
SAnO Got-p Ct-uB
1981 2006



Forord

P.rxyrrrooeI-srN AV SARo GoLF CLus ir 1981 innebar en
eenomgripande fcirdndring av landskapet och livet pi Sdrrin.
On oppnades upp och golfen fick fotfeste <iver genera-
'.ionsgrenser.

Denna berdttelse om klubbens forsta 25 irvinder sig till
:ol{klubbens medlemmar och intressenterVir strdvan har
r arit aft mejsla ut Siiro Golf Clubs sdrdrag och samtidigt
'ana in golfen i ett vidare sammanhang; en del av Sdrons
utveckling socialt, kulturellt och exploateringsmdssigt.
Skriften inleds med Historia, Samtid och Framtid sett ur
::e klubb ordfdrandes perspektiv Detta fdljs av berettelser
.iring Den sociala samvaron, ett av klubbens bdrande tema,
-.th under samlingsrubrikerna Virt golfspel och V6ra
'-:lleingar fer vi tolv skildringar om allt ifrin Gubbgolfen
':ll Lars Stocls funderingar kring klubbens konstverk. Under
:-,:t'riken Organisation nigot om funktiondrer samt med-
i:i'etare och i Appendix har vi sokt tillfredsstiilla kalender-
a::ama.

lubileumsskriften har tillkommit pi initiativ av klubb-
i:'.:elsen och underborjan av 61 2005 tillsattes en kommitt6
::..rJ uppgift att forverkliga projektet. Efter att ha fasdagt
:.-iens omfattning och struktur rekryterade arbetsgruppen
:s::henter ur medlemskadern och over 20 oersoner har
::i:aeit med sitt kunnande.

Berettelserna har olika puls, karaktdr och spriklig ut-
formning. Hdr ffnns flyhdnta, kiserande framstdllningar
blandat med jordnara rapporter kring hdndelser och per-
soner; lisaren er$uds siviil breda penseldrag som detalj-
rikedom. Bidragen drsignerade ochvi hari ringa omfattning
redigerat inldmnade texter utan scikt binda samman dessa
till en helhet genom korta inledningar till tre av huvud-
avsnltten.

Vi inom arbetsgmppen onskar Er god liisning; Sliro Golf
Clubs historia sett ur ett antal entusiasters perspektiv
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Jan Hampf ordforande i Redaktionskommitt6n
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Forhistorien och visionen
Stir6 GolJkhrbbs tillbliueke 1899, de f1rsta dren, och hur ri tibthte som stanade det helo igen

au lan Hampf

'  : , ,  Q111 1, f11rss Hrs-loRrA u(iRrr\R med att Kirmmarherren

.:::. 's Kt il ler besciker The Royal andAncient Golf Club of
': \ntlrervs i mitten pi 1890-talet.The Old Coursc llg ddr
. -l.rn mer dn 150 ir, The New Course hade dppnats p6

,:rn 1895. Vid hemkomsten miste han ha varit besjdlad
:,rlfen och bestdmde sig fcjr att anordna golfspel pi det

sti i l le ddr han bott undernistan ett kr artssckcloch ddrdelar

av gdteborgssocieteten sedan snart ett hrl\ sekel samlades.

Golfspel hade sedan bcirjan ar I S-(l{) t.r let utcj\ ats pa

Arendal i Goteborg av den engelske pustorn Desparcls som

startade en golfklubb, Gothenburg Colf Club, med en bana

om 4 h61vid Sandviken. Brciderna Rol,ert och Edr ulcl Srger

Siiri GolJkl ts li;rsn ba,n LiCtut s?h lsliftr.t td tl.:r1dn:r ri.l Lyshol, ot.
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hade redan I888 anlagt en 6-hilsbana pi sina dgor vid bruket

Ryfors i Mullsjo si golfens svenska vaggor var redan place-

rade.

