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AVSARoGoLFCLus ir 1981 innebar en
fcirdndring
avlandskapet
ochlivetpi Sdrrin.
eenomgripande
On oppnadesupp och golfen fick fotfeste <ivergenera'.ionsgrenser.

Berettelsernahar olika puls, karaktdroch spriklig utformning. Hdr ffnns flyhdnta, kiserandeframstdllningar
blandat med jordnararapporterkring hdndelseroch personer;lisaren er$uds siviil breda penseldragsom detaljrikedom.Bidragendrsignerade
ochvi hari ringaomfattning
redigeratinldmnadetexter utan sciktbinda sammandessa
till en helhet genomkorta inledningartill tre av huvud-

Dennaberdttelseom klubbensforsta25 irvinder sigtill
:ol{klubbensmedlemmaroch intressenterVirstrdvanhar
r arit aft mejslaut Siiro Golf Clubs sdrdragoch samtidigt
'ana in golfeni ett vidaresammanhang;
en del av Sdrons avsnltten.
utveckling socialt, kulturellt och exploateringsmdssigt.
Vi inom arbetsgmppenonskarEr godliisning;SliroGolf
Skrifteninledsmed Historia, Samtidoch Framtid sett ur
Clubshistoriasett ur ett antalentusiasters
perspektiv
::e klubb ordfdrandesperspektivDetta fdljs avberettelser
.iringDen socialasamvaron,ett avklubbensbdrandetema,
S?iroi maj 2006
-.th under samlingsrubrikerna
Virt golfspeloch V6ra
'-:lleingarfer vi tolv skildringarom allt ifrin Gubbgolfen
JanHampf ordforandei Redaktionskommitt6n
':ll LarsStocls funderingarkring klubbenskonstverk.Under
LeifAurell
:-,:t'rikenOrganisationnigot om funktiondrersamtmedP-H Berthelius
i:i'etare och i Appendixhar vi sokttillfredsstiillakalender- Ulla Hjortzberg-Nordlund
a::ama.
BengtNordlund
lubileumsskriftenhar tillkommit pi initiativ av klubbLeif Schcin
i:'.:elsenochunderborjanav612005tillsattesenkommitt6
::..rJuppgift att forverkligaprojektet.Efter att ha fasdagt
:.-iens omfattningoch strukturrekryteradearbetsgruppen
:s::henter ur medlemskadernoch over 20 oersonerhar
::i:aeit med sitt kunnande.

Forhistorien och visionen
tillbliueke1899,def1rstadren,ochhur ri tibthtesomstanadedet heloigen
Stir6GolJkhrbbs
au lan Hampf

'

:,, Q1111,f11rss Hrs-loRrAu(iRrr\Rmed att Kirmmarherren

.:::.'sKt illerbesciker
The RoyalandAncientGolf Club of
': \ntlrervsi mittenpi 1890-talet.The
Old Courscllg ddr
. -l.rnmer dn 150 ir, The New Coursehadedppnatsp6
,:rn 1895.Vid hemkomsten
miste hanha varitbesjdlad
:,rlfen och bestdmdesigfcjr att anordnagolfspelpi det

stiilleddr han bott undernistanett kr artssckclochddrdelar
av gdteborgssocieteten
sedansnartett hrl\ sekelsamlades.
Golfspel hade sedan bcirjan ar I S-(l{)t.rlet utcj\ ats pa
Arendal i Goteborgav den engelskepustornDesparcls
som
startadeen golfklubb,GothenburgColf Club, med en bana
om 4 h61vidSandviken.BrcidernaRol,ertoch Edr ulclSrger

Siiri GolJkl ts li;rsn ba,n LiCtut s?h lsliftr.ttd tl.:r1dn:rri.l Lyshol,ot.
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Tud uppslagur broschyren"Stir6 Klimatiska Kuron och Hafsbatl" f;* stisongefl1 juni

15 septelkberI9A1

haderedan I888 anlagten 6-hilsbana pi sinadgorvid bruket
Ryfors i Mullsjo si golfens svenskavaggor var redan place-

Spelet holl pa ett par 5r men markerna vid Lysholmen
riversvdmmadesvid flera tillfdllen och man tyckte formod-

rade.

