
Man kan nästan säga att han har det i blodet. 
Yrket som Greenkeeper går i arv. Andreas far var 
Greenkeeper på Jönåkers Golfklubb och var med 
när banan startade för 30 år sedan. Det föll sig 
då naturligt att det var på Jönåker GK Andreas 
började med golfen och där spelade han även 
i klubbens elitlag under juniortiden. Pappa Harri 
var även banchef på Åda Golfklubb och där 
hade Andreas sitt första jobb som banarbetare 
varav sista året som banchef.

Samarbete med Flen
De senaste åren har Andreas jobbat som banchef 
på Flens golfklubb och från och med den här 
säsongen inleder klubbarna i Flen och Jönåker ett 
samarbete där de delar banchef – inledningsvis 
under ett prövoår för att se om det fungerar. Två 
till tre dagar i veckan ska Andreas jobba i Jönå-
ker. Han har som erfaren tävlingsspelare god koll 
på vad man som spelare vill ha ut av en bana. 
Dessutom har han sin erfarenhet som banchef 
från två andra klubbar samt golfförbundets tre 
utbildningar för just banchefer.

– Det är verkligen spännande och lockande att 
få komma tillbaka till Jönåker, och nu i rollen som 
banchef, säger Andreas. Jönåker GK har en va-
rierande och rolig bana med en del både svåra 
och små greener. Min utmaning som banchef är 
ju att se till att banan håller en god kvalitet och 
inte minst utveckla och förbättra där det behövs.

Rätt man på rätt plats
En banchef ansvarar för i stort allt som har med 
banan att göra. Eftersom Andreas kommer att 
varva arbetet mellan Jönåker och Flens golfklubb 
så är god planering A och O. Det vill säga rätt 
man på rätt plats och att man gör saker på rätt 
sätt. Det är också viktigt att man gör saker vid rätt 
tidpunkt så man stör de som är ute på banan så 
lite som möjligt. 

– Det finns ett duktigt team i Jönåker som verkar 
ha jobbat ihop sig bra, så jag tror vi har goda 
förutsättningar att lyckas. Jag kommer börja mitt 
arbete med att ta en diskussion med bankom-
mittén och lyssna på vad de har för tankar och 
önskemål. Och självklart måste jag ut och spela 
och känna på banan några gånger för att få en 
riktig bild av vad som behöver göras.

Ser lovande ut
Efter förra årets tuffa start för Jönåkers GK med 
dåliga greener på grund av isbildning så hoppas 
Andreas på en bättre inledning av säsongen i år 
för klubben.

– För att förebygga isbildning täcktes ju alla 
greener i höstas. Det verkar dock som om vi kan 
ta bort detta rätt snart för även om det blir snö 
riskerar vi ingen isbildning. Så jag tycker nog 
att det ser rätt lovande ut inför säsongen 2020, 
avslutar Andreas.

Andreas Manninen är ny banchef på Jönåkers 
Golfklubb. Med diger kunskap och lång erfaren-
het i yrket tar han sig an den golfbana där han 
själv började sin karriär som golfare.
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God planering är A och O för Andreas


