
Jimmy är mer eller mindre uppvuxen på Jönå-
kers Golfklubb då båda föräldrarna spelade 
golf. Han blev tidigt dedikerad golfen och som 
12-åring tog han själv bussen från Oxelösund 
för att spela.

– Jag spelade även bandy och fotboll så både 
bollkänslan och bandyswingen fick jag med mig i 
mitt golfspel vilket såklart är en stor tillgång, säger 
Jimmy.

Golf var allt
Numera spelar Jimmy golf sådär tre gånger i 
veckan. Men det fanns en tid när golf var allt – 
verkligen allt! Han var bland de bästa i Sverige 
och jagade golfväder världen över och spelade 
i princip varje dag året om. Det har funnits år när 
han haft 10 spelfria dagar.

– Men att spela och tävla på heltid var inget för 
mig trots allt. Det var lite för mycket disciplin och 
nötande och då slutade det att vara roligt. Så jag 
bestämde mig för att golf passar mig bäst när jag 
har den som hobby.

Även om Jimmy spelar mindre idag har han svårt 
att tänka sig ett liv utan golf.

– Det är en sport som ger så mycket. Det är 
socialt när man vill och jag har lärt känna otroligt 
många människor genom golfen. Jag har varit 
medlem i flera olika klubbar runt om i Sverige – 
men medlemskapet i Jönåker har jag alltid haft 
kvar och idag är det mest där jag spelar. 
Jag tycker verkligen om vår klubb. Här är alla 
välkomna, det är prestigelöst och ingen är förmer 
än någon annan, det är en skön inställning.
 

Proffsplanerna på hyllan
När han lagt proffsplanerna på hyllan började 
han läsa ekonomi på Handelshögskolan i 
Göteborg. Det blev fem års studier som 
avslutades med en mastersexamen.

– Det var en utmaning och något jag ville testa. 
Att jobba med ekonomi däremot var inte så ballt; 
jag blev rastlös och slutade rätt snart.

Idag driver han taxirörelse under vinterhalvåret 
och jobbar på Jogersö Camping som hans 
mamma Susanne driver.

– Jag gillar jobbet på Jogersö. Både det och 
att köra taxi handlar om service och att göra folk 
nöjda. På campingen blir det ju extra roligt då 
de som kommer till oss har semester och oftast 
är glada.

Nyfödd son
Hemma har han fru och sonen Edvard ett och ett 
halvt år och en son som är alldeles nyfödd.  

– Jag har börjat introducera Edvard för golfen. 
Det går väl sådär, han viftar lite… men jag 
hoppas såklart att en dag få sällskap av honom 
på golfbanan.

Den närmaste tiden blir det fokus på blöjbyten, 
men eftersom det är högsäsong på Jogersö blir 
det inte någon längre pappaledighet. Det är 
nog inte omöjligt att Jimmy kommer att synas på 
golfbanan med såväl barnvagn som vovvar den 
här sommaren.

– Mitt mål den här säsongen är att hålla mig 
stabilt runt nollan, avslutar Jimmy.

Jimmy Borg gillar att tävla men när det blev för 
allvarligt bestämde han sig för att golf gör sig bäst 
som hobby. Han lever på sin bandyswing och har 
idag handicap +0,9. Bortsett från en sjutusan till 
swing känns han igen på att han oftast har sina 
två hundar med sig när han spelar.
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