.lames Keiller som bgde marken vidVallda Sando b<;rlade

golfspelet ddr. Det varju inte helt olikt den natur som man

anvdnde fcir golfspel; Skotdand. Spelet fl'ttades snart dver

till Siirct diir man bcirjade spela golf pi engarna oster om

L1'sholmen.Vad vi vet anlades ddr fem hil och 1899 borjade

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

ho te l l -  och  re  s tauran t rd re l  sen  i  Sd ter ie t .  I  de t  l i l l a

reklamhdftet civer Sdro Klimatiska Kurort och Hafsbadsom

utgavs for sdsongen I juni- l5 september ir 1901 st6r det

under "Sdllskapslif och Nojen"att "Lawntennis och Golfspel

utoli as flitigt och flere utmdrkta planerfinnas herfor". Man

kan saga att Golfldubben var en privat klubb, men banan

kunde nlttjas av Sdrcl Kurort och Hafsbads gdster

t7

Spelet holl pa ett par 5r men markerna vid Lysholmen

riversvdmmades vid flera tillfdllen och man tyckte formod-

ligen att detta var besvdrande eller kanske att tennisen och

andra ncijen tog overhanden. Golfentusiasmen ar,'tog och

med den golfldubbens aktivitet. En annan version berdttar

att en iskidare vid ett tillfblle stod for ndra en svingande

spelare och ffckklubban medfull kafti huvudetsi att detta

sprack med fatal foljd. Detta 1r mihinda en skrcjna men

golfspelet pi Sdrci tynade bort.

Golfen i Gciteborg hade dock entusiaster som lyckades

bettre. Gdteborgs Golfklubb, som redan tidigare hade

startats med spel piArendal, skaffade mark i Hovis och en

bana blev spelklar I904. James Keiller och Sard Golfldubb

donerade di helt sonika Siird Golfklubbs ti l lgingar ti l l

Goteborgs Golfldubb och si somnade golfen pi Sdro in i

en tdrnrosasdmn som skulle vara i civer 70 ir.

{
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Tud uppslag ur broschyren "Stir6 Klimatiska Kuron och Hafsbatl" f;* stisongefl 1 juni 15 septelkber I9A1



Vafdr har ui Gdteborgs GolJklubbs fdrsta Pro George Robens golfklubbor? 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 erbiAd hlubbm hlubboflM med tnotiueingm:

Ni shdnkte era tilQdngar ulL vtu nystaxade hlubb 1904, det ar inte mer dn nitt au ni fir lite tiLhaha.

Golfspel p,i Hamra och om antal golfhdl

I b<irjan pi 7O-talet vaknade golfen runt Siirci till liv igen.
lntresset att spela golfi anslutning till Sdrdn vdcktes av flera.
lnitiatirtagare denna ging var kullaviksbon Ake Myrin,
p'olitiker i divarande Sdro kommun. Namnlistor skickades
runr och markdgare blev kontaktade men inget hdnde ftirr?in
dilarande kommunalridet G6sta Svensson tog frigan till

sig och marken runt Hamra gird blev centrum fdr det som
idag 5r Kungsbacka Golfklubb. I interimsstyrelsen den
gengen satt bl.a. sdrijborna Claes Tirritz och Kurt Nord-
strom. Arbetsnamnet fdr den nya klubben var Hamra

Golfklubb men minga menade att Sero Golfklubb skulle
vara ett mer passande namn, Si blev namnet pi den nya
golfklubben Kungsbacka Golfklubb, ett i den nya
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storkommunen passande namn pa dess fiirsta golfldubb.
Vi som vdxt upp med golfen var glada att fi en golfbana

in pi husknuten och entusiasmen varstorndrbanan si sakta
ldxte frin 9 till 13 hil och si sminingom till 18.

Aft r'ara i yrkeskarridren och spela golf er inte lett. Att
kunna spela golf och hinna med annat under samma dag
framstod som nigot efterstrevansvert fdr minga med mig.
9 korta hSl kunde vara ett bra komplement till Hamrabanan,
men det fanns mycket annat som Hamra behovde liigga
resurser pi, si av korthilsbana blev det inget.

