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A

TT HA EN KLUBB DÄR det finns
både en styrelse för klubben och en
för Dalsjö Golf AB, alltså aktiebolaget, kan ha sina problem. Men inte i Dalsjö!
Ett intimt samarbete finns och upplägget
är ju också så att både ordföranden och vice
ordföranden i klubben ingår i AB:s styrelse.
Det är ingen hemlighet att det, under vissa år,
varit kärvt, ekonomiskt sett. Vi fick säga nej
till det mesta.
Men ett vägvinnande arbete – där alla kämpar åt samma håll – har givit resultat. Den
ekonomiska ställning, som vi redovisat för juni
2017, säger sitt: det ekonomiska läget är gott!
Nu planerar vi att se över alla tees, vi kommer
att investera i ett nytt bevattningssystem och
vi skall ta hit en skördare för att ta ned en hel
del träd.
DAMMARNA ETTAN OCH TREAN
Vi har många gånger funderat över vad vi skall
göra av dammarna på ettan och trean. Resursgruppen har rensat ett flertal gånger och effekten består ca en vecka. Skulle fontäner hjälpa
till att hålla rent? Nja, problemet är att vi inte
har el dragit till de båda platserna.
Det gäller dock att planera in alla utgifter
och investeringar.
Antalet golfbilar har ökat och jag tror att
önskemål av fler bilar kommer. Att skaffa
bilarna är det enkla. Fler bilar medför andra
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krav på investeringar nämligen att bygga
garage för uppställning och service samt att
på vissa delar av golfbanan bygga separata
bilvägar. Personalkostnaderna kan lätt dra iväg.
Men jag påstår att vi kör med absolut minimibemanning. Nu har vi ju också fördelen att
ha en VD i aktiebolaget (Tony Mullborn) som
inte bara klarar en tjänst, utan flera. Det är en
akut lösning som vi är överens om för i år och
vi är medvetna om att så här kan vi inte köra i
förlängningen. Detta går bara på kort sikt.
MASKINPARKEN
En bra planering då det gäller maskinparken
är också ett måste. Det kan lätt dra iväg med
kostnader på maskiner m m.
De frivilligkrafter som finns ger självklart
utslag i bolagets redovisning. Det är sällan
det kommer ”ett nej” då någon får frågan om
hjälp. Och skall något utföras så är det inte
bara att beställa tjänsten, först kollar vi om det
finns frivilliga resurser – allt för att hålla kostnaderna nere.
Vi har en bra bana, en bana som nu blir 25
år. Nedklippta ruffar har hjälpt till att hålla
speltiderna nere.
En mycket viktig del i bolaget är sponsorsintäkter. Det mål vi satte 2017 – och som vi
tyckte var höga – har uppnåtts efter ett gediget
och kraftfullt arbete.

FÖRETAGSGOLF
Att vår bana ibland är upptagen av företagsgolf kan störa, men kom ihåg att det är, förutom medlemsavgifterna, är det från företagen/
sponsring och reklamintäkter vi får våra
pengar. Visst, gästerna är också viktiga, men
de stora pengarna, förutom medlemsavgifter,
kommer in via sponsorsintäkter.
En styrelse, utan splittringar och oenigheter,
är viktig. Därför är det glädjande att jag som
ordförande noterar att alla, och då menar jag
alla, drar åt samma håll.
Vi har många stora frågor att ta oss an. Men
jag vet att resurserna finns i en framåt klubb
och där många av våra kollegor i golfbranchen
inte kan förstå den medlemsökning vi noterar.
Men många nya medlemmar och totalt över
1.300 ger också ökade krav.
Vi i bolagsstyrelsen är beredda att arbete
vidare med alla de ting och frågor som en
golfklubb har att jobba med. Jag och vi i styrelsen är lyhörda för förslag på förbättringar
och förändringar.
Vi skall föra Dalsjö framåt!
Janne Gustafsson
Ordf. Dalsjö Golf AB

STOLT MEDLEM I DALSJÖ GK”
Så står det på klubbens ”bagbricka”.
Och jag är stolt över att vara
medlem i Dalsjö GK.
Då jag fick frågan om att bli ordförande
tvekade jag, att gå in och bli ordförande i en
välskött och framåt klubb, ställer förstås stora
krav. Men jag ångrar inte en sekund att jag
tackade ja. Det har varit två spännande och
intressanta år.
Vi har haft fina framgångar i tävlingssammanhang både på junior- och seniorsidan.
Vi har en bra tävlingsverksamhet lokalt
bland våra medlemmar, det finns många grupperingar bland både damer, herrar, juniorer
och elit som träffas och spelar flera gånger per
vecka.
DALSJÖANDAN
Jag har funderat mycket på det här med Dalsjö-andan? Då jag skall förklara vad det innebär så har jag svårt att ta på en enda sak, det
är liksom helheten och känslan som gör det vi
kallar Dalsjö-andan.
Bara en så enkel och liten sak som att
komma med ett ”hej” - då man möts uppe på
parkering och klubbhus - kan vara en stor del i
den rätta andan att alla, både medlemmar och
gäster skall känna sig välkomna och hemma
när man kommer till Dalsjö.
Det finns mycket att jobba vidare med.

Då vi startar säsongen har vi kanske 50 olika
små projekt att ta hand om. Men vi vet alla: vi
klarar inte allt. Men vi kanske klarar 25 av de
frågor vi vill gripa tag i och få gjorda.
”FRIVILLIGSIDAN”
En sak som har slagit mig är alla de frivilliga
krafter som finns i klubben. Den kraft som
finns på ”frivilligsidan” i Dalsjö är unik.
Jag vill inte namnge några, men skulle kunna ta med 25 medlemmar som gör oerhörda
insatser för klubben.
Vissa gör nästan dagligen insatser och gör,
på sitt vis, insatser som sorterar under Dalsjö-andan.
När vi nu passerar 25 år så är det en milstolpe. Jag påstår att vi har en ekonomi i balans. Vi
skall vara en klubb som inte står i kommunens
farstu för att tigga pengar. Vi är noga, i styrelsearbetet, med att vända på alla stenar, se om
vi har pengar innan vi tar på oss nya utgifter.
VIND I SEGLEN
Dalsjö Golfklubb har vind i seglen. Vi har
haft en mycket positiv medlemsutveckling de
senaste tre åren, men att vara Dalarnas största golfklubb är inget självändamål. Det ökar
också pressen på oss i ledningen. Men med
en VD/klubbchef/banchef, som likt en scout
alltid säger att han är redo att jobba, går det
förstås lättare.

Vi har utmaningar framför oss: vi skall
förbättra våra teen, vi måste titta över beläggningsgraden och vi har en hel rad projekt på
gång. Men vi gör allt i en takt som ekonomin
säger ”ja” till.
Då golfsäsongen är över nystartar arbetet
för den nyvalda styrelsen: det är under de mörka månaderna som all planering skall göras för
att vi ska vara redo till våren när säsongen drar
igång på nytt.
Det är, som jag inledde med en förmån att få
vara medlem och ordförande i Dalsjö GK.
Christer Grabb
Klubbordförande
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Starten
N

ÄR GOLFBANEPROJEKTET i
Dalsjö Utendal presenterades 1990
fanns Borlänges kommunalråd Georg
Karlsson på plats och slog det första slaget.
Golfbanan är ett bra initiativ som gynnar
infrastrukturen i området. Finansiering blir en
intressant uppgift, men den klarar de säkert,
sade Georg.
De drivande bakom projektet var Lars
Eriksson, Thomas Andersson, Kjell Grahnström, Bo Olsson och Keith Karlsson. En
kvintett med olika idrottsliga bakgrunder, men
framförallt ett brinnande intresse för golf.
MARKNADSGRUPP
Men resan hade börjat något år tidigare.
Jag och Thomas Andersson satt med i en
marknadsgrupp i Falun Borlänge GK 1988.
Beläggningen var hög på Aspeboda och vi fick
helt enkelt ett uppdrag. Leta reda på en plats
för en golfbana i Borlängeregionen, säger Lars
Eriksson.
Romme Alpin, Rommehedslägret och Tägts
Skilje var platser som var aktuella.
Vi kom aldrig riktigt fram. Det var helt enkelt för krångligt. Medvetet la vi projektet på
hyllan, men plötsligt en dag fick vi ett samtal
från Dalsjö Utendal.
Markägarna Mats Dahlqvist, Per-Olov
Karlsson, John Haglund och Lars-Erik Karlsson (Mullborn) i Utendal och Dalsjö hörde
av sig.

