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Ingenstans är Flommens linkskaraktär så påtaglig som på hålen direkt
innanför stranden mot Öresund. 8:e hålet är ett bra exempel.

Foto: Fredrik Alström
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”En av Sveriges bästa och defi nitivt unik”
TR E AV SV ER IGES BÄ STA BA NOR trängs ute på 
Falsterbonäset. Vi besökte lillebror Flommen, yngst 
men vackrast, och ingenstans i Sverige fi nns ett läck-
rare markområde för golf.

Flommen är yngst av de tre klubbarna, och precis 
som småbröder brukar vara är Flommen lite vildare, 
lite mindre stenålder och faktiskt i mina ögon väl så 
bra som Falsterbo och Ljunghusen. Banan ligger mitt 
i ett innanvatten som slingrar sig just innanför kus-
ten. Självfallet är den byggd för vind. Den är ganska 
fl ack med vatten i spel på vartenda hål och då menar 
jag verkligen i spel.

Greenområdena är fantastiska, som konstverk skulp-
terade ur kanterna på sjösystemet, och på varje green 
fi nns ett otal fl aggplaceringar som kan få varje hål 
att bli allt ifrån vänliga till barska till rent otrevliga. 
Ljuvlig musik.

När man längtar till nästa tee är det ett tecken på att 
banan är bra och det gör man på Flommen. Varje slag 
kräver tanke. Om man ska lyfta fram något favorit-
hål så ligger de två avslutningshålen nära till hands 
liksom sexan, åttan, nian och elvan… och några till. 
Kan man klara ett varv här utan att förlora en enda 
boll så har man gjort en bedrift. Men banan är faktiskt 
värd ett helt dussin nya ProV1:or, minst. 

Jag älskar den här banan som trots sin brist på nivå-
skillnader är ofattbart fantasifull och rolig. En av Sve-
riges bästa och defi nitivt unik.  ■

Martin Strömberg, Sportbladet /Aftonbladet
Publicerad 1 juni 2009 (här något nedkortad)

Utomstående bedömare brukar fascineras av de unika karaktärsdrag som Flommen besitter – vattnet, vinden, greenerna. Här den 2:a greenen 
med sina många onduleringar och med vattnet och badhytterna i bakgrunden. Foto: Thomas Andersson.

”Varje slag kräver tanke.”

T I L L S A M M A NS MED Falsterbo och Ljunghusen 
utgör Flommen en berömd klassisk trio på Falsterbo-
näset som är något av golfens Mecka i Sverige. 

En vacker seasidebana med fl era äkta linkshål längs 
badstranden mot Skanör och med mycket vatten som 
rinner in genom ett deltaliknande system från havet. 
Vattnet är i spel på samtliga hål. Skrämmande för vissa, 
upphetsande för andra. Här växer nästan inga träd, 
istället är det den eviga vinden som ska bemästras ute 
på banan. Hindren syns tydligt från tee och är klart 
farliga – ruff , bunkrar och givetvis vatten. 

Några av greenerna är upphöjda, en del svårlästa och 
knepiga att träff a. En idealisk bana för matchspel då 
ingenting kan tas för givet. Den modige har en fördel 

över den överdrivet försiktige, men båda bör ha med 
sig rikligt med bollar.

Banan ligger i ett naturreservat med ett rikt djur- och 
växtliv. Dammar och vattendrag har nyligen rensats 
från vass och återfått sina öppna vattenspeglar vilket 
uppskattas av alla: golfare, naturälskare, fåglar och 
de fridlysta paddorna.  ■

Peugeot Golf Guide 2008–2009: ”Europe’s Top 1000 
Golf Courses”

Flommen får 16 poäng av 20 möjliga i Peugeot Golf Guide som kal-
lats ”Golfens Guide Michelin”. 257 banor bland Europas 1000 bästa 
har högre poäng. Arton banor med 19 poäng, 81 banor med 18 poäng 
och 158 banor med 17 poäng. Flommen befi nner sig i fi nt sällskap.

”Härligt, härligt men farligt, farligt”
I NS TÄ L L D TÄV L I NG OC H stigande vattennivåer. 
Flommens bana är alltid i riskzonen och det vore djupt 
beklagligt om framtidens klimat hindrade oss från att 
spela en av Sveriges mest unika golfbanor. I mer än sju 
decennier har passionerade golfare gjort det – och de 
som besökte banan under årets bästa perioder ansåg 
den vara värd ännu högre placering på denna ranking 
[plats nr 26]. Flommen är en av våra mest klassiska 
golfbanor. ( Golf Digest 2008 )

När bagen är fylld av bollar går vi ut i det underbara, 
säregna landskapet på Falsterbonäset. Klubben har 
under året fi rat sitt 70-årsjubileum. Spel i sju decennier 
– ingen har tröttnat. Det börