
Som liten knodd tog Rasmus golfspelet på mycket 
stort allvar. Man kan säga att temperamentet var 
på topp – och då och då gick topplocket…

– Jag blev fly förbannad när det inte gick som jag 
ville. Fanns en viss tävlingsinstinkt redan då. Jag 
är dock väldigt glad att jag fick börja så tidigt, 
jag har ju utvecklat mitt spel snabbt och haft 
väldigt roligt under åren som junior.

Tävlingar gör att man utvecklas
Rasmus och en handfull juniorer, årskull 98, 
spelade och tävlade ihop. De stortrivdes på Jönå-
kers Golfklubb som blev lite av ett andra 
hem under säsongen.

– Vi möttes alltid av en extrem vänlighet och i 
ärlighetens namn även tålamod från de vuxna 
som med rätta kunde uppleva oss som irriterande, 
exempelvis när vi ofta stressade på dem som 
spelade i bollen framför oss. Jönåker är en fin och 
familjär klubb där det känns som om alla känner 
varandra. Det finns en entusiasm, duktiga funk-
tionärer och det är alltid mysigt att komma dit.

Rasmus har genom åren tävlat på alla klubbar 
i Sörmland, det kunde bli 30-40 tävlingsrundor 
på en säsong. Numera blir det något färre.

– Jag vill ju spela så mycket som möjligt så att 
jag behåller mitt handicap som idag är runt 4,5. 
Lite tur i oturen när jag nu blivit uppsagd från mitt 
jobb där jag skulle jobbat i sommar.

Nu när det är studieuppehåll flyttar jag hem till 
Nyköping och får tid att spela mer än jag räknat 
med. Inte dumt alls!

Rasmus har idag två drömmar
Det Rasmus uppskattar med golfen är att det hela 
tiden handlar om att utmana sig själv samtidigt 
som det är socialt och han får umgås med vänner 
och familj under de allra bästa formerna.

Roligt är också när man blir ihoplottad med 
någon man inte känner, som spelar riktigt, riktigt 
bra. Det är en otroligt härlig känsla att få gå med 
sådana medspelare.

När det gäller läkarstudierna tar Rasmus en 
termin i taget. Målet är att klara av studierna 
och bli färdig. Han har nu gjort två terminer.

– Intresset för biologi och kroppen har alltid 
funnits hos mig. Jag pajade knäna när jag 
spelade fotboll och då grottade jag verkligen in 
mig i problemet och blev lite av min egen doktor.

Ännu har han inga högt uppsatta mål eller dröm-
mar om vad läkarstudierna ska leda till. Att klara 
av dem är det huvudsakliga just nu. Däremot finns 
det drömmar när det gäller golfen.

– Ja, det finns två banor jag gärna skulle vilja 
spela på; det är S:t Andrews Old Course i 
Skottland och TPC Sawgrass i Florida, avslutar 
Rasmus.

Redan som fyraåring blev Rasmus introducerad 
i golfens undersköna värld av föräldrarna och 
där blev han kvar. Idag är han 21 år och golfen 
kommer i andra hand då läkarstudierna i 
Linköping tar det mesta av tiden. Men så fort 
han är hemma i Nyköping blir det en runda 
på hemmaklubben i Jönåker.
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