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Grethe Bertilsson  64 år, Skanör

Handicap: 14,2  I  Medlem sedan: 1974

Började med golf: Vi bodde i Malmö, hade tagit lektioner på Limhamnsfältet och 
bilade ner till Näset för att titta på olika klubbar. När vi kom till Flommen en vacker 
höstdag 1974 blev vi så hjärtligt bemötta av Gunnar Stalin att vi bestämde oss på 
stående fot för Flommens GK!

Det bästa med Flommen: Den otroliga anda som fanns på Flommen och som jag 
tycker vi börjar hitta tillbaka till igen. En klubb där kommunalråd och ålafi skare kunde 
spela ihop. En rak och öppen atmosfär.

Favorithål: Jag har alltid tyckt att 6:e är så vackert. 18:e är en annan favorit.

Hur mycket spelar du? Sedan jag trappat ner på jobbet försöker jag spela två gånger 
i veckan.

Curt Berlin 85 år, Skanör

Handicap: 22,6, men har haft 12 som bäst  I  Medlem sedan: 1962

Började med golf: 1962, när vi blev Skanörsbor. Alla som vi lärde känna ställde samma 
fråga: ”Spelar ni golf?” Så vi började. Vi var sedan ett gäng på åtta som höll ihop i mer 
än tjugo år och hade vansinnigt roligt tillsamman.

Det bästa med Flommen: Det är något speciellt med Flommen, en känsla som inte 
fi nns på någon annan klubb. Vi hade dubbelt medlemskap i många år, men valde till 
slut enbart Flommen. Vi är fl ommare helt enkelt.

Favorithål: Alla! Som banan sköts just nu är alla hålen ett nöje att spela – med viss 
reservation för nya 11:e.

Hur mycket spelar du? Ja, du. Jag spelar minst två gånger i veckan, ibland mer, året 
runt. Och jag bär alltid mina klubbor på ryggen, det gör mig gott.

Tora Gimre 15 år, Malmö

Handicap: 24,4  I  Medlem sedan: 2004

Började med golf: Då jag var 9 år. Hela min familj spelade, så jag bara ”följde med”. 
Jag gick på sommarträning för Martin och Joakim på Flommen.

Det bästa med Flommen: Jag gillar att banan ligger så vackert direkt vid havet, att 
den är öppen och inte har så många träd. Då slipper man leta så mycket och slipper 
slå en massa provisoriska bollar.

Favorithål: 13:e. Ett spännande hål. Det är inte helt rakt och det ligger inget svårt 
vattenhinder i vägen.

Hur mycket spelar du? Kanske någon gång i veckan på sommarlovet. Mest med mina 
föräldrar eller med mormor och morfar.

P O R T R Ä T T  A V  F E M T O N  K L U B B M E D L E M M A R

Porträtt av femton klubbmedlemmar

Anne-Marie Risberg  91 år, Skanör

Hcp: 34,8  I  Medlem sedan: 1972

Började med golf: 1972 då läkaren ordinerade min man att pröva på golf. Min man 
kom aldrig igång, men jag började. Året därpå blev våra söner medlemmar för att de 
skulle kunna plocka bollar i Flommen!

Det bästa med Flommen: En mycket fi n stämning. Alla medlemmar är så trevliga. 
Den sociala biten är minst lika viktig som själva spelet. Och så har vi ju en vacker och 
välskött bana.

Favorithål: 10:e ! Hela världen ligger för ens fötter när man står uppe på 10:e green 
och kan beundra blommorna och naturen!

Hur mycket spelar du idag? Efter två lyckade höftoperationer spelar jag ett par tre 
gånger i veckan. Året om när vädret tillåter.

Oscar Sandell  8 år, Skanör

Handicap: 36+  I  Medlem sedan: 2009

Började med golf: Jag lekte med plastklubbor hemma i trädgården när jag var tre år 
och fi ck gå i Peters knatteskola när jag var sex. Den röda kepsen från knatteskolan är 
min älsklingskeps.

Det bästa med Flommen: Att få spela golf på banan med pappa och träna på övnings-
fältet. Det gillar jag. Om jag kan träffa 50-skylten får jag en glass! Och träffar jag 
100-skylten får jag två glassar! Förra sommaren blev det fyra glassar.

Favorithål: Första hålet. Där har jag fått par. Två gånger!

Hur mycket spelar du? Vi har juniorträning på lördagar och Godisligan på söndagar. 
Men jag spelar fotboll också, i Skanör-Falsterbo IF.

Flommens Golfklubb har idag 1 400 medlemmar. Unga och gamla, låg- och höghandicapare, kvinnor 
och män, klubbveteraner och nyanlända. Här porträtteras femton av dem – drygt en procent av 
alla medlemmar. Ett litet tvärsnitt av vår klubb.