n Dalsjös första presskonferens. Kommunalrådet Georg Karlsson talar gott om en golfbana i Borlänge och Lars Eriksson

STÖTTNING
Vi tog omgående kontakt med en markkonsult
på Golfförbundet för besiktning av området,
och framförallt om det var lämpligt för golf.
På hemmaplan hade vi en fantastisk stöttning av Bosse Ågren och Bosse Wickberg,
ordförande i Dalarnas Golfförbund resp generalsekreterare i Svenska Golfförbundet. De var
oerhört insatta och framförallt behjälpliga med
bildandet av bolag och klubb.
Alla var överens om att platsen var bra. Man
såg framför sig en golfbana bland skogspartier
och igenvuxen åkermark.
Falubon och golfarkitekten Jeremy Turner
fick uppdraget att skissa på en bansträckning.
Jeremy var i grunden landskapsarkitekt, men
hade tillsammans med Byggpaul Västerås ritat
golfbanorna Viksberg och Frösåker.
LÄGGA PUSSEL
1990 började advokat Lars-Göran Eriksson
tillsammans med Lars Eriksson att lägga pussel med markägarna. Det var markbyten och
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n Här byggs första inomhusrangen av Jonas Carlander,
Mats Dahlqvist och Anna Carlander.

n Trion Stefan Eriksson, Anders Larsson och Mika såg till
att Dalsjö fick utbildade golfspelare.

n Hur skall vi lägga detta hål – Björn Andersson, Jeremy
Turner, Lars Eriksson, Lars Erik Mullborn och Bo Olsson
funderar.

ersättningsmark till höger och vänster. Stundtals heta förhandlingar, men i en positiv anda.
Vi fick ihop det och nu gällde att informera
om vad vi höll på med. I Dalsjö och Utendal
fanns det inga golfare. Vi fick missionera om
vad golf var och framförallt vad detta skulle
bli. Lyckan var att vi hade lantbruksnämnden
med oss tidigt i arbetet. De hjälpte till att styra
avvecklingen av aktiva jordbruksmarker.
Och för några markägare blev det att växla
om från jordbruk till greenkeepers. Mats Dalkvist och Per-Olof Karlsson var med från start,
och när Tony Mullborn gått klart skolan var
han på plats 1991.
RANGEN ÖPPNAS
I maj 1990 började Lars Eriksson som
klubbchef. En range öppnades på John Haglunds mark och framförallt startade utbildningen av golfare. Anders Larsson, Stefan
Eriksson och Mika var instruktörer, medan
legendariske golfinstruktören Pär Jönsson,
Leksand och hans fru Petra fixade uppspelen
till grönt kort.
Klubbens första gröna kort delades ut till
far och son Olle och Anders Jansson från
Ornäs.
Tisdagen den 11 september 1990 togs det
historiska första spadtaget. Grovgallring och
grovplanering tog vid. Den 24 september rul�lade caterpillar och bandgrävare in på Dalsjö,
och började bolla med sten och stubb.

n Ett gäng förväntansfulla golfare. Här man tas första spadtaget.

DAGS ATT SÅ
I slutet av juli 1991 såddes tre hål – 4:an, 5:an
och 6:an – och efterhand även de andra hålen. Intrimning av bevattningsanläggning har
startat och första maskinen, en bunkerkratta,
finns på plats. Kan tyckas lite märkligt, men
förklaringen är enkel då den används till sådd
av green och tee.
Det var starten för Dalsjö Golfbana.
Vem kunde drömma om att ett inspel på ett
styrelsemöte med Falun Borlänge 1988 blev
grunden för en golfbana, som idag har flest
medlemmar i Dalarna.
Inte ens kvintetten som drog igång projektet kunde drömma om detta.
Visst drömde vi, men att det skulle bli så
här fantastiskt trodde vi kanske inte. När jag
kommer till Dalsjö idag värmer det i hela
kroppen, avslutar Lasse Eriksson.

n Calle Vanjura, P-O Karlsson, Stig Andersson, Sture Egonsson, Mats Dahlqvist och Tony Mullborn arbetade på banan.
DALSJÖ GOLF
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Dalsjö Golf på kartan
D

ALSJÖ ÄR ETT BEGREPP i
Golf-Sverige. En klubb som många
talar gott om och framförallt har hört
talats om.
Redan från starten fanns det en klar filosofi
för hur klubben skulle marknadsföras. Inga
dyra annonser eller annan massmedial marknadsföring.
Vi satsade på andra saker. Business Club,
event, kändisgolf, kändisambassadörer och
framförallt och viktigast att våra medlemmar
var nöjda. De blev klubbens största och bästa
ambassadörer, säger en av grundarna Keith
Karlsson.

NÄTVERKSTÄNK
Lika viktigt var att vi vände oss mot boende
i både Borlänge och Falun. Samma gällde för
företagen. Vi hade ett nätverkstänkande för
företagen, så de kunde nyttja varandra och
göra bra affärer.
Falun skulle lära känna Borlänge och vice
versa.
Keith är även noga med att framhålla Dalsjöandan. Något som växt fram under årens
lopp. Lite av borlängementaliteten. Ett hej när
man ses och ingen näsa i vädret. Här är alla
lika mycket värda. Kanske inte så vanligt för
25 år sedan i golfens värld.
MÖTESPLATS
För Dalsjö blev det en framgångsfaktor.
Idag är Dalsjö en lika viktig plats för möten
som en golfbana.
Hur tänkte Ni vid val av ambassadörer?
Vi ville att några kändisar skulle hjälpa till
att profilera klubben. De skulle helt enkelt

n Dalsjö skall sticka ut. Här har Anderz Söderström, Thomas Lönnqvist och Keith Karlsson samlat in lite souvenirer.

n Företagsgolf är populärt på Dalsjö. Björn Heimer, Arne Gustavsson, PeO Karlström och Ewa Wikner Grahnström syns på
bilden.
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n Redan från start var det viktigt att kunna fika. Tina
Prästberg öppnade ett litet café.

sätta Dalsjö på kartan och jag kan konstatera
att effekterna varit goda. Dalsjö är känt långt
utanför Dalarnas gränser.
Ola Rylander, Pernilla Wiberg, Anders Kallur, Lars Frölander och Tobias Hellman har
varit Dalsjös fem ambassadörer.
Även alla kändistävlingar har varit stark
bidragande marknadsföringsmässigt. Vi har
synts i media utan att betala något extra. Att
ha med Ingo Johansson i en golftävling ger
naturligtvis eko, avslutar Keith.

n Green Team huset lyfts på plats. Huset är skänkt av Rolf
Sandström.

n Ett gäng glada golfare. På bilden ser vi bland annat Thomas Martinsson, Anneli Andersson och Rolf Nordlöf.

n En profil på Dalsjö, Lalle Karlsson. Här med sonen Jan.

n Ewa Geschwindt och Elisabet Björklund blir premierade
vid DI-golf.

n Bosse Karlsson har vunnit Aspelin Cup och får kavajen
av Birger Aspelin.

n Ett glatt Green Team gäng.
DALSJÖ GOLF
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Mr Dalsjö
F

ÖR MÅNGA ÄR GOLFEN en trevlig
och gemytlig fritidssysselsättning. För
Lasse Eriksson har det varit både jobb
och en trevlig sysselsättning.
1988 var han en av de drivande krafterna
för en golfbana på Dalsjö. I september 1992
invigdes banan under pompa och ståt och
framtill 2012 fanns Lasse med som klubbchef,
VD eller sponsorförsäljare – långa perioder
hade han alla tre rollerna.
VAD HAR VARIT DRIVKRAFTEN?
Framförallt den positiva respons vi fått under
alla år. Alla medlemmar har på ett eller annat
sätt blivit ambassadörer för Dalsjö, säger Lasse.
Både sponsorer och medlemmar har varit
väldigt trogna och bildandet av Dalsjö Business Club har varit lyckat.

som ett säsongsarbete. Det är det absolut inte
utan ett året-runt-engagemang.
Under de allra första åren sa en gammal
bilkund till Lasse följande.
Grattis Lasse att ni tagit tag i detta projekt.
Viktigt ur många synvinklar, men det kommer
att bli en resa mellan himmel och helvete. Så
blev det. Inte lätt att starta upp ett sådant här
stort projekt. Inget går spikrakt och det är
mycket som sätts på sin spets både en och två
gånger.
ÅNGRAR DU IDAG ATT DU DROG
IGÅNG?
Nej absolut inte, men jag gör det bara en gång.
Idag är Dalsjö lika mycket en golfbana,
mötesplats som en friskvårdsanläggning. Unga
som gamla trivs tillsammans och på Dalsjö blir
man alltid välkommen med ett hej.

