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Alla svingfel avslöjas obönhörligt av kameror och monitorer. Breit Olsson vid dataskärmarna är nöjd med den nya studion.
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bollträffen mäts i 1/32-tusendels sekund avslöjar allt om svingaren.
Hos Brejans i Stockholm kan både golfare och utrustning testas.
Säsongen är långt ifrån slut och svingarna görs fortfarande helst på höstvackra
golfbanor, men den som inte är riktigt nöjd med säsongen och vill börja slipa på
förändringar redan nu kan göra det inomhus i en svingstudio.
Brejans golfstudio i Sollentuna strax norr om Stockholm har det allra senaste inom
golfteknologin. Här finns sex höghastighetskameror som filmar spelare och
klubbhuvud, och då syns hur bollen får en äggform vid bollträffen och hur
klubbskaftet flexar. I launch monitorn samlas en mängda data in, och
utgångsvinklar och hastigheter mäts. Allt mynnar ut i en vetenskap om just den
egna svingen och vilka klubbspecifikationer som bäst kan hjälpa till på banan.
Bakom studion står klubbmakaren Breit ”Brejan” Olsson som arbetat 17 år i
branschen med att skräddarsy utrustning för golfare. Till Brejans kunde man gå
och fixa till sina klubbor. Grepp, loft och lie kunde få en översyn och den gamla
persimmonklubban väckas till liv. I dag sker faktainsamlandet via snabba kameror
och monitorer.
- Det som är nytt är att jag har kopplat upp sex höghastighetskameror som kan ta
upp till tolvhundra bilder per sekund. Kamerorna som går fortast ligger på en
slutartid på 1/32-tusendel av en sekund, berättar Breit Olsson.

Den runda bollen trycks ihop vid träffen.

För att kunna fotografera i sådana hastigheter behövs mycket och rätt ljus, och det
var den stora utmaningen under det halvår det tog att bygga upp den nya studion.
Kan det inte bli för mycket information att analysera?
- Om du tar en vanlig kund så kan den bara vara fokuserad under ett visst antal
slag, för hjärnan orkar inte att hålla fokus även om du skulle klara av att slå fler
slag. Under den tiden måste vi hinna plocka all information.
- De nya launch monitorerna har en radarbaserad teknik att plocka information.
Problemet med dem är att om du ser att en kund har en viss form av
energiöverföring, smash factor, så vet du inte vad du ska göra. I kamerorna får jag
svaret. Då kan jag använda informationen från kamerorna och byta till rätt skaft
eller rätt huvud mycket fortare och på det viset hinner jag plocka informationen
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snabbare och med högre precision. Jag behöver inte gissa så mycket.
Vad är det vanligaste felet golfaren gör?
- Det får du fråga prona om. (skratt) Jag bryr mig egentligen inte om hur man
svingar. Det står ett antal pron som vill komma in här och ge lektioner i vinter och
du får ju allting serverat. Jag tar hela kroppen med två kameror på 300 bilder per
sekund. Skaftet med två kameror från två olika håll, och med 600 bilder per
sekund. Och klubbhuvudet från två olika vinklar med 1 200 bilder per sekund.
Golf är en materialsport och med rätt anpassade prylar blir det självklart enklare att
spela och därmed roligare ronder. Breit Olsson tror att just höghandicapparna har
lättast att kapa sin handicap med rätt anpassad utrustning och det gäller både
kvinnor och män.
Vad kostar ett test och hur lång tid får man på sig?
- Om vi ska hinna med och göra någonting seriöst så tar testet en och en halv
timme och kostar 900 kronor, säger Breit Olsson.

Av: Sylvia Luther
sylvia.luther@golf.se
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