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 Flens golfbana fick sina första 
sju hål för 30 år sedan. Även 
Jönåkers bana firar 30 år i som-
mar.

Golfboomen under 80-talet är 
en av förklaringarna till att så 
många golfbanor kom till då. 
Jordbrukets omstrukturering 
gjorde också att det fanns mark 
att bygga på.

I Flen var det familjen Bånge på 
Norrtorp som anlade en golfbana.

Klubben hade startat redan 
1985, och tre år senare fanns en 
driving range invid Torpsjön.

År 1991 var hela banan klar.
– De första hålen stod klara 

1989, så det är dem vi firar i år, 
berättar Monica Falk, ordförande 
i Flens golfklubb.

Att Jönåker fick en golfbana 
berodde på en rad tillfälligheter. 
Men allt började med lantbruka-

ren Pentti Aulin fick en idé när 
han satt på traktorn.  

– Och det var en räddning att 
det poppade upp nya banor, så 
fler fick plats att spela, för när jag 
började var det fullt på golfklub-
ben i Nyköping, berättar Katarina 
Klang Tasevski, styrelseledamot i 
Jönåkers golfklubb.

År 2011 tog Flens golfklubb över 
golfbanan från de tidigare ägarna.

– Vi tog ett banklån på 7 miljo-
ner. Det var ju ett stort åtagande 
att ta över driften själva, berättar 
Monica Falk.

I dag har klubben anställda 
som sköter banan.

– Men det är mycket ideellt ar-
bete också, säger hon.

Det ideella arbetet har också 
varit en hörnsten i Jönåkers golf-
klubbs verksamhet.

– Det har gått lite i vågor, men 
klubben har överlevt, den finns 

Två golfbanor 30-årsjubilerar

kvar och går bra, säger Katarina 
Klang Tasevski.

I dag anordnar klubbarna egna 
interna tävlingar och distriktstäv-
lingar. De satsar också på ung-
domsverksamhet.

– Jag skulle gärna se att fler 
ungdomar hade golfbanan som 
sitt ”häng”. Golf är en fostrande 
sport. Man möts över genera-
tionsgränserna. Golfen är unik på 
det sättet, säger Monica Falk.

– Ungdomarna är ju klubbens 
framtid, säger Katarina Klang 
Tasevski.

Det finns också ett gott sam-
arbete mellan klubbarna i Sörm-
land.

– Vi har ett roligt utbyte och 
tävlar mot varandra, och gästspel 
är ju också ett sätt att få in pengar. 
Men vi är ju såklart konkurrenter 
också, säger hon.

Jönåkers golfklubb firar sitt ju-
bileum den 11 juli, med en speciell 
jubileumstävling.

Flens golfklubb firar den 1 juni 
med en jubileumstävling för med-
lemmar.

– Då spelar vi bara de första hå-
len, 1-7, som fyller 30 år nu. Sedan 
äter vi lite gott och har litet trev-
ligt på kvällen, berättar Monica 
Falk.

Den 25 maj anordnas också 
Golfens dag på många golfbanor 
runtom i landet.

Anna Mi Skoog
redaktion@sormlandsbygden.se 
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Golf och hälsa
Forskningsresultat från 
Karolinska Institutet har 
visat att dödligheten bland 
golfspelare är 40 procent lägre 
än i den övriga befolkningen. 
En golfspelare har därmed en 
ökad förväntad livslängd med 
fem år, jämfört med en icke-
golfspelare. Golf innehåller 
flera moment som är bevisat 
hälsosamma. Man promenerar 
i rask takt - något som ger 
goda hälsoeffekter. Man kan 
spela högt upp i åldrarna och 
det finns även positiva sociala 
och psykologiska inslag som 
kan bidra till god hälsa.

KÄLLA: KAROLINSKA INSTITUTET

Jönåkers golfbana firar 30 år.  Monica Falk, ordförande i Flens golfklubb.  

Andreas Manninen, banchef, och Johan Thorell, blivande Pro.
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Man möts över 
generations- 

gränserna. Golfen är unik 
på det sättet«

Allt för
ditt badrum

Nu under samma tak

VIDEVÄGEN 2 KATRINEHOLM

Kaminer &
Skorstenar

Från idé till färdig installation
Besök vår monter 3E och ta 
del av våra mässerbjudanden!

Välkommen till 
Sörmlands ledande leverantör 
av badrumsrenoveringar och brasvärme!

Kostnadsfria offerter! 
Vi lämnar alltid fasta priser och 
vi erbjuder räntefri avbetalning.

Kom ihåg att 
utnyttja ROT-

avdraget!

Videvägen 2, Katrineholm
Tel. 0150-517 40 • www.kaminkakel.se 
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Allt för
ditt badrum

Nu under samma tak

VIDEVÄGEN 2 KATRINEHOLM

Kaminer &
Skorstenar

Från idé till färdig installation
Besök vår monter 3E och ta 
del av våra mässerbjudanden!

Vi renoverar med keramik 
(bruk) eller flexslang

Vi gör kostnadsfria 
offerter!

10-års materialgaranti!

 

 

CONTURA 750
Ord. pris 21.500:-

JUST NU
19.500:-
Spara 

2.000:-

SPARA 
upp till 6.000:-
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Läs mer om kampanjen på contura.se Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin 
(gäller hela sortimentet) och Premodul skorsten lämnas 3.000:- rabatt på skorstenen.