ligen att detta var besvdrandeeller kanske att tennisen och

.lamesKeiller som bgdemarken vidVallda Sandob<;rlade
golfspelet ddr. Det varju inte helt olikt den natur som man

andra ncijen tog overhanden. Golfentusiasmen ar,'togoch
med den golfldubbens aktivitet. En annan version berdttar

anvdndefcir golfspel; Skotdand. Spelet fl'ttades snart dver

att en iskidare vid ett tillfblle stod for ndra en svingande

till Siirctdiir man bcirjade spela golf pi engarna oster om

spelareoch ffckklubban medfull kafti huvudetsi att detta

L1'sholmen.Vadvi vet anladesddr fem hil och 1899 borjade

sprack med fatal foljd. Detta 1r mihinda en skrcjnamen
golfspelet pi Sdrcitynade bort.

man spela.23 medlemmar erlade en irsavgift om 2 k och
arrendet fcir marken uppgick till l6 kr.
Golfbanan och spelet anvlndes ocksi i reklamsyfte for
h o t e l l - o c h r e s t a u r a n t r d r e ls e n i S d t e r i e t . I d e t l i l l a

Golfen i Gciteborg hade dock entusiaster som lyckades
bettre. Gdteborgs Golfklubb, som redan tidigare hade
startatsmed spel piArendal, skaffademark i Hovis och en

reklamhdftet civerSdroKlimatiska Kurort och Hafsbadsom
utgavsfor sdsongenI juni- l5 septemberir 1901 st6r det
under "Sdllskapslifoch Nojen"att "Lawntennis och Golfspel

bana blev spelklar I904. JamesKeiller och Sard Golfldubb

utoli asflitigt och flere utmdrkta planerfinnas herfor". Man

en tdrnrosasdmn som skulle vara i civer 70 ir.

kan sagaatt Golfldubben var en privat klubb, men banan
kunde nlttjas av SdrclKurort och Hafsbads gdster
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donerade di helt sonika Siird Golfklubbs tillgingar till
Goteborgs Golfldubb och si somnade golfen pi Sdro in i

Vafdr har ui GdteborgsGolJklubbsfdrsta Pro GeorgeRobensgolfklubbor?En hiind golfJantli i Hou,is hade deln i sin dgo.
Ndr maken dog tog iinkan, som var fiidd p,i Siirii, hontakt med Dohtom och erbiAdhlubbm hlubboflM med tnotiueingm:
Ni shdnkteera tilQdngar ulLvtu nystaxade hlubb 1904, det ar inte mer dn nitt au ni fir lite tiLhaha.

Golfspelp,i Hamra och om antal golfhdl
I b<irjanpi 7O-taletvaknadegolfen runt Siircitill liv igen.
lntressetatt spelagolfi anslutningtill Sdrdnvdcktesavflera.
lnitiatirtagaredennaging var kullaviksbonAke Myrin,
p'olitiker i divarande Sdrokommun. Namnlistor skickades
runr och markdgareblev kontaktademen inget hdndeftirr?in
tog frigan till
dilarande kommunalridet G6staSvensson