Det hiir med antal hil 6r intressant. De flesta anser att en
"riktig" golfrunda skall spelas <iver 18 hel. Varfor blev det
just l8 hil? Gir vi tillbaka och tittar pi golfens vagga,
Skottland, och The Royal andAncient si hade man 22 hil
fram till 1764 di man lat fyra hil integreras med de civriga
och pi det sdttet ffck 18 hil. Frirst I858 formulerade R&A
att 18 hal skulle anses som en match. Detta togs efter av
brittiska klubbar men se sent som vid f<irsta virldskriges
utbrott var over hdlften av de brittiska darnas golfuanor
fortfarande 9-hilsbanor. Detfinns en annan historia. Bobby
Jones, den legendariske amerikanen som skapade US
Masters, ffck den till livs i unga 5r av sin skotska mentor
som berdttade "Laddie, do you know why we play 18 holes
ofgolfin a match. That's because there goes l8 drams in a
bottle of whisky and when the bottle is empty the game is
over" Kanske inte sant men avseende volymen si stdmmer
det. En "dram" dr strax under fiira centiliter Neja.

Om lryggnadsplanen pd Sdrdn och tillhomsten au Sririj
Golf CIub

Min gamle vin och golfpartner Jan Hansson, kallad
Doktorn,  och jag brukade spela gol f  p i  Hamra p6
torsdagarna och ibland valla hundarna samtidigt. Vi nerde
samma tankegingar om det korta spelet;kravetpe precision
i spelet runt greenen och det faktum att det mesta i golfen
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avgors de sista hundra metrama fram till helet. Vi tyckte
ocksi att golfen hade en social dimension som h<ill pi att
gi fdrlorad. Golfskallvara ett sdtt att umgis. Sjiilvklart skall
man tdvla men pa ett kamratligt och otvunget sett. Lite
tillbaka till ursprunget. Varken jag eller Doktorn hade varit
i Skottland och spelat men vi var besjiilade av golfens
ursprung och kende viil ti l l hur golfen utvecklats i
Goteborgsomridet. Vi hade bida ftjriildrar som varit aktiva
i Gdteborgs Colfldubb och hade vuxit upp med golfen.

En annan friga som vi diskuterade under vira golfrundor
var hur vi skulle bdra oss it f<ir att skydda och bevara Sdrijns
kulturarv f<ir framtiden.Att det fanns intresse av att bevara
ridde det ingen tvekan om. Den byggnadsplan som hade
tagits fram avseg att skydda Sdrons natur- och kulturmiljci
men hade ijverklagats av olika sdrintressen. Planen lig nu
pi regeringens bord och ingen visste vad utgingen skulle
bli.

Bide Doktorn och jag var politiskt aktiva. Varfor jag
ndmner detta 6r frir att man skall forsti hiindelsefiirloppet,
fdr helt plijtsligt gick allting fort, v?ildigt fort.

En eftermiddag, jag tror det var den 23 november 1980,
r ingde d ivarande bo sta dsm in i  s tern Georg Danel ls
statssekreterare mig och ville diskutera forutsdttningar f<ir
sdriiplanens genomforande. Jagvardi moderatpolitiker och
vice ordforande i Byggnadsnlmnden och bostadsministern
ville h<ira en partibroders synpunkt pi sdroplanen. "Firjag
iterkomma om ett par dagar" blev mitt svar "OK".

Det var fullstdndigt klart vilka mcijligheter som uppstod.
Sdroplanen hade ett par stora fel. Centrumomridet, d.vs.
hela omridet runt det gamla seteriet inklusive det som idag
utgijr vert klubbhusomride, saknade i planen kulturellt
skydd. Man kunde riva rubbet ochbygga utan nigra hdnsyn
till de kulturhistoriska vdrdena. I anslutning till den nya
bebyggelsen, nedanfor det gamla tredgirdsmdsteriet, d.vs.
dngama nrnt Solall6n, fanns ett omr6de utlagt som parkmark



