupface (där slagytan går över topplinjen
och sulan så att den får bättre trampolineffekt) har större effekt på
korta järn och mellanjärn.
kommentarer (M) De här järnklubborna tycks ge lite mer längd
än andra. (H) Kanske den bästa känslan av alla järnklubbor. Känns
nästan som en klubba för bättre spelare i träffen.

cl e ve l and
launcher hb

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★★★½

f-max/one length

★★★★½
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★★½

Anges i bokstavsordning

sex järnklubbor / grafit : 7 000 kronor

omdöme Alla klubbor har en hybridliknande design och det gör det
här lättspelade setet perfekt för spelare som behöver hjälp att få upp
bollen. De ihåliga huvudena har en bred sula, en sluttande topp och
baksida samt en insert i höghållfast stål – vilket ger högre bollflykt
och högre bollhastighet. Huvudet har en form som är mer elegant
än tidigare ihåliga järnklubbor, vilket gör att de är mer visuellt
tilltalande. De korta järnen ser inte alls dumma ut, vilket inte är så
illa i ett set med ihåliga huvuden.
kommentarer (M) En generös klubba som är väldigt förlåtande.
(H) Ett monster. Launcher var ordet. Gravitationen i nedsvingen gör
hela jobbet.

co bra

prestanda

sju järnklubbor / grafit : 11 500 kronor

sex järnklubbor / stål : 6 000 kronor

omdöme Med lägre svinghastighet är det viktigt att få upp bollen i
luften. Men det krävs klubbhastighet för att få vettig höjd och carry.
Det är därför de här järnklubborna bidrar till högre fart med lätta
skaft och låg svingvikt. Klubborna har större grepp, lågprofildesign
och olika loft har olika konstruktion. Järnfyra till järnsju har tunna
slagytor i 17-4 rostfritt stål. De korta järnen har ett mjukare 431
rostfritt stål för bättre känsla och kontroll. Det finns också ett F-Max
One Length-set där alla järnklubbor har samma vikt och längd som
en järnsjua.
kommentarer (M) Otroligt förlåtande. Man känner hur den låga
tyngdpunkten hjälper bollen upp. (H) Massor av kraft.
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ho nma

beres is-06

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★½

omdöme Honma anses vara ett premiumvarumärke. Det talas dock
sällan om hur bra de är på att hjälpa spelare med lägre svinghastighet.
Det smidda huvudet har en slagyta i maragingstål med mycket fart
som går runt sulan och ger hög bollhastighet. Järnfyra till järnåtta
har tre spår nära sulan och slagytan som ger mer trampolineffekt
vid orena träffar. Järnnio till sandwedge ger bättre kontroll med
maragingstål som inte går ned i sulan. Ett nytt 50 gram lätt skaft är
något som de med lägre svinghastighet kommer att uppskatta.
kommentarer (M) Skårorna i sulan gör att man känner att det
händer grejer där nere. (H) Massiv längd. Träffade nästan nätet
bakom rangen med en järnsjua.

taylo rmad e
m cgb

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★★★

d300

★★★★½
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

sex järnklubbor / grafit : 11 100 kronor

omdöme TaylorMade har mest jobbat för bättre spelare, men nu
vill man utöka sin målgrupp med de här järnklubborna. Ultratunna
slagytor genom hela setet har hög trampolineffekt och skåror i
slagytan utökar det fjädrande området. Halvtunna träffar? Ett spår i
sulan hjälper även de träffarna. Fyra volframvikter i bakre hälen och
tån sänker tyngdpunkten för högre utgångsvinkel och bättre stabilitet
vid orena träffar. Ingen golfspelare vill heller ha ett järnset i bagen
som tydligt skriker ”nybörjare”. De förlåtande egenskaperna här är
inte så övertydliga att du måste gömma undan dem på första tee.
kommentarer (M) Härligt ljud. Varenda slag kändes perfekt.
(H) De korta järnen är härliga – ren och fin kontakt med marken.

wi l s o n

prestanda

sex järnklubbor / grafit : 30 000 kronor

sex järnklubbor / grafit : 7 000 kronor

omdöme Som fortsättning på den idé som gjorde premiär i C200
har de extrastora D300 en serie ”power holes” runt topplinjen, tån
och sulan, vilket ger en slagyta som fjädrar mer. Hålen reducerar
kontaktytan mellan huvudet och träffytan till bara 26 procent.
Hålen utgör med andra ord nästan tre fjärdedelar av det området.
Resultatet är en träffyta som fjädrar mer (cirka 16 procent mer än
D200). Ännu en fördel med hålen: De minskar vikten en hel del. Den
sparade massan flyttades till hälen och tån för bättre stabilitet.
kommentarer (M) Enkelt att få upp bollen med en stor, härlig
sweetspot. (M) Mycket kraftfulla i träffen med en traditionell känsla.

★★★½

xxi o

xxio x

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

sex järnklubbor / grafit : 13 000 kronor

omdöme XXIO är ett relativt okänt varumärke som förtjänar mer
uppmärksamhet. X-klubban (företagets tionde generation av
järnklubbor) ger sving- och bollhastighet genom ett lätt grafitskaft
med hög balanspunkt samt en slagyta i titan. Viktbesparingen som
titanslagytan ger har gjort att 21 gram volfram/nickel-vikter kan
placera massa lågt och långt bak så att du enklare kan få upp bollen.
Det är inte riktigt en klubba med stödhjul, men inte långt därifrån.
kommentarer (M) Om du vill ha hög utgångsvinkel är det här rätt
klubba för dig. (H) Tilltalande vid första ögonkastet.
Ger självförtroende.

★★½
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Handicap (L) Lågt (M) Medel (H) Högt

to ur e d g e

hot launch 3 triple combo

prestanda

★★★★
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★½
efterfrågan

★★

omdöme Tour Edge använder sunt förnuft för att hjälpa golfspelarna.
Genom att dela upp järnsetet i en kombination av två hybrider, två
järnklubbor med ihåliga huvuden och tre tå/häl-viktade järnklubbor
finns hjälpen där du behöver den som mest – på de längre klubborna
– och scoringklubborna ger dig kontroll. Hybriderna har en slagyta
i maragingstål vilket ger längd medan de ihåliga mellanjärnen har
vikten placerad lågt för att spelarna enklare ska få upp bollen i luften.
Järnåtta till pitchingwedge är traditionella perimeterviktade klubbor.
Dessutom har något set sällan varit mer prisvärt.
kommentarer (M) Inga problem att träffa i sweetspot. Massor av
hjälp här. (H) Bubbel-look med massor av kraft.

wi l s o n

d350 hybrid/järn

prestanda

★★★★
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★

ezone gt

prestanda
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★

g d testa d e: + 5 m e t e r

1 hybrid, 5 järn / grafit : 6 000 kronor

omdöme Vi applåderar företag som erbjuder hybrider som standard.
Men vad sägs om att själv få välja upp till fyra eller ingen alls? D350
ger dig den här möjligheten. Standardsetet med åtta klubbor börjar
med järnfyra, men du kan byta några järn. Bland alternativen finns
hybrider från tre till sex med 19 till 28 grader loft – med en smärre
tilläggskostnad för varje två extra hybrider du väljer till. Setet har en
nyare version av slagyta/sula-tekniken som erbjuds företagets D200serie. Den nedre delen av träffytan, framkanten och sulans framkant
har tunnats ut till liknande tjocklekar för högre bollhastighet.
kommentarer (M) De döljer hjälpen väl: Ser ut som en
spelförbättrande klubba. (H) Även duffar flög hyfsat.

yo ne x

★★★★

sju järnklubbor : 6 000 kronor

sju järnklubbor / grafit : 12 400 kronor

omdöme I vanliga fall är inte skaftet grejen med en järnklubba, men
när du är först med ett material i golfen så är det värt att skryta om
det. De här järnklubborna har ett skaft som är förstärkt med Namd
– ett material som ger en dramatisk förbättring av vidhäftningen
mellan harts och grafitfibrer, vilket resulterar i ett hållfast och lätt
skaft. Förklaringen av hur det fungerar hör hemma i en avancerad
kemilektion, men det enda du behöver veta är att resultatet är bättre
skaftflex som kan ge högre bollhastighet.
kommentarer (M) Tycktes spinna mer än andra klubbor.
Bollen tvärnitade när den landade. (H) Ett bra exempel på att en
klubba i den här kategorin inte måste se ut som en klump.

g aml a mot nya: järnkl ubbo r
längre, högre och bättre stopp

foto: mark hooper

▶ Vi jämförde de senaste järnsjuorna med fem–sex år gamla järnsjuor som vi
lånat av Global Golf, världsledande på begagnade klubbor. De nya järnsjuorna visade konsekvent förbättringar, och några av dem var betydligt längre på orena
träffar än tidigare generationer. Mellan enstaka klubbor kunde det skilja så
mycket som 18 meter på orena träffar. I merparten av fallen var förbättringen mer
måttlig, ungefär tre meter i snitt för rena träffar medan höga träffar, låga träffar
och hälträffar var upp till fem meter längre. Om du tror att skillnaden bara handlar om starkare loft, lägre bollflykt och bollar som bara sticker iväg när de landar
så har du fel. Även med starkare loft var bollbanan ungefär två meter högre
och landningsvinkeln en grad brantare (vilket betyder att de inte rullar ut lika
mycket efter landningen). Precis som en bättre järnklubba ska fungera. – MS
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järn
bät t r e sp e l a re

▶ Du siktar på en flagga längst bak till
höger från 162 meter – exakt 162 meter.
De här klubborna, med sina tunna sulor
och smöriga träff, ger den kontroll och
känsla du söker.