sig och marken runt Hamra gird blev centrum fdr det som
idag 5r KungsbackaGolfklubb. I interimsstyrelsenden
gengensatt bl.a. sdrijbornaClaesTirritz och Kurt Nordstrom. Arbetsnamnet fdr den nya klubben var Hamra
Golfklubb men minga menade att Sero Golfklubb skulle
varaett mer passande
namn, Si blev namnetpi den nya
golfklubben KungsbackaGolfklubb, ett i den nya
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storkommunenpassande
namn pa dessfiirsta golfldubb.
Vi somvdxt upp med golfenvar gladaatt fi en golfbana
in pi husknutenochentusiasmen
varstorndrbanansi sakta
ldxte frin 9 till 13 hil och si sminingomtill 18.
Aft r'arai yrkeskarridrenoch spelagolf er inte lett. Att
kunna spelagolf och hinna med annatunder sammadag
framstodsom nigot efterstrevansvert
fdr minga med mig.
9 kortahSlkundevaraett brakomplementtill Hamrabanan,
men det fannsmycket annat som Hamra behovdeliigga
resurserpi, si av korthilsbanablev det inget.
Det hiir med antalhil 6r intressant.De flestaanseratt en
"riktig" golfrundaskall spelas<iver18 hel. Varfor blev det
just l8 hil? Gir vi tillbaka och tittar pi golfensvagga,
Skottland,och The RoyalandAncientsi hademan 22 hil
fram till 1764di man lat fyra hil integrerasmed de civriga
och pi det sdttetffck 18 hil. FrirstI858 formuleradeR&A
att 18 hal skulle ansessom en match.Detta togs efter av
brittiska klubbar men sesentsom vid f<irstavirldskriges
utbrott var over hdlften av de brittiska darnasgolfuanor
fortfarande9-hilsbanor.Detfinns enannanhistoria.Bobby
Jones,den legendariskeamerikanensom skapadeUS
Masters,ffck den till livs i unga 5r av sin skotskamentor
somberdttade"Laddie,do you know why we play 18 holes
ofgolfin a match.That'sbecausetheregoesl8 dramsin a
bottle of whiskyandwhen the bottle is empty the gameis
over" Kanskeinte santmen avseende
volymensi stdmmer
det. En "dram"dr straxunder fiira centiliter Neja.
pd Sdrdn och tillhomstenau Sririj
Om lryggnadsplanen
Golf CIub
Min gamlevin och golfpartnerJan Hansson,kallad
D o k t o r n , o c h j a g b r u k a d es p e l ag o l f p i H a m r a p 6
torsdagarna
och iblandvallahundarnasamtidigt.Vi nerde
sammatankegingarom det kortaspelet;kravetpe
precision
i speletrunt greenenoch det faktum att det mestai golfen
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avgorsde sistahundra metramafram till helet.Vi tyckte
ocksi att golfenhadeen socialdimensionsom h<illpi att
gi fdrlorad.Golfskallvaraett sdttatt umgis.Sjiilvklartskall
man tdvla men pa ett kamratligt och otvunget sett. Lite
tillbakatill ursprunget.Varkenjag ellerDoktorn hadevarit
i Skottland och spelat men vi var besjiiladeav golfens
ursprung och kende viil till hur golfen utvecklats i
Goteborgsomridet.
Vi hadebida ftjriildrarsomvarit aktiva
i GdteborgsColfldubb och hadevuxit upp med golfen.
En annanfriga somvi diskuteradeundervira golfrundor
varhur vi skullebdraossit f<iratt skyddaochbevaraSdrijns
kulturarvf<irframtiden.Att det fannsintresseavatt bevara
ridde det ingen tvekanom. Den byggnadsplan
som hade
tagitsfram avsegatt skyddaSdronsnatur-och kulturmiljci
men hadeijverklagatsav olika sdrintressen.
Planenlig nu
pi regeringens
bord och ingen visstevad utgingen skulle
bli.
Bide Doktorn och jag var politiskt aktiva.Varfor jag
ndmnerdetta6r frir att man skallforsti hiindelsefiirloppet,
fdr helt plijtsligt gick allting fort, v?ildigtfort.
En eftermiddag,jag tror det var den 23 november1980,
r i n g d e d i v a r a n d eb o s t ad s mi n i s t e r n G e o r g D a n e l l s
statssekreterare
mig och ville diskuteraforutsdttningarf<ir
genomforande.
sdriiplanens
Jagvardimoderatpolitikeroch
viceordforandei Byggnadsnlmnden
och bostadsministern
ville h<iraen partibroderssynpunktpi sdroplanen.
"Firjag
"OK".
iterkomma om ett par dagar"blev mitt svar
Det var fullstdndigtklart vilka mcijlighetersomuppstod.
Sdroplanenhadeett par storafel. Centrumomridet,d.vs.
helaomridet runt det gamlaseterietinklusivedet somidag
utgijr vert klubbhusomride,saknadei planen kulturellt
skydd.Man kunderivarubbetochbyggautan nigra hdnsyn
till de kulturhistoriskavdrdena.I anslutningtill den nya
bebyggelsen,
nedanfordet gamlatredgirdsmdsteriet,
d.vs.
dngamanrnt Solall6n,fannsett omr6deutlagtsomparkmark

)iksom Aleviksgdrdet, men bida dessa

fcirs:iljr.ringen
av mina tomter om planen gir

omriden lig i riskzonenfdr att bebyggasi

18enom.