) i ksom A lev iksgdrdet ,  men b ida  dessa

omriden lig i r iskzonen fdr att bebyggas i

t ramt iden och med det ta  he l t  fo rdndra

Slrdns karaktdr av sommarhusomride frin
.ekelskiftet med dess stora villor och stora

:orrter - det som man i pianen sagt sig vara

rrrn om att bevara. Niista samtal blev ti l l

l )ok to rn .  "Janne f r i r  tusan hdr  har  v i

: r r i i i l i ghe ten  a t t  bygga v i r  kor th i l sbana.

i.rnske samla tennis och segling ti l lsammans

: cn Golf och Country Club. Hur gcir vi?".

\ i eir t i l l  expertisen och frigar om rid samt
-.:-l markdgaren och startar en fdrhandling"
- :Jc  Doktorn .  Och s i  b lev  de t .  Dok torn

:rqde Erik Rcjhss och stdmde trdff med

:. nna golfens Grand 01d Man och jag ringde

fcirs:iljr.ringen av mina tomter om planen gir

18enom.

Samtalet tiil bostadsministern blev enkelt.
"Undanta centrumomridet frin faststdllelse,

det ger mcjjlighet attsdkerstdlla omrSdet fcjr

ett framtida ber.arar.rde. Vi avser att bilda en

golfl<lubb for att sdkerstdlla detta". Si blev

ocksi nigra minader senare planen faststiilld

av regeringen med cle frireslagna undan-

tagen.

hrteimsstyreke, Anita Hanssons trcidgdrd,

banlrygge och der fdrsta golfspelet

Hur biidades nu golfl i lubtren? Ndr vi si

att sdga krattat j manegen sir iterstod fiigan:

Vad grira? Vi bcir jar med en interimsstyrelse"

Itir nentor Enc Riihss.

: : - r rk i igaren  och bc i r ;ade fc j rhand la  om det  som
.::r.rningom blev marken ti l l  vir korthilsbana.

l ) rome naden med Er ik  b lev

,: i r ik. Vi promenerade genom
:... 'r ' iksgdrdet och marken runt
- ..r l ldn. Fick rid om hur vi skulle

- :r. vad det skulle kosta och vad

::r lar viktigt att ta hdnsyn ti l l .
' .  ,:r l av de gamia s;iroborna sig
-. .1..n dagen. Kdnde igen mig och

itorn men inte Erik och undra-

. rrlcket civer vad som var i gdr-
'  

: r ' l l .

:.:rk sa:'Jag fciresiirmarken runt
' ..lLl.in som fcirsta fcirslag men ni

. '1. 'hdlla tungan ritt i  mun och
-:'-( rr den konservativa synen pe

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

sa' jag "och den kan vi sammankalla i mitt kcjk" sa' Doktorn.

Vi ringde runt och den 7 april J981 trlffades foljande

personer i Doktorns kci,k; fdrutom

Doktorn sjdlr ' och ovantecknad,

Carl-Blclrn Willumsen, Ragnhild

Wik lund,  B  jo rn  Andersch  och

CIaes Wittboldt.

Flera av de ndn.arande represen-

te rade n igo t  som kunde h i l la

samman sbrcjborna i ett projekt

som skulle p6verka Sdror.i hdgst

vesentligt. Id6n presenterades och

alla var dverens om att detta var

spdnnande och genomfc i rbar t .

Kiirnfrlgan var;vem kan med kraft

fon'erkliga denna klubb, vem har

forankring i alla ketsar? Svaret var

vi clverens om;Peter Hansson hade

auktoritet och fcirankring hos de

s a

Pctcr Hansson odt tttt I tattsxn (Da|totn)
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flesta sdrcjbor Vi ringde Peter, som accep-

terade pi stiende fot och anslot sig till kriks-

gdnget. Enbdttre ordforande kunde S2irri Golf

Club inte ha fett.