KONVERTERING
Just det sista är intressant. Det finns företag
som valt Dalsjö för just detta. Lika roligt är det
att se Green Teams ungdomar från början av
90-talet komma tillbaks som spelare i dag och
sätter sina barn i träning med Green Team. Då
förstår man att golfen och Dalsjö har betytt
mycket. Dalsjöandan är viktig.
Just känslan för klubben blev än tydligare
när vi gjorde konverteringen för något år
sedan, som för övrigt var ett måste för vår
överlevnad. Endast 70 medlemmar hoppade
av och det återspeglar återigen förtroendet för
klubben.
Idag spelar Lasse golf när tillfälle ges, men
ägnar sig även åt andra aktiviteter, som fått stå
tillbaks under åren som frontfigur för Dalsjö.
Det har varit fantastiska år. Glad att jag fått
jobba och verka i denna miljö, avslutade Lasse.

STARTADE PROJEKTET VID RÄTT TID?
Definitivt. Idag hade det inte funnit en chans
att bygga en bana med denna klass från grunden genom medlemsfinansierade pengar.
Finansieringsformen med medlemslån var
den enda framkomliga vägen i början av 90-talet. Totalt satsades det 12 miljoner och häften
var medlemsfinansierat.
Dessutom hade vi ett fantastiskt samarbete
med Swedbank. Fick vi in 500 000 kr i medlemslån genom nya medlemmar så fick vi låna
lika mycket av banken, förklarar Lasse.

n Välkommen till vår första range hälsar Lasse E och

OCH TILLSTRÖMNINGEN AV MEDLEMMAR HAR ALDRIG VARIT ETT BEKYMMER?
Vissa perioder har det varit tufft. 2008 började
golfen tappa mark och även vi led naturligtvis
av detta. I början strömmade medlemmarna
in. Vi var ganska snabbt uppe i 1000 medlemmar och under de första åren hade vi fantastiska siffror för greenfee. Naturligt att golfare
ville prova en ny banan, säger Lasse.
Hand i hand med detta hade vi en mycket
aktiv marknadsföring i regionen. Men viktigast
var ändå våra medlemmars engagemang. Det
är otaliga medlemmar som kommit till Dalsjö
tack vare positiv resons från våra medlemmar.
Vilka ambassadörer!
INTENSIVA MÅNADER
Att jobba med golf är oerhört intensivt under
månaderna maj till september, men hur är det
på vintern?
Att sitta i ledande funktion på en golfbana
är tufft. Sitter man vid sidan kan det uppfattas

Tomas A.

n Ibland hade Lasse tid för träning – ser ut som spridda
skurar.
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n Fyra stolta herrar: Fredrik Leander, Tony Mullborn,

Lasse Eriksson och Göran Ljungberg vid nya såmaskinen.

Årets Greenkeeper – 2012
R

ÖDSVINGEL, ÄNGSGRÖE ELLER
RÖDVEN är något en greenkeeper på
en golfbana ofta har i tankarna.
Visst tänker jag på grässorter, men det är
lika viktigt att hålla reda på vädret. Vi jobbar
dagligen med och mot väder.
Orden kommer från Tony Mullborn och
han vet vad han talar om. I över 25 år har han
varit ett med Dalsjö.
I början jobbade jag bara på somrarna, men
från 1996 har det varit heltid, säger Tony.
EGENTLIGEN VAR DET EN ANNAN
YRKESVÄG UTSTAKAD?
Jag var utbildad elektriker, med inriktning på
kontorsmaskiner. Skulle börja tredje året på
gymnasiet, men missade vilken vecka jag skulle
börja. När rektorn ringde och efterlyste mej så
fortsatte jag att jobba. Jag tar det nästa år.
Det året har inte kommit än. De första åren
var han banarbetare och från 2000 blev han
banchef.

Visst har kunskapen om gräs utvecklats,
men viktigast är att vi som jobbar med gräs
har fått en större kunskap. Jag har gått alla
Golfförbundets utbildningar och det ger både
kunskap och trygghet.
Tony är tydligen lättlärd. 2012 blev han
utnämnd till Årets Greenkeeper av SGA –
Swedish Greenkeepers Association.
Hedrande och naturligtvis jätteskoj och det
sporrade till att lära sig ännu mer.
OM JAG SÄGER ENVIROJET – VAD SÄGER DU DÅ?
Drömmaskinen. Vilken grej det blev. Egentligen en maskin för att lufta greener. Tack vare
denna investering kunde vi lufta oftare. Och
vilken snackis den blev i hela Sverige. Var jag
än kom så ville man diskutera drömmaskinen.

VARFÖR DETTA INTRESSE FÖR GRÄS?Det har jag nog ärvt. Far ansvarade för
Domnarvsvallen och jag var ofta med. Jag lärde mej jättemycket och både jag och far levde
med gräs dagarna i ända, säger Tony.
Jag vill dock poängtera att jobba på en
golfbana är inte bara att klippa gräs. Det är
egentligen den lilla delen. Att vara greenkeeper
är allt mellan himmel och jord och jag lovar att
den ena dagen inte är den andra lik.
Under Dalsjös första 20 år öppnades banan
för spel någon vecka in i maj och idag öppnar
vi i slutet eller mitten av april. Har gräset blivit
bättre?

GAV DEN NÅGRA EFFEKTER?
Absolut. Den har lagt grunden till dagens fina
greener och vi kan inte nog tacka våra sponsorer för denna investering.
Och i år har vi haft en stimp på fantastiska
11,2.
Det har aldrig varit högre, men det är egentligen inte det viktigaste. Det är viktigare att ha
samma rull på alla greenerna. Att klippa ner
till 3 mm är inte bra för gräset i långa loppet.
Därför är det viktigt att man inte klipper för
ofta utan även vältar greenen lite oftare.
Från 2012 har Tony tagit steget från banan
till klubbchefs- och VD-stolen.
Kändes som jag ramlade in på ett bananskal. Jag hade turen att få gå klubbchefsutbildningen samma år och det har betytt mycket.
Vill även påpeka att det är en otrolig fördel att

n Tony Mullborn älskar att köra stora maskiner, som gör

n Tony Mullborn tillsammans med gäng kollegor: fr v Sam-

Dalsjö än bättre.

uel Eriksson, Tony, Håkan Norström och Mats Dahlqvist.

ha en inblick i hur man jobbar på banan som
klubbchef.
Idag är Tony Mr Dalsjö precis som Lasse
Eriksson var på sin tid.
Ordning och reda har varit Dalsjös ledord
ända från starten och Tony lever verkligen upp
till detta.
Man skall inte behöva leta i onödan. Var sak
på sin plats är det som gäller, säger Tony.
Sommarmånaderna är hektiska för Tony
och hans kollegor.
TEAMARBETE
Viktigt att vi jobbar som ett team, har mål att
jobba efter och framförallt att vi har en bra
sammanhållning.
Tony har alltid många bollar i luften och alla
vill byta några ord med honom. Med ett leende på läpparna konverserar han med alla. Han
tar sig tid, lyssnar och förklarar.
Det gäller att vara synlig. Vi är ju till för
medlemmarna och inget annat.
Idag är han klubbchef för Dalarnas största
golfklubb.
Det är både angenämt och skoj. Och störst
skall vi vara även i framtiden, säger Tony.
Lycka till!
Tack och ha det bäst, avslutar Tony.
Det sistnämnda är Tony i ett nötskal. Alltid lika
positiv och omtänksam. En verklig ambassadör för
Dalsjö och Dalsjöandan.

n Tony tillsammans med några andra kollegor: Anna

Carlander, Calle Vanjura, Stig Andersson, Sture Egonsson,
Åsa Hagberg, Mats Dahlqvist och Tony.
DALSJÖ GOLF
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Golf? Nä, det var inget för mig

n Rolf – detta är annat än en bandysving. Christian Söderström drar på för fullt.