tramtiden och med detta helt fordndra

Samtalettiil bostadsministernblev enkelt.
"Undanta centrumomridet frin faststdllelse,

Slrdns karaktdr av sommarhusomride frin
.ekelskiftet med dess stora villor och stora
:orrter - det som man i pianen sagtsig vara

det ger mcjjlighet attsdkerstdllaomrSdet fcjr

rrrn om att bevara.Niista samtal blev till

golfl<lubb for att sdkerstdlladetta". Si blev

l)oktorn. "Janne frir tusan hdr har vi

ocksi nigra minader senareplanen faststiilld

: r r i i i l i g h e t e na t t b y g g a v i r k o r t h i l s b a n a .

av regeringen med cle frireslagnaundan-

i.rnske samlatennisoch seglingtillsammans

tagen.

ett framtida ber.arar.rde.
Vi avseratt bilda en

: cn Golf och Country Club. Hur gcirvi?".
\ i eir till expertisenoch frigar om rid samt
-.:-l markdgaren och startar en fdrhandling"

hrteimsstyreke,Anita Hanssonstrcidgdrd,

-:Jc Doktorn. Och si blev det. Doktorn
:rqde Erik Rcjhssoch stdmde trdff med
:. nnagolfensGrand 01d Man ochjag ringde

Itir nentor Enc Riihss.

: : - r r k i i g a r e no c h b c i r ; a d e f c j r h a n d l a o m d e t s o m s a
.::r.rningomblev marken till vir korthilsbana.
l ) r o m en a d e n m e d E r i k b l e v

banlryggeoch der fdrsta golfspelet
Hur biidadesnu golflilubtren?Ndr vi si
att sdgakrattat j manegensiriterstod fiigan:
Vad grira?Vi bcirjar med en interimsstyrelse"

sa'jag "och den kan vi sammankallai mitt kcjk"sa'Doktorn.
Vi ringde runt och den 7 april J981 trlffades foljande

,: i rik. Vi promenerade genom
:...'r'iksgdrdetoch marken runt

personer i Doktorns kci,k;fdrutom
Doktorn sjdlr' och ovantecknad,

- ..rlldn.Fick rid om hur vi skulle

Carl-BlclrnWillumsen, Ragnhild
W i k l u n d , Bj o r n A n d e r s c h o c h

- :r. vad det skulle kosta och vad

CIaesWittboldt.

::r lar viktigt att ta hdnsyn till.

Flera av de ndn.aranderepresen-

'.

,:rl av de gamia s;irobornasig
-. .1..ndagen.Kdndeigenmig och

terade nigot som kunde hilla

itorn men inte Erik och undra-

samman sbrcjbornai ett projekt
som skulle p6verka Sdror.ihdgst

. rrlcket civer vad som var i gdr-

vesentligt.Id6n presenterades
och

'

alla var dverensom att detta var

:r'll.

:.:rk sa:'Jagfciresiirmarkenrunt
' ..lLl.insom fcirstafcirslagmen ni
.'1.'hdllatungan ritt i mun och
-:'-(rr den konservativasynenpe
'

,,m det skall gi vdgen".
'.l.:rkrigaren ja. "Det
sa
dr bra for

spdnnandeoch genomfcirbart.
Kiirnfrlgan var;vem kan med kraft
fon'erkliga denna klubb, vem har
forankring i alla ketsar? Svaretvar
vi clverensom;PeterHanssonhade
Pctcr Hanssonodt tttt I tattsxn (Da|totn)

auktoritet och fcirankringhos de
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flesta sdrcjbor Vi ringde Peter, som accepterade pi stiende fot och anslot sig till kriksgdnget.Enbdttre ordforande kunde S2irriGolf
Club inte ha fett.

