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Alla keppnisdagana verður sýnt beint frá Masters-mótinu á 
Stöð 2 Sport. Dagskráin hófst í gær þar sem sýnt var frá upp-
hitunarmótinu sem fram fór á par 3 holunum á Augusta-vell-
inum. Árni Páll Hansson og Þorsteinn Hallgrímsson, golf-
sérfræðingar Stöðvar 2, sjá um að lýsa mótinu alla fjóra 
keppnisdagana. Árni Páll mun fá til sín góða gesti fyrstu þrjá 
dagana en Þorsteinn lýsir síðan lokadeginum, þá nýkominn 
heim frá Augusta.

Bein útsending á Stöð 2 Sport 
frá Masters-mótinu 2013

Flestir veðja á Tiger Tiger Woods 
getur klæðst græna jakkanum í 
fimmta sinn. SÍÐA 4

Hræddur við að vinna bara einu 
sinni Bubba Watson vann Masters-
mótið í fyrra eftir mikla dramatík.
 SÍÐA 5

Haldið í hefðirnar Masters-mótið 
á sér mikla sögu og Augusta-
völlurinn er engum öðrum líkur.
 SÍÐA 6

Fimmtudagurinn 11. apríl
19.00 [Stöð 2 Sport]

Föstudagurinn 12. apríl
19.00 [Stöð 2 Sport]

Laugardagurinn 13. apríl
19.00 [Stöð 2 Sport]

Sunnudagurinn 14. apríl
18.00 [Stöð 2 Sport]

ANNAÐ ÁRIÐ Í RÖÐ Á MASTERS
Þorsteinn Hallgrímsson og Frið-
rik Þór Halldórsson skelltu sér á 
Masters-mótið. SÍÐA 2
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Þorsteinn Hallgrímsson og mynda-
tökumaðurinn Friðrik Þór Halldórs-
son hafa undanfarna daga dvalið í 
Georgíu og fylgst með aðdraganda 
Masters-mótsins á Augusta National-
vellinum. Þeir eru þar að safna efni 
í sjónvarpsþátt sem sýndur verður á 
Stöð 2 Sport. Þetta er annað árið í röð 
sem þeir félagar skella sér á Masters 
og munu gefa íslenskum golfáhuga-
mönnum innsýn inn í þetta vinsæla 
risamót.

„Við erum búnir að vera hér frá 
því á sunnudag og höfum verið dug-
legir við að safna efni. Við urðum t.d. 
vitni að því á mánudag þegar banda-
ríski kylfingurinn John Huh fór 
holu í höggi á 16. braut. Við misst-
um reyndar af högginu þar sem 
við vorum að mynda Tiger Woods á 
sama tíma slá af 17. teig,“ segir Þor-
steinn og hlær.

Gríðarleg öryggisgæsla er á Aug-
usta National-vellinum og það er 

ekki hlaupið að því að ná kylfingum 
í viðtal. „Við erum reynslunni rík-
ari frá því í fyrra og kunnum betur 
á þetta. Við náðum í nokkur góð við-
töl við kylfinga eins og Henrik Sten-
son, fyrrverandi risameistarana Ben 
Crenshaw og Jose Maria Olazabal, 
og David Toms. Við ræddum einnig 
við Belgann Nicolas Colsaerts. Það 
hefur hins vegar verið mjög erfitt að 
ná þessum stórstjörnum í viðtöl. Það 
er mikil gæsla og aðeins hægt að ná 
viðtali við þessa kappa við klúbbhús-
ið. Aðgengi að leikmönnum er mjög 
takmarkað. Okkur hefur hins vegar 
tekist að ná í mikið af góðu efni sem 
við munum sýna í sérstökum þætti 
um ferð okkar á Masters,“ segir Þor-
steinn.

ALLIR VEÐJA Á TIGER WOODS
Tiger Woods fær mikla athygli í að-
draganda Masters-mótsins og nafn 
hans virðist vera á allra vörum. 

Hann hefur fjórum sinnum staðið 
uppi sem sigurvegari á Masters og 
Þorsteinn telur hann líklegan til af-
reka um helgina.

„Það spá allir Tiger Woods sigri 
í þessu móti. Það er hins vegar ekk-
ert nýtt enda hefur hann verið tal-
inn sigurstranglegastur í þessu 
móti síðast liðin fimmtán ár. Af 
öðrum kylfingum minnast margir á 
Phil Mickelson, Justin Rose og Lee 
Westwood. Þetta eru allt kylfingar 
sem hafa verið í toppbaráttunni und-
anfarin ár. Völlur inn hentar auðvitað 
sumum kylfingum betur en öðrum. 
Þó að Rory McIlroy hafi ekki gengið 
vel í ár er hann líklegur eftir að hafa 
orðið í öðru sæti í Texas um síðustu 
helgi,“ segir Þorsteinn, sem telur að 
mótið muni vinnast á flötunum.

„Flatirnar eru gríðarlega erfið-
ar og mikið landslag. Við fylgdumst 
með mörgum kylfingum að pútta á 
vellinum í gær og það kemur manni 

hreinlega á óvart hversu mikið brot 
er í flötunum. Það skiptir miklu 
máli að hafa góða lengdarstjórnun, 
sjálfstraust á flötunum og vera réttu 
megin við holuna.“

AUGUSTA NATIONAL SKARTAR SÍNU 
FEGURSTA
Það er ekkert til sparað til að gera 
þetta fyrsta risamót ársins eins 
glæsilegt og mögulegt er. Starfs-
menn vallarins vinna baki brotnu 
við að fínpússa hvert einasta smá-
atriði í vellinum og var 14. flötin á 
vellinum sem dæmi endurbyggð frá 
grunni fyrir mótið í ár. Þorsteinn 
segir að völlurinn líti jafnvel betur út 
en fyrir ári síðan. „Völlurinn er í frá-
bæru ásigkomulagi og margir vilja 
meina að hann sé betri í ár en á síð-
asta ári. Vorið kom aðeins fyrr á síð-
asta ári og það varð til þess að blóm-
in voru búin að blómstra fyrir mótið. 
Þau eru akkúrat að blómstra núna 

og völlurinn skartar sínu fegursta. 
Nokkrir kylfingar höfðu það á orði 
við okkur að flatirnar væru hraðari 
en á síðasta ári og ef það reynist rétt 
þá verður gífurlegur hraði á flötun-
um,“ segir Þorsteinn.