J

AG VÄXTE UPP I bandystaden Söderhamn. Där fanns det golf. Men det var
uppnästa gubbar med fin titel som spelade golf. Inte vi andra.
Möjligen fick vi en stund för att spela hockey-bockey, men där avdankade bandyspelare
från Broberg körde över oss, både bokstavligt
och målmässigt.
In på golfbanan kom jag aldrig. På håll
stod vi och kikade på människor som, i fina
bilar, kom i röda eller vita långbrallor och märkeströjor och så hade man en tröja virad runt
axlarna. Damerna lyste med sin frånvaro, bara
gubbs i olika valörer, viktmässigt sett.
Det tog många år innan jag kom i kontakt
med golfsporten, trots att jag då var sportreporter på Falu Kuriren. Golfen levde liksom
sitt eget lilla liv, var inte de som stod i farstun
på redaktionen och ville ha in text i tidningen.
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Det var först på min 50-årsdag som jag
hamnade i golfens nät. Pojklaget i fotboll, i
Svärdsjö, som jag tränade, ville nog bli av mig
och uppvaktade mig med golfutstyrsel. På den
vägen är det. Golfen är som en drog.

vägen för bollen. Vad gällde? Jag hade ingen
aning, men tog chansen och skrev att jag naturligtvis plockade en bukett av blommorna
och gav till ”fröken Åsa”. Jag fick rätt och
godkändes! Det gröna kortet var mitt.

”HÄLSA ARTIGT”
På den tiden var det inte bara att åka till Dalsjö
och bli medlem. Jag minns att jag på skakande
ben anmälde mig till Lasse Ericsson. Man
hade hört hur sträng han var.
Jo, medlem blev jag efter avlagda prov både
i att ”hälsa artigt” som att få upp bolluslingen
ur bunkern, ett problem som fanns för 21 år
sedan - och kvarstår!
Minns provskrivningen, också den på darrande ben och ”fröken Åsa” som rättade mitt
genomförda prov. En fråga gällde, minns jag,
hur man fick göra med blommor som låg i

RÄTT TRIVSEL
Har känt den rätta trivseln i Dalsjö allt sedan den dagen jag gick med. Hörde talas om
”regelnissarna” i gubbgolfen, men har aldrig
träffat någon. Trivsel, trivsel och trivsel är det
som gäller.
Jag var, de första åren, skakande rädd för
caddiemasters. Tänk då Lalle eller Tägtström
kom åkande, då gällde det att skärpa sig. Tänk
att bli avtagen av banan, man hade ju hört
skrönor där man ”ryckt det där gröna kortet”,
på livstid?
Åren har gått, golf är kul. Golf är en sjuk-

Det hände på Dalsjö!
dom, en drog. De som inte spelar har rätt
då de säger att vi golfare är lite knäppa. Det
värsta lär vara att hamna intill golfare på en
fest. En golfare kan bara prata golf. Säg inte
emot. Att bli smittad av golf är precis som att
få malaria, kolera eller en rejäl magsjuka i en
indisk by utan tillgång till toa...
Med i snitt 100 rundor per år så hade jag
efter drygt 20 års harvande givit upp tanken på
en hole-in-one, sådant gör kompisar, inte jag.
SER UT SOM HÖKAR
Men vad händer? Efter nästan 21 års harvande
så sker det. Dagarna innan operation av båda
mina ögon och fortfarande med midsommarfirandet i kroppen, så händer det. Pang och
det ser bra ut, men min syn räckte inte för
att följa bollen ända fram till hålet. Men mina
spelkompisar, som ser som hökar och har en
syn som jag, som synskadad, avundas dem, var
säkra: den är i!
Jo, den är i, på tvåan. Och det var ett riktigt
golfslag, inte med en driver eller ”trä” utan
med ett järn. Om det nu har någon betydelse
hur det gick till? Det kommer ju inte att synas
på den lilla skylten i restaurangen där alla vi
hole-in-one-are hyllas, där står inget om hur
det gick till, trots att säkert många förstås
funderar...
Champagne efter 9 hål och i varje fall gladde det krögar-Tommy som fick sälja skumpa.
BANDYSLAG...
Det tog nästan 21 år. Med den statistiken så
kommer jag att slå till då jag är 92 år!
Golf är kul! Men hur många gånger har
man inte tänkt sälja klubborna och hela skiten
på Blocket? Men så har man, på något underligt sätt fått till en birdie och det har – också
det kan verka konstigt då man sett mitt golfspel – fått in ”ett par eaglar” och annonstankarna har bleknat.
Det är så golfen är!
Det är, som sagt, en sorts drog, en sport
som är som en EKG-kurva, men där ljusa
stunder, som att slå Peo Karlström på longdriving, ger nytt hopp. ”Typiskt bandyslag från
Broberg” muttrar Karlström, som är skåning
och inte vet ett dyft om bandy. Sådant värmer
och ger ny styrka.
Gubben är på G igen! Och det är bara drygt
20 år tills nästa fullträff kommer, statistiskt
sett. Men golf är något helt annat än snustorr
statistik...
Rolf Gunnarsson
(Hcp kring 20 och vice ordf i klubben)

n Vår PRO Fredrik Ingmarsson hjälper Hans Anders-

n Ewa Pettersson och Cissi Berglund firar Cissis

son tillrätta i djungeln av klubbor.

Hole In One på hål 2 tillsammans med två medspelare.

n Finbesök på hål 4. John Haglunds får ute på

n RM-general Peter Björklund ser nöjd ut.

n Ett gäng käcka damer på väg ut: Inger Eriksson,

n Ett stort steg för Dalsjö GK – Studion invigs.

n Dalsjö syns även på vägarna. Ett samarbete med

n Sven-Eric Tägtström, Helena Gschweicher Yngves-

söndagspromenad.

Margareta Olsson, Monica Linder och Ann Marie
Nygren.

Rolf Ericsson Bil.

Initiativtagare var Bengt Niklasson.

son och Ulla Tibäck var tre av många som jobbade
ideellt under Riksmästerskapen 2013.
D
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1992

Till midsommar öppnades Dalsjö för spel.
Visserligen bara 13 hål men ändå. Vilken stor
dag för många. Den 1 juli var det dags för spel
på alla 18 hålen.
Den 6 september invigdes banan under
pompa och ståt. Kändisarna stod på rad: Ingo
Johansson, Sven Tumba, Göran Högosta,
Mimmi Hjort, Totte Wallin, Jonas Nilsson,
Cattis Glasser-Bjerner, Pernilla Wiberg och
Ola Rylander fanns på plats.
Klubbchef Lars Eriksson anlände genom
ett tandemhopp. Han passade för övrigt på
att ringa sin fru Inger medan han beskådade
sin framtida arbetsplats från ovan. Inger visste
ingenting och när hon tittade upp så var det
han som hängde högt uppe i luften över vackra Dalsjö.
Innan invigningen hade klubbens båda anställda P-O Karlsson och Mats Dahlqvist haft
intensiva dagar. Rangen och övningsområdet
hade färdigställts. 300 kubikmeter skog hade
tagits ner och man hade tillverkat och målat
600 banmarkeringar i rött, gult, blått och vitt.
Trion Björn Heimer, Thomas Andersson
och Eva Wikner-Granström presenterade
klubbens första logo. Ett stiliserat rådjur som
ger en naturlig koppling till gamla jaktmarker.
Nu skulle det istället jagas bollar på Dalsjö.

Klubben hade 640 medlemmar och greenfeegästerna var 4008 första året – en imponerande siffra.
Klubbmästaren Lars Eriksson överlät sitt
pris, i form av golflektioner, till klubbens första kvinnliga medlemmar Elsy Forsmark och
Margareta Olsson.
Vid ett medlemsmöte den 9 november
beslutades att börja byggandet av ett klubbhus.
50 medlemmar anmälde sitt intresse att hjälpa
till och Helge Eriksson blev byggansvarig. En
skolpaviljong från Lugnet i Falun köptes in för
under miljonen och klubbhuset skall innehålla
shop, kansli, restaurang och omklädningsrum.
Totalt hade det investerats 12,9 miljoner i
banan och medlemmarna hade stått för 7,9
miljoner – alltså 61 procent.

1993

Årets stora begivenhet var invigningen av
klubbhuset den 20 maj och Helge Eriksson
fick äran klippa bandet.