Intervju och foto: Georg Kittel
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Maria Alström  19 år, Falsterbo

Handicap: 4,0  I  Medlem sedan: 2003. Redan som nyfödd ställdes jag i kö av min 
pappa. Jag blev provmedlem när jag fyllt tio och medlem på riktigt som tolvåring.

Började med golf: Jag började i Gunnar Muellers knatteskola på Flommen när jag var 
fyra år. Min storebror hade börjat med golf redan tidigare så det var kanske han som 
drog med mig.

Det bästa med Flommen: Att klubben är så engagerad i oss juniorer. Vi får mycket 
stöttning. Det är väldigt positivt.

Favorithål: Ettan är ett fi nt upplagt hål. Där kan precis vad som helst hända.

Hur mycket spelar du? Jag försöker spela eller träna varje dag, men det blir väl fyra-
fem gånger i veckan under sommarhalvåret. Jag har precis tagit studenten på golf-
gymnasiet i Vellinge.

Jens Bjerelius  45 år, Skanör

Handicap: 7,4  I  Medlem sedan: 1998

Började med golf: 1995. Jag ville visa mina redan golfspelande svärföräldrar hur lätt 
det var med golf. Men det var det ju inte alls. Lätt, alltså.

Det bästa med Flommen: Det går snabbt att spela. Spelet fl yter på bättre här än på 
andra banor. Och så gillar jag underlaget som kräver ett annat slags spel än på en 
parkbana. Kul också att spela när det blåser rejält!

Favorithål: 13:e är det bästa hålet, ett riktigt bra golfhål. Men jag gillar så klart också 
1:a och 17:e där jag gjort hole-in-one.

Hur mycket spelar du? Kanske en gång i veckan under säsongen. Det är en underbar 
ynnest att kunna gå några hål på Flommen en sommarkväll.

P O R T R Ä T T  A V  F E M T O N  K L U B B M E D L E M M A R

Mats Lidgard  55 år, Näsbypark och Falsterbo

Handicap: 9,7  I  Medlem sedan: 1965

Började med golf: Jag har tillbringat varje sommar sedan barnsben i Falsterbo. Mina 
äldre bröder drog in mig i golfen. Först gick jag caddie på Falsterbo och sedan blev det 
eget spel på Flommens 9-hålsbana.

Det bästa med Flommen: Den känsla för klubben man fi ck som ung av Gunnar Stalin. 
Dessutom, att komma ner till Flommen och skåda siluetten mot havet ger mig en 
otrolig sinnesfrid. De tidiga morgonronderna på sommaren är min yoga. De rensar 
tankarna, allt annat blir sekundärt. 

Favorithål: Jag gillar 6:e. Det är inte långt, men väldigt utmanande. Ett kul andraslag.

Hur mycket spelar du? På sommaren spelar jag varje dag, ofta tidigt på morgonen. I 
övrigt blir det ett par rundor i månaden på Ullna där jag också är medlem.

Ralph Gyse  78 år, Skanör

Handicap: 10,0  I  Medlem sedan: 2004

Började med golf: 1975 i Trelleborg. En lördagsmorgon såg vi genom köksfönstret att 
våra grannar gav sig ut i busväder – golfklädda! Då tänkte vi att golf måste vara något 
alldeles speciellt, det måste vi pröva. Min svåger Sven Tumba hade också tjatat på oss.

Det bästa med Flommen: Medlemmarna! Fantastiska människor! Det sociala livet! 
Jag har aldrig träffat på något liknande, och jag har varit medlem i många golfklubbar.

Favorithål: Mina tre hole-in-one-hål, såklart: 7:e, 14:e och 17:e.

Hur mycket spelar du? 11 hål ett par tre gånger i veckan. Dessutom deltar jag i serie-
golfen och nästan alla singeltävlingar, men inte gärna i partävlingar. Och jag spelar 
aldrig i dåligt väder! Min säsong börjar i april och slutar i oktober.

P O R T R Ä T T  A V  F E M T O N  K L U B B M E D L E M M A R
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Marie Åkerlund  49 år, Skanör

Handicap: 17,4  I  Medlem sedan: 2002

Började med golf: 1997 då barnen var nio och tio år gamla. Hela familjen spelade, min 
man, barn och svärföräldrar, så jag fi ck ju också börja. Jag gick en del damkurser hos 
Göran Sandegård på Ljunghusen för att komma igång.

Det bästa med Flommen: Jag älskar golfbanor med vatten. De är mina favoriter. Och 
vatten fi nns det ju på Flommen. Skönt också att banan är så fl ack, det är skonsamt 
mot onda knän.

Favorithål: 13:e. Vackert med kossorna i bakgrunden. Där fi nns chans till bra poäng, 
men jag har också gjort bort mig rejält där. Nya 11:e är  däremot mitt ”hathål”.

Hur mycket spelar du? På sommaren blir det nog fyra, fem gånger i veckan, på vintern 
en gång i veckan.