Líklega er ekkert golfmót í heim-
inum sem hefur sama sjarma og 
Masters-mótið á Augusta National. 
Mótið er eina risamótið sem ávallt 
fer fram á sama vellinum og það að 
klæðast græna jakkanum í mótlok er 
draumur allra kylfinga.

„Það er mögnuð stemning á Aug-
usta National. Miðar á æfingahring 
á mánudeginum voru að fara á svört-
um markaði fyrir um 1.000 dali, sem 
eru gríðarlega fjárhæðir og sýnir 
ótrúlegar vinsældir mótsins,“ segir 
Þorsteinn. „Það er einnig magnað 
að allt sem selt er inni á svæðinu 
er merkt Masters bak og fyrir. Það 
er hreinlega allt grænt á Augusta 
National.“

Búist við gífurlega hröðum 
flötum á Masters í ár

Þorsteinn Hallgrímsson 
og Friðrik Þór Halldórs-
son fá tækifæri til 
að kynnast Masters-
mótinu á einstakan 
hátt. Þorsteinn sést hér 
við háborðið í blaða-
mannaherberginu 
þar sem kylfingarnir á 
Mastersmótinu munu 
fara yfir gang mála eftir 
hvern hring. Friðrik Þór 
Halldórsson er síðan 
að sjálfsögðu klár með 
vélina en þáttur um ferð 
þeirra verður sýndur á 
Stöð 2 Sport. 

Körfuknattleiksmaðurinn Páll Axel Vilbergsson er 
mikill aðdáandi Tiger Woods. Hann þefar uppi allar 
beinar útsendingar frá þeim mótum sem Woods 
leikur í en áhuginn dvínar ansi hressilega þegar 
Woods er ekki með. Páll Axel spáir Woods öruggum 
sigri á Masters í ár.

„Ég er rosalegur Tiger-maður. Ég sit límdur við 
skjáinn þegar hann er að keppa. Tiger er búinn 
að vera í uppsveiflu og hrista af sér persónuleg 
vandamál. Það mun hjálpa honum að hann tók sér 
frí fyrir mótið og kemur mjög ferskur og hungraður 
inn í mótið. Ætli að hann verði ekki með 5-6 högga 
forystu fyrir lokadaginn og svo klárar þetta örugg-
lega,“ segir Páll Axel, sem á ekki von á óvæntum 
úrslitum.

„Það getur auðvitað allt gerst og það hafa nöfn 
unnið þetta mót sem maður hafði aldrei heyrt um. 
Ég held hins vegar að þetta verði árið hans Tigers. 
Það verða samt þekkt nöfn í næstu sætum fyrir 
neðan og kæmi mér ekkert á óvart ef það væru 
bara stórstjörnur í lokaráshópunum á sunnudag.“

Páll Axel Vilbergsson
Tiger Woods

Leikarinn Gunnar Hansson er liðtækur kylfingur en 
hann er með í kringum fjóra í forgjöf. Gunnar ætlar 
ekki að láta Mastersmótið fram hjá sér fara og hefur 
mikið dálæti af mótinu. Hann segir að erfitt verði að 
horfa fram hjá Tiger Woods í ár og að hann sé mjög 
sigurstranglegur.

„Það eru mestar líkur á að Tiger vinni þetta. Hann 
hefur verið frábær í ár og er kominn með blóðið á 
tennurnar. Það væri auðvelt að veðja á hann. Rory 
McIlroy gæti einnig náð góðum árangri. Hann varð 
í öðru sæti um síðustu helgi og þó að hann hafi 
ekki verið að spila eins vel og í fyrra þá gæti hann 
alveg unnið. Það eru alveg 25 kylfingar sem koma 
til greina,“ segir Gunnar. Hann ætlar þó að veðja á 
sinn uppáhaldskylfing til sigurs í ár.

„Sergio Garcia hefur alltaf verið í uppáhaldi hjá 
mér og það er rosalega gaman að sjá hann spila. 
Hann fór í niðursveiflu fyrir nokkrum árum og virtist 
ekki hafa sjálfur gaman af þessu. Það er allt annað 
að sjá til hans núna og hann hefur verið góður 
síðustu mánuði. Það er kannski frekar óskhyggja en 
eitthvað annað að hann vinni. Það væri leiðinlega 
skynsamlegt að veðja á Tiger og því segi ég Garcia.“

Gunnar Hansson
Sergio Garcia

Fjölmiðlamaðurinn Heimir Karlsson er gríðarlega 
spenntur fyrir Masters-mótinu í ár og reiknar með 
því að fylgjast með öllum fjórum keppnisdögunum. 
Heimir er líka hinn fínasti kylfingur og hefur verið 
duglegur að þræða golfmót í vetur og hita upp fyrir 
golfsumarið sem er handan við hornið. Hann þarf 
ekki langan umhugsunarfrest til að spá fyrir um 
sigurvegara.

