Golfen åter i OS efter 112 år
World Amateur Golf Council ombildas 2003 till International Golf Federation
efter att de olika organisationerna inom både amatör- och proffsgolfen sagt ja till
förslaget. Syftet är att uppfylla det Olympiska kravet på ett internationellt
världsförbund för att delta i OS.
I oktober 2009 fattar Internationella Olympiska kommittén (IOK) beslut om att
golf återigen skall bli en del av de Olympiska spelen. Konkurrensen är hård.
Gränsen är satt till att endast 28 idrotter får delta i ett sommarspel. Fyra år
tidigare hade golfrörelsen misslyckats med att få IOK:s välsignelse. Stödet från de
bästa golfarna att vilja delta var den gången inte entydigt och International Golf
Federation (IGF) hade misslyckats med att få alla landsförbund att ansluta sig till
Wadas antidopningsprogram.
När väl de avgörande besluten skulle tas av IOK, representerades de aktiva
golfspelarna av vår Annika Sörenstam och av Colin Montgomery. Annikas
argument: Jag har vunnit allt inom golfen, men hade gärna önskat även vinna en
OS-medalj.
Nu blir inte Annika en av deltagarna i Rio 2016 men Sverige har ändå två starka
medaljhopp i Henrik Stenson och Anna Nordqvist. De, och övriga svenska
spelare som kvalar in, coachas under tävlingarna av Patrik Johnson, Rickard
Lindberg och Katarina Vangdal.
Golfens långa historia, styrka och spridning, med 60 miljoner utövare i hela
världen, talade tydligt för att golfen borde vara en av de 28 idrotterna. Men i
dessa tider med stor uppmärksamhet på fusk med hjälp av dopning och andra
knep, är golfens starka etiska grundval ett högst välkommet inslag i OS-familjen.
Golfarnas starka uppslutning för reglerna, att vi dömer och straffar oss själva
även när ingen annan ser felet, och det disciplinerade uppträdande under
tävling, är högst önskvärda kännetecken för Sommar-OS nygamla idrott.
Tävlingen spelas på en nyanlagd bana i Barra de Tijuca, där huvuddelen av de
olympiska tävlingarna hålls. Banan är ritad av Gil Hanse och är på par 71. För
herrarna spelas banan med en längd av 6522 meter och för damerna 5944
meter. Den 14:e juli kommer vi att veta vilka 120 spelare som gör upp om de 6
medaljerna. Herrtävlingen spelas den 11-14 augusti och damtävlingen den 17-20
augusti. Sporten har onekligen utvecklats under det 112-åriga uppehållet.

