
Nyköping strax före jul 2005 
 
Oldboysens vandringspris i Otder of merit 
 
Vandringspriset heter Willie Park’s Putter. Den är tillverkad i Willie Park’s golfverkstad 
någon gång i slutet på 1800-talet. Klubbhuvudet är off-set, vilket kom efter 1890. Legenden 
berättar, att Willie Park var på väg till en tävling i hästkärra, det enda som stod till buds på 
den tiden, då hans putter föll av och det bar sig inte bättre än att klubban blev överkörd av ett 
vagnshjul. Det var bara att fortsätta till tävlingen och spela med den lätt deformerade klubban. 
Willie vann efter enastående puttning och den nya modellen var född! 
 
Beträffande Willie och the Open Championship, han vann den allra första tävlingen 1860 över 
blott en handfull konkurrenter, sedan vann han 1863, 1866 och 1875. Det är troligen inte 
samma W. Park, som vann 1889, sannolikt är det Willie Park j:r (sonen?), som också vann 
1887. Välkommen att rätta mig om jag har fel! 
 
Nils Bridal 
 
Donator av vandringspriset, inköpt för en billig penning i England 1972 och använd av mig 
och en son tills en renovering gjord av Alan Harris avslöjade signaturen, som doldes under 
greppet! Klubban är av hickory, klubbhuvudet är smitt och greppet är av läder. 
 
 
 
2009-10-27 – Nils skrev så här i mailet  när han skickade denna text: 
 
Jo jag var ordförande i Oldboyskommittén från slutet av 80-talet till och med 1997. 
 
Vandringspriset i Order of merit har jag skänkt, dvs Willie Parks Putter, som vi tävlar 
om - jag tror sedan 1991 och som är summan av de 5 bästa pb-scorerna under 
säsongen. Det är nog berättelsen om det priset, som Du har läst. 
 
Vandringspriset Gubbcupen är en tennbägare, som utgör 1:a pris i den årliga 
oldboysmatchtävlingen, som "uppfanns" av mig och tävlades om första gången 1992.  
 
Båda priserna är ständigt vandrande. 
 
Jag bifogar den "summary" jag skrev om priset och dess tillkomst och ursprung, när 
jag lämnat ordförandeskapet, Jag vet, att min efterträdare har brukat ge årets vinnare 
en tavla med den texten, som bestående minne, vandringspriset brukar ju oftast byta 
innehavare efter ett år... 
 
På vandringspriset fästs varje år en liten silverplatta med årtal och vinnarnamnet. 
Vinnaren bekostar själv plattan. Wilsons guld i Nyköping brukar anlitas för platta och 
inskription. 
 
Gubbcupens vinnare brukade i alla fall på min tid få en liten miniatyr i tenn. 
 
 
Gunnel Thunström 