„Ég spái Dustin Johnson sigri – ekki spurning,“ 
segir Heimir. „Ég hef mikla trú á Johnson í ár. Þetta 
er gríðarlegur íþróttamaður og hefur allt til þess að 
ná mjög langt í íþróttinni. Hann hefur mikla högg-
lengd, er ungur og mjög fær kylfingur. Ég veðja á 
hann.“

Heimir telur að mótið í ár eigi eftir að verða 
spennandi. „Já, ég reikna með því. Það spá allir Tiger 
Woods sigri í mótinu og það kæmi mér ekkert 
á óvart. Tiger verður án efa meðal efstu manna. 
Svo eru kylfingar líkt og Rory 
McIlroy, Brandt Snedeker 
og Phil Mickelson sem 
gætu allir unnið þetta mót. 
Masters-mótið er ásamt 
Opna breska það mót sem 
maður lætur ekki fram hjá sér 
fara.“

Heimir Karlsson
Dustin Johnson

Atvinnukylfingurinn Ólafur Björn Loftsson á von á 
spennandi Masters-móti í ár. Hann hefur mikla trú 
á kylfingum á borð við Charl Schwartzel, Keegan 
Bradley, Lee Westwood, Matt Kuchar, Brandt 
Snedker og Steve Stricker.

„Þetta á eftir að verða mjög spennandi mót. 
Westwood er talinn vera besti kylfingur heims 
sem ekki hefur unnið risamót enda hefur hann sjö 
sinnum lent í þremur efstu sætunum í risamóti án 
þess að sigra. Ég held að hann verði í baráttunni í 
ár ef pútterinn verður í lagi. Keegan Bradley, Matt 
Kuchar og Brandt Snedker eru einnig líklegir. Ég hef 
mikla trú á Steve Stricker,“ segir Ólafur.

„Ég myndi aldrei veðja gegn Rory McIlroy eða 
Phil Mickelson sem eru alltaf líklegir en mér finnst 
engin spurning um hver er besti kylfingur heims 
um þessar mundir. Tiger Woods er langsigurstrang-
legastur að mínu mati. Hann hefur sigrað þrisvar í 
ár og það er ekki annað hægt en að spá honum 15. 
risatitlinum á Masters í ár.“

Ólafur Björn Loftsson
Tiger Woods



Þú getur alveg spilað golf þótt bílskottið 
sé fullt. Sendu settið með Póstinum, 
hvert á land sem er!
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Tea Olive Pink Dogwood 

Camellia
White 

Dogwood Golden Bell Azalea Chinese Fir Firethorn Redbud Nandina Holly

Flowering 
Peach

Flowering 
Crab Apple Magnolia Juniper Pampas

Yellow 
Jasmine

Carolina 
Cherry

1. hola
Par 4

406 metrar

2. hola
Par 5

525 metrar

3. hola
Par 4

320 metrar

4. hola
Par 3

220 metrar

5. hola
Par 4

416 metrar

6. hola
Par 3

165 metrar

7. hola
Par 4

411 metrar

8. hola
Par 5

521 metri

9. hola
Par 4

431 metri

10. hola
Par 4

453 metrar

11. hola
Par 4

462 metrar

12. hola
Par 3

142 metrar

13. hola
Par 5

466 metrar

14. hola
Par 4

402 metrar

15. hola
Par 5

485 metrar

16. hola
Par 3

155 metrar

17. hola
Par 4

402 metrar

18. hola
Par 4

425 metrar

Augusta National Golf Club völlurinn 
er par 72 og 6800 metrar á lengd.

Svona á að spila Augusta-völlinn

Tiger Woods er sá kylf-
ingur sem fl estir veðja á 
í aðdraganda Masters-
mótsins í ár. Hann er á ný 
í efsta sæti heimslistans 
í golfi  eftir að hafa unnið 
þrjú mót í PGA-móta-
röðinni í ár og er í góðu 
formi fyrir fyrsta risamót 
ársins. Woods mun þó 
líklegast ekki viðurkenna 
að hann sé aftur orðinn 
sá besti í heimi fyrr en 
15. risa titillinn er kominn 
í hús.

Woods var á tímabili nánast ósigr-
andi og er eini kylfingurinn í sögu 
golfsins sem hefur verið handhafi 
allra fjögurra risamótanna á sama 
tíma. Ferill Woods tók hins vegar 
væna dýfu eftir að upp komst 
um vafasöm mál í einkalífi hans 
í lok árs 2009. Eiginkonan fór frá 
honum og algjör brotlending varð 
á golfvellinum. Woods hefur unnið 
sig til baka síðustu tvö ár og nú 
hillir undir endurkomu Woods sem 
sigurvegara í risamóti á ný. Síðast 
fagnaði Woods sigri á Opna banda-
ríska meistaramótinu fyrir fimm 
árum, en það var hans 14. sigur í 
risamóti.

Það sem helst hefur breyst frá 
síðasta ári er að Woods er heilsu-
hraustur. Hann hefur verið plagað-
ur af meiðslum síðustu tvö ár sem 
urðu til þess að Woods gat ekki æft 

af þeim krafti sem hann er vanur. 
Í ár hefur Woods verið meiðslalaus 
og telur hann það vera lykilinn að 
góðum árangri þessa fyrstu mán-
uði ársins.

„Það eru liðin ár síðan ég gat 
slegið og æft eins mikið og ég geri 
í dag. Ég er að nálgast mitt besta 
form. Ég er mjög ánægður með að 
þau högg sem ég átti í erfið leikum 
með í fyrra eru nú orðin mín sterk-
ari hlið. Ég þarf að auka stöðug-
leikann því góðu höggin verða sí-
fellt betri,“ segir Woods.

Þegar Woods var upp á sitt 
besta var enginn kylfingur honum 
fremri í stutta spilinu. Það er ein-
mitt sá leikur golfsins sem hefur 
brugðist honum á síðustu árum en 
ef marka má frammistöðu hans 
í undanförnum mótum þá hefur 
Woods farið mikið fram á flötun-
um.

„Í þeim þremur mótum sem ég 
hef unnið í ár hef ég púttað mjög 
vel. Það hjálpar svo sannarlega. 
Það er eitt að pútta vel á æfinga-
flötinni heima og annað á sunnu-
degi í risamóti,“ segir Woods.

