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Cobra lanserar klubborna som aldrig sviker
Cobra bestämde sig för tre år sedan att ta fram ett set med golfklubbor som var mer lättspelade än allt annat på marknaden.
När spelare på olika nivåer nu har testat klubborna så står det klart att Cobra har lyckats. Det går snudd på inte att missa
med T-Rail.

Många golfare älskar sina hybrider eftersom de är enklare att slå än både långa järnklubbor och fairwayklubbor. Så om de nu är så
lättspelade, varför inte göra ett helt set med järnklubbor byggda som hybrider?
Precis det har Cobra gjort, och efter tre års datorsimuleringar och tester är T-Rail klar. Det är en serie klubbor som inte liknar något
annat. Vare sig till form eller prestanda. En serie klubbor med uppdraget att göra golfen enklare, och därmed roligare.
Cobra T-Rail är byggda som hybrider med en bred sula och ihålig konstruktion. Järnklubbornas längd på skaften har behållits för att
golfaren ska känna igen sig, men det är i princip det enda som T-Rail har gemensamt med vanliga järnklubbor. Den ihåliga
konstruktionen har flera fördelar jämfört med traditionella järnklubbor, och de två största är att klubborna blir mer förlåtande och
ger bollen en högre utgångsvinkel vilket ger längre slag. Cobra har till och med försett T-Rail med de rails som gjort deras hybrider
så populära, och dessa rails gör att klubborna glider lättare genom gräset vilket leder till mer fart i bollträffen.
– Vi tror att målgruppen är en spelare som har spelat ganska mycket golf och som har varit hyfsat duktig, men som nu inte riktigt
har samma tid för golfen och för att träna, säger Tom Olsavsky som är utvecklingschef på Cobra. I USA kallar vi dem för Weekend
Warriors – golfare som tar en runda eller två varje månad med sina vänner och som spelare några företagstävlingar varje år. De tar
sällan eller inga lektioner eftersom de är ganska trygga i sitt spel, men samtidigt vill de spela bra de få rundor de spelar varje år.
Stigande ålder har gjort att slagen blivit tio meter kortare med varje klubba och precisionen är inte lika bra som tidigare. Men med T-
Rail får de tillbaka både längden och precisionen och kan spela på sin tidigare nivå. Golfen blir kul igen, och det är precis vad dessa
spelare är ute efter. Och när golfen är kul kanske deras tio rundor istället blir 20 när spelet sitter där.
T-Rail ska inte ses som en nybörjarklubba. Det här är en premiumklubba för de som tappat lite i svinghastighet, och som inte längre
vill lägga någon större tid på träning. Cobra ser T-Rail mer som klubbor att landa i efter många år på golfbanan, än klubbor att växa
med. Det här är klubborna som aldrig sviker den som i sinnet är en lika bra golfare idag som när hen var på topp för 20 år sedan.
Ett T-Rail set för herr består av en hybridfyra och sex hybridjärn (5–PW). För damer består setet av  en hybridfemma och sex
hybridjärn (6–PW samt SW). Alla klubborna har grafitskaft (stålskaft finns som custom för herrar), och klubborna finns för både
höger- och vänsterspelare. T-Rail finns till försäljning från 1 november 2019 hos Cobras återfösäljare.
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