Välkommen till Saxå Masters

Det var en vacker vårdag 2003 som Saxå Masters skapades av nio ståtliga idrottsmän. Med
stor hjälp från vår tävlingsledning i Skottland startades den femte Majorn - Saxå Masters.
Spelplatsen mitt i de Värmländska skogarna är naturligtvis bakgrunden till namnet. Ett namn
som för all framtid kommer att väcka vördnad och respekt bland golfspelare världen över.

Saxå Masters bestod de tre första åren av åtta utvalda spelare och en caddie/kameraman,
Jonathan Rybo. Länge ansågs också detta vara det enda tänkbara upplägget. Men inför det
fjärde året av Saxå Masters kände gänget att det behövdes ytterligare en medlem. Vi
välkomnade alla Martin "Mulle" Lindqvist in i familjen som stolt coach och kameraman.

2007 utökades familjen till 13 medlemmar, Erik "Älgen" Elgqvist och Marcus "Bagarn" Sjösten
var de två nya spelarna som valdes in. Styrelsen ansåg även att det behövdes ytterligare en
man i mediabolaget "A group of Rybo Productions". Max Widell visade sig ha exakt de kvalitéer
som behövdes för att ta tävlingen till en ny nivå. Redan året efter bedömdes Max vara mogen
för större uppgifter och tog klivet in bland spelarna.
2009 tog till sist även Jonathan Rybo steget in bland golfspelarna.
2011 tog vi för första gången in en reserv. Och vilken reserv sen... Petter Källvik ställde upp
och spelade de 2 första rundorna. Året därefter fick ytterligare en reserv chansen. Arash Hakimi
Fard levde upp till de högt ställda förväntningarna och var starkt bidragande till att Team Black
avgick med segern 2012.
Den 1:e Januari 2014 gick Arash och Petter från att vara reserver till att bli fullvärdiga
medlemmar. Då många av medlemmarna inte längre kan garantera sin medverkan varje år tog
vi 2016 även in Kasper Kristensson. Detta är ett led av den föryngringsprocess som inleddes
med värvningen av Arash. I nuläget är vi totalt 15 medlemmar i Saxå Masters familjen. i
samband med årets tävling 6/7 - 8/7 2017 så genomförs den 15:e upplagan av tävlingen.
Fördjupa dig gärna i all statistik på hemsidan och gå in på varje medlems profil för att lära
känna oss bättre.
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