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”In the beginning was the Links.”
Så börjar boken om staden St Andrews i Skottland. ”The Links” var namnet på allmänningen 

mot havet, strax utanför staden. Området var redan från början som gjort för golfspel med 
sitt sandiga underlag och med betesängarna som smög sig fram mellan sanddynerna.

Beskrivningen kunde nästan lika gärna ha handlat om Flommens golfbana.
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VI  HYLLAR Flommens Golfklubb, vår stolta, anrika klubb. Visserligen yngst 
på Näset, men likväl en av landets äldsta. Blott arton klubbar är äldre.

Vi hyllar våra rötter, vår klubbanda och vår kärlek till golfen.

Vi hyllar vår unika bana som i trekvarts sekel fått mogna till dagens natursköna 
pärla.

Vi hyllar marken där vi spelar. Den sandiga jorden och sviktande turfen – den 
sanna känslan av links.

Vi hyllar den till synes oändliga rymden mellan Turning Torso och Falsterbo 
Fyr – våra trygga riktmärken i fj ärran. Vi trivs bäst i öppna landskap.

Vi hyllar det eviga vattnet som omsluter vår bana och vars okuvliga dragnings-
kraft aldrig tycks mattas.

Vi hyllar sydvästen, sydosten och alla andra vindar som ständigt påverkar vårt 
spel – ingen rond är den andra lik.

Vi hyllar naturens alla mirakel. Den ståtliga svanen, drillande lärkan och lång-
benta hägern. Strandskatan på 6:e och svalorna i skyn.

Vi hyllar också den sprödrosa triften, blåklockan, gulsporren och röllekan, ja 
alla de växter och blommor som förgyller vår bana med färg och doft och gör 
varje golfrond till en sinnlig upplevelse.

Vi hyllar de otaliga medlemmar som genom alla år i styrelse och kommittéer 
hängivet engagerat sig för vår klubb och allas vårt bästa.

Vi hyllar gårdagens pionjärer och dagens volontärer; alla de frivilliga som med 
glädje hjälpt till att vårda och förädla vår bana.

Vi hyllar klubbens personal, krögare och instruktörer som i alla tider kunnigt 
och engagerat tagit hand om vår bana, oss medlemmar och våra gäster.

Vi hyllar även vår golfandlige gudfader, Falsterbo Golfklubb, utan vars existens 
vår klubb och bana inte hade funnits.

Vi gratulerar alla oss fl ommare som har förmånen att få spela vår bana, njuta 
vår natur och umgås på vår klubb. 75 år av idel tävling, trivsel och golfl ycka!

Georg Kittel
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