Þessi 37 ára kylfingur er einn 
sá sigursælasti frá upphafi. Mark-
mið Woods er þó að verða sá besti 
frá upphafi. Til þess að hljóta þann 
titil verður Woods að ná meti Jacks 
Nicklaus yfir flesta sigra í risa-
móti. Nicklaus sigraði í 18 risamót-
um á mögnuðum ferli og Woods er 
fjórum sigrum þar á eftir. „Ég vil 
sigra á fleiri en fjórum risamótum 
í viðbót – ég vil slá met Nicklaus,“ 
segir Woods. Það kemur svo í ljós 
á sunnudag hvort hann verður einu 
skrefi nær því markmiði.

Klæðist heilsuhraustur Tiger 
græna jakkanum í fimmta sinn?

Tiger Woods er aftur 
kominn í efsta sæti 
heimslistans og er 
farinn að líkjast sér 
sjálfum á ný eftir 
nokkur erfið ár. 
Það bíða því margir 
spenntir eftir því 
hvort honum takist 
að klæðast græna 
jakkanum í fimmta 
sinn, en hann vann 
Mastersmótið í 
fjórða sinn árið 
2005.

NORDICPHOTOS/GETTY

Hin árlega par 3 keppni fór 
fram á par 3 vellinum á Aug-
usta National-golfvellinum í 
gær. Mótið er að mestu haldið til 
skemmtunar og fá kylfingar þar 
frábært tækifæri til að eyða deg-
inum með fjölskyldu og vinum.

Fyrst var leikið í þessu móti 
árið 1960 þegar Sam Snead stóð 
uppi sem sigurvegari. Fjölmarg-
ir fyrrverandi risameistarar 
sem eru komnir á gamals aldur 
taka þátt í par 3 keppninni á ári 
hverju og nýtur mótið mikilla 
vinsælda meðal áhorfenda. Alls 
hafa kylfingar farið 75 sinnum 
holu í höggi í par 3 mótinu frá 

upphafi og var met sett árið 2002 
þegar fimm kylfingar fóru holu 
í höggi.

Ef þú ert þátttakandi í 
Masters-mótinu þá er ekkert sér-
staklega spennandi að vinna par 
3 keppnina. Aldrei í sögu Mast-
ers-mótsins hefur kylfingi tekist 
að vinna bæði par 3 keppnina og 
síðan sjálft Masters-mótið. Írinn 
Padraig Harrington hefur unnið 
þetta mót þrisvar á síðastliðnum 
áratug og síðast í fyrra þegar 
hann og Johnathan Byrd voru 
jafnir og efstir. Vallarmetið á par 
3 vellinum er 20 högg og er í eigu 
þeirra Art Wall og Gay Brewer. 

Bölvun að vinna 
par þrjú keppnina
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Bandaríski kylfingurinn Bubba 
Watson á titil að verja á Aug-
usta National-vellinum á Masters-
mótinu. Hann vann mótið í fyrra 
eftir bráðabana við Louis Oost-
huizen frá Suður-Afríku. Watson 
sló ótrúlegu höggi úr vonlausri 
stöðu inn á flöt á annarri holu bráða-
banans og tryggði sér sigur. Högg-
ið er talið eitt það ótrúlegasta í sögu 
golfsins en Watson náði að láta bolt-
ann taka nánast 90 gráðu vinkil-
beygju og inn á flöt í fuglafæri eftir 
að hafa verið umkringdur trjám.

Watson er einn af skemmtilegri 
kylfingum á PGA-mótaröðinni. 
Hann er ærslafullur bæði innan 
vallar sem utan og leikur hans er 
ólíkur leik flestra. Þótt alla dreymi 
um að vinna risamót fylgir því oft 
aukin athygli og í íþróttum getur 
það haft slæm áhrif á frammi-
stöðu. Watson hefur fundið fyrir at-
hyglinni.

„Ég leitaði til nokkurra leik-
manna eins og Graeme McDowell, 
(Rory) McIlroy, spurði Tiger og 
fleiri ráða. Ég spurði hvernig maður 
ætti að höndla alla þessa athygli frá 
aðdáendum og fjölmiðlum? Allt 
verður þetta til þess að maður fjar-
lægist golfið,“ segir Watson.

Það varð honum kannski til happs 
að hann og eiginkona hans, Angie, 

ættleiddu á sama tíma son og því fór 
mikill tími hjá Watson í að annast 
nýjasta fjölskyldumeðliminn. „Ég 
sleppti nokkrum mótum eftir að 
við eignuðumst Caleb. Ég náði þar 
með að slaka á með fjölskyldunni og 
endur stilla mig.“

GOLFIÐ Í FYRSTA SÆTIÐ
Watson hefur ekki unnið mót síðan 
hann sigraði á Masters fyrir ári. 
Hann hefur lítinn áhuga á því að 
falla í gleymsku sem kylfingur sem 
sigraði bara á einu risamóti. „Ég 
vil ekki verða þekktur fyrir að hafa 
unnið eitt mót. Ég ætla mér stærri 
hluti en það,“ segir Watson.

Hann gæti vel orðið fjórði kylf-
ingurinn í sögu Masters-mótsins 
til að verja titil sinn um helgina. 
Jack Nicklaus, Nick Faldo og Tiger 
Woods hafa afrekað það. Þó að Wat-
son hafi ekki leiðst að sýna sig í 
spjallþáttum í græna jakkanum 
eftir sigurinn á síðasta ári heldur 
hann báðum fótum á jörðinni.

„Umboðsmaðurinn minn gaf mér 
gott ráð strax eftir sigurinn á Mast-
ers. Hann ráðlagði mér að setja golf-
ið í fyrsta sætið. Við sögðum nei við 
mörgum beiðnum frá fjölmiðlum. 
Bubba Watson er fyrst og fremst 
kylfingur, höfðum þetta einfalt og 
golf var alltaf númer eitt.“

Golfið er alltaf númer eitt
● Bubba Watson vann Masters-mótið í fyrra og leitaði sér ráða um hvernig best væri að vinna með alla athyglina frá aðdáendum og fjölmiðlum.