▶ kr e at iv t u t ny t tja nd e av te kn ik o ch mate r ia l h a r

mo d er n ise rat d e n hä r k ateg or in uta n att offr a d e
k l assiska fo r me r s o m b ättr e s pe l a r e för e d r a r .
cal l away
x forged

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★★½

omdöme Talesättet att det finns få nya idéer, bara nya utföranden
känns passande här. Callaway menar att det här är en ”reinkarnation”
av X Forged-modellen från 2013, med företagets nyaste idéer i ett
fem år gammalt smitt huvud. Bollbanan (högre med långa järn, mer
kontrollerad med korta järn) styrs med en viktkapsel i det bakre
hålrummet medan nydesignade grooves är avsedda att ge färre fliers
och bättre spinnkontroll från ruffen. Apex Pro var en järnklubba för de
som ville vara bättre spelare. Det här är för de som är bättre spelare.
kommentarer (L) Mycket mjukare känsla än förr. Konsekvent
medelhög till hög bollflykt. (M) Kontroll med balanserad känsla.
Superenkelt att skruva bollen.

mi zuno

mp-18 mmc

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★★

mp-18 sc

★★★★½
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

sex klubbor : 11 300 kronor

omdöme Mizunos FoU-team har jobbat i tre år med sitt exklusiva
smideshus och erfarna hantverkare för att ta fram den mest tekniskt
avancerade medlemmen av MP-18-familjen. Mizuno har smitt ett
huvud med kolstål och titan så att vikten kunnat placeras där den
ger mer förlåtande egenskaper. Volframpluggar i ett internt hålrum
nära tån gör att massan kan placeras lägre för lägre loft (och sulorna
blir bredare) för maximalt förlåtande egenskaper.
kommentarer (L) Lätt att skruva bollen, men det är ingen risk att
det blir för mycket. (M) Klubborna har en balans som gör att alla
delar drar åt samma håll. Inget att klaga på när det gäller känslan.
Bollen tycktes smälta på slagytan.

mi zuno

prestanda

sex klubbor : 11 000 kronor

sex klubbor : 10 000 kronor

omdöme Det här är urtypen för en modern järnklubba för bättre
spelare. En ny smidesprocess fokuserar kolstålet mer lågt på
slagytan för bättre känsla. Resultatet är en låg muscle back-design
med ett övre hålrum i hela setet, som fungerar och känns som ett
riktigt blad. Sulan är lite bredare än en typisk bladklubba, men bakoch framkanten är formade för bladliknande prestanda i kontakten
med marken.
kommentarer (L) Perfekt huvudform med rent utseende på
baksidan. Precis lagom mycket förlåtande. (M) Möjligheten att välja
klubbor av olika modeller som passar ihop sömlöst är genialiskt.

★★★½
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Handicap (L) Lågt (M) Medel (H) Högt

j ä r n k l u b b o r f ö r b ät t r e s p e l a r e : h o t l i s t

pi ng

iblade

sju klubbor : 11 800 kronor

omdöme Den supertunna och heta slagytan får all uppmärksamhet,

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★

men bakom den finns något lika viktigt. Med allt tunnare slagytor
kan ljudet och känslan försämras och därför utvecklade Ping ett
sätt att stödja en stor del av slagytan från hälen till tån med en
elastomerinsert. Materialet gör att slagytan kan fjädra i träffen och
filtrerar vibrationer för en mjuk känsla. Stabiliteten förbättras också
av en volframtyngd med hög densitet lågt i tån.
kommentarer (L) Urtjusiga klubbor. Finishen gör att topplinjen ser
mer stilig än läskig ut. (M) De kändes kraftfulla och det var enkelt att
slå rakt. Bollbanan var penetrerande och inte för hög.
Lite förlåtande också, vilket gav större självförtroende.

pxg

0311t

prestanda

★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

åtta klubbor : 28 000 kronor

omdöme Vikterna på baksidan är coola och fyller en funktion, men
tekniken i de här järnklubborna fungerar lika mycket på insidan
som utsidan. Med den ihåliga och elastomerfyllda konstruktionen
har PXG:s tekniker kunnat skapa en tunn och höghållfast slagyta
med massor av fart. På det smidda huvudets baksida finns
volframskruvar som maximerar stabiliteten vid orena träffar. För en
tusenlapp extra kan du få klubborna i en Xtreme Dark-finish.
kommentarer (L) Inga problem att få upp bollen. Svingvikten
kändes rätt. Funkade verkligen. (M) Höjden med långa järn var
imponerande och klubban skar friktionsfritt genom gräset.

★★★½

taylo rmad e
p770

sju klubbor : 12 000 kronor

omdöme Du behöver inte vara proffs för att njuta av fördelarna med

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★★½

P770. Det smidda huvudet i kolstål har en robust volframvikt på 70
gram i det bakre hålrummet och sulan på järntrean till järnsjuan,
med tvådelskonstruktion, vilket ger förlåtande egenskaper. Järnåtta
till pw är perimeterviktade klubbor smidda i ett stycke. Slagytan har
variabel tjocklek – tunnare i den övre delen för lägre tyngdpunkt och
tjockare längre ned för mjuk känsla och stabilt ljud i träffen.
kommentarer (L) Härlig järnklubba för den som har bra bollträff.
Fantastisk kontakt med marken. (M) En bra introduktion för spelare
med ambitioner i den här kategorin. Jag gillade också det rena
klickljudet i träffen.

ti tl e i st
718 ap2

sex klubbor :10 000 kronor

omdöme Ett huvud smitt i stål och en insert i samma typ av stål. Det

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★½

här ger en tunn slagyta som ger mer längd med mellanjärn och långa
järn. Därefter övergår setet till en järnsjua med huvud och insert
i 1025-kolstål. Järnåtta till pitchingwedge har huvud och insert
smidda i 1025-kolstål. Volfram med två olika densiteter i hälen och
tån ger extra stabilitet i järntre till järnsju.
kommentarer (L) En modern klubba med vass look, förlåtande
egenskaper och en klockren känsla när du träffar bollen. (M) Bollen
fräser iväg efter träffen och de korta järnen har en rimlig bollbana.

efterfrågan

★★★★★
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h o t l i s t : j ä r n k l u b b o r f ö r b ät t r e s p e l a r e

ti tl e i st
718 cb

prestanda

★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★½

omdöme CB är ett exempel på hur Titleist gör sina klassiska klubbor
mer mångsidiga. Tyngdpunkten är nu närmare träffytans centrum,
vilket ger mer konsekvent bollhastighet. Volframviktning ger mer
stabilitet vid orena träffar. Huvudet med perimeterdesign är smitt
i 1025-kolstål och har en insert i 17-4 rostfritt stål till och med
järnsjuan. Med den sparade vikten har volfram kunnat placeras i
hälen och tån, vilket gör långa järn och mellanjärn mer förlåtande.
De korta järnen är smidda i ett stycke.
kommentarer (L) Kanonklubba för den som har bra bollträff.
Fantastisk kontakt med marken. (M) Stor nog för att ge självförtroende och liten nog för att du ska känna att du har kontroll.

bri d g e sto ne
tour b x-cb

prestanda

★★★★
innovation

★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★

af-303

★★★★
innovation

★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★

jpx 900 tour

★★★★
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★★½
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åtta klubbor : 26 000 kronor

omdöme Nonkonformister med lågt handicap som gärna vill att
andra ska undra vad de har i sin bag bör ta en titt på dessa. Trots att
sulan är lite bredare så är topplinjen mer som de andra klubborna
i den här kategorin. Smideskvaliteten är också utan anmärkning.
Epon grundades 1977 som ett dotterbolag till Endo, ett av världens
bästa smideshus, vilket betyder att detta är en mycket lättspelad,
perimeterviktad klubba med precis lagom mycket vikt för att ge lyft
åt de som behöver det.
kommentarer (L) Känns som en sportbil med en V8 under huven.
Massor av kraft, bra kontroll och bra höjd. (M) De orena träffarna
tycktes gå lite rakare. Stabilt huvud genom träffen.

mi zuno

prestanda

sju klubbor : 11 000 kronor

omdöme Tour B X-CB är en effektiv blandning av klassiskt utseende
och modern teknik. Järnklubborna är smidda i 1020-kolstål och har
en viktkapsel bakom slagytan, vilket ger bättre känsla. Loften är mer
aggressiva än andra i den här kategorin (28 grader för järnsexan,
cirka två grader starkare än traditionellt) och en bredare sula som är
mer förlåtande i kontakten med marken. De tio skaftalternativen är
en riktigt bra bonus för spelare som fokuserar på sådant.
kommentarer (L) De här skönheterna hade bra fart. Jag kunde slå
en klubba mindre på inspelen. (M) Sulans avfasning är en stor fördel.
Det är som en skena på sulan. Jag kunde gå på bollen mer och ändå
slå högt. Bra jobbat med att få till formerna genom hela setet.

epon

prestanda

sju klubbor : 12 000 kronor

sju klubbor : 10 000 kronor

omdöme Den matta grå finishen känns inte som Mizuno, men
allt annat är sig likt. Företaget är troget sitt arv som leverantör av
klubbor för bättre spelare och använder den smala sula som Mizunospelare, som Luke Donald och Chris Wood, föredrar. Det rena och
kompakta utseendet vid bollen har rätt balans och kolstålhuvudet
är smitt i ett stycke för smörig känsla. Dessutom är de förlåtande.
Perimeterviktning ger ökad stabilitet.
kommentarer (L) Betryggande utseende vid bollen. Topplinjen
är precis lagom bred. Inte så skräckinjagande som andra i den här
kategorin. (M) Friktionsfri kontakt med marken. Bättre än resten.
Skar bara rakt igenom gräset.