;

Sq,lp.-Cffhhm

Siledes bildades interimsstyrelsenfdr Sd16
Golf Club den 7 april l98l medolika kompetenser och bra fcirankringi Siro. Dagen ddrpi
var det kommunfullmdktigesamman-trdde i
Kungsbacka,Ndr ledamoterna anldnde fanns

e! !"=-'r'4
=99!-&="r:,.
l!=r=i! r1: !g-E
D€n 7:r rpril

bildrder

och Jnn II:mpr
korrhllsb"ntr

tdr r(

pi

.n Colfkllbb
und.r66kr

bland prvtljor8.rn,,

I n t e r i m s s t y r e l s e n sm e d l e m m a r f i c k i
uppgift att skaffa 10 intressentervardera och

D.n nu ti.!6!rllda

mar och klubben vSxte f<!r varje dag.
Si stodvi ddr,med en skarafclrvdntansfulla
mlnniskor som liksom vi ville bilda en
golfklubb. Mark hade vi skaffat, men att g6ra
om denna jordbruksmark till golfbana. Hur
gor man? Peter,med erfarenhet av hur man
tillfredstdller kunder som fir vdnta pi
leverans,sa:"Vi miste fixa spelpi annanbana
och si skall vi ha kalas,minga och roligakalas.
Jag skall prata med mamma om vi kan fi
n!'ttja hennes trddgird." Anita Hansson,
dgarinnatill Solsidan,hade en stor trddgird.
I dess nordvdstra hcirn fanns en gammal
tennisbanasom naturen lagt beslagp! och en
lekstuga. "Kan detta hjdlpa er fir ni gora vad
ni vill". Det var precisvad vi behovde - ett
stdlle att vara pi medan maskinerna grdvde
pi den mark intill som si sminingom skulle
bli vir lekplats.
ja. Hur kom vi dit?
Schaktmaskiner
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av Jrn llJnsson
rtt anla3gn.tr

.unt tolall{.

tamr

5lt av n'Iso. <llrr

radeom vadsom skett i Sdr<i.Detblevmycket
prat i kaffepausen.

mycketsnabbt hade vi ijver hundra medlem-

rntrlr,v

och odr.idda

AlaeikeSa.de.

en skrivelse pi var mans plats som informe-
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har ja| antecknat
vid en rnduawlring pd den blit'andebanan ,198105 2J. Pd baksidanttu shissen
fiirsrabanshisssc'mpresenterades
lite ltommentarer
somatt Bomholnsanclkostar180: per tonJntt uthi;n ochatt inteanft da hrl,puennll greenema.
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Diskusion om utformning au banan. Fr udtster; Gi)sta Lundlnlm,

Byggnadsplanenover Sdron avsegiforsta hand attsanera

Ptir Botha, Dolztorn, lan Hampf, Sten Magnusson och Peter Hansson.

"Sj?ilvklart".Och si fickvi en fungerandeledningsgrupp f<ir

det som tidigare sldpptsut lite hipp som happ, d.vs. avlopp.
Byggfdretaget ABV lejdes av kommunen som VA-entre-

banbyggandet.

prencir Hdr fanns nu ett foretag p6 plats med maskiner och
allt vilket innebar fctrhandlingsm oj ligheter fcir oss.

arkitekter Stig-LennartAlehamma4,ordf<irandei Goteborgs

Problemet var att ingen i styrelsen hade erfarenhet av
entreprenadverksamhetoch hur man driver ett sedant
projekt. Jag kdnde bara en, det var Hans Kanold. Telefonsamtal igen. "Hans, si hdr ligger det till, kan du hlalpa till".

t8

Hur skulle banan se ut? Vi granskadeett antal banGolff<;rbund, foreslog Sigfrid Svensson som inte var
etableradbanarkitekt men duktig pi bankonstruktion. Erik
Rohss, vir mentor, pekade med hela handen och sa "Jag
foresllr ocksi Sigfrid Svensson.Han arbetar visserligenpi
ABV men han kan golf och han kan bankonstruktion och

