
 
Info om tavlans motiv 

 
Harry Vardon, James Braid och John Henry Taylor utgjorde tillsammans "The Great Triumvirate" och dominerade golfen kring förra 
sekelskiftet, då de mellan åren 1894 och 1914 sinsemellan vann The Open Championship 16 gånger. Alla tre anlitades också som 
banarkitekter för ett stort antal golfbanor på Brittiska öarna. Vardon har också blivit förknippad med "The Vardon Overlapping Grip". 

Prestwick Golf Club, instiftad 1851 och belägen på Skottlands västkust, betraktas som "The Birthplace of The Open Championship", vars 

första utgåva spelades där 1860 och då som tre varv över den dåvarande 12-hålsbanan. Den första segraren var Willie Park, sedermera 

vann Old Tom Morris och hans son 4 gånger vardera. Hål 5 på den nuvarande banan är ett helt blint par 3-hål över en hög sanddyn – 

försåvitt ej spelaren, som i Vardons fall, väljer att spela  hålet som par 4 runt denna sanddyn. 

 

Info om Vandringsprisets donator 
 

Peter Nordwall (född 1939) började sin golfkarriär som caddie på Stockholms GK 1948, nådde som lägst hcp 1 och var svensk 
juniormästare 1960. Hans första bana som golfbanearkitekt var Bro-Bålsta och 1988 ritade han banorna på Ekerum, där han fram till 
2009 även var ansvarig för deras vidareutveckling. 
 
Hans bandesign kännetecknas av tydliga landskapsrum samt oftast stora och ibland dramatiskt ondulerade greener. Hans nyproduktion 
omfattar, i tidskronologisk ordning, Bro-Bålsta (27 hål), A6 (27 hål), Gränna (18 hål), Bjurholm (18 hål), Robertsfors (18 hål), Ryfors (18 
hål), Visby (9 hål), Skövde (27 hål), Holm (18 hål), Slite (18 hål), Årjäng (18 hål), Stenungsund (18 hål), Grönmo (9 hål), Uppsala (9 hål), 
Losby (27 hål), Svartinge (27 hål) och Kongsvinger (18 hål). Därutöver har han medverkat i mer eller mindre omfattande 
utvecklingsarbeten på ett antal banor, framför allt Falsterbo, Viksjö och Åtvidaberg. 
 
Peter Nordwall tillhör grundarna av Svenska Golfhistoriska Sällskapet och har sedan 2004 varit en entusiastisk hickoryspelare. I sin 
yrkesutövning som banarkitekt har han alltid haft en faiblesse för den klassiska golfbanedesignen och har genom åren spelat ett 80-tal 
av de 100 "bästa" banorna på Brittiska Öarna – många av dem med hickoryklubbor för att få uppleva hur banorna var tänkta att 
upplevas, innan efterkrigstidens snabba utveckling av klubbor och bollar drastiskt förändrade framför allt elitspelarnas slaglängder. 
Peter hyllar mantrat "Hickory golf – golf as it used to be played, golf as it was meant to be played"! 