Handicap (L) Lågt (M) Medel (H) Högt

s ri xo n
z765

prestanda

★★★★
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★½
efterfrågan

★★★

omdöme Det kan vara svårt att förbättra den svårdefinierade
egenskapen som är känsla. Men en ny värmebehandling av det
perimeterviktade huvudet i mjukt 1020-kolstål har givit Z765järnen den typ av känsla som bättre spelare vill ha. För prestandan
har Srixon fokuserat på betydelsefulla, om än knappt synbara,
förbättringar, som större grooves än på föregående modell.
Laserfräsningen ger också bättre spinnkontroll. Den V-formade
sulan är uppgraderad för bättre markkontakt i träffen.
kommentarer (L) Den avfasade sulan gör att klubban aldrig fastnar
i marken. (L) Härligt utseende. Enkelt och elegant. Utmärkt balans
mellan huvudet och skaftet.

wi l s o n

fg tour v6

prestanda

★★★★
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

sex klubbor : 8 400 kronor

sju klubbor : 9 000 kronor

omdöme Dagens järnklubbor för bättre spelare fokuserar på att
förbättra egenskaperna längd och precision. FG Tour V6 har en
bra balans här, med multimaterialkonstruktion och loftspecifik
placering av tyngdpunkten. Järntre till järnfem har volfram lågt i
tån (12 gram) och hälen (8 gram) för bättre stabilitet vid orena träffar.
Järnsex och järnsju har 20 gram volfram centrerat lågt i sulan för
bättre utgångsvinkel. Järnåtta till gapwedge har inget volfram.
kommentarer (L) Bollflykten, kontrollen och de konsekventa
resultaten passar mig som hand i handske. (M) Klassiskt utseende
med kort blad och sitter fint vid bollen.

★★½

d i stans kl ubbo r
fö r bättre s pe l are ?

förklaring av den nya kategorin

foto: call aways egen bild

▶ Vi har frågat oss själva i flera år: Skulle läsarna ha nytta av att kunna skilja mellan traditionella klubbor för bättre spelare – med fokus
på känsla och kontroll – och en mer modern
version av järnklubbor för bättre spelare med
fokus på mer längd? Den senare kategorin
har växt starkt och utgör nu 15 procent av
marknaden enligt branschstatistikföretaget
Golf Datatech, på grund av framgångarna för
Callaway Apex, en av de bästa tidiga exemplen
på en sån här järnklubba. Därför bestämde
vi att den förtjänade en egen kategori som vi
kallar Distansklubbor för bättre spelare. En
järnklubba i den här kategorin ska uppfylla ett
par enkla, men strikta krav: Den ska se ut som
en klubba för bättre spelare och ha teknik som
ger mer längd. Några exempel är en slagyta
som går runt sulan och/eller topplinjen, ett
ihåligt huvud, multimaterialkonstruktion, särskilt stål (eller värmebehandling) i slagytan
eller en intern struktur som ger större trampolineffekt. Spelare som tappat några meter
under de år de spelat traditionella blad kan
få tillbaka mer än en halv klubba här utan
att du mår illa när du sätter ned klubban vid
bollen. Värt en egen kategori? Jajamen. – EMJ
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järn

di stan skl u b b o r fö r b ät tr e s pe l a r e
▶ Du är singelhandicappare.
Eller har ambitionen att bli det. De här
klubbornas fjädrande slagytor och
rimligt kompakta former ger kraft och
precision med utseende i tourklassen.

▶ et t p r ec i s i o ns i nst ru me n t me d e xtr a

l än gd som g ö r at t d u k a n s l å in s pe le n me d
– m in st – e n k lu b b a mi ndr e .
cal l away
epic pro

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★★½

omdöme I flera år har driverteknik förts över till järnklubbor.
Problemet är att järnklubbor är mindre än drivers, vilket gör det
till en mer komplicerad uppgift. För de här järnklubborna har man
därför skapat en flexibel slagyta med tunn kant som går runt sulan
och topplinjen, vilket ger fjädring i träffen och ökar bollhastigheten
i sweetspot och minskar energiförluster vid orena träffar. Fjädringen
kräver dock stöd. Det stödet kommer från en burliknande struktur
med stödbalkar.
kommentarer (L) Känns som en klubba för bättre spelare i
träffen, men den är fantastiskt förlåtande. (M) De är som ett par bra
löparskor – stabila och responsiva med lagom mycket dämpning.

cal l away
rogue pro

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★★★

sex klubbor / stål : 18 000 kronor

sex klubbor / stål : 8 500 kronor

omdöme En klubba med kraft för bättre spelare kräver att man
ökar bollhastigheten utan att offra för mycket av känslan. Farten i
den här klubban ges av Callaways cupface-teknik. Känslan ges av
ett koncept som först kom i golfbollar: Mikroskopiska luftbubblor i
ett uretanmaterial ger ett tourliknande ljud – även för dig som inte
är tourspelare – utan att kompromissa med den tunnare slagytans
högre bollhastighet.
kommentarer (L) Ser schysst ut uppifrån. Sitter bra vid bollen och
huvudet rör sig smidigt genom träffen. (M) Chockerande längd även
med en mjuk sving. Du kommer att skrika ”Sitt! Sitt!” Här finns äkta
kraft.

co bra

forged tec black/one length

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★
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sex klubbor / stål : 10 000 kr

omdöme Ser ut som en klubba för bättre spelare och har en tunn,
höghållfast insert i slagytan, vilket ger längd. Strategiskt placeraed
volframvikter i hälen och tån gör huvudet mer förlåtande vid orena
träffar och för att placera tyngdpunkten bakom träffzonen. En insert
i kolfiber bakom träffområdet dämpar vibrationer och ger en mjuk,
men ändå solid känsla. Alla de här järnen har också Cobra Connectsensorer som ger statistik för ditt spel.
kommentarer (L) Det är så här en klubba ska funka i träffen.
Skär rakt igenom gräset utan problem. (M) Extremt lättspelade.
Överraskande! De här skulle vem som helst kunna använda oavsett
handicap.

Handicap (L) Lågt (M) Medel (H) Högt

d i s ta n s k l u b b o r f ö r b ät t r e s p e l a r e : h o t l i s t

pi ng
i200

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★★

omdöme Formen är tourig, men de förlåtande egenskaperna kan
uppskattas av medelgolfare. i200 har en tunn slagyta som inte bara
handlar om mer längd, den handlar också om förlåtande egenskaper
och känsla. Orena träffar räddas genom sparad vikt via en tunnare
slagyta och ett precisionsfräst bakre hålrum. Den massan flyttas till
hoseln och tån för ökad stabilitet. Den förlåtande sulan skär genom
turfen med hjälp av en avfasad framkant och en extra grad bounce.
kommentarer (L) Diskret precision – inget oljud alls. Det är bara
klubbans kontakt med bollen. Riktigt smörig och skön känsla.
(M) En konsekvent, pålitlig och kraftfull järnklubba – alla bra
adjektiv man kan tänka sig.

taylo rmad e
m3

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★★★

p790

★★★★½
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★★★

718 ap3

★★★★★
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★★★

Anges i bokstavsordning

sju klubbor / stål : 12 100 kronor

omdöme Oftast brukar ihåliga järnklubbor ge längd, förlåtande
egenskaper eller bra känsla. Med P790 har TaylorMade blivit
giriga och valt att jaga alla tre egenskaperna i en form som
tilltalar bättre spelare. Resultatet är en ultratunn slagyta och en
polyuretanskumfyllning. För mer längd går slagytan runt sulan till
en genomskuren skåra som liknar de på företagets fairwayklubbor.
Viktigast är dock skumfyllningen, ett lätt material som gör att den
tunna slagytan fjädrar utan att det kostar vikt. Materialet bidrar
också till ett acceptabelt ljud.
kommentarer (L) Bladform, men en topplinje som ändå ger
trygghet över bollen. (M) Rent ljud och det känns som att bollen
stannar kvar på slagytan lite längre innan den sticker iväg.

ti tl e i st

prestanda

sex klubbor / stål: 8 400 kronor

omdöme Den tunna topplinjen och det korta bladet tilltalar låghandicappare. En ökad sulradie och förbättrad slagyta räddar
orena träffar. Balkar i strukturen gör huvudet styvare och
ger bättre energiöverföring till bollen. TaylorMade använder
fortsatt skåror i slagytan och sulan för maximal trampolineffekt.
Volframvikter används för att placera tyngdpunkten för optimala
utgångsförhållanden i träffen. En avfasad framkant ökar bouncevinkeln, vilket minskar risken att klubban gräver ned sig.
kommentarer (L) Bollen går inte bara långt, den flyger högt också.
Massor av längd och bra stopp. (M) Levererar bra längd utan att
huvudet är för stort. Mycket trevligt.