si tyckerjag att det finnsvissafordelarmed hanskoppling
till sitt foretag."Sagt och gjort. Vi trdffade Sigfrid och
berdttadefrir honom om vir vision att giiraSverigesbdsta
korthilsbana, en med fullstora greenervackert formad
parkbanamitt i samhdllet.En veckasenarehadevi enforsta
skiss.Genom Hans Kanolds f6rsorg fick vi en generalentreprenadrnedABV for byggeavhelabanantill ett fast
prispi 567.900:-.Det skulledockdrojainnanvi kundespela
pi egenbanaoch under tiden ltjstevi detta pi annatsdtt.
Vi ville att SdriiGolf Clubssignumskullevaragolfpi ett
kamratligtoch otvungetsdtt.Den socialaaspektenskulle
varaledandeoch lekendessverktyg.
Jagvill hiir beriitta lite om Peter Hansson.I skrivandets
stundhar han inte mojlighet att slqivamen jag kan.Peter
ar fcidd 1935 och jag 1939 och vi kdndevarandrafrin
ungdomen.Med Srenkom de f,'ra Srensskillnadatt bli allt
m i n d r e o c h n e r v i s t a r t a d eg o l f k l u b b e nh a d e d e n
ildersskillnadenhelt suddatsut. Vi kompletteradevarandra
bra under golfldubbensuppbyggnad.Petersfiirmiga att hela
tiden setill att klubbensmedlemmarskulleha trevligt och
att den trevligagemenskapen
var kittet som pi kort och
lang sikt ho1l ihop klubben blev ledord i klubbens
utveckling.Hansgl6djeochentusiasmdrendel avklubbens
ryggraden idagoch hansfokushar alltid varit klubbens.
Anita Hanssonstriidglrd, den nordvdstradelen med
tennisbanaoch lekstuga,togs i besittning av klubbens
medlemmar.Pi tennisbananordnadesen drivingrangeddr
nit hdngdesupp ftir att finga bollarnaoch utslagsplatser
ulh'erkades.
och milades.Allt detta
Lekstuganreparerades
under trevlig samvaromed medhavda lunchkorgar
:nnehillandediversetilltugg och dryck.
Golfspeletdi?Vi kundeju inte spelapi egenbanaftirrdn
;:dsethadeetableratsigochtilde slitage.Sommedlemmar
: SrenskaGolfforbundet hade vi emellertid miijlighet till
;reenfeespelpi andrabanor Det fungerademen vi ville ju

anordnatdvlingsspeloch vem i ndrhetendnskadeta emot
pi en ging. VarbergsGolfldubb
si minga greenfeegdster
och
Serij
Golf
Clubs fcirstaklubbmdsterskap
stiillde upp
gickavstapelnddr.Lite utanfijr gdngse
reglergicktdvlingen
"So
pohngbogey.
what",
det
var
helt
i klubbensanda.
somen
Vinnare och klubbens forste klubbmdstare Liteinofficiellt
blev PeterHampf
Om att sdtta handicap
F<iratt kunna spelahandicaptdvlingarkrdvs att varje
spelarehar ett spelhandicapsom speglarskicklighetenpi
banan.Fijrr i tiden kunde starternsitta vid fd.sta utslaget
och utdela handicapfor dagen."Mr McDowall I seeyou
wereup latelastnight.Youwill havenineextrashotstoday."
Det var dagsformensombestdmdehandicap.Si gor vi lite
idagocksibaraattdetskeri efterhandochinte med si stora
steg,inte uppeti varjefall. Minga avklubbensmedlemmar
varhelt nyai golfspeletochbehovdebideldrasigdessregler
Vi linade Kungsbacka
och uppni en vissspelskicklighet.
Golfklubbs Pro StanlevGrant. som larde ut de svira

TAulingshommifiAn1988: SuenMagnusson,Ian Exner,Maud
Hawson och BengtNordlund.
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En abvarellnilad au stndhonsfiljrenKai Merchel Chri:tensmuisandehlubbhusmAustralim, 12:atr,Ny Zeelandoch
En repmdubtionav taulcn har un)er nAnga dr delats t til avg'iendes4relsebdam1ter.
efw renoueringama.
TebJonstationm

Regleroch Grdnt Kort,det
golfslagen
piAnitas tennisbana.
senareen av 70-taleGuppfinningat tog SvenMagnusson
anadetstdmmer
handom.Men 36 extraslagp i enkorthSlsb
viil inte?Rimligtvisskalldensomspelu pe korta hal ha ett
ldgrehandicap."Jagmdter scorernaunder f<irstasdsongen
och jemfilr med respektivespelareshandicapsi rdknarvi
ut vad det bdr vara".Si blev det Svensuppgift att sdtta
handicappi vir bana;60 0/oav handicapf<ir en normal
linshilsb ana.
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Klubbhusomr,idetf\ruiirvas och stcillsi ordning
Si kom golfspeletiging pi vir egenbanahdsten1983.
Vir korthilsbana.Med pompa och stit. Glddjenvar stor
Den genomsnittliSa
och stor var ocksi spelentusiasmen.
si
med.
Bollarnagick inte
dock
si
och
var
det
spelkvalit6n
alltid somman villE eller,egentligenoftast dit man inte ville.
Banangav inte det utrymmet sa vi byggde snabbt niit for
att skyddaosssjdlvaoch andra.
Aret innan ftirstod vi att nigot fattades.Efter att ha spelat
ville man gdmasitta en stundoch prataoch ta ett glasoch
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Tidig shisspi hur hlubbhusomrddetshulb disponeras.

