Jan Geijer vinnare av 2019 års tävling, Road to
Black Mountain!
Jan Geijer – Meca + Östersund var vinnare av den andra upplagan av Road to Black
Mountain - Östersund Frösö GK 2019, Golfklubbs nya sponsortävling.
Priset: en veckas boende och golf på Black Mountain Golf Club i Hua Hin,
Thailand.
Inför säsongen 2018 drog Östersund Frösö Golfklubb igång en ny sponsortävling. I
princip varje vecka arrangerande ÖFG en sponsortävling på nio hål. Ibland på morgonen,
ibland på eftermiddagen. Från 2019 så räknades de fyra bästa resultaten med.
Första pris var alltså en vecka på omtalade Black Mountain.
Jan Geijer är nyligen hemkommen och vi var såklart nyfikna på hur resan varit så vi träffade
Jan och ställde lite frågor.
Hur var Black Mountain?
Det var helt fantastiskt att få åka till Thailand och spela på en sådan magisk anläggning som
hade allt, boende, poolhus och en golfbana i världsklass! Hela resa var fantastiskt ordnad
med allting.
På Black Mountain spelar man alltid med en caddie, dessa personer är oftast inte golfare
själva men är väl utbildade som just caddies. Det är ganska olika hur mycket engelska de
kan och en del av dem är utrustade med ett stort stycke humor, som när en i bollen slog en
quickhook med drivern och caddien utbrister ”Lars! You told me you aiming for the pin,
DANG DANG but you did the Big banana”. Ett skratt utbrister hos alla i bollen.
Caddien är också mån om att det är flyt i bollen vilket innebär att det inte är så petiga med
alla regler, droppa där det blir bättre för dig att slå istället för att vara för exakt tillexempel.
Detta innebär att rundorna går fortare och blir roligare.
Vi fick också chansen att spela med två proffs, den ena var en ung kille som var anställd av
Black Mountain, honom spelade vi med två ggr och vid ett tillfälle spelade vi med ett
koreanskt proffs. Mycket imponerande/inspirerande att spela med dess två. Man inser att
golf kan se lätt ut.
Eftersom caddierna var väldigt duktiga och det är inte var så petigt med regler blev
spelupplevelsen mycket roligare. Förutom deras goda kunskap om spelet var också deras
service mycket bra!
Skulle vi få chansen att göra om resan skulle vi för egen del passa på att ta lite semester i
anknytning med resan, att man stannar en vecka extra då man ändå är iväg.
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Vilket är bästa minnet från resan?
Helheten, både golfupplevelsen och själva grejen att få vinna en resa till Thailand och få åka
iväg och spela på en av Asiens finaste banor 7 gånger, bara det liksom!
Några tips från Black Mountain?
- Jag tycker man ska besöka Hua Hin om man är på plats, det är nära golfanläggningen och
vi besökte det kvällstid då marknaden var öppen och man kunde passa på att ta en härlig
massage.
En halvtimme från golfklubben ligger också Sai No beach, vilket är värt ett besök om man får
chansen att åka dit.

Tävlingen kommer åter 2020, vilket är ditt tips till övriga sponsorer och
samarbetspartner för att nå ett bra resultat i tävlingen?
Dels att man ska passa på vara med på så många tävlingar som möjligt & att värma upp
innan du ger dig ut och spelar. Det skulle jag säga är mitt bästa tips.
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