taylo rmad e

prestanda

sex klubbor : 9 000 kronor

sex klubbor / stål : 10 000 kronor

omdöme I flera år har många haft svårt att välja mellan AP1 och
AP2. Titleist löser detta med sin AP3 – en mittemellanklubba med
utseende och prestanda som tilltalar bättre spelare. Järnklubban
har tre konstruktioner i ett set: Järntre till järnsju har en ihålig,
volframviktad konstruktion med höghållfast och L-formad insert
i stål som går runt sulan och ger fjädring längre ned på slagytan.
Järnåtta och järnnio har en insert i 17-4-stål medan wedgarna är
gjutna i 17-4-rostfritt stål.
kommentarer (L) Här känner man inget annat än bra vibrationer.
Det är som att ha ett par vibrationsdämpande handskar på sig.
(M) Härligt robust ljud och känsla. Bra fart i träffen.
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h o t l i s t : d i s ta n s k l u b b o r f ö r b ät t r e s p e l a r e

ti tl e i st
718 t-mb

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★½

omdöme Föregående version av T-MB kunde bara köpas som helt
set via specialutprovning, men nya 718 T-MB är designad som
helset. Titleist har fokuserat på den nedre delen av slagytan med ett
höghållfast stål i en L-formad slagyta som går runt den nedre delen
av klubban på de långa järnen och mellanjärnen. De långa järnen har
i snitt 91 gram volfram i hälen och tån för maximal stabilitet och för
att få upp bollen bättre. De korta järnen har en insert i 17-4-stål samt
volfram endast i järnåttan och järnnian.
kommentarer (L) Känns som att slå 20 år gamla blad med modern
teknik. En inkörsport till äkta järn för bättre spelare. (M) Rent
utseende vid bollen och en betryggande form.

mi zuno

jpx 900 forged

prestanda

★★★★
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

sju klubbor / stål : 16 000 kronor

sex klubbor / stål : 8 800 kronor

omdöme Det här är företagets senaste variant av perimeterviktad
klubba smidd i ett stycke kolstål med bor. Boret gör metallen
starkare så att den kan smidas tunnare. Den tunnare konstruktionen
ger större trampolineffekt i slagytan med variabel tjocklek. Den
sparade vikten har flyttats till perimetern, vilket gör klubban mer
förlåtande och lättspelad. Järnåtta till gapwedge har krympts lite i
jämförelse med JPX 850 Forged-modellen.
kommentarer (L) Det känns som att man kan styra bollen.
Kompakt form med massor av kraft. Exceptionell balans. (M) Alla
slagen hade en konsekvent bollbana.

★★★★

pxg
0311

prestanda

★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

åtta klubbor / stål : 29 800 kronor

omdöme Kostar en del, men med tanke på vad som ingår i företagets
första flaggskeppsprodukt blir prislappen mer begriplig. För känsla
som i en smidd klubba och längd som en spelförbättrande klubba
har PXG fyllt en ihålig konstruktion med TPE-fyllning för att
bibehålla rätt ljud och känsla utan att slagytans insert i höghållfast
maragingstål ger för skarp känsla. Volframvikter placerade i
utkanten på baksidan ger förlåtande egenskaper.
kommentarer (L) Skär enkelt igenom träffen och driver bollen
framåt. Styrkan ligger i hur rakt bollen flyger. (M) Riktigt skönt plopp
i träffen – som att något bra händer.

★★★½

s ri xo n
z565

prestanda

★★★★
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★

sex klubbor, stål : 8 400 kronor

omdöme Z565 har en slagyta i höghållfast stål samt huvud och hosel
smidda i kolstål. Resultatet är en flexibel slagyta med helt perfekt
känsla. Srixons tekniker har också tagit bort material från bakkanten
och rundat av häl- och tåsektionen för mindre motstånd i träffen. En
volframvikt i tån ger bättre stabilitet vid orena träffar. Slutligen är
större grooves avsedda att ge bättre kontroll.
kommentarer (L) Bollen håller linjen bra och jag kunde skruva
bollen åt båda hållen. (M) Jag slog olika slag och alla gav mig samma
sköna känsla i händerna, inga obehagliga vibrationer alls.

efterfrågan

★★★
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Handicap (L) Lågt (M) Medel (H) Högt

wi l s o n

c300 forged

prestanda

★★★★
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★½

omdöme För två år sedan lanserade Wilson konceptet med ”power
holes” (i princip miniskåror). I år har Wilson utökat sin idé med
två rader med hål i sulan. Ju mindre material som har kontakt
och stöder slagytan, desto mer kan slagytan fjädra i träffen. Hålen
är uretanfyllda så att metallen kan fjädra samtidigt som känslan
förstärks. För att göra klubban mer tilltalande för bättre spelare
finns inga hål i topplinjen på någon av klubborna, och inga hål alls i
järnnio till gapwedge.
kommentarer (L) Du får alla fördelar med skåror utan att se dem
när du står över bollen. (M) Behagligt utseende och skön kraft.
Huvudets form gör det enkelt att hantera alla lägen.

▶ spelare

▶ utprovare

GARY ABBOTT

JOEL MARTIN

SHANON HOYT

Dundas, Ontario

Southern Lakes, North Carolina.

PGA Professional, Golf Galaxy

Ålder: 30, Hcp: 12

Ålder: 63, Hcp: 17

Roseville, Kalifornien.

THOMAS B. ALLEN

LARRY MCCOY

Middletown, Ohio

Greenwich, Connecticut.

Ålder: 53, Hcp: 7

Ålder: 53, Hcp: 5

SCOTT DICKINSON

ANAND MUDALIAR

Palm Harbor, Florida.

Philadelphia, Pennsylvania

Ålder: 29, Hcp: 14

Ålder: 35, Hcp: 12

SEAN HARPER

JASON MUSSER

Delaware, Ohio

Fresno, Kalifornien

Ålder: 46, Hcp: 9

Ålder: 43, Hcp: 2

LEE HILLGROVE

RICK PAGE

Pinehurst, North Carolina.

Pinehurst, North Carolina.

Ålder: 70, Hcp: 14

Ålder: 65, Hcp: 16

PAUL IANNIELLO

JASON SHIPLEY

Whitefish, Montana.

Parkville, Maryland.

Ålder: 56, Hcp: 5

Ålder: 59, Hcp: 5

SHREVE JOHNESSEE

BK SUHR

Pinehurst, North Carolina.

Orland, Florida.

Ålder: 73, Hcp: 15

Ålder: 34, Hcp: 1

STEVE LACHMAN

JACK ZIMMERMAN

Prescott Valley, Arizona.

Pinehurst, North Carolina.

Ålder: 60, Hcp: 8

Ålder: 69, Hcp: 22

PETER LEE
Danville, Kalifornien

▶ instruktörer

Ålder: 50, Hcp: 9

foto: J.D. Cuban

sex klubbor / stål : 7 500 kronor

DONNIE LUPER

KRISTA DUNTON

New Bern, North Carolina.

Huvudinstruktör, Berkeley Hall Club

Ålder: 61, Hcp: 2

Bluffton, South Carolina.

WEI MAO

JASON GUSS

Sacramento, Kalifornien.

Chef, Jason Guss Golf Academy @ Hawk

Ålder: 47, Hcp: 12

Hollow, Bath Township, Michigan.

Anges i bokstavsordning

l i ta på pro ce ss e n

så här sliter en hot list-testare
▶ Bland de 21 männen och kvinnorna som
ingår i vår panel med spelare för 2018 års Hot
List-utvärderingar finns instruktörer, en advokat, en polis, en produktchef och en tandläkare, pensionärer och generation Y samt såväl
scratchspelare som bogeyspelare. De representerar alltså dig. De hade en uppgift: Var
öppen och ärlig. De tog sig an uppgiften med
stor entusiasm. Spelarna parades ihop och
försågs med en redaktör för att slå sig igenom
alla klubbkategorier. Våra redaktörer sammanställde spelarnas individuella betyg och
tog fram en topp 5 i varje kategori. För varje
klubba gjorde redaktören en kort intervju för
att få mer information. Spelarna hade en GCQuad launchmonitor vid varje plats på rangen
för att kunna se prestandaskillnader. Målet:
Att hitta de klubbor som flest paneldeltagare
vill spela just nu. Vill du vara med nästa gång?
På golfdigest.com lägger vi ut information om
nästa gång du kan ansöka. – mike stachura
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wedgar
▶ in g en klu b b a t i llv e r k as me d s n äva r e

tillv er kn i ng sto le ra ns e r . d e t ä r dag s att g e
ditt n ärsp e l d e n r e s p e k t d e t förtjä n a r .
cal l away

mack daddy 4

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★★

omdöme Spinnteknik och utprovningsalternativ definierar wedgeprestanda. Inte många fokuserar på detta som Callaway. Två olika
typer av frästa grooves, beroende på loft, samt en ny process för att
skapa friktion på ytan mellan dessa grooves. Istället för att göra spår
i den plana ytan mellan grooves har MD4 upphöjningar från ytan
vilket ger bättre kontakt och mer spinn på de kortaste slagen. För
utprovningen har MD4 fler alternativ än någonsin (21), över nio loft
med fyra sulslipningar.
kommentarer (L) Enkelt att slå slag som studsar till och tvär
stannar. (M) Skön bounce som får klubban att sitta plant bakom
bollen. (H) Sandpapperliknande slagyta som ger riktigt bra spinn.