Puttinggreen och tre övningshål blev klara.
En äldre nedmonterad lada blev scoreboard
och datasystemet GK 90 togs i bruk. Projektet
”Ett eget träd på Dalsjö” stöttades av många
genom att skänka 100 kr. Planteringen startade
under hösten.
Dalsjöandan började bli ett begrepp och för
första gången manande man stressade golfare i
Tee Time (det finurliga namnet hade för övrigt
Sven-Erik Eriksson kommit på) att köra försiktigare genom Dalsjö By.
Klubben hade 860 medlemmar och inte
mindre än 7 494 greenfeegäster – ett snitt på
47 gäst spelare/dag. Med andra ord mycket
spel på banan. Hål 4 och 5 visade sig vara
svåra och blev en stoppkloss. Forecaddies blev
räddningen.
150 nybörjade utbildades och 34 företag
stöttade Dalsjö GK och inte mindre än 50
ungdomar deltog i regelbunden träning under
Thomas Jansson och Lars Haglöfs ledning.
Linus Corin och Marcus Jansson vann varsin
klass i Constella Cup.

n Ett välbesökt årsmöte.

n Ibland kan det gå snett. En besviken golfare kastade

upp fyra klubbor i björken. Samuel Eriksson är högst upp
och Tony strax efter och hämtar ner klenoderna. Historien
förtäljer inte om klubbkastaren fortfarande spelar golf.
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n Lars Lund hoppas få ta del av det fina prisbordet.

n Prisutdelning på en företagsgolf.

1994

Årets nyhet var ”Grönt kort på en vecka” och
Grön tee för nybörjare. Längden var 4000
meter.
Banan öppnades för spel den 11 maj – vilket var tidigt. Klockstapeln fanns på plats på
hål 5 – allt för att påskynda speltempot.
Rolf Sandström sponsrade med en friggebod för möten och klubbstuga för klubbens
200 ungdomar under 16 år. Totalt hade klubben sprängt 1000 – strecket och hade totalt
1083 medlemmar.
Dalsjö var nominerade till Gyllene Hästen
och i Kupolens inomhushall, som sköttes av
Lalle och Jan Carlsson, hade det slagits över
200 000 bollar. Idrottsligt börjar det hända
saker. Dalsjö anmäler för första gången ett
herrlag till seriespel – Calle Lundberg, Håkan
Byberg och Conny Åslund håller i trådarna.
Damupptakten lockade inte mindre än 70
damer.

1995

Vilken tuff vinter och vår. Banan öppnades
först den 23 maj och årets första HIO kom
först den 17:e augusti genom 14-årige John
Kvarnström på hål 16. John använde sin driver.
Midsommar Jansson arrangerades för första
gången och H55 och D 50 startar sin verksamhet under devisen ”Träffas och ha kul”. 17
herrar och två damer träffades hela sommaren.
Torsdags scramble är uppskattat och populärt.
Alltid mellan 50 och 70 startande.
Green team bildas och Dalsjö genomför sitt
första juniorläger med övernattning i Ornäs
IK:s klubbstuga.
Den 17 oktober presenterades en första
skiss på en ny 9-håls slinga. Banarkitekterna
Jeremy Turner och Peter Nordvall gjorde en
långsiktsplan för Dalsjö.

1996

Eva Lundh blev klubbens 1300:e medlem och
idrottsligt fick vi en framgång genom Calle
Lundberg. Han blev vår första distriktsmästare.
Green Team delades upp i Green Team 16
och Green Team 17 och det viktigaste av allt –
Green Teams 10 budord presenterades.
Vår bana blev slopad och långa speltider var
en het fråga. Vi blev en av de första banorna
med en eldriven greenklippare. Hål 16 byggs
om och överblivna massor användes för att
lägga igen diket på hål 13.
Vandringspriser till Midsommar Jansson –
Trägubben – delades för första gången ut av
tävlingsledaren Jan Gustafsson. Trägubben var
skänkt av Anderz Söderström.
Nu spelades det även golf nattetid. Näringslivet Falun-Borlänge anordnade tillsammans med Dalsjö nattgolf.

n Håkan Söderlund, Åsa Hagberg och Lasse Eriksson propagerar för Dalsjö.
n Jesper Hansen, Birgitta Hedkvist och Bosse Wickberg
hade en fin golfdag på Dalsjö.

n I Falu-Kuriren kunde man läsa följande: Golfproffset Mimmi Hjort hade en tråkig dag på Dalsjö när hon spelade FF-golfen
med två lönnfeta direktörer. Direktörerna enligt FK var Gunnar Bergström och PeO Karlström.

n Ett gäng lovande ungdomar. Linus Corin och Marcus
Jansson har vunnit Constella Cup.
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1997

Dalsjö tog på allvar steget in i IT-samhället.
Frågan är vad medlemmarna tyckte? I Tee
Time kunde man läsa följande: ”alla medlemmar kan vara lugna för Åsa på kansliet svarar
i telefon och tidsbokningen fungerar som
vanligt, men förändringen har startat för våra
1284 medlemmar.
Hastigheten genom Dalsjö by är fortfarande
hög. Nu kommer uppmaningen till klubbens
alla golfare ”En stressad golfare är en dålig
golfare”.
Dalsjö GK har flest ungdomar av alla Sveriges 18-håls klubbar. Imponerande 150 ungdomar deltar i green team verksamheten.
Ulf Hedlund FBGK satte nytt banrekord
med 71 slag.
Halva rangen har fått grästee och Ladan på
korthålsbanan har restaurerats. Tältet vid 7:ans
tee tas bort. Området vid första hålets backtee
blir chippinggreen.
Vår första ambassadör Ola Rylander gör
sin första HIO på hål 6 och Greenkeeper P-O
Karlsson kan sin bana. Vann lätt funktionärsgolfen med över 60 deltagare.

1998

Dala Open genomförs för första gången i
samarbete med Falun-Borlänge Golfklubb.
Om och tillbyggnad av klubbhuset sker
under året och hål 17 är en snackis. Det finns
många idéer om förändring - hålet försvinner
vid en ombyggnad till 27 hål, gör om till par 3,
damm framför röd tee och bredare landningsområde, undersöka alternativa grundmaterial
och anlägga en ny fairway framför till diket.
Nu börjar tjejerna visa framfötterna – seger
i Dalaserien. Ingela Nilsson och Helena Byberg vann Sverigefinalen i Triss Lady.
Per Lysell, Samuelsdal sänkte banrekordet
till 69 slag.

1999

Nya omklädningsrum med tävlingsexpedition
byggs, vilket innebär att restaurangen blir större när omklädningsrummen försvinner.
Nytt övningsområde vid infarten bearbetas
och sås. Vi får nya markeringar på banan – vit
150 meter, gul 100 meter och röd 75 meter till
framkant green. För första gången provades
att vända på banan – 1:an blev hål 10 och hål
10 blev 1:an.
Internetbokning och att förboka sällskapsronder är årets nyhet, men det kostar att boka
i förtid. 10 kr/bokad internettid och 50 kr/
person i sällskapsrond.
Bengt Hurtig startade seniorgolfen. En
gång i veckan träffas man och spelar 9 eller 18
hål. På ungdomssidan blir Gustaf Wåghäll den
första Dalsjöspelare att kvalificera sig till riksfinalen Electrolux Cup.
Damlaget – Yvonne Astor, Camilla Björkman, Renée Eriksson, Lena Hultdin, Maria
Lindfors och Jeanette Öst – är åter i Dalafinal.

n Här firas Dalsjös 1000:e medlem av bl a Per-Erik Kjellberg och Lasse Eriksson.

n Helena Byberg och Anneli Andersson kontrollerar sina
scorekort.
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n Peter Björklund, Mårten Norragård, Bosse Ågren och
David Danielsson på ett årsmöte.

n Åke Roos tillsammans med sonen Henry.

2000

Starttider ändras – tidigare var det start var 7:e
resp 8:e minut och nu blev det var 8:e och 9:e
minut. Och när du skall gå till sexans hål får
du gå en ny väg.
Åter igen har Dalsjö ett par med i finalen
av Scandic Golfers Trophy. Denna gång Helena och Håkan Byberg. Tidigare har Lars
och Inger Eriksson samt Peter och Elisabeth
Björklund deltagit.
Nya rangeområdet harvas och sås.

2001

Maskinhallen byggs klart och äran att få klippa
bandet hade ungdomarna Andreas Mullborn,
Per Karlsson, Lina Björklund och Helena
Jancke.
Vi får en vacker damm på hål 8 och bokning av tider är nu helt datoriserad.
Green Teams ansvarige Anders Björkman
tar fram en plan för 2001 – 2005. Nu talar
man om bredd, talang och elit. Samtidigt gör
man en ordentlig tjejsatsning.

