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Från klubb till bana – en kamp som varade i tio år
Mölndals golfklubbbildadeshösten 1979.Våren
1990 invigdesbanan.
Däremellan fanns80-talet. Decenniet somvar en

långkamp för klubben –motprotester och för att
hitta ett väl passandenaturområde.

■ Det är tisdag imitten av augusti
på Mölndals golfklubb. En helt
vanlig tisdag för ett 40-tal senio-
rer på banan i Lindome där
klubbstuganärplaceradenknapp
kilometer frånLindevi IP.Meden
rask promenad tar man sig mel-
lan anläggningarna på sju minu-
ter.
–Viharhaftaktivseniorgolf i25

år, säger Curt Persson och blickar
ut överbanan.
Han öser beröm över kvalite-

tenoch fårmedhållandenickar av
Bosse Olsson, Per Granström och
Per-Eric Säwerströmsomärhans
medspelare just denhär tisdagen.
Det råder harmoni över Möln-

dals golfklubb. Det har inte alltid
varit så.
När tio personer bildade en in-

tressegrupp 1974 med målet att
bilda en golfklubb – och förhopp-
ningar om att bygga en bana –
kunde de inte ana vad som vän-
tade.

Möttemycketmotstånd
I samma ögonblick startade en
kamp som skulle vara i 17 år. I
spetsen fanns de äkta makarna
Sven-Åke och Birgitta Anders-
son. Sven-Åke valdes till ordfö-
rande och Birgitta till sekretera-
re. Positioner de skulle sitta på i
många år.

De var med när Mölndals golf-
klubb bildades på ett möte 7 no-
vember 1979.
Sedan började nästa uppgift på

allvar – att hitta en lämplig pla-
ceringpåbanan.
Först riktades blickarna mot

Labacka väster om Kållered. Se-
dan Tulebo-Finnsjön i Kållered.
Därefter fanns förslag påFlabäck,
Greggered och Hassungared,
samliga områden belägna i Lin-
dome.
Men en efter en föll de bort på

vägen. Höga kostnader och hög-
ljudda proteser från närboende i
området var ett par av anledning-
arna.Men det fanns också de som
tyckte att en golfbana skulle för-
störa naturen. Bland motstån-
darna fanns botanisten Nils
Dahlberg, även känd från tv. Ori-
enteringsklubben IK Uven, som
bedrev sin verksamhet i närheten
av den tilltänkta banan i Hass-
ungared var till en början ytterst
tveksamma till placeringen.

Men det skulle ändå visa sig att
med Hassungared, öster om Lin-
dome, var Mölndals golfklubb på
rätt spår.
35 år senare är Mölndals golf-

klubb och IK Uven goda grannar.
När O-ringen genomfördes 1990
så gav golfklubben orienterarna
klartecken för att vissa sträckor
fickpasserabanan.
Ett par månader tidigare hade

invigningen ägt rum påMölndals
golfklubb. Efter att banbygget
präglats av sabotage, alltför högt
gräs som gjorde att bollar för-
svann,kundebananinvigas19maj
1990.
Visserligen hade det varit en

improviserad öppning av nio hål
ett par år tidigare.Men nu var det
den officiella festen och den in-
vigdes till pompaoch ståt.

HaggeGeigert påplats
På plats på Mölndals golfklubb
fanns bland annat revymakaren
Hagge Geigert. Däremot dök ald-

rig den kände tv-profilen Lennart
Hylandupp.
Ett par veckor senare dömdes

bananutavExpressen. Iett testav
landets golfbanor fick den en
överkorsad geting. Styrelsen i
Mölndals golfklubb beslutade att
kritiken var osaklig,men valde att
inte bemötaden.
Golfklubben har sedan dess

genomgått flera ekonomiska kri-
ser och banan har successivt för-
bättrats genom bland annat ge-
nom bortsprängning av sten som
legat på fairways.
– Förr hade banan inte så bra

rykte. Folk som skulle spela sa
alltid ta mycket bollar med dig,
säger Curt Persson som enbart
spelar med två klubbar och varit
med länge i klubben.
– Han har i stort sett varit med

från början. Jag var med när de
hade invigning, säger han och pe-
karpåArneNyström.
Arne Nyström är 95 år. Åldern

hindrar honom inte från att ta

några golfrundor i veckan.
– Jag är ju snart 96.Menduvet,

man får juhängamed, sägerhan.
Tillsammansmed sin kompisen

Curt bildar han ett av klubbens ra-
darpar och tillsammans har de va-
rit ute på golfresor till bland annat
SpanienochTunisien.
– Jag fick ett grönt kort av mig

dotter. Jag slutade jobba när jag
var omkring 70, berättarArne.
Förutom golf två gånger i veck-

anmotionerarhan:
– Ja, det blir lite på Friskis &

Svettis också. Jag har gått dit ett
halvår nu, säger Arne och får det
att låta somen självklarhet.