Siledes bildades interimsstyrelsen fdr Sd16

Golf Club den 7 april l98l medolika kompe-

tenser och bra fcirankringi Siro. Dagen ddrpi

var det kommunfullmdktigesamman-trdde i

Kungsbacka, Ndr ledamoterna anldnde fanns

en skrivelse pi var mans plats som informe-

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

In te r imss ty re lsens  med lemmar  f i ck  i

uppgift att skaffa 10 intressenter vardera och

mycketsnabbt hade vi ijver hundra medlem-

mar och klubben vSxte f<!r varje dag.

Si stodvi ddr, med en skara fclrvdntansfulla

mlnn iskor  som l i ksom v i  v i l le  b i lda  en
golfklubb. Mark hade vi skaffat, men att g6ra

om denna jordbruksmark till golfbana. Hur

gor man? Peter, med erfarenhet av hur man

t i l l f reds td l le r  kunder  som f i r  vdn ta  p i

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!'tt ja hennes trddgird." Anita Hansson,

dgarinna till Solsidan, hade en stor trddgird.

I dess nordvdstra hcirn fanns en gammal

tennisbana som naturen lagt beslag p! och en

lekstuga. "Kan detta hjdlpa er fir ni gora vad

ni vil l". Det var precis vad vi behovde - ett

stdlle att vara pi medan maskinerna grdvde

pi den mark intill som si sminingom skulle

bli vir lekplats.

Schaktmaskiner ja. Hur kom vi dit?

1 6
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-- r r:zrr-.srrrrs fiirsra banshiss sc'm presenterades vid en rnduawlring pd den blit'ande banan ,1981 05 2J. Pd baksidan ttu shissen har ja| antecknat

lite ltommentarer som att Bomholnsancl kostar 180: per ton Jntt uthi;n och att inte anft da hrl,puen nll greenema.
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Diskusion om utformning au banan. Fr udtster; Gi)sta Lundlnlm, Ptir Botha, Dolztorn, lan Hampf, Sten Magnusson och Peter Hansson.

Byggnadsplanen over Sdron avsegi forsta hand attsanera

det som tidigare sldppts ut lite hipp som happ, d.vs. avlopp.
Byggfdretaget ABV lejdes av kommunen som VA-entre-
prencir Hdr fanns nu ett foretag p6 plats med maskiner och
allt vi lket innebar fctrhandlingsm oj l igheter fcir oss.
Problemet var att ingen i styrelsen hade erfarenhet av

entreprenadverksamhet och hur man driver ett sedant
projekt. Jag kdnde bara en, det var Hans Kanold. Telefon-

samtal igen. "Hans, si hdr ligger det till, kan du hlalpa till".

t8

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

banbyggandet.

Hur skulle banan se ut? Vi granskade ett antal ban-

arkitekter Stig-LennartAlehamma4, ordf<irande i Goteborgs
Golff<;rbund, foreslog Sigfrid Svensson som inte var
etablerad banarkitekt men duktig pi bankonstruktion. Erik

Rohss, vir mentor, pekade med hela handen och sa "Jag

foresllr ocksi Sigfrid Svensson. Han arbetar visserligen pi

ABV men han kan golf och han kan bankonstruktion och



si tycker jag att det finns vissa fordelar med hans koppling
till sitt foretag." Sagt och gjort. Vi trdffade Sigfrid och

berdttade frir honom om vir vision att giira Sveriges bdsta
korthilsbana, en med fullstora greener vackert formad
parkbana mitt i samhdllet. En vecka senare hade vi en forsta
skiss. Genom Hans Kanolds f6rsorg fick vi en general-

entreprenad rned ABV for bygge av hela banan till ett fast
pris pi 5 6 7 .900:-. Det skulle dock droja innan vi kunde spela
pi egen bana och under tiden ltjste vi detta pi annat sdtt.

Vi ville att Sdrii Golf Clubs signum skulle vara golfpi ett
kamratligt och otvunget sdtt. Den sociala aspekten skulle
vara ledande och leken dess verktyg.