Græni jakkinn kallar á gríðarlega athygli     Bubba Watson vann 
Masters-mótið í fyrra  og hér sést hann mæta í viðtal í þætti 
David Letterman.    NORDICPHOTOS/GETTY

Phil Mickelson mun ekki nota hefð-
bundinn dræver á Masters í ár held-
ur „brautartré á sterum“ eins og 
hann orðaði það sjálfur á blaða-
mannafundi fyrir mótið. Mickel-
son er búinn að blanda saman eig-
inleikum brautartrés og drævers 
í eina kylfu sem er 45 tommur að 
lengd með 8,5° fláa og skafti líkt og 
á venjulegum dræver.

Mickelson hafði notað Callaway 
X-Hot brautartréð sitt mikið og var 
farinn að slá jafnlangt með þeirri 
kylfu og hann er vanur að gera með 
drævernum. Hann talaði því við 
tæknideildina hjá Callaway og bað 
mennina þar um að útbúa fyrir sig 
trékylfu sem hann gæti notað sem 
dræver en væri jafn auðvelt að slá 
með og brautartré.

Útkoman er ný kylfa sem hefur 
hlotið nafnið FrankenWood og mun 
Mickelson nota hana í Masters-
mótinu sem hefst í dag. Mickelson 

kveðst slá 15-22 metrum lengra með 
þessari nýju kylfu en gamla dræ-
vernum. Það gæti skipt sköpum enda 
skiptir högglengd miklu máli á Aug-
usta National-vellinum þar sem Mic-
kelson hefur þrisvar staðið uppi sem 
sigurvegari.

Notar „brautartré á 
sterum“ sem dræver

Öflug kylfa Phil Mickelson slær 15 til 22 
metrum lengra með nýju kylfunni sinni.   
Nordicphotos/Getty

Ein af hefðum Masters-móts-
ins er kvöldverður meistaranna 
en þar koma saman fyrrverandi 
sigurvegarar í mótinu og snæða 
saman. Sigurvegari síðasta árs 
fær að velja hvað er á matseðlin-
um og hafa í gegnum tíðina marg-
ir sérstakir réttir frá heimalandi 
ríkjandi meistara verið á boð-
stólum.

Bubba Watson er ríkjandi meist-
ari og hann sá um að velja hvað 
yrði í matinn að þessu sinni. Wat-
son hafði verið þögull sem gröfin 
yfir því hvað væri á matseðlinum 

en hann valdi svo að lokum sinn 
uppáhaldsrétt. Hann fær engin 
verðlaun fyrir frumleika því hann 
bauð upp á grillaðan kjúkling, 
kartöflumús, kornstöng og makka-
rónur með osti.

Nick Faldo var ekki lengi að 
hnýta í Watson eftir kvöldverðinn 
á Twitter og skrifaði: „Þú hafðir 
heilt ár til að velja grillaðan kjúk-
ling, kartöflumús og makkarón-
ur með osti.“ Flestir sjá þó spaugi-
legu hliðina á málinu enda er Wat-
son mjög uppátækjasamur og stutt 
í spaugið.

Bauð upp á kjúkling

MASTERS VORTILBOÐ
FRÍR KASSI AF PRO V1/x OG FRÍ SÉRMERKING

Pro V1/x er flaggskip Titleist og golfbolti sem hentar öllum kylfingum

Titleist Pro V1 er vinsælasti boltinn á MASTERS
og sigursælasti golfbolti frá upphafi

PANTAÐU 3 KASSA AF SÉRMEKTUM TITLEIST PRO V1 EÐA PRO V1X
Í NÆSTU GOLFVERSLUN OG ÞÚ FÆRÐ FJÓRÐA KASSANN FRÍTT

FRÍ MERKING* OG FRÍR KASSI  |  BOLTAR AFHENTIR 16. APRÍL – 16. MAÍ

TILBOÐIÐ GILDIR TIL 1. MAÍ 
ALLIR KASSAR Í SÖMU GERÐ OG MEÐ SÖMU MERKINGU
*1-3 LÍNUR AF TEXTA – HÁMARK 17 STAFIR Í LÍNU 
– HÁSTAFIR Í RAUÐU EÐA SVÖRTU – ÍSLENSKIR STAFIR Í BOÐI 



11. APRÍL 2013  FIMMTUDAGUR6 ● fréttablaðið ● mastersmótið 2013

© GRAPHIC NEWS
Source:
Augusta National Golf Club

AUGUSTA NATIONAL GOLF CLUB
Augusta, Georgia, April 5-8

Rae’s
Creek

Amen Corner
Composed of

second shot at
hole 11, hole 12

and tee shot
at hole 13

Tea
Olive

Pink
Dogwood

Flowering
Peach

Flowering
Crab Apple

Magnolia

Pampas Juniper

Yellow
Jasmine

Carolina
Cherry

Camellia

Holly

Azalea

White
Dogwood

Golden Bell

Chinese
Fir

Firethorn

Redbud

Nandina

Hola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Út 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inn Samtals

Par 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36 72

Metrar 407 525 320 220 416 164 412 521 420 3.400 453 462 142 466 402 485 155 402 425 3.392 6.792

Stikur 445 575 350 240 455 180 450 570 460 3.725 495 505 155 510 440 530 170 440 465 3.710 7.435

Rae-
lækurinn

Annað höggið á 11. 
braut, 12. hola og 
upphafshöggið á 13. 
braut tilheyra „Amen 
Corner“.

Brautir Augusta-vallarins eru allar 
nefndar eftir gróðri, trjám eða blóma-
tegundum sem einkenna hverja braut. 

U.S. MASTERS 2013

Masters-mótið er eitt af risamótun-
um fjórum sem fram fara árlega. 
Ólíkt öðrum risamótum fer mótið 
ávallt fram á Augusta National-
golfvellinum í Georgíu í Bandaríkj-
unum. Augusta National er meðal 
sögufrægustu golfvalla í heimi. 
Klúbburinn var stofnaður árið 1933 
af Bobby Jones og Clifford Roberts 
en völlurinn var svo hannaður af 
Jones og Alister MacKenzie.