Anders Ekdahl  28 år, Skanör och Stockholm

Handicap: 0,2  I  Medlem sedan: 1988

Började med golf: Jag kom med i Bennys knatteträning som 7-åring. Det var mina 
föräldrar som hade anmält mig. Jag prövade många sporter som liten men fastnade 
för golfen.

Det bästa med Flommen: En jäkligt rolig bana att spela. Jag känner mig hemma 
här, har fått i mig klubbens anda alltsedan knattetiden, via juniorlag till elitlag. Jag 
känner en stark gemenskap med klubben.

Favorithål: Det vackraste är nog 18:e med sin slingrande fairway och böljande kullar, 
men den största utmaningen är 13:e från backtee, 436 m, par 4. I de fl esta vindar, sär-
skilt nordostlig, är det Näsets svåraste hål.

Hur mycket spelar du? Jag tränar minst en timme per dag och spelar kanske två 
rundor i veckan. Mest tid lägger jag på träning.

Astrid Palmgren  82 år, Skanör

Handicap: 25,6, har haft 15 som lägst  I  Medlem sedan: 1949

Började med golf: Jag började så smått i 10 – 12-årsåldern på Skanörs gamla golfbana 
där min far var ordförande. Jag brukade spela med min syster Ellen och lillebror Knut 
som blev klubbpro som vuxen. När jag blev litet äldre gick jag caddie på Falsterbo.

Det bästa med Flommen: Naturen. Och friheten. Och att banan är så fantastiskt fi n. 
Det är ett måste för mig att få komma ut på vår bana. Jag har blivit golftokig på 
gamla dar.

Favorithål: Just nu är det hål 18. Jag vann en damtävling nyligen tillsammans med 
Gerd Quist och då lyckades jag göra par på 18:e.

Hur mycket spelar du? Så ofta jag kan. I fl era år har jag gått elva hål med Åke 
[Bergkvist] nästan varje morgon, året om, när han är kry. Dessutom spelar jag i alla 
damtävlingar och med vinterbollens tolv damer två gånger i veckan.

P O R T R Ä T T  A V  F E M T O N  K L U B B M E D L E M M A R

Johannes Wilhelmsson  17 år, Skanör och Falsterbo

Handicap: 1,9  I  Medlem sedan: 2005

Började med golf: Jag fi ck klubbor av pappa när jag var fem år, mest för att lattja, och 
gick i knatteträning hos Peter Dahlberg när jag var, typ, tio år.

Det bästa med Flommen: Att det fi nns så många juniorer som spelar. Vi träffas nere 
på klubben var och varannan dag och tränar och spelar ihop. Det är kul. Banan är 
ganska rolig och i riktigt gott skick.

Favorithål: 13:e och 18:e från vit tee är de bästa hålen, tycker jag. Långa och svåra. Två 
riktigt tuffa hål.

Hur mycket spelar du? Varje dag på sommarlovet och kanske fyra gånger i veckan 
under skolåret. Mest träning, förstås. Jag går på golfgymnasiet i Vellinge, då har vi en 
hel dag i veckan med bara golf, men jag tränar också mycket på egen hand.

P O R T R Ä T T  A V  F E M T O N  K L U B B M E D L E M M A R

Gert-Inge Olsson  67 år, Falsterbo

Handicap: 13,0  I  Medlem sedan: 1976 

Började med golf: 1976. Bertil Berggren och jag var arbetskamrater. Bertil som då 
hade handicap 4 lockade in mig i golfen. Bertil tillsammans Gunnar Rosenlind, som 
också var arbetskamrat, blev mina allra första golfl ärare. Mina första golfklubbor 
köpte jag av Gunnar, för 400 kronor.

Det bästa med Flommen: Vår fantastiskt vackra bana. Den ligger vackrast av alla 
banor jag vet. Dessutom den otroligt fi na stämningen på klubben. Det är lätt att få 
kontakt med alla.

Favorithål: Nya 11:e kommer att bli ett fantastiskt hål där god spelstrategi premieras, 
men jag trivs med alla hålen.

Hur mycket spelar du? Cirka hundra ronder om året, hälften av dem på Flommen.

Jessica Melin  36 år, Skanör

Handicap: 17,4  I  Medlem sedan: 1985

Började med golf: Jag fi ck vara med på Bennys juniorträning 1985. Mina föräldrar och 
min bror spelade redan golf, så då var det min tur att börja. Jag är glad att jag kom 
igång.

Det bästa med Flommen: Det är en välkomnande klubb med en trevlig stämning och 
en härlig miljö. Här fi nns nästan alltid någon man känner. Det är trevligt att hela 
familjen kan spela tillsammans. 

Favorithål: 13:e. Det ligger längst bort från klubbhuset med en vacker vy bort mot 
Skanör. Riktigt vackert! Och så brukar jag ofta spela bra på det hålet.

Hur mycket spelar du? Det blir kanske en gång i veckan under sommaren. Jag är inte 
någon vintergolfare.