2002

Hål 5 har alltid varit en stoppkloss vid hög
beläggning. Nu görs den om och en ny vacker
vy öppnar upp sig från tee. Nytt tee blir det på
hål 15.
Rangen flyttas och det blir 25 utslagsplatser
med sex under tak och med målgreener ute på
fältet.
10-års jubileum och lite extra pompa och
ståt. Över 100 anmälda till Midsommar Jansson där tävlingsledarna Inger Eriksson och
Jan-Åke Kansbod dagen till ära var uppklädda
i folkdräkt.
Både damerna och herrarna hade över 25
aktivitetstillfällen under året.
I Mästarnas Mästare var det tjejerna som
dominerade. Till slut vann Ewa Pettersson
före Ingela Nilsson.
Diskussioner startades om köp av stiftargruppens aktier samt att förvandla nuvarande
reverslån till från medlemmarna till spelrätter.

2003

Vid ett extra årsmöte den 15 april beslutades
att Dalsjö GK skulle köpa 1 245 stiftaraktier
för 1 250 000 kr.
Vi hade 1265 medlemmar, 6 500 greenfeegäster och GK 96 gick i graven och ersattes
av GIT. Stefan Jonsson och Åsa Hagberg var
de drivande i detta projekt.
Idrottsligt var det ett framgångsrikt år. Herrarna tog steget upp i div II, Lina Björklund vann
en deltävling i Bankboken Tour Riks och blev
tvåa i Dala Open, Micke Löfkvist gick vidare
i Bankboken Cup, Damerna vann dalaserien,
Ingela Nilsson och Annabella Söderkvist gick
vidare till Riksfinalen i Triss lady och Therese och Ros-Marie Vestlund till regionsfinal i
Volvo Cup.
Internt hade vi 6 klubbkvällar, 17 klubbtävlingar, 22 damaktiviteter, +55 varje tisdag
och 8 ungdomstävlingar. Green Team fick en
ny ordförande i Bengt Niklasson och Reine
Pettersson tangerade banrekordet med 67 slag
och blev dessutom Mästarnas Mästare inför
ett 50-tal åskådare.

n Två lovande golfare: Per Karlsson och Micke Löfkvist.

n En glad segrare Rune Sjöö.

n Green Team har fått proffsträning av Ove Sellberg.

n Ola Berg slår ut från taket i en Midsommar Jansson.

n Lalle Karlsson tillsammans med Renate och Lars-Ove

n Tomas och Fredrik Landstedt hade gärna vunnit den

n Inte bara nio-hålsfika och luncher på Dalsjö Krog utan

Staff.

fina bilen.

även kräftskiva.
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2004

2006

2007

För första gången i klubbens historia väljs
en juniorrepresentant in i klubbens styrelse.
17-årige Johan Sonesson fick förtroendet och
hans devis nämndes ofta – Respekt bygger
respekt.
Under vintern hade vi ett golftält på parkeringen, men trots detta tappade vi 27 medlemmar. Golfen är inne i en mindre medlemskris
– totalt slutade över 1000 spelare i Dalarna.
Nya medlemsformer kommer till – en nyhet
var medlemskap för småbarnsföräldrar.
Green team hade 81 barn i sin verksamhet
och tio tjejer fick äran att besöka Annika Sörenstams tävling Scandinavian TPC. Ledare
var Ronny Malmlöf, John Kvarnström, Karin
Sandström och Kicki Björklund.
Det börjar alltmer talas om SGF:s rankinglista på Dalsjö. Lina Björklund är rankas 265
för damer. Micke Löfkvist är rankad 129 bland
pojkar.

Drömmaskinen Envirojet är på plats. En maskin som grundfinansierats av våra sponsorer.
Maskinen luftar och mjukgör våra greener.
Den skall lägga grunden för framtidens fina
greener.
Bengt Niklasson blev utnämnd till årets
ungdomsledare på Skandia Junior Golf 2007.
Priset på 10 000 kr delades ut på SGF:s årsmöte. Hedrande för Dalsjö och framförallt för
Bengt.
Under året start vi ett greenfee samarbete
med Falun-Borlänge Golfklubb, 103 ungdomar deltog i Green Teams verksamhet, ett
golfprojekt startar på Ornäs Skola, Pontus
Henriksson vann Skandia Tour Riks på hemmaplan, Micke Löfkvist fick Wåghäll-stipendium på 5000 kr och sommargolf introducerades.
Numera möts vi inte bara av ett leende när vi
anländer till Dalsjö utan även massor av blommor pryder infart mm. Gunnar Bergström har
lagt sin hand över blommorna och är klubbens
egne trädgårdsmästare.
Tunabygdens Fågelklubb gör en fågelinventering under april – juni.

n H 55 upptakt med bland annat Sven-Eric Tägtström,

n John Kvarnström, Ewa Pettersson och Kjell Grahnström

n Ett gäng glada golfare: Åke Embretzen, Marianne

n Susanne kunde inte bara laga god mat. Här hon vunnit

n Midsommar Jansson och dagen till ära har Inger Eriksson och Jan-Åke Kansbod klätt upp sig i folkdräkt när de
gratulerar segraren Stig Andersson.

n En välbesökt damupptakt.

I Tee Time var det stora rubriker – ”Vi öppnade banan rekordtidigt – den 5 maj”.
En nyhet för året var att vi startade barnpassning och herrarna Frank Joura, Karl-Erik
Hammarberg och Åke Roos var flitiga snickare
vid taköverbyggnad på uteserveringen.
Idrottsligt handlade det mycket om Lina
Björklund. Utsedd till årets tjejjunior i Dalarna
och hon tog klivet över till USA. Hon provade
på livet som golfspelande collegestudent.

2005

Vi tilldelades guldcertifikat för juniorvänlig
anläggning som den 18:e klubben i Sverige.
Green Team tar nya steg i utvecklingen.
Knatteverksamhet för pojkar och flickor och
man inför utvecklingssamtal med ungdomarna
och föräldrar. Dessutom genomförde man
med 19 föräldrar och andra vuxna under helgen 26–27 augusti nattvandring i Borlänge
Centrum.
1180 medlemmar visar GIT och 164 nya
medlemmar under året och banan öppnades
tre dagar tidigare än rekordåret 2004.
Kari Kelkkanen blev Mästarnas Mästare
och spelare som Micke Löfkvist, Johan Sonesson och Lina Björklund börjar nämnas med
respekt i Golf Sverige.

Sune Hellgren, Bror Kvarnström, Bengt Niklasson och Kalle
Frisk.

en golftävling tillsammans med Peter Evertsson.
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är beredda för dagens golf.

Såmmé och Hans Ahlin.

2008

Efter åtta år tog fairwayklipparen pension. En
ny och modernare fanns på plats. Banpersonalen jublade.
Dalsjö och Green Team blir IQ-certifierat.
Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund överlämnade
3000 kr i stimulansbidrag samt certifikatet för
resor till och från träningar och tävlingar. IQ
står för idrottskvalitet.
Micke Löfkvist närmar sig eliten. 16:e på
Dala Open och fyra på Hagge Open. Dessutom distriktsmästare för både juniorer och
seniorer. En som redan varit i eliten är tennisstjärnan PimPim Johansson. Nu satsar han
på golfen i Dalsjö.
Vi fick nya markeringar på fairway. Nu blev
det plattor på 100, 150 och 200 och till mitten
av green.

2009

130 barn/ungdomar finns med i Green Teams
verksamhet och GIT visar att vi har 1204
medlemmar. Greenfeespelet sjönk rejält denna
regniga sommar.
Nu skall vi få ännu bättre greener. Tony och
hans manskap har köpt in ett antal singelklippare. Vi får bättre greener och en vältränad
personal. För övrigt hade vi för första gången
vintertäckt samtliga greener.
SGF gör en satsning ”Grönt ljus – juniorverksamhet som ger resultat”. Dalsjö och
Green Team är naturligtvis med på tåget.
Under vintern fick samtliga medlemmar att
ge sina synpunkter på nuläge och hur framtiden skall se ut i en enkät. Det kom in många
värdefulla tips.
Micke Löfkvist fortsätter att leverera.
Banrekord med 66 slag, trea på Dala Open,
fyra i Norrporten Open i Sundsvall och han
försvarade DM titeln i både junior- och seniorklassen.

