Mellanperioden – Golfen utanför OS
Vid planeringen av de tidigaste olympiska spelen ägnades mycket tid åt att
fastställa vilka sporter som skulle vara med. Det arrangerande landets
Olympiska Kommitté hade stora möjligheter att tillföra nya idrotter och
aktiviteter, men givetvis hade det internationella förbundet och slutligen
Kongressen ansvaret att spika det definitiva programmet. Viktigt var att skapa
en kontinuitet med de vid de tidigare spelen valda sporterna. I det perspektivet
är det mycket märkligt att golfen, som var med 1900 i Paris och 1904 i St. Louis,
inte kom med i London 1908!
Ingen golf vid OS i Storbritannien, i detta golfens självklara hemland, med ansvar
för världsgolfens regelverk, och med en redan mycket väl fungerande
organisation med lång erfarenhet av att arrangera stora golftävlingar!
Flaggskeppet the Open Championship spelades första gången 1860.
London 1908
Vid OS-Sessionen i Haag i maj 1907 beslöts att golfen skulle tas med på
programmet. Organisationskommittén i London valde att tävlingarna skulle
spelas den 1-3 juni 1908, både individuellt och i lag, en slagtävling över sex
ronder. Det bestämdes också att spelet skulle förläggas till Royal St. Georges,
Princes och Royal Cinque Ports.
Nu blev det inte så. Våren 1908 ströks golfen från det olympiska programmet.
Sommaren 1906 tillskrevs Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews med en
förfrågan om lämpligheten att arrangera en golftävling vid de olympiska spelen.
När Kommittén i London ett år senare ännu inte fått något svar beslöt man att ta
ett eget beslut och bad då sekreteraren i engelska amatörförbundet (EGU) att
arrangera tävlingen.
När R&A fick kännedom om detta surnade de minst sagt till. De påstod att de
aldrig fått något brev och hade de fått det hade de avrått å det bestämdaste.
Golfen hade allt för höga ideal för att delta i detta "olympiska jippo",
som bestod av aktiviteter och tävlingar som befann sig så långt man
överhuvudtaget kunde komma från golfens "spirit of the game". De olympiska
spelen var "inte Brittiska och representerade inte amatörgolfens renaste
intressen".
Kuriosa i sammanhanget:
Det berättas också att segraren 1904 kanadensaren Georg Lyon dök upp i
London för att försvara sin titel. Han hade inte fått besked om att tävlingarna var
inställda. Som tröst erbjöds han en guldmedalj vilken han artigt avböjde!
På IOC-kongressen 1914 sattes Golf på listan av möjliga sporter för kommande
OS. Golf planerades inför OS i Antwerpen 1920, men ströks pga. för få
anmälningar. Vid denna tidpunkt var de professionella spelarna dominerande.
På IOC-kongressen 1921 togs Golf bort från listan. Anledningen var att man
krävde att alla deltagande sporter skulle ha ett internationellt förbund. Golfens
övergripande makt var delad mellan USGA över Nordamerika och Mexico samt
R&A över resten av världen. Bl. a bråkade man under denna period om bollens
storlek och egenskaper.

Berlin 1936
Inför de olympiska spelen i Berlin 1936 ville det tyska golfförbundet att Golf
återigen skulle få plats. Det resulterade i att man dels ordnade ”Rheinische
Golfwochen ” på 5 olika banor: Krefeld, Bergisch Land, Köln am Rhein, Aachen
och Bad Ems. Kronan på verket blev en kombinerad individuell- och lagtävling i
Baden-Baden under namnet ”Grossen Golfpreis der Nationen” och spelades den
26-27 augusti.
Lagpriset var ett fat skänkt av ”Führer und Reichkansler” d.v.s. Adolf Hitler, som
vanns av England med Arnold L. Bentley från Hesketh GC och Tom J. Thirsk från
Bridlington GC.
Thirsk vann individuellt med två magnifika avslutningsronder på 65 – 65!
De individuella priserna var medaljer med de Olympiska ringarna (bild på
medalj). De engelska vinnarna fick även ett vårdträd som än idag växer utanför
klubbhuset på Hesketh GC där det kallas för ”Hitlers träd” och där mången
manlig medlem bidragit till att ”gödsla” trädet genom åren.
Kuriosa i sammanhanget:
Det sägs att när Hitler, på väg till prisutdelningen, fick reda på att England höll på
att vinna så befallde han sin kortege att återvända.
Detta var det närmaste Golfen kom ett OS på många år.