Masters-mótið var sett á laggirn-
ar árið 1934 og fjölmargar hefðir 
fylgja mótinu. Sigurvegari mótsins 
hlýtur forláta grænan jakka sem 
hann fær að hafa í sínum fórum í 
ár og skilar honum svo aftur að ári 
liðnu og er jakkinn svo geymdur í 
klúbbhúsinu á Augusta National. 
Leikið hefur verið um græna jakk-
ann frá árinu 1949.

Árið 1952 setti Ben Hogan á 
laggirnar skemmtilega hefð sem 
hefur haldist allar götur síðan. 
Þriðjudagskvöldi fyrir Masters-
mótið koma allir fyrrverandi sigur-
vegarar mótsins saman í hófi sem 
kallast Kvöldverður meistaranna 
og er hefð fyrir því að sigurvegari 
síðasta árs velji hvað verður á mat-
seðlinum. Fleiri hefðir hafa skap-
ast því frá árinu 1963 hafa þekktar 
goðsagnir í golfinu slegið upphafs-
höggið í mótinu. Yfirleitt eru það 
fyrrverandi sigurvegarar í mótinu 
sem fá þann heiður. Á síðasta ári 
voru það þeir Arnold Palmer, Jack 
Nicklaus og Gary Player sem slógu 
upphafshöggin í mótinu. Þeir voru 
á sínum tíma kallaðir Hinir þrír 
stóru og börðust um alla titla sem 
voru í boði. 

ALLIR KYLFUSVEINAR Í HVÍTUM 
SAMFESTINGI
Ein af þeim hefðum sem hafa hald-
ist í sessi á Masters-mótinu er að 
allir kylfusveinar þurfa að vera 
í hvítum samfestingi. Jafnframt 
þurfa kylfusveinar að vera með 
græna derhúfu merkta Masters 
og í hvítum tennisskóm. Þessi hefð 
hefur haldist en þó með örlitlum 
breytingum. Fram til ársins 1982 
gátu kylfingar ekki notað sína eigin 
kylfusveina heldur þurftu að nota 
þá kylfusveina sem voru á launskrá 
Augusta National-golfklúbbsins. 
Þeir kylfusveinar voru allir blökku-
menn. Breyting varð á þessu fyrir 
um 30 árum en klúbburinn lét 
undan þrýstingi almennings sem 
þóttu þær reglur úreltar. Sá kylfu-
sveinn sem starfar fyrir þann kylf-
ing sem á titil að verja í mótinu fær 
samfesting sem er merktur nr. 1.

Nokkuð færri kylfingar leika í 
Masters-mótinu en í öðrum risa-
mótum. Í ár fengu 94 kylfingar 
keppnisrétt. Norður-Írinn Darren 
Clarke þurfti að draga sig úr keppni 
vegna meiðsla og því eru aðeins 93 
keppendur með í mótinu. Enginn 
biðlisti er fyrir mótið og því tekur 
enginn sæti Clarke í mótinu. Sigur-
vegari í Masters-mótinu fær keppn-
isrétt til lífstíðar og eru margir 
fyrrverandi meistarar sem láta sig 
ekki vanta á Augusta National ár 
eftir ár þótt árangurinn sé oft og 
tíðum ekkert sérstakur. 

MÓTIN VINNAST Í AMENHORNINU
Flestir íslenskir golfáhugamenn 
eru farnir að kannast vel við Aug-
usta National-golfvöllinn, sem er af 
mörgum talinn einn besti golfvöll-
ur í heimi. Völlurinn þykir gríðar-
lega fallegur fyrir augað og þeir út-
völdu sem gefst tækifæri á að leika 
völlinn dásama hann. Völlurinn 
hefur þó tekið miklum breytingum.

Allar brautir vallarins hafa sitt 
heiti og draga nafn sitt af tré eða 
af runna sem er á hverri braut 
fyrir sig. Eitt frægasta kennileiti 
vallarins er Amen-hornið sem nær 
frá öðru höggi á 11. braut til upp-
hafshöggsins á 13. braut. Það er á 
þessum kafla sem mörg Masters-
mót vinnast eða tapast. 

Heitið er dregið af umfjöllun 
Herbert Warren í Sports Illustrated 
frá árinu 1958 en með heitinu vildi 
hann leggja áherslu á að þetta væri 
sá hluti vallarins þar sem hlutirnir 
gerðust. 11. brautin er jafnan talin 
vera meðal erfiðustu brauta vallar-
ins og svo er 12. brautin stutt par-3 
hola þar sem þó er auðvelt að tapa 
höggum líkt og sagan hefur sýnt. 
Talsverð sóknarfæri eru hins vegar 
á 13. braut sem er par-5 hola þar 
sem upphafshöggið skiptir höfuð-
máli ætli kylfingar sér að eiga von 
um að slá inn á flöt í tveimur högg-
um.

Jack Nicklaus hefur oftast stað-
ið uppi sem sigurvegari á Masters-
mótinu en hann hefur alls sex sinn-
um klæðst græna jakkanum. Arn-
old Palmer og Tiger Woods hafa 
unnið mótið fjórum sinnum. Banda-
ríkjamenn hafa verið sigursælir í 
mótinu og fyrsti sigur evrópsks 
kylfings kom ekki fyrr en árið 1980 
þegar Seve Ballesteros sigraði. 16 
kylfingar hafa unnið mótið oftar en 
tvisvar sinnum. 

Spennandi verður að sjá hvort ný 
met verða sett á Masters-mótinu í 
ár þegar mótið fer fram í 77. sinn.

Haldið í hefðirnar á Augusta
● Fyrsta Masters-mótið fór fram á Augusta National-golfvellinum  fyrir 79 árum og mótið hefur síðan alltaf verið eitt af stærstu mótum ársins. 