2010

Planer på ett Närspels/Övningsområde finns
på agendan. Bengt Niklasson är initiativtagare
och projektledare och redan finns det 1,5 miljoner i externa bidrag.
Elitlaget vann mot alla odds div 2 och är
klara för spel i ettan – stort!
Micke Löfkvist hade ena foten inne i golfens finrum. Micke kvalade till herrtouren och
var så nära.
Dalsjö Golf & Business Club firar 20 år
med extra aktiviteter.

n Byggherrarna Janne Gustavsson och Leif Engdahl har
bestämt hur omklädningsrummet skall byggas om.

n Europamästaren i bowling Björn Bjussa Johansson ser
till att tavlan med HIO är aktuell.

n En härlig samling unga golfare.

n Lina Björklund och Helena Jahncke blir uppvaktade på
ett årsmöte.

n Bengt Hurtig, Bengt Niklasson och Leif Jönsson diskuterar klubbval

n Anders Pettersson slår längst i klubben och har med
framgång deltagit i stora Long Driving tävlingar.
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2011

2012

n Raymond och Kia Karlsson har vunnit Dalsjö Dubbeln

n En trio lyckliga medaljörer under KM; Mattias Sundkvist, Calle Söderström och Gustav Johansson.

n Sara Håkansson har vunnit KM för D 40.

n 15 gånger har Elisabet Björklund vunnit KM för damer

Leif Engdahl har ritat en sexhåls korthålsbana, så utformad att den är möjlig att spelas av
rullstolsburna. I samband med detta handikappanpassas byggnaderna.
Arbetet med närspels- och övningsområde
har startat.
Micke Löfkvist startade säsongen strålande
– trea i Hjo Open och nia i Mosjö. Premiär på
Nordea Tour blev det i Söderby.
Det historiska herrlaget i div I bestod av
följande spelare: Micke Löfkvist, Johan Sonesson, Johan Andersson, Pontus Thurin, Fredrik
Ingmarsson och Carl Söderström. Coacher är
Björn ”Bjussa” Johansson, Mats Lundström
och Owe Hellström. Rune Gustafsson är mental coach.
Under året fick vi en bild av åldersstrukturen i vår klubb: 6–10 år 15 medlemmar, 11-20
år 105, 21-20 år 123, 31-40 år 139, 41 – 50 år
184, 51-70 år 248, 71-80 år 47 och över 80 år 8
medlemmar.
I november tar Helena Byberg och Karin
Sandström över ledningen av GreenTeam.
Och här kommer en bild av hur stor vår
bana är: vi har 10 000 kvm green, 110 000
kvm fairway och totalt är banan på 750 000
kvm. En liten jämförelse – 110 000 kvm fairway motsvarar cirka 18 fullstora fotbollsplaner.

och uppvaktas av tävlingsledaren Sven-Eric Tägtström.
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Klubben har genomfört en konvertering där
cirka 80 procent av medlemmarna gick med på
att byta sin revers på 15 500 kr mot två B-aktier värda 7 500 kr/aktie.
I oktober invigdes korthålsbanan, numera
kallad ”Lilla Banan”, efter 3 000 timmar ideellt arbete, med inbjudna gäster och media.
Invigningstalet var knappt klart förrän nästa
projekt på initiativ och under ledning av Bengt
Niklasson kom igång, Dalsjö Golfstudio, ritad
av Leif Engdahl, och med högteknologisk
utrustning för svinganalys och clubfitting och
med simulatorgolf under vintermånaderna.
Dalsjö GK blev utnämnd av Svenska Golfförbundet till årets juniorvänliga anläggning.
Tee Time gick i graven och e-brevet kom
istället med Rolf Gunnarsson som redaktör.

– imponerande.

2013

Bana öppnades den 6 maj och den nybildade
resursgruppen bidrog med hela 1600 timmars
ideellt arbete. Den 21 november bommade vi
igen banan.
Dalsjö Golfstudio invigs den 19 juni. Den
är helt finansierad genom externa bidrag på
525 000 kr och genom insatser av sponsorer
och 525 timmar ideellt arbete.
Vi hade äran att arrangera RM (Riksmästerskapen) för herrar 55 + med 140 startande. En
bland många kända golfnamn var Kenta Nilsson, Mr Magic under sin fantastiska hockeykarriär. Till sin hjälp hade han hustrun Helen
Alfredsson som caddie.
Elitlaget (Mikael Löfkvist, Calle Söderström, Mattias Sundqvist, Pontus Thurin,
Pontus Norrström och Pontus Henriksson)
klarade sig kvar i div I och över 80 ”gubbar”
har deltagit i Aspelin Cup. Segrade gjorde
Christer Grabb före fjolårets vinnare Rolf
Gunnarsson. Även damerna hade en fin verksamhet. Inte mindre än 81 damer har deltagit i
verksamheten.
Under året startades, i samarbete med
Dalarnas Golfförbund, en utveckling av Handigolf Dalarna.

n Segrare i KM foursome – Andreas Norrström och
Christian Söderström.

2014

Det längsta spelsäsongen i klubbens historia.
Banan öppnades redan den 10 mars med provisoriska greener och den 6 april med ordinarie. Banan stängdes först den 12 december.
Green Team hade över 100 ungdomar i
sin verksamhet och Carolina Sandström resp
Gustav Johansson årets bästa juniorer.
Anders Pettersson visade framfötterna
både en och två gånger i longdriving-tävlingar.
Herrlaget tog sin bästa placering i div I. En
femteplats och ledare var Björn ”Bjussa” Johansson.
I våra klubbtävlingar hade vi inte mindre än
882 startande. H 55 hade tävlingar från den 4
april till den 25 november och i Aspelins Cup
noterades rekordpoäng av Bo Norrström.
Mode Eva Cup vanns av Gunhild Fränkfors.

2015

Vi hade banan öppen framtill slutet av december. På själva julafton stod ett tiotal bilar på
parkeringen och några fanatiska golfare tog
sig en runda innan julmaten och Kalle Anka
på TV.
Herrlaget klarade sig kvar i ettan efter särspel. Över 1200 startande i våra klubbtävlingar
och Göran Kers tog hem den gröna kavajen
från Aspelins och damerna motsvarighet
Mode Eva Cup vanns av Else-May Klavhed.
Vi fick en ny bredare semiruffklippare och
renovering av hål 17 har startat.

2016

För att öka tillgängligheten på banan, för
medlemmar som inte tävlar, hade antalet
klubbtävlingar minskats. H 55 ökade däremot
sitt deltagarantal. Inte mindre än 105 deltog i
Aspelin Cup och Björn Toresson vann. Sune
Hellgren gjorde sin sista säsong som ansvarig
efter många års fantastiskt arbete. Eldsjälen
Birgitta Berglund vann Mode Eva Cup.
Banan öppnades för spel den 20 april efter en gynnsam övervintring av gräsytorna.
Förmodligen den bästa på 24 år. Den 8 juli
öppnades åter hål 17 som par fyra. Totalt hade
klubben 1340 medlemmar.

n Linus inför en lektion i vår eminenta studio.

n Dalarnas Golfförbunds ordförande Janne Svedin tillsam-

n Tony Mullborn utbildar grabbarna som sköter våra bunkrar.

n Hassan och Mohammed fixar fika mm till oss.

mans med Stefan Berglund.

n Bosse Norrström och S-O Zetterström röjer vid ettan.

n Tre glada segrare Jörgen Engerfelt, Roland Eriksson och
Gustav Sandström.
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Klubbmästare 1991-2016

												
												
												

År

Dam

Herr

1991		
1992
Helena Eriksson
1993
Anneli Andersson
1994
Elisabeth Björklund
1995
Maria Håkansson
1996
Elisabeth Björklund
1997
Elisabeth Björklund
1998
Elisabeth Björklund
1999
Elisabeth Björklund
2000
Elisabeth Björklund
2001
Lina Björklund
2002
Lina Björklund
2003
Elisabeth Björklund
2004
Andreas Stenback
2005
John Kvarnström
2006
Elisabeth Björklund
2007
Elisabeth Björklund
2008
Elisabeth Björklund
2009
Elisabeth Björklund
2010
Elisabeth Björklund
2011
Elisabeth Björklund
2012
Elisabeth Björklund
2013
Elisabeth Björklund
2014
Elisabeth Björklund
2015
Ingela Nilsson