negotatt dta.Vi hadelekstugani Anitas trddgird men det
reckte lil$om inte. Vi miste ha ett klubbhus, stort nog fdr
att rymma mer 5n ett halvdussinoch helst dbr vi kunde
ordnamedservering.
De gamla"Paviljongema",
ti&garebl.a.
hotell- och restaurantr6relse,
169alldelesintill bananoch
anvdndes
inte.Det visadesiginte varamtijligt att hyra dem
och att kcipavar det inte tal om.Vi hadetillriickligt minga
hal att stoppav8rapengari. Men klubb utan klubbhuqdet

gir inte. Vad fir det kosta?Tiehundratjugofemtusen,inte
ett iire mer, kom vi iiverensom. Med det beskedetblev det
min uppgift att forsdka ftirhandla fram nAgotvettigt. Det
tog nigon minad men till slut stodvi ddr inte baramed ett
klubbhusomride med sex hus, varav ett si sminingom
skulle bli Hallands l7:e byggnadsminne,utan even
yttedigare 70 000 kvadratmeter mark. Bingo.I sanningens
namn skall segasatt det krevdeslite mer men den historien
dr vdrd en egenbok.
Vlken kiinsla,htu satt vi nu med bana och ett klubbhusomride med ett antal hus som vi kunde uweckla till
allt det vi drdmt om. Den nybyggarandasom klubben
upplevde under nigra ir ndr medlemmarnamed egna
hender tog hand om denna I80O-talsbebyggelse
var
enastiendeoch ovdrderligfiir klubbgemenskapen.
Vi levde
ocksi upp till ett av klubbens fundament; att aktilt verka
fcirbevarandetav en del av det gamlaSdrii.
Fctri runda tal 850 000 kronor hade vi nu skapaten
korthilsbana och ett klubbhusomride pi egenmark, vi
disponerade
egenmarkfor drivingrange
ochparkeringsamt
reservmarkfcir framtida utn)'ttjande. Dessutom hjelpte vi
Tennisklubbentill markomridet mellan tennisbanomaoch
golfbanan.Som grAddepi mosetforhandladevi till ossett
markbyte med krogaren pi Blomstermila, Hans Fitz.
Hdrigenom fick Siirti Golf Club del av banvallen vid
strandengarnai Skiirvallavikenshre del och SerdBetHubb
den mark som de senarebyggdebithus och bryggapi.
Om 13-h,ib banan som inte bbu av och om bahgrunden
till L'inga Banan
De 70 000 kvadratmetrarna
mark strdcke sig frin golfbanansnorddstrahom via stranddngarna
i den inre delen
av Sk6rvallavikenoch genom sundet som forbinder
Skdrvallavikenmed Stallviken.Tankenmed dennamarkvar
att utdver en drivingrangeocksi byggaut banantill minst
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C6tebo4s Coffirbunds ordf6randeBosseHdagg delar ut
fiirrjansrcbchentill Jan Hampf och PeterHarcson.

13 hil. De tvi hilen i sundetskullehelstbli par 4 hil. Si
blev det nu inte. Lingt gingavstind var ett skiil, svirigheten
att fl spelet att flyta bra pi de l3 hilen var ett annat.Varf<ir
byggafler korta hil niir vi vill spelalinghil, tyckte minga
medlemmar och si startadefunderingama kring att bygga
en separatlenghekbana.
Sdro kommun hade ktipt ett stort markomride fcir
framtida exploatering ovanfor Guntoftavegen- det sistaav
Ygbergsmarkinnehavpi och runt Sdrtin.Det hade dock
gatt menga 6r och efter kommunsammanslagningen
hamnadeomridet somreservmarkftir kommandebostadsbebyggelse.
Hiir fannsmojlighet att byggaen linghilsbana
som strdcktesig frin havet upp i bergen,med herlig utsikt
iiver Sdrdnoch vdsterhavet.
Fdrutsettningen
fiir att fi anldggaen golfbanavar att dels
fi till stind en iindrad anvdndningav omridet och dels att
kommunenvarvilligatt arrendera
ut marken.Och di miste
man ha en plan. I dettafall en idd om hur golfbananskulle
seut. Aterigenen diskussionmed Erik Rohss.Jaghadegod
markkdnnedomfrinjakter pi omridetoch gjordeen enkel
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Ttll BosseHawson, PeterHampf, Carin ThelningBrobergoch
Signukd Lii,keksgdd