cl e ve l and
cbx

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★★★

rtx-3

★★★★½
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★★

68

1 400 kronor

omdöme En av Clevelands produkter på den traditionellt komplexa
wedgemarknaden är en klubba som kompletterar de järnklubbor de
flesta medelgolfare köper. De progressiva huvudformerna – låga loft
ser ut som järnklubbor och höga loft som wedgar – gör att wedgarna
passar bättre med ditt järnset. Dessutom är skaftet lättare och
perimeterviktning ger förlåtande egenskaper tillsammans med en
bred sula. Som grädde på moset har CBX grooveteknik i toppklass
och mikrofräst ytstruktur med extra friktion.
kommentarer (L) Utseendet kanske inte passar dig, men det är
en trollklubba kring greenerna. (M) Den stora sulan kan rädda alla
bunkerlägen. (H) Även duffarna kommer in på green.

cl e ve l and

prestanda

1 600 kronor

1 500 kronor

omdöme Känsla är ett måste när man tar fram wedgar. Men för
Cleveland är ”känsla” ingen vag, känslomässig grej. Det är vetenskap.
Specifikt har tyngdpunkten placerats i linje med träffytans centrum
med hjälp av en viktbesparande hoselutformning. Detta centrerar
massan i huvudet och ger mer konsekvent känsla. Det ger också
bättre längdkontroll, precision och spinn. Groovetekniken står för
en hel del av det extra spinntalet (smalare och djupare för bättre bett
från ruffen) och ytstrukturen är optimerad efter loftet.
kommentarer (L) Jag tänkte mig ett slag och slog exakt det slaget.
Väldigt mångsidig. (M) Bollen sticker iväg mjukt, med kontroll.
(H) Finishen minskar reflexer. Huvudet var lätt att manipulera.

Handicap (L) Lågt (M) Medel (H) Högt
golfdigest.se | april 2018

wedgar : hot list

co bra

king black

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★

omdöme De flesta klubbor utvecklas nu med tunna slagytor, men
Cobra har istället tjockare slagytor på sina wedgar eftersom man
menar att mer material i träffområdet ger bättre känsla. Den tjockaste
delen av slagytan är något högre än på tidigare Cobra-wedgar, vilket
minskar vibrationerna i träffen. Den tjockare topplinjen har en
diskret avfasning som gör den mer behaglig att se på. Bredare och
grundare grooves på wedgar med högre loft ger mer volym och ett
variabelt fräsningsmönster ger extra spinn på korta slag.
kommentarer (L) Gled hur mjukt som helst genom sanden. (M)
Precis stor nog utan att vara klumpig. (H) Härlig att slå med. Tystare
ljud, men positiv feedback.

mi zuno
s18

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★

t7

★★★★½
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★★

glide 2.0

★★★★½
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★½

1 600 kronor

omdöme Mizunos banbrytande användning av bor/stål-legering
i deras smidda wedgar är en avvikelse från hur det har använts i
järnklubborna. Där har dess hållfasthet setts som ett sätt att möjliggöra
tunnare slagytor för mer längd. Här ger hållfastheten grooves som
varierar beroende på loft och kan vara mer exakt i kanterna och vara
mer hållbara. Huvudena har också olika form för olika loft: låga loft
har rakare framkant för bättre resultat med fulla slag medan högre loft
har en rundad form som underlättar slag med öppen slagyta.
kommentarer (L) Bra kontroll och känsla på både korta och långa
slag. (M) Wedge i tourklassen. Den smala tån ger stor mångsidighet.
(H) Solitt ljud. Bollen hamnar exakt där man har tänkt sig.

pi ng

prestanda

1 600 kronor

omdöme Olika huvudformer för olika loft handlar inte bara om
estetik. Det handlar snarare om att kalibrera hur olika loft har olika
krav på prestanda. Med högre loft placeras mer massa mot bladets
topp. Det höger tyngdpunkten, vilket ger två saker som de flesta
spelare vill ha av högloftade wedgar – kontrollerad bollbana och mer
spinn. Här finns också andra populära Mizuno-egenskaper. Bland
dem finns olika grooves och sulslipningar för olika loft samt en
smidd kolstålsdesign med boron för ökad hållbarhet.
kommentarer (L) Schysst och kompakt look. Kanonbra kring
greenerna. Lättspelad i bunkern. (M) Fantastiskt konsekvent i de
värsta lägena. (H) Skön kontrast mellan slagytan och grooves.

mi zuno

prestanda

1 400 kronor

1 500 kronor

omdöme Idén att USGA:s begränsning av grooveprestanda skulle
vara avskräckande funkade uppenbarligen inte på Pings utvecklare.
De säger att den frästa Glide 2.0 har ”grooves med vassare kanter
än på någon tidigare Ping-wedge”. Olika grooves för olika loft ger
mer spinn än föregående Glide-wedgar eftersom precisionsfrästa
kanter tar tag i bollen bättre. Fyra sulslipningar från smala (för
närspelsspecialister) till breda (för de som tar djupa torvor och
behöver mer förlåtande egenskaper).
kommentarer (L) En riktig trollklubba: Den kan rädda ett
medelmåttigt närspel. (M) Jag kunde både stänga och öppna den,
trots den breda sulan. (H) Tar precis lagom mycket sand.

Anges i bokstavsordning
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hot list : wedgar

pi ng

glide 2.0 stealth

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★★

omdöme Den senaste uppdateringen av Pings Glide-serie är inte
bara en mörkare finish – även om den ger mer slitstarka grooves och
fyra sulslipningar. Den halva groove som är fräst nära framkanten
på högloftade wedgar hjälper till att greppa bollen på halvslag
och chippar. De extra groovekanterna och volymen ger bättre
bollkontakt. Dessutom ger 8620-kolstål en mjukare känsla och en
hydrofobisk yta som ger bättre stopp under daggiga morgnar.
kommentarer (L) Perfekt kontakt med marken. Omöjligt att få
klubban att fastna. (M) Härligt mjuk känsla på fulla slag. (H) Jag
gillar framkanten som är mer square. Skönt att chippa även när
bollen ligger tajt.

taylo rmad e
milled grind

prestanda

★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

1 500 kronor

1 600 kronor

omdöme Grooves må vara coola, men det viktiga med en wedge
är ändå formen på sulan och framkanten. De exakta kurvorna och
vinklarna avgör i stor utsträckning hur klubban kommer att röra sig
i kontakten med marken. Om de funkar är chansen större att du får
ren bollträff och därmed bättre spinn. Det är därför de här wedgarna
inte handslipas utan har datorfrästa konturer på de tre olika sulorna
över 17 loft, samt den nya High Toe-versionen med två extra grooves.
kommentarer (L) Aldrig spelat en wedge där orena träffar känts
så bra. (M) Samma känsla över hela slagytan. (H) Med så många
grooves är det spinn överallt.

★★★★

ti tl e i st

vokey design sm7

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★★★

omdöme 23 standardalternativ – rekord i golfvärlden – avsedda
att ge alla svingar möjlighet att leverera klubban mer konsekvent
genom träffen. Resultatet är längder och spinn du kan lita på. Bland
alternativen finns tourfavoriten D-Grind, en av sex sulslipningar
över ett loftintervall på 16 grader. Rätt slipning gör att andra
egenskaper kan utnyttjas bättre. Bland dessa vassare grooves
matchade till specifika loft och nya tyngdpunkter från låga loft till
höga för konsekvent längd och kontrollerad bollbana.
kommentarer (L) Den biffiga toppen hjälper vid träffar högt på
slagytan i ruff. (M) Konsekvent bollflykt, spinn och kontakt med
marken. (H) Rätt slipning rörde sig bättre genom marken.

bri d g e sto ne
tour b xw-1

prestanda

★★★★
innovation

★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★

70

1 600 kronor

1 499 kronor

omdöme Trots att det bara finns sex loft och en sulslipning gör den
här wedgeserien mycket rätt när det gäller känsla och spinn. Den
smidda kolstålkonstruktionen och centrerade viktkapseln gör att
rena träffar känns bättre. Slagytans grooves är spinnoptimerade till
den regelmässiga gränsen, men jämfört med tidigare Bridgestonewedgar har de plana ytorna mellan slagytans grooves förbättrats.
Istället för att fräsas med slumpmässiga virvlar eller etsade linjer ger
ett distinkt mönster med fyra minigrooves extra friktion.
kommentarer (L) Tårformen gjorde att jag kunde slå vilket slag
jag ville. (M) Lätt att öppna för höga slag eller stänga för att rulla in
bollen. (H) Linjen från hälen gör den smidig i sanden.