År
2016

Damer
Ingela Nilsson

Junior Herr

Junior dam

D 40

Lars Eriksson										
Jonas Carlander
Lars Alzén									
Calle Lundberg
Tobias Eklund
Jennie Nordlöf								
Calle Lundberg
Andreas Lundmark
Jennie Nordlöf
Ulf Påhlsson							
Håkan Skärström
Andreas Stenback		
Bo Olsson
Andreas Lundmark
Andreas Stenback									
Conny Åslund
Robert Karlsson									
Robert Karlsson
Robert Karlsson									
Kalle Wanjura
Kalle Wanjura
Sara Björklund								
Calle Lundberg
John Kvarnström
Lina Björklund								
Kalle Wanjura
Lina Björklund								
Calle Lundberg
Magnus Eltin
Lina Björklund								
Reine Pettersson
Jens Rödöö									
Johan Sonesson									
Johan Sonesson					
Johan Andersson
Erik Melin				
Mikael Löfkvist
Mikael Löfkvist				
Mikael Löfkvist
Mikael Löfkvist				
Mikael Löfkvist
Mikael Löfkvist				
Peter Björklund
Mikael Löfkvist				
Mattias Sundqvist
Mattias Sundqvist				
Mikael Löfkvist
Mattias Sundqvist				
Mattias Sundqvist
Gustav Johansson				
Carl Söderström
Gustav Johansson
Carolina Sandström
Sara Håkansson		
Mattias Sundqvist
Gustav Johansson			

Herrar
Richard Jahncke

Herrar Junior
Elias Willemark

Damer Junior
Milva Molin

H 22
Mattias Sundqvist

H 30
Carl Söderström

Klubbefattningar 1991-2017
År
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Ordförande
Lars Eriksson
Leif Jonsson
Bo Olsson
Bo Olsson
Bo Olsson
Stig Hultdin
Peter Björklund
Peter Björklund
Peter Björklund
Peter Björklund
Peter Björklund
Peter Björklund
PeO Karlström
PeO Karlström
PeO Karlström
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Greenkeeper
Klubbchef
P-O Karlsson		
P-O Karlsson
Lars Eriksson
P-O Karlsson
Lars Eriksson
P-O Karlsson
Lars Eriksson
P-O Karlsson
Lars Eriksson
P-O Karlsson
Lars Eriksson
P-O Karlsson
Lars Eriksson
P-O Karlsson
Lars Eriksson
P-O Karlsson
Lars Eriksson
P-O Karlsson/Tony Mullborn
Lars Eriksson
Tony Mullborn
Lars Eriksson
Tony Mullborn
Lars Eriksson
Tony Mullborn
Lars Eriksson
Tony Mullborn
Lars Eriksson
Tony Mullborn
Lars Eriksson

PRO
Jonas Carlander
Jonas Carlander
Jonas Carlander
Jonas Carlander
Jonas Carlander
Mårten Norragård
Mårten Norragård
Mårten Norragård
Lasse och Anna Svensson
Ronny Malmlöf
Ronny Malmlöf
Ronny Malmlöf
Ronny Malmlöf
Ronny Malmlöf
Ronny Malmlöf

Krögare

			

Anderz Söderström/Benny Astor
Marie Fagerlind/Åsa Bengtsson
Camilla Andersson/Anderz Söderström
Camilla Andersson/Anderz Söderström
Ulf Andersson
Susanne Svensson
Susanne Svensson
Susanne Svensson
Susanne Svensson
Susanne Svensson
Susanne Svensson
Susanne Svensson
Susanne Svensson

												
												
												

D 50
H 35
H 45
H 55
H 65 					
										
									
								
							
Ewa Hed						
									
									
									
								
								
								
								
									
									
Pär Malmborg
Adde Melin
Sten Lundén			
Calle Lundberg
Ronny Malmlöf
Roland Eriksson			
				
Tomas Andersson
Ronny Malmlöf
Roger Andersson
Sigmund Gräsvik		
				
Ronny Malmlöf
Bertil Dahl			
Pär Malmborg
				
Pontus Norrström
Peter Björklund
Roland Eriksson			
				
Fredrik Ingmarsson
Johhny Svedlund
Bertil Dahl
Jan-Olof Dahl		
				
Reine Pettersson
Johhny Svedlund
Bertil Dahl
Jan-Olof Dahl		
				
Pontus Norrström
Pär Malmborg
Börje Forsberg
Roger Andersson		
				
Joakim Gustafsson
Pär Blomqvist
Börje Forsberg
Jan-Olof Dahl		
		
Niklas Bergkvist
Pär Blomqvist
Peter Björklund
Jan-Olof Dahl		
				
Elisabeth Björklund
Richard Jahncke
Peter Öman
Thomas Nilsson
Ulf Påhlsson
H 40
Pontus Norrström

H 50
Johnny Svedlund

H 60
Roland Eriksson

År
Ordförande
Greenkeeper
2006
PeO Karlström
Tony Mullborn
2007
PeO Karlström
Tony Mullborn
2008
PeO Karlström
Tony Mullborn
2009
PeO Karlström
Tony Mullborn
2010
Lars Pettersson
Tony Mullborn
2011
Lars Pettersson
Tony Mullborn
2012
Lars Pettersson
Tony Mullborn
			
2013
Lars Pettersson
Tony Mullborn
2014
Lars Pettersson
Tony Mullborn
2015
Lars Pettersson
Micke Lagestam
2016
Christer Grabb
Micke Lagestam
2017
Christer Grabb
Tony Mullborn

H 70
Jan-Olof Dahl

Klubbchef
Lars Eriksson
Lars Eriksson
Lars Eriksson
Lars Eriksson
PeO Karlström
PeO Karlström
PeO Karlström/
Tony Mull born
Tony Mullborn
Tony Mullborn
Tony Mullborn
Tony Mullborn
Tony Mullborn

D 21
Milva Molin

D 40
Marie Wiberg

PRO
Ronny Malmlöf
Ronny Malmlöf
Ronny Malmlöf
Fredrik Ingmarsson
Fredrik Ingmarsson
Fredrik Ingmarsson
Fredrik Ingmarsson

Krögare
Susanne Svensson
Susanne Svensson
Susanne Svensson
Susanne Svensson
Susanne Svensson
Ted Stöffling
Ted Stöffling

Fredrik Ingmarsson
Fredrik Ingmarsson
Fredrik Ingmarsson
Fredrik Ingmarsson
Fredrik Ingmarsson

Ted Stöffling
Tommy Kokkarinen
Tommy Kokkarinen
Tommy Kokkarinen
Tommy Kokkarinen
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n Full fart på rangen vid John Haglunds hus.

n ”Jag tycker hålet skall gå ditåt”. Lasse Eriksson pekar ut riktningen.

n Här sås det för fullt; Tony Mullborn och P-O Karlsson.

n Olle och Anders Jansson var de första som tog grönt kort.

n Mats Dahlqvist och P-O Karlsson fixar nät vid rangen..
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n Rolf Sandström tillsammans med vår förste ambassadör Ola Rylander.

n Leif Yngvesson och Peter Björklund i arbetstagen.
n Dalsjös Elitlag 2017; Joakim Kåla, Lucas Åman, Pontus Norrström, Fredrik Ingmarsson, Calle Söderström, Mattias Sundkvist, Micke Löfkvist och Gustav Johansson.

n Markägarna John Haglund och Mats Dahlqvist skrattar
åt gamla minnen.

n Bengt Niklasson delar ut pris till Carolina Sandström.
n Eva Gustafsson, Elsie Lodin och Monica Linder beredda
för spel.

n Svamp och golf-

bollar – vilken härlig
kombination.

n Paus i arbetet för Hasse Gustavsson, Ove Hellström,
Leif Yngvesson och Evert Blomkvist.

n Andreas Eriksson har gjort Dalsjös enda HIO på ett par
fyra hål – hål 17.

n Charlie Berglund är vår yngste Mästarnas Mästare.

n Regn är en del av golfen för Lasse Larsson, Mats
Sjöström och Erik Hedberg.

n Flaggtävling vanns av Lasse Pettersson och Tuija
Kelkkanen.
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Nu blickar vi framåt.

25 fantastiska år är till ända och ingen hade i sin livligaste
fantasi kunnat drömma om den utveckling som varit. En
18-hålsbana av yppersta klass. 6-hålsbana, studio, maskinhall, omklädningsrum, restaurang och shop gör Dalsjö till
något alldeles extra.
Dalsjö är idag ett aktat namn i Golfsverige. Vi har inte bara
faciliteter av hög klass, utan även en verksamhet som det
talas om. Dalsjöandan, Green Team och handigolf är det
som sticker ut.
Nu gäller det att förvalta pundet och göra Dalsjö än mer
attraktivt. Med en stark ledning och den fantastiska ideella
kraften kommer Dalsjö även att blomstra i framtiden.

Tack alla ni som gjort
Dalsjö Golfs första 25 år möjliga!

DALSJÖ GOLF, Dalsjö 3, 784 78 Borlänge | Kansli: 0243-22 00 95 | Tidbokning/reception: 0243-22 00 80 | info@dalsjogolf.se | www.dalsjogolf.se
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