Jag vill hiir beriitta lite om Peter Hansson. I skrivandets
stund har han inte mojlighet att slqiva men jag kan. Peter
ar fcidd 1935 och jag 1939 och vi kdnde varandra frin
ungdomen. Med Sren kom de f,'ra Srens skillnad att bli allt
mindre och ner  v i  s tar tade gol fk lubben hade den
ildersskillnaden helt suddats ut. Vi kompletterade varandra
bra under golfldubbens uppbyggnad. Peters fiirmiga att hela
tiden se till att klubbens medlemmar skulle ha trevligt och
att den trevliga gemenskapen var kittet som pi kort och
lang sikt ho1l ihop klubben blev ledord i klubbens
utveckling. Hans gl6dje ochentusiasm dren del av klubbens

ryggrad en idag och hans fokus har alltid varit klubbens.
Anita Hanssons triidglrd, den nordvdstra delen med

tennisbana och lekstuga, togs i besittning av klubbens
medlemmar. Pi tennisbanan ordnades en drivingrange ddr
nit hdngdes upp ftir att finga bollarna och utslagsplatser
ulh'erkades. Lekstugan reparerades och milades. Allt detta
under trevlig samvaro med medhavda lunchkorgar
:nnehillande diverse tilltugg och dryck.

Golfspelet di?Vi kunde ju inte spela pi egen bana ftirrdn

;:dset hade etableratsig och tilde slitage. Som medlemmar
: Srenska Golfforbundet hade vi emellertid miijlighet till

;reenfeespel pi andra banor Det fungerade men vi ville ju

anordna tdvlingsspel och vem i ndrheten dnskade ta emot
si minga greenfeegdster pi en ging. Varbergs Golfldubb

stiillde upp och Serij Golf Clubs fcirsta klubbmdsterskap
gick av stapeln ddr. Lite utanfijr gdngse regler gick tdvlingen

som en pohngbogey. "So what", det var helt i klubbens anda.
Vinnare och klubbens forste klubbmdstare Lite inofficiellt

blev Peter Hampf

Om att sdtta handicap
F<ir att kunna spela handicaptdvlingar krdvs att varje

spelare har ett spelhandicap som speglar skickligheten pi

banan. Fijrr i tiden kunde startern sitta vid fd.sta utslaget
och utdela handicap for dagen. "Mr McDowall I see you

were up late last night.You will have nine extra shots today."

Det var dagsformen som bestdmde handicap. Si gor vi lite
idag ocksibara attdetskeri efterhand och inte med si stora
steg, inte uppeti varje fall. Minga av klubbens medlemmar
var helt nya i golfspelet och behovdebide ldra sig dess regler
och uppni en viss spelskicklighet. Vi linade Kungsbacka

Golfklubbs Pro Stanlev Grant. som larde ut de svira

TAulingshommifiAn 1988: Suen Magnusson, Ian Exner, Maud

Hawson och Bengt Nordlund.
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En abvarell nilad au stndhonsfiljren Kai Merchel Chri:tensm uisande hlubbhusm Australim, 12:atr, Ny Zeeland och

TebJonstationm efw renoueringama. En repmdubtion av taulcn har un)er nAnga dr delats t til avg'iende s4relsebdam1ter.

golfslagen piAnitas tennisbana. Regler och Grdnt Kort, det

senare en av 70-taleG uppfinningat tog Sven Magnusson

hand om. Men 3 6 extra slag p i en korthSlsb ana det stdmmer

viil inte? Rimligtvis skall den som spelu pe korta hal ha ett

ldgre handicap. "Jag mdter scorerna under f<irsta sdsongen

och jemfilr med respektive spelares handicap si rdknar vi

ut vad det bdr vara". Si blev det Svens uppgift att sdtta

handicap pi vir bana; 60 0/o av handicap f<ir en normal

linshilsb an a.

Klubbhusomr,idet f\ruiirvas och stcills i ordning

Si kom golfspelet iging pi vir egen bana hdsten 1983.