Fjórtán ára gamall drengur frá Kína mun skrá nafn sitt í 
metabækurnar á Masters-mótinu í ár þegar hann verður 
yngsti kylfingurinn í sögu mótsins til að taka þátt. Guan Ti-
anlang vann sér inn keppnisrétt í mótinu með því að sigra 
á Opna asíska áhugamannamótinu en helstu áhugamanna-
meistarar fá boð í mótið. Guan mætti á Augusta National fyrir 
þremur vikum og hefur æft stíft í aðdraganda mótsins.

Guan lék á mánudag níu holur með Tiger Woods og var 
besti kylfingur heims heillaður af kínverska undrabarninu. 
Woods sagði að leikur Guan og ákvörðunartaka væri líkari 
því sem er hjá kylfingi við þrítugsaldur en hjá unglingi frá 
Kína.

Guan hefur engu að tapa og allt að vinna á Masters-mótinu. 
Sökum aldurs hefur hann ekki sama líkamlega styrk og flest-
ir mótherjar hans í mótinu. Hann slær talsvert styttra en þeir 

bestu en er með mjög gott stutta spil sem mun hjálpa honum.
„Það verður smá pressa á mér en ég ætla ekki að setja of 

mikla pressu á sjálfan mig. Ég ætla að njóta þess að að spila á 
Masters-mótinu,“ segir Guan. Hann mun slá við meti Ítalans 
Matteo Manassero sem var 16 ára þegar hann lék á Masters 
fyrir þremur árum.

„Ég hef sjálfstraust og veit að ég get spilað vel. Ég ætla að 
spila minn eigin leik eins og ég er vanur. Ég mun ekki fara 
fram úr sjálfum mér,“ segir Guan. Það er í raun stórkostlegt 
afrek að Guan skuli vera að fara að leika á Masters-mótinu. 
Guan er greinilega gríðarlega efnilegur kylfingur og hver veit 
nema að hann slái í gegn á mótinu í ár. Alveg sama hver ár-
angur hans verður þá er nafn hans komið til að vera í sögu-
bókunum á Augusta National. Hvað varst þú að gera þegar þú 
varst 14 ára?

14 ára undrabarn leikur á Masters

Tianlang Guan tekur þátt í Mastersmótinu í ár og setur með því 
nýtt met.  NORDICPHOTOS/GETTY

Jack Nicklaus er í sérflokki þegar 
kemur að því að vinna Masters-
mótið. Hér sést hann eftir sigur 
sinn árið 1972.

NORDICPHOTOS/GETTY



Íþróttavöruframleiðandinn Nike 
hefur um nokkurra ára skeið selt há-
gæða golfvörur undir nafn-

inu Nike Golf. Nýlega setti 
Nike á markað línuna Nike 
VR_S Covert sem er án nokk-
urs vafa mesta bylting Nike Golf 
fram til dagsins í dag að sögn Magn-
úsar Bjarnar Sigurðssonar, sölufull-
trúa hjá Icepharma, sem er umboðsaðili 
fyrir Nike á Íslandi. „Covert-trékylfurn-
ar stuðla að meiri lengd en áður hefur 
þekkst ásamt því að veita góða stjórn og 
fyrirgefanleika.“

Að sögn Magnúsar er grunnurinn að 
þessari umtalsverðu bætingu svo kölluð 
High Speed Cavity Back tækni í kylfu-
hausnum. Með því að taka þyngdina 
úr bakhlið kylfuhaussins og færa hana framar fæst 
meiri boltahraði og þar með meiri högglengd. „Þessi 
þyngdarfærsla færist að mestu leyti í tána og hæl-
inn á kylfuhausnum. Þegar boltinn snertir kylfu-
hausinn á þessum stöðum verður minna frávik á 
honum. Þetta þýðir beinni högg og þar með meiri 
nákvæmni. Til að útskýra þetta nánar er hægt að 
hugsa sér að ef maður á það til að hitta boltann á 
tána er óhjákvæmilegt að kylfuhausinn opnist. Við 

opnunina missir kylfingurinn boltann 
til hægri. Þar sem meiri þyngd hefur 
verið komið fyrir í tánni opnast kylfan 
mun minna en ella og þar með verður 
minni skekkja í golfhögginu.“

Að sögn Magnúsar ýtir svo Flex-
Loft-tæknin enn meira undir gæðin 
á Covert-línunni. „Þar getur kylfing-
urinn breytt fláanum á kylfunni, til 
dæmis frá 8,5° í 12,5° með driver. Ásamt 
því er hægt að opna og loka blaðinu 
eftir þörfum. Þessu er öllu saman 
breytt á auðveldan hátt og gefur kylf-
ingnum frábært tækifæri til að ná áætl-

uðu boltaflugi sínu.“
Magnús segir þetta vera mjög spenn-

andi tíma fyrir Nike á sviði golfsins. 
Margir ungir atvinnukylfingar hafa 

gengið til liðs við Nike og þar má helst nefna Rory 
McIlroy, besta kylfing heims. „Svo verður einnig 
áhugavert að fylgjast með baráttu hans í ár við Tiger 
Woods sem nú er einnig kominn á gott skrið eftir 
dapurt gengi undanfarin misseri.“

Golfvörur frá Nike Golf munu fást í Golfbúð 
Intersport sem opnar innan fárra vikna, Golf-
búðinni í Hafnarfirði og auk þess á vefsíðunni 
www.sportsetrid.is.

Byltingarkennd Covert- 
lína frá Nike Golf
NIKE GOLF Á ÍSLANDI KYNNIR Golfvörurnar frá Nike Golf hafa notið mikilla 
vinsælda víða um heim. Golfkylfurnar frá Nike eru hágæðakylfur og nú hefur fyrirtækið sett á 
markað nýja línu undir nafninu Nike VR_S Covert. Margir ungir atvinnukylfingar hafa gengið 
til liðs við fyrirtækið fyrir þetta tímabil þar sem mikil áhersla hefur verið lögð á golfið.