Handicap (L) Lågt (M) Medel (H) Högt
golfdigest.se | april 2018

epon

tour wedge

prestanda

★★★★
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★

3 800 kronor

omdöme Epon må vara ett okänt märke, men moderföretaget,
japanska Endo, är välkända i branschen som tillverkare av många
andra märkens smidda bladklubbor. De här kompakta wedgarna
är en diskret demonstration av den här expertisen. Hosel och
klubbhuvud är smidda i ett stycke mjukt kolstål för bättre känsla.
Tre sulslipningar baserade på loft. Och slagytans distinkta grooves?
En extra fräsning ger bättre spinn när det är fuktigt.
kommentarer (M) Det kortare skaftet och huvudets vikt gör det
enklare att få klubbhuvudet till bollen. (L) Inte så förlåtande, men
ändå mångsidig. Bra bett. (H) Bra wedge för bättre spelare. Solid
känsla.

wi l s o n
pmp raw

prestanda

★★★★
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★

g d testad e : + 6 4 %

1 400 kronor

omdöme När Wilson ändrade sin groovedesign handlade det om
enormt små skillnader. I praktiken är det nu mer kantiga grooves.
Det är godkänt och som många andra wedgar gör de vassare
kanterna och brantare vinklarna att spinntalen blir mer som de var
förr. Kanterna ger bättre grepp och de brantare vinklarna för bort
skräp för renare kontakt i ruffen. De elva laseretsade linjerna mellan
slagytans grooves ger mer spinn på halvslag och rawfinishen på
huvudet i 8620-kolstål ger mjukare känsla.
kommentarer (H) Känns som en smidd klubba när man träffar
bollen. (M) Skön tyngd som gör att man känner klubban i hela
svingen. (L) Rawfinishen ger inga reflexer och kändes mjukare.

g ammalt mot
ny tt: we d g ar

nya grooves ger mer spinn

foto: dan winters

▶ ”Det är enkelt att bli så god vän med en
klubba att man inte vill byta den. Men det
kan vara negativt för ditt spel, särskilt när det
gäller wedgar. Det är inte så att dina grooves
förvandlas från perfekta till att helt plötsligt
vara helt kassa. Det är en gradvis utveckling
som du kanske inte märker”, säger Bob Vokey
på Titleist. En studie utförd av Golf Datatech
visar att golfspelarna köper nya wedgar vart
fjärde år. Vi gjorde ett eget test för att se vad
det betyder: Vi lät en scratchspelare slå slag
från olika avstånd och på olika u
 nderlag med
en ny wedge och en fyra år gammal wedge
med normalt slitage, och mätte resultaten
med en Foresight Sports GCQuad launchmonitor. Den nya wedgen gav 27,3 procent
mer spinn än den gamla wedgen på ett
35-metersslag från fairway. På ett 16-meters
slag från fairway var förbättringen 26,6 procent. Skillnaden på ett 35-metersslag från
lättruff var imponerande 64 procent. Den nya
wedgen gav också synbart bättre stopp. Det
är klokt att investera i ditt närspel, och förbättringspotentialen med nya grooves kan
göra att spelare med gamla wedgar skyndar
till närmaste shop för att byta till nya. – EMJ
Anges i bokstavsordning
april 2018 | golfdigest.se
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bladputters
▶ d et f in ns b a ra e n s a k s om ä r me r e ste tis kt

tilltal an d e ä n de hä r k l a ss is ka for me r n a
– a l l a put ta r d u ko m me r att s ätta me d d e m.
be tti nard i

bb series (2018)

prestanda

★★★★★
innovation

★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★

omdöme BB Series är tillverkad i mjukt kolstål och slagytan är
mjukare fräst än tidigare BB-modeller. Bladen är tå/häl-viktade med
mindre tåhäng (BB1) och rundad topplinje (BB29). En ljus siktlinje
mot en mattsvart finish är trevlig att se på och ett illgult färgschema
på sulan ger en distinkt look.
kommentarer (L) Jag gillar det hantverksmässiga, materialen
och känslan i händerna. (M) Den neutrala färgen är diskret och
tilltalande. Ljudet i träffen är metalliskt, men dämpat. Den spelar
som en tyngre putter, och bollen får mer fart än väntat. (H) Den har
en betryggande och balanserad känsla, och bollen rullar fint. Känslig
på ett bra sätt.

o dyss e y

o-works red/black

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★★★

toulon design

★★★★½
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★
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2 200 kronor

omdöme En avancerad slagyta i flera skikt är den stora grejen här.
En tunn plåt i rostfritt stål med dussintals vinklade ”krokar” täcker
en insert i mjuk elastomer. Tillsammans ger de en konsekvent och
dämpad känsla. I träffen fjädrar krokarna, vilket ger toppspinn
och rull istället för glidning. Resultatet är bättre och mer pålitliga
prestanda oavsett puttrörelse. O-Works-serien har många alternativ,
som traditionella blad, tyngre huvuden och bredare modeller som är
mer förlåtande vid orena träffar.
kommentarer (L) Sitter naturligt vid bollen. (M) Jag gillar den
mjuka känslan. Både korta och långa puttar sticker iväg med
toppspinn. (H) Skönt liv i träffen. Bollen studsar iväg.

o dyss e y

prestanda

3 000 kronor

4 000 kronor

omdöme De fem modellerna i den här serien har alla en slagyta med
diamantfräst mönster på slagytan, vilket minskar vibrationerna.
En närmare titt avslöjar en extra groove fräst mitt i varje diamant
för att ge bättre rull. Bladen är frästa i 303-rostfritt stål och har olika
alternativ med viktade sulplattor och olika hosels.
kommentarer (L) Det här är ett traditionellt blad med perfekt
finish. Siktlinjen är perfekt och puttern har riktigt bra ljud och
känsla. (M) Det tunga huvudet är underbart. Rak och konsekvent
rull. (H) Skön känsla som ger bra touch och precision. Mycket
bra balanserad genom puttrörelsen – perfekt rull oavsett hur jag
träffade.

Handicap (L) Lågt (M) Medel (H) Högt

bladputters : hot list

pi ng

sigma g

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★★★½

2 100 kronor

omdöme Sigma G har former som bygger på tidigare modeller och
försetts med en dos modern teknik. En insert med Pebax-elastomer
(samma som i gympaskor) bakom slagytan ger mjuk känsla med
bibehållen bollhastighet. Slagytans överlappande groovemönster
med exakt varierat djup ger orena träffar samma rull som träffar i
sweetspot.
kommentarer (L) Den balanserade viktningen ger mig
självförtroende på korta och långa puttar. Inserten fjädrar lite. (M)
Puttarna höll linjen bra – det kändes som att jag inte kunde missa.
(H) Det kändes enkelt att sikta och längdkontrollen var perfekt.
Härlig touch och känsla. Det här är en putter i toppklass.

pi ng

vault 2.0

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★★½

3 300 kronor

omdöme Ett fräst mönster i slagytan har olika djup och avstånd
för mer bollhastighet vid orena träffar. Modellerna har olika vikt:
Kortare putters har huvuden med extra vikt i form av volfram i
hälen och tån medan längre modeller är ungefär 15 gram lättare
än normalt. Det finns fem bladmodeller med mattsvart finish,
kopparfinish och platinafinish.
kommentarer (L) Jag gillar finishen och siktlinjens fina kontrast.
Puttern var lite tung, men på ett bra sätt. Väldigt stabil. (M)
Kopparfärgen är härlig. Huvudet ger bra rull. (H) Ljudet har en
lite högre ton, som om puttern talar till dig. Underbar slagyta och
längdkontroll. Ger bollen bra rull.

taylo rmad e
tp collection

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★½

2 700 kronor

omdöme En insert kombinerar mjuk polymer med grooves vinklade
45 grader, vilket ger mer toppspinn och tidigare rull.
En kalibrerad fräsningsprocess finslipar formen på huvudet gjutet i
303-rostfritt stål. Båda de tå/häl-viktade modellerna har en bra och
funktionell siktlinje.
kommentarer (L) Rent utseende. Lätt att sikta med. Inserten är
lite fastare och får bollen att rulla bra. Om du brukar vara kort kan
det här vara puttern för dig. (M) Perfekt för purister: en härlig putter
utan krusiduller. Den fungerar bara. (H) Formen och finishen håller
hög klass och viktningen i huvudet gör det enkelt att få bollen att
rulla.

ti tl e i st

scotty cameron select (2018)

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★★★

Anges i bokstavsordning

4 000 kronor

omdöme Cameron-putters ger alltid en känsla av designerns
konstnärlighet, men 2018-serien är mer tekniskt fokuserad. Slagytan
i 303-rostfritt stål har 30 procent mer vibrationsdämpande material
bakom inläggen, vilket ger bättre längdkontroll och mjukare känsla
och ljud. Ändå lyser hantverket igenom. Precisionsfräst tå, häl,
fram- och bakkant säkerställer att de olika hoselkonfigurationerna
sitter square till bollen.
kommentarer (L) Det finns en anledning till att Scotty är störst.
Perfekt balans mellan respons och feedback. (M) Balansen är
perfekt. Sitter square. (H) En äkta klassiker, som en gammal sportbil
eller en fin flaska vin. Det större greppet ger bättre balans.
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arg o l f

collection broceliande

prestanda

★★★★
innovation

★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

4 000 kronor

omdöme Årets serie med fem blad har omfattande fräsning och tå/
häl-viktning som ger bättre stabilitet vid orena träffar än de flesta
bladputters. Modellerna har fått namn från Kung Arthurs hov, och är
frästa i 304-rostfritt stål för känsla och prestanda samt försetts med
en ”chocolate ganache”-finish i PVD eller aluminiumoxid.
kommentarer (L) Jag gillar den moderna varianten på Bulls Eye
[Merlin-modellen]. Lätt att sikta med, vikten känns rätt och den ser
ståtlig ut. (M) Bra rull även på de mindre bra träffarna. Hög precision
på korta puttar. (H) Underbart elegant finish. Perfekt rull med bra
feedback på långa puttar.