Vir korthilsbana. Med pompa och stit. Glddjen var stor

och stor var ocksi spelentusiasmen. Den genomsnittliSa

spelkvalit6n var det dock si och si med. Bollarna gick inte

alltid som man villE eller, egentligen oftast dit man inte ville.

Banan gav inte det utrymmet sa vi byggde snabbt niit for

att skydda oss sjdlva och andra.

Aret innan ftirstod vi att nigot fattades. Efter att ha spelat

ville man gdma sitta en stund och prata och ta ett glas och
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Tidig shiss pi hur hlubbhusomrddet shulb disponeras.

negot att dta. Vi hade lekstugan i Anitas trddgird men det
reckte lil$om inte. Vi miste ha ett klubbhus, stort nog fdr
att rymma mer 5n ett halvdussin och helst dbr vi kunde
ordna med servering. De gamla "Paviljongema", ti&garebl.a.
hotell- och restaurantr6relse, 169 alldeles intill banan och
anvdndes inte. Det visade sig inte vara mtijligt att hyra dem
och att kcipa var det inte tal om.Vi hade tillriickligt minga
hal att stoppa v8ra pengar i. Men klubb utan klubbhuq det

gir inte. Vad fir det kosta? Tiehundratjugofemtusen, inte
ett iire mer, kom vi iiverens om. Med det beskedet blev det
min uppgift att forsdka ftirhandla fram nAgot vettigt. Det
tog nigon minad men till slut stod vi ddr inte bara med 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 segas att det krevdes lite mer men den historien
dr vdrd en egen bok.

Vlken kiinsla, htu satt vi nu med bana och ett klubb-
husomride med ett antal hus som vi kunde uweckla till
allt det vi drdmt om. Den nybyggaranda som klubben
upplevde under nigra ir ndr medlemmarna med egna
hender tog hand om denna I80O-talsbebyggelse var
enastiende och ovdrderlig fiir klubbgemenskapen. Vi levde
ocksi upp till ett av klubbens fundament; att aktilt verka
fcir bevarandet av en del av det gamla Sdrii.

Fctr i runda tal 850 000 kronor hade vi nu skapat en
korthilsbana och ett klubbhusomride pi egen mark, vi
disponerade egen mark for drivingrange och parkering samt
reservmark fcir framtida utn)'ttjande. Dessutom hjelpte vi
Tennisklubben till markomridet mellan tennisbanoma och
golfbanan. Som grAdde pi moset forhandlade vi till oss ett
markbyte med krogaren pi Blomstermila, Hans Fitz.
Hdrigenom fick Siirti Golf Club del av banvallen vid
strandengarna i Skiirvallavikens hre del och Serd BetHubb
den mark som de senare byggde bithus och brygga pi.

Om 13-h,ib banan som inte bbu av och om bahgrunden
till L'inga Banan

De 70 000 kvadratmetrarna mark strdcke sig frin golf-
banans norddstra hom via stranddngarna i den inre delen
av Sk6rvallaviken och genom sundet som forbinder
Skdrvallaviken med Stallviken. Tanken med denna markvar
att utdver en drivingrange ocksi bygga ut banan till minst

.*JP'
_J. J<t,
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C6tebo4s Coffirbunds ordf6rande Bosse Hdagg delar ut

fiirrjansrcbchen till Jan Hampf och Peter Harcson.

13 hil. De tvi hilen i sundet skulle helst bli 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
bygga fler korta hil niir vi vill spela linghil, tyckte minga
medlemmar och si startade funderingama kring att bygga
en separat lenghekbana.

Sdro kommun hade ktipt ett stort markomride fcir
framtida exploatering ovanfor Guntoftavegen - det sista av
Ygbergs markinnehav pi och runt Sdrtin. Det hade dock
gatt menga 6r och efter kommunsammanslagningen
hamnade omridet som reservmark ftir kommande bostads-
bebyggelse. Hiir fanns mojlighet att bygga en linghilsbana
som strdckte sig frin havet upp i bergen, med herlig utsikt
iiver Sdrdn och vdsterhavet.