skiss.
Vi togmittband medossochmdtteut detiinktahalen.
Uppe i bergenvar vegetationensatat att Peteroch jag ffck
backa ossgenom sniren for att komma igenom med
mittbandet. Inte konstigt att negra medlemmar idiotf<irklaradeosssom ville liiggagolfhil der Min bror Peter
Hampf hade sedannigra ir haft uppgiften som banchef
Allt detta gav
och deltog med planerandeoch skissande.
ossunderlagfor att borja diskuteramed kommunen om
plan och arrende.Detblev ett antalturer men under 1986
blev bide planeringoch arrendeklart. Den ursprungliga
tanken var att vi skulle utnyttj a marken i sundetftir tvi hil
men naturverdsintressena
sa nej si vi ritade in tvi hil i
Stallvikensinre del.Jagminnsatt ndr vi hadesamrid med
Ldnsstyrelsenpi platsen om dessahil si ville man att vi
skulle passap6 att grbvaut en lite stdrre vattenspegeli den
inredelen.En intressanthdndelsemedtanl€ pi deproblem
vi sttjtte pe ndr hilen si sminingom skulle anliggas.Just
dessahil resulteradei en processsom tog mengaer att
senomlida,Men detta dr historia.

system eller om hur P-H Berthelius
Epilog
lerde ossom hur man hanterar ekoKlubbensforsta l0 6'rkan man kalla
nomiskplaneringellersomhanbrukoch minga, mlnga
uppbyggnadsfasen
adeuttryckasig"Grabbar- [<irh-teni
nermycketarbeteoch
medlemmarlade
miste ldra er skillnadenmellan likvrenergipi att skapadet somklubbenhar
ditet,resultatochbalans".Ellerom hur
idag:Vira anldggningarsom banor,
CarinThelningBrobergsomvir forsta
drivingrangeoch klubbhusomride.Vir
sekreterare
skapade
ordningi vir admrVAra
spel- och tdvlingsorganisation.
nistration.Ellerom hur BosseHansson,
kommitteer som s6gtill att tillvarata
somhadejuridikenpi sinafem fingraq,
olikaintlessen.
Men det somframforallt
lotsadeossgenomden enaskdrselden
skapadesvar klubbandanoch primus
efterden andra.Ellerom PeterHampf
motor f<ir denna var Peter Hansson,
som handgripligenldrde ossom grds
klubbensfdrsteordfrirande.
Till Balgt NorAfufld. Leif Schdnoch Sven
jag
och banskotsel.Eller om Christer
Magn
sson
gldmt negraviktiga episoder
Har
Bjurefalk som utveckladev6r klubb.om mer dn andrahar fastnati hjdrtat?
jag
tidning
SdroBanan och sig till att den fick
Har glomt nigra mdnniskorsomengagerat
.ig specielltTSjelvklartffnnsdet episodersom
form och struktur. Eller om "Lorran", Jan
Laurenius, som dokumen-terade det mesta
kanskeskulle ha berdttatsh:ir, lika sjdlvklart
med kameran. Det finns minga mer och en
:inns det minga som fctrtjdnaren sdrskild
'oerdttelse
del finns beskrivna i bokens ovriga kapitel. Si
ha
i klubbens historia. Jag skulle
var det pi attiotalet i pionjerernas anda.
iunnatberdttaom hur BengtNordlund pi sitt
'rtomordentligasltt tillsammansmed Sven
\lagnussonskapadeordningi klubbenshcp-

P-H Benheliusuar ej
niiruarande ad cermonin.
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