Fick ennypassion
Vägen in till golfsporten brukar
sällan vara den enklaste. För Bos-
se Olsson var det heller ingen
självklarhetattbörja–mensåblev
det. Han lämnade en passion och
börjademedenannan:
– Jag sålde segelbåten och bör-

jade med golf. Det var grannarna

som skulle anmäla mig till en
golfkurs och först sa jag aldrig i li-
vet,sägerBossesomspelargolfför
hälsan och umgängets skull. Han
bryr sig inte såmycket omatt titta
på sporten.
–Såmycketbryrjagmiginteom

golf. Det ärmest för att komma ut
ochgånågonmilsomjaghållerpå,
sägerhan.
Per-Eric Säfverström, Pelle

kallad, är ordförande. Han är ny
för året på den posten, men har
varitmedlem iklubben i 20år.
– Det var min hustru som hade

ordnat att starta ett golfkort till
mig i 50-årspresent. Jag sa jamed
förutsättningarna att hon skulle
gå med mig att spela. Det under-
lättarnärmangårutochgolfar för
det tar ju fem, sex timmar. Men
det är ju väldigt trevligt att gå till-
sammans, sägerhan.
Han är också nöjd över att

klubben har en uppåtgående
trend efter att ha genomgått tuffa
perioder:

– Ekonomin har blivit bättre
och antalet medlemmar har ökat.
Vi äruppåt 2000nu.

Hurkommerdet sig?
– Det har funnits årliga erbju-

danden där man kan kombinera
efterbehag.Vipensionärerkangå
ut när som helst. En förälder som
jobbar40timmar iveckanochhar
barnochmåstepussla.

Många som jobbar ideelt
En annan orsak kan vara att ba-

nans anseende kan ha ändrats i
folks ögon:
– Banan har blivit bättre med

hjälp av ideella insatser. Vi arbe-
tade fram till maj. Det är många
pensionärer som har grävt och
hjälpt till med dränering, säger
Pelle Säfverström.
Per Granström var länge tvek-

samtill att börja spelapågolf:
– Jag varmedoch vågade vägra

golf först. Men så samlade jag till
ett golfset och spelade hundra

varv första året. Jag sänkte mitt
handicap från 54 till tio. Men jag
fickockså väldigt ont i ryggen.
Nuär ryggenbättreochhanhar

ofta med sig hustrun ute på run-
dorna.
– Greenerna har blivit fantas-

tiska och folk öser berömöver ba-
nan. Det har gjort att vi kunnat
lägga på banavgifter. Det betyder
mycket för klubben, sägerhan.

LARSARONSSON
lars.aronsson@molndalsposten.se
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Andraidrottshändelser iMölndalunder1980-talet
● 1981 Jitex vinner svenska cupen för första gången
avhitintills tre titlar.
● 1981 Sagohästen Legolas vinnerÅby stora pris.
● 1989 Jitex vinner sitt sjätte och senaste SM-guld.
● 1989Mölndals bordtennisklubbs damer vinner
elitserien för första av hitintills tre gånger.
● EvyPalms tävlande förMölndalsAIKvinster: Stock-
holmsMarathon 1986, 1987, 1989,Göteborgsvarvet:
1981, 1986, 1988, SM5000meter 1983-198410000

meter 1984, 1987,maraton 1984, 1986-1987, 1989.
● Marie-LouiseHamrins tävlande förMölndals AIK
SM-guld: 3 000meter 1984, 10000meter 1988, seger
i Göteborgsvarvet 1987.
● MatsErixon tävlande förMölndals AIK: Tolv SM-
guld på långdistans, femsegrar i Göteborgsvarvet
1982-1987, fyra i EMpå 10000meter 1986och tolva
på 5000meter i OS 1984, dubbelseger i Finnkampen
på 5000och 10000meter 1985.
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