Fdrutsettningen fiir att fi anldgga en golfbana var att dels
fi till stind en iindrad anvdndning av omridet och dels att
kommunen varvillig att arrendera ut marken. Och di miste
man ha en plan. I detta fall en idd om hur golfbanan skulle
se ut. Aterigen en diskussion med Erik Rohss. Jag hade god
markkdnnedom frinjakter pi omridetoch gjorde en enkel

Ttll Bosse Hawson, Peter Hampf, Carin Thelning Broberg och

Signukd Lii,keksgdd

skiss. Vi tog mittband med oss och mdtte ut de tiinkta halen.
Uppe i bergen var vegetationen sa tat att Peter och jag ffck
backa oss genom sniren for att komma igenom med
mittbandet. Inte konstigt att negra medlemmar idiot-
f<irklarade oss som ville liigga golfhil der Min bror Peter

Hampf hade sedan nigra ir haft uppgiften som banchef
och deltog med planerande och skissande. Allt detta gav

oss underlag for att borja diskutera med kommunen om
plan och arrende. Detblev ett antal turer men under 1986
blev bide planering och arrende klart. Den ursprungliga
tanken var att vi skulle utnyttj a marken i sundet ftir tvi hil
men naturverdsintressena sa nej si vi ritade in tvi hil i

Stallvikens inre del. Jag minns att ndr vi hade samrid med
Ldnsstyrelsen pi platsen om dessa hil si ville man att vi

skulle passa p6 att grbva ut en lite stdrre vattenspegel i den
inredelen. En intressant hdndelse med tanl€ pi de problem
vi sttjtte pe ndr hilen si sminingom skulle anliggas. Just
dessa hil resulterade i en process som tog menga er att

senomlida, Men detta dr historia.
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Epilog
Klubbens forsta l0 6'r kan man kalla

uppbyggnadsfasen och minga, mlnga
medlemmarlade ner mycket arbete och
energi pi att skapa det som klubben har
idag: Vira anldggningar som banor,
drivingrange och klubbhusomride. Vir

spel- och tdvlingsorganisation. VAra
kommitteer som s6g till att tillvarata
olika intlessen. Men det som framfor allt
skapades var klubbandan och primus
motor f<ir denna var Peter Hansson,

klubbens fdrste ordfrirande.
Har jag gldmt negra viktiga episoder

.om mer dn andra har fastnat i hjdrtat?
Har jag glomt nigra mdnniskor som engagerat
.ig specielltT Sjelvklart ffnns det episoder som
kanske skulle ha berdttats h:ir, lika sjdlvklart
:inns det minga som fctrtjdnar en sdrskild
'oerdttelse i klubbens historia. Jag skulle ha
iunnatberdtta om hur Bengt Nordlund pi sitt
'rtomordentliga sltt tillsammans med Sven
\lagnusson skapade ordning i klubbens hcp-

Till Balgt NorAfufld. Leif Schdn och Sven

Magn sson

P-H Benhelius uar ej

niiruarande ad cermonin.

system eller om hur P-H Berthelius
lerde oss om hur man hanterar eko-

nomisk planering eller som han bruk-
ade uttrycka sig "Grabbar - [<ir h-te ni

miste ldra er skillnaden mellan likvr-
ditet, resultat ochbalans". Eller om hur

Carin Thelning Broberg som vir forsta
sekreterare skapade ordning i vir admr-
nistration. Ellerom hur Bosse Hansson,
som hadejuridiken pi sina fem fingraq,
lotsade oss genom den ena skdrselden
efter den andra. Eller om Peter Hampf

som handgripligen ldrde oss om grds

och banskotsel. Eller om Christer
Bjurefalk som utvecklade v6r klubb-

tidning SdroBanan och sig till att den fick

form och struktur. Eller om "Lorran", Jan

Laurenius, som dokumen-terade det mesta

med kameran. Det finns minga mer och en

del finns beskrivna i bokens ovriga kapitel. Si

var det pi attiotalet i pionjerernas anda.
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