★

cl e ve l and

huntington beach

prestanda

★★★★
innovation

★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★★★

omdöme Huntington Beach-serien är tillverkade i 304-rostfritt
stål med mjuk och förbättrad känsla i träffen. Det frästa diamant
mönstret ger större friktion för bättre och mer konsekvent rull än
tidigare putters i den här kollektionen. Konstruktionen gör att
den kan anpassas till din puttrörelse med fem grader justering av
lievinkeln och fyra grader justering av loftet.
kommentarer (L) Älskar den djupa fräsningen i slagytan. Det ger
en mjukare träff, men bollen når ändå fram till hålet. (M) Jag gillar
den bredare sulan. Känns mer balanserad och det blir bra rull. (H)
Ser ut som en premiumputter. Tyngre klubbhuvud än andra putters.
Solid och jag hade hela tiden kontroll.

cl e ve l and
tfi 2135 satin

prestanda

★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★½

torque balanced

★★★★
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

2 200 kronor

omdöme Den svartvita upphöjda siktlinjen underlättar siktet,
oavsett var du har ögonen i uppställningen. Hur? Den är på exakt
samma höjd som bollens centrum. Förlåtande egenskaper vid orena
träffar är ett viktig säljargument. Enskilda modellers naturliga
stabilitet kompletteras av specifik fräsning av slagytan för maximalt
konsekventa resultat. Bakom den frästa slagytan finns en TPU-insert
som minimerar vibrationerna och ger mjuk känsla i träffen.
kommentarer (L) Fräsningen i slagytan är bra på att ge toppspinn
och eliminera glidning. (M) Lite stor för ett blad. Bra resultat på
orena träffar. Träffytan förblir square. (H) Ju mer jag tittar på den,
desto mer gillar jag den. Siktet är den bästa delen.

edel

prestanda

1 100 kronor

3 500 kronor

omdöme Vissa företag viktar huvudet för bättre face-balancing
och kontroll, men designern David Edel tog istället bort massa från
tåns insida. Idén är att göra puttern mindre känslig för små ryck i
puttrörelsen. Den borttagna vikten är dold i sulan, vilket bibehåller
det konventionella bladets utseende.
kommentarer (L) Fantastisk insert. Härligt elektrisk känsla i
träffen och perfekt rull. Det runda greppet är annorlunda, men
intressant. (M) Coolt med mässingsfinish och hål på baksidan. Lite
futuristisk och mycket stabila prestanda. (H) Rent utseende vid
bollen. Bra längdkontroll och naturligt klick-ljud i träffen.

★★
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Handicap (L) Lågt (M) Medel (H) Högt

pxg

milled putters

prestanda

★★★★
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

5 000 kronor

omdöme De tre modellerna finns i krom- eller svart PVD-finish
och har samma TPE (termoplastisk elastomer) som företagets
0311-järnklubbor. Här sitter en bit TPE bakom den gjutna och frästa
inserten i 304-rostfritt stål. Detta ger ett mjukt ljud, men fast känsla
i träffen. Huvudena är frästa i rostfritt stål med tå/häl-vikter i titan
och volfram för bättre sikte och större motstånd mot vridning.
kommentarer (L) Snygg och välbalanserad. Reagerade likadant
även på orena träffar. (M) Jag kunde utan vidare starta bollen på
linjen vid korta och medellånga puttar. (H) En skön balans mellan
tradition och teknik. Jag kände stort självförtroende över bollen.

★★½

s e e mo re

nashville studio series

prestanda

★★★★
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★

4 000 kronor

omdöme Företagets berömda RifleScope Technology-sikthjälpmedel
– där det svarta skaftet placeras mellan två vita linjer och döljer en
röd prick – är fortsatt företagets viktigaste säljargument. Huvudena
är frästa i särskilt utvalt 303-rostfritt stål för bästa känsla. I serien
finns centerskaftade modeller samt modeller balanserade för ditt
svingplan.
kommentarer (L) Rödpunktssiktet är synonymt med SeeMore,
och det är verkligen klockrent. (M) Tå/häl-viktningen fungerar bra
och den svarta färgen framhäver siktlinjen. Mjuk träff ger en sving
istället för ett slag. (H) Sikthjälpmedlet kräver lite tillvänjning, men
man ser direkt om man slarvar med puttrörelsen.

bl ad l i knand e
mal l e tputte rs ?

bättre spelare byter upp sig

foto: Matt Roberts/Getty Images

▶ Traditionellt brukade bladputters vara förbehållna de bättre spelarna med jämna puttrörelser medan hackare hade malletputters.
Sedan blev Jason Day världsetta med en specialversion av TaylorMades Spider, en mycket
stabil mallet som Day modifierat med en kortare ”slant-neck”-hosel. I maj 2017 hade nio av
världens tio bästa spelare en mallet i bagen.
En möjlig orsak: Konceptet ”tåhäng”. Många
nya malletmodeller har viktning som gör att
slagytan är vinklad lite nedåt när du balanserar skaftet på ett finger, istället för att vara
öppet (mot himlen) som en traditionell mallet
med face-balance. Den känslan är avsedd att
fungera bättre när slagytan roteras öppen och
sedan stängs i puttrörelsen. Det råkar också
vara så de flesta spelare puttar. Skönheten
med några av de här nya malletmodellerna
(se nästa sida) är att du får alla fördelar med
sikthjälpmedel och förlåtande egenskaper
vid orena träffar som en traditionell, stabil
malletmodelll, men med svingkänslan som
en bladputter. Betyder det att blad är på väg
ut? Knappast. Det är fortfarande viktigt att
du gillar det du ser, och för somliga är det
en strid malletputters aldrig kan vinna. – MS

Anges i bokstavsordning
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malletputters
▶ d e m å va r a li t e sto ra , me n d e ka n h jä lpa d ig me d

s ik t et, få b o lle n at t ru ll a bättr e o ch ka n s ke g e d ig
e n bät t r e p u t t rö re ls e . ta e n titt på va d d u miss a r .
be tti nard i
bb series

prestanda

★★★★★
innovation

★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★

omdöme Bettinardi-putters är kända för sina klassiska former
och traditionella känsla, men de här malletmodellerna är också
förlåtande och underlättar siktet. Bland de sedvanliga malletegenskaperna finns BB39:s extrastora form som ger maximal
stabilitet och den framträdande siktribban på BB56, som placerar
mer vikt högt i huvudet för att bollen ska börja rulla tidigare.
kommentarer (L) Jag gillar den matta finishen och de tydliga
siktlinjerna. Skön och dämpad i träffen. (M) Konsekvent och bra
rull även på långa puttar. Skönt att slippa se en massa skruvar och
vingar. (H) Känslan är det bästa med den här puttern. Konsekvent
och förtroendeingivande.

o dyss e y

o-works red/black

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★★★

exo

★★★★½
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★½
efterfrågan

★★★★
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2 200 kronor

omdöme De här modellerna finns i helrött eller helsvart, ett
avsteg från det svart/vita sikthjälpmedel man haft tidigare. Tå/
häl-viktning i sulan ger optimal balans. Alla modeller har Odysseys
”microhinge”-teknik i slagytan, där en mjuk elastomerinsert
kombineras med ett lager rostfritt stål med små krokar som fjädrar i
träffen och ger toppspinn.
kommentarer (L) Roligt att putta med de här. Bra längdkontroll
även vid orena träffar. (M) Diskret och hög precision. Perfekt
viktning. Bara att ta tillbaka puttern och låta den göra resten. (H)
Underbar huvudform och hals. De nya solida färgerna passar kanske
inte alla, men jag gillar dem. Bra balans och perfekt rull.

o dyss e y

prestanda

3 000 kronor

4 000 kronor

omdöme Den här Odyssey-modellen med en mer utåtriktad
polymerinsert kompletterar microhinge-tekniken på O-Works-
modellerna. Idén är att ge samma känsla som Odysseys populära
White Hot-insert samt fördelarna med den nya tekniken i slagytan
(tidigare rull). En viktbesparande ram ger också stabilitet med flera
olika material.
kommentarer (L) Kändes lätt i träffen och sikthjälpmedlet är
otroligt bra. Väldigt enkelt att sätta ned puttern och rulla iväg bollen.
(M) Färgerna underlättar siktet. Känslan i slagytan är perfekt – solid,
men inte för hård. Bra ljud också. (H) Lätt att sikta med.
Inserten ger bra feedback om träffen.