VR_S Covert-línan er byltingarkenndasta nýjungin hjá Nike Golf frá upphafi.
MYND/ÚR EINKASAFNI 

Magnús Björn Sigurðsson, sölu-
fulltrúi hjá Icepharma, umboðs-
aðila fyrir Nike á Íslandi.

MYND/GVA

VR_S Covert-járnin hafa sömu tækni og 
trékylfurnar. Þyngdarfærsla í tána og 
hælinn fyrir beinni högg.

Tiger Woods byrjar árið með miklum 
látum. Hann hefur unnið þrjú mót og 
er sigurstranglegastur fyrir US Masters-
mótið á Augusta National-vellinum í 
Georgíuríki.

Rory McIlroy gekk til liðs við Nike Golf í janúar síðastliðnum. Hann spilar með Covert-trékylfum.

VR_S Covert-línan í 
heild sinni. Covert 

Tour gefur lægra 
boltaflug og minni 

spuna. Covert 
Performance gefur 

hærra boltaflug 
og með henni eru 

mistök ekki jafn 
afdrifarík.
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METIN Á MASTERS

FLESTIR SIGRAR Á MASTERS:
Sex - Jack Nicklaus (1963, 1965, 
1966, 1972, 1975, 1986)
Fjórir - Arnold Palmer (1958, 1960, 
1962, 1964); Tiger Woods (1997, 
2001, 2002, 2005)
Þrír - Jimmy Demaret (1940, 1947, 
1950); Sam Snead (1949, 1952, 1954); 
Gary Player (1961, 1974, 1978); 
Nick Faldo (1989, 1990, 1996); Phil 
Mickelson (2004, 2006, 2010)

OFTAST Á TOPP5:
15 - Jack Nicklaus
10 - Tiger Woods, Phil Mickelson
9 - Ben Hogan, Sam Snead, Arnold 
Palmer, Tom Kite, Tom Watson

OFTAST Á TOPP10:
22 - Jack Nicklaus
17 - Ben Hogan
15 - Sam Snead, Gary Player, Tom 
Watson
14 - Byron Nelson, Phil Mickelson

ELSTI SIGURVEGARINN:
Jack Nicklaus, 1986 – 46 ára, 
tveggja mánaða og 23 daga gamall

YNGSTI SIGURVEGARINN:
Tiger Woods, 1997 – 21 árs, þriggja 
mánaða og 14 daga gamall

BESTA SKOR Á HRING Í MÓTINU:
63 högg (níu undir pari) - Nick Price, 
1986; Greg Norman,1996

LÆGSTA SKOR EFTIR 36 HOLUR:
131 - Raymond Floyd (65-66), 1976

LÆGSTA SKOR EFTIR 54 HOLUR:
201 - Raymond Floyd (65-66-70), 
1976; Tiger Woods (70-66-65), 1997

LÆGSTA SKOR Í MÓTINU:
270 - Tiger Woods (70-66-65-69), 
1997
271 - Jack Nicklaus (67-71-64-69), 
1965; Raymond Floyd (65-66-70-70), 
1976
272 - Tiger Woods (70-66-68-68), 
2001; Phil Mickelson (67-71-67-67), 
2010

HÆSTA SIGURSKOR:
289 högg - Sam Snead (74-73-70-
72), 1954; Jack Burke (72-71-75-71), 
1956; Zach Johnson (71-73-76-69), 
2007

MESTA FORYSTA EFTIR 18 HOLUR:
Fimm högg - Craig Wood (66), 1941

MESTA FORYSTA EFTIR 36 HOLUR:
Fimm högg - Herman Keiser (137), 
1946; Jack Nicklaus (135), 1975; 
Raymond Floyd (131), 1976

MESTA FORYSTA EFTIR 54 HOLUR:
Níu högg - Tiger Woods (201), 1997

STÆRSTI SIGURINN:
12 högg - Tiger Woods, 1997

OFTAST LEIKIÐ Í MASTERS Í RÖÐ:
50 - Arnold Palmer (1955-2004)
46 - Doug Ford (1956-2001)
45 - Raymond Floyd (1965-2009)
44 - Sam Snead (1937-1983) (mótið 
fór ekki fram árin 1943-1945)
41 - Ben Crenshaw (1972-2012)
40 - Jack Nicklaus (1959-1998)

OFTAST Í GEGNUM 
NIÐURSKURÐINN:
37 - Jack Nicklaus
30 - Gary Player
27 - Raymond Floyd
26 - Fred Couples
25 - Arnold Palmer, Ben Crenshaw
24 - Tom Watson
23 - Billy Casper

Nicklaus á flest met 
á Augusta National
Jack Nicklaus á mörg met á Masters-mótinu og er sá kylfingur sem 
unnið hefur mótið oftast. Nicklaus, eða Gullbjörninn eins og hann er 
stundum kallaður, stóð alls sex sinnum uppi sem sigurvegari í mótinu, 
síðast árið 1986. Þá var hann 46 ára gamall og varð þar með elsti sigur-
vegarinn í mótinu frá upphafi. Tiger Woods er yngsti kylfingurinn til 
að hafa klæðst græna jakkanum. Hann var aðeins 21 árs gamall þegar 
hann vann mótið árið 1997.
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GRÆNI JAKKINN
SKAPAR MEISTARANN
Það er stundum sagt að fötin skapi manninn. Það á vel við um US Masters, eitt sögufrægasta 
golfmót í heimi. Þar mætast allir bestu kylfingar veraldar og keppa um eftirsóttustu golfverðlaun 
allra tíma: Réttinn til að klæðast græna jakkanum! Fylgstu með baráttunni í leiftrandi háskerpu!

US MASTERS 11.-14. APRÍL

US
MASTERS

Bein útsending frá hinum fræga 
Augusta National velli í Georgíu 
sem fagnar 80 ára afmæli í ár.

FIMMTUDAGUR KL. 19:00
FÖSTUDAGUR     KL. 19:00
LAUGARDAGUR KL. 19:00
SUNNUDAGUR KL. 18:00