Handicap (L) Lågt (M) Medel (H) Högt

malletputters : hot list

o dyss e y

toulon design

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★

omdöme I serien finns klassiska former – mallets med tåhäng, som
Portland (till vänster), och stabila Indianapolis med kolfibertopp.
Modellerna har multimaterialkonstruktion med fräst 303 rostfritt
stål och lätt aluminium. De specialfrästa slagytorna har ett
diamantmönster som maximerar ljud och känsla.
kommentarer (L) Indianapolis var en överraskning. Håll dig till
den så kommer du att få en jämnare och mer balanserad puttrörelse.
(M) Memphis har ett diskret utseende, men massor av teknik under
huven. (H) Indianapolis ser modern ut, men har klassisk rull. Träffen
har ett skönt klick istället för en död duns. Rullen var perfekt och
viktningen gjorde det lätt att få till en pendelrörelse.

pi ng

sigma g

prestanda

★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★★★½

vault 2.0

★★★★½
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★★½

spider

★★★★★
innovation

★★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★★★

Anges i bokstavsordning

3 300 kronor

omdöme Ping är kända för utprovning och har alltid haft en uppsjö
olika längd- och viktalternativ. Så är fallet här också. Kortare putters
har tyngre volframvikter i sulan medan längre modeller har lättare
aluminiumvikter. Individuellt frästa mönster i slagytan har olika
djup och placering för bättre fart på orena träffar.
kommentarer (L) Underbar känsla. Kontakten är så naturlig
och sikthjälpmedlet fungerar verkligen. Jag hade ett otroligt
självförtroende över bollen. (M) Fast i träffen, men rullen är
bra. Den lägre profilen sitter bra intill bollen. (H) Fantastiskt
stabil. Exceptionellt lätt att sikta. Bara att slå iväg putten – ingen
manipulation behövs. Omöjligt att missa korta puttar.

taylo rmad e

prestanda

2 100 kronor

omdöme Sex olika modeller med extrastora huvuden som ger
maximal perimeterviktning. Inserten – fräst aluminium backad av
en fjädrande elastomer – ger behaglig känsla i träffen. Varierat djup
på fräsningen i slagytan bidrar till bättre längdkontroll. Alla putters
kan justeras för en rak eller lätt bågformig puttrörelse.
kommentarer (L) Enastående längdkontroll. Dödligt pricksäker på
korta puttar. Slagytan hade rätt mängd feedback. Överlag en mycket
bra putter. (M) Sikthjälpmedlet gör det enkelt att få puttern square
och finishen är verkligen slående. (H) Den borstade finishen ser
mjuk ut och jag kände inte att jag behövde anpassa min puttrörelse.
Naturlig känsla.

pi ng

prestanda

4 700 kronor

2 500 kronor

omdöme Stabilitet är första prioritet här, med 13 komponenter
avsedda att placera vikten i utkanterna för optimala resultat vid
orena träffar. En surlyninsert med 12 grooves minskar spinntalet
och ger tidigare rull. Spider-familjen utökas i år med Arc som har ett
aluminiumhuvud och en stålring, med tre siktlinjer och en vit cirkel
som ytterligare underlättar siktet.
kommentarer (L) En modern mallet som gör det löjligt enkelt att
sikta. (M) Bollen gled inte alls. Den stack iväg hur bra som helst. Ser
ut som ett rymdskepp, men sitter square. (H) Ett riktigt konstverk:
Låter och känns så bra. Allt gick i. Jag skulle putta mycket bättre om
jag hade den här i min bag.
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taylo rmad e

tp red collection

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★★★½

2 700 kronor

omdöme En serie med traditionella malletformer där vingar och
utskurna delar ger stabilitet, men slagytan har modern teknik. En
insert kombinerar mjuk polymer med 45 grader vinklade grooves
som ger mer toppspinn för en tidigare och mer kraftfull rull.
Huvudet är gjutet i 303-rostfritt stål och har tå/häl-viktning som ger
förlåtande egenskaper.
kommentarer (L) Enkelt att ställa upp rätt med den här. Bra
kontrast mellan det vita och röda. Bra klick, ingen ihålig känsla alls.
Bollen började rulla tidigt. (M) De tre linjerna och det bollformade
hålet på Chaska gjorde att allting satt square. (H) Det bästa är rullen
som bollen får. Sammetslen känsla. Underbart!

ti tl e i st

scotty cameron futura 5.5m

prestanda

★★★★★
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★★
efterfrågan

★★★★½

omdöme Cameron ville skapa en putter som ser ut som en mallet vid
bollen, men svingas som en bladputter. Därför har 5.5M en snitsigt
dold hals som lutar mot slagytan. Det ger puttern en naturlig balans
som en bladputter. Slagyta/sula i lätt 6061-aluminium ger mjuk
känsla medan tyngre 303-rostfritt stål i resten av huvudet ger mer
förlåtande egenskaper.
kommentarer (L) Ljudet, känslan och vikten är helt synkade.
(M) Jag gillar det industriella utseendet. Exemplarisk finish jämfört
med liknande produkter. Perfekt rull och riktigt bra längdkontroll.
(H) Bra längdkontroll. Ett annat ljud än i Camerons bladputters, men
utmärkt känsla i viktning och prestanda.

ti tl e i st

scotty cameron select fastback (2018)

prestanda

★★★★½
innovation

★★★★
utseende/ljud/känsla

★★★★½
efterfrågan

★★★★

rg-1

★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★½
efterfrågan

★½
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4 000 kronor

omdöme En malletputters storlek är viktig, men modellen har
vibrationsdämpande material mellan slagytans insert och huvud
vilket bibehåller bra känsla. Fastback är en traditionell mid-mallet
med slagyta/sula i 6061-aluminium vilket gör att vikten kunnat
flyttas till utkanten för mer förlåtande egenskaper.
kommentarer (L) Design, finish och linjer – allt andas exklusivitet.
Härlig känsla både på korta och långa puttar. (M) Inget sticker ut
förutom att du kommer att sätta massor av puttar med den här.
Bollen rullar jämnt och bra. (H) Den här puttern är på riktigt. Det
känns hur bra som helst att sätta ned den vid bollen. Det känns
självklart att bollen ska rulla dit du siktat.

blo o d l i ne

prestanda

4 000 kronor

6 000 kronor

omdöme Sikthjälpmedel är i princip universella i dagens putters,
men Bloodline tar det ett steg längre med en klubba som (faktiskt)
kan stå för sig själv: Sätt ned klubban vid bollen så kan du gå runt
och se om du siktar rätt. Den gör allt det här utan att kompromissa
med känslan. Slagytan, huvudet och hoseln är maskinfrästa i
aluminium och hopfästa till en sulplatta i rostfritt stål, vilket ger en
klockren känsla i träffen.
kommentarer (L) När jag först tog upp den tyckte jag att skaftet var
galet. Men när jag provade den så fattade jag. Helt utan vibrationer i
träffen. (M) Konstant bra resultat på både korta och långa puttar. (H)
Sitter verkligen square.

Handicap (L) Lågt (M) Medel (H) Högt

cl e ve l and
tfi 2135 satin

prestanda

★★★★
innovation

★★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★½
efterfrågan

★★½

1 500 kronor

omdöme En upphöjd siktlinje underlättar siktet, oavsett var du har
ögonen i uppställningen. Årets serie består av fyra malletmodeller
och har nya högkontrastfärger som ger bättre fokus när du ställer
upp dig och slår iväg bollen. Det stabila huvudet och en individuellt
fräst slagyta ger bättre rull vid orena träffar. En TPE-insert bakom
slagytan ger mjukare känsla.
kommentarer (L) Jag gillar den blåa accenten. Smörigt mjuk i
träffen, men ändå bra respons. (M) Sikthjälpmedlet drar till sig
blicken och siktet blir idiotsäkert. Huvudet har lite extra vikt, och
det gillar jag. Jag kan låta puttern göra jobbet. (H) Sitter perfekt och
ger bra känsla på långa puttar.

wi l s o n
infinite

prestanda

★★★★
innovation

★★★½
utseende/ljud/känsla

★★★★
efterfrågan

★★

1 400 kronor

omdöme Den här putterserien är utformad för att ge dig
en konsekvent puttrörelse och bättre längdkontroll. Det
motbalanserade 104-gramsgreppet och extrastora huvudet
ger stabilitet med begränsad rotation i rörelsen. Den svartvita
kontrasten och de röda accenterna hjälper dig fokusera i
uppställningen och den mörka finishen ger mindre reflexer.
kommentarer (L) Slagytan ger bra rull och det är enkelt att sikta.
Ju fler puttar jag slog, desto mer gillade jag den. (M) Missa inte den
här puttern. Den har allt som mer välkända märken kan erbjuda.
(H) Bollen skjuter iväg och rullar perfekt. Bra tyngd och effektivt
sikthjälpmedel.

ut me d s kräpe t

våra paneldeltagares ärliga omdöme
▶ Vi kallar våra Hot List-speltestare för ”robotar med en åsikt”. Och
när du slår ett par tusen bollar med runt 200 golfklubbor är det garanterat några som inte faller dig på läppen. Vi gick igenom k
 ommentarer
med 113 900 ord för att ta fram det här urvalet av lite mer snorkiga
citat om klubborna vi testade under tre dagar på Pinehurst. – EMJ
drivers

illustration: mark hooper

”Efter tillräckligt
många bollar kan
det skada din hörsel.
Permanent.”
”Så stängd att jag
jag kunde hooka den
runt ett hörn.”

järnklubbor för
bättre spelare

”För mycket av allt.”
wedgar

”Var inte rädd för
att skicka ned den i
marken. Det är där
den kommer att
hamna ändå.”
”Om meningen är att
duffa så är det här
rätt klubba för dig.”

fairway woods

”De här är inte
särskilt förlåtande.
Känslan är ännu
sämre.”

”Ser ut som en
bruten fot intill
bollen.”

spelförbättrande
järnklubbor

bladputters

”Det lät som att slå
på en sten. Varje
gång.”

”Åt helvete. Tåträffar,
hälträffar och rena,
alla är lika illa.”

superspelförbättrande
järnklubbor

malletputters

hybrider

”Det händer varje år.
Jag hatar en klubba
direkt jag tar upp den.
I år är det den här.”
”Den ser ut som en

Anges i bokstavsordning

reptil. Jag skulle köpa
den till någon jag ska
möta i match.”

”Låter som när man
bockar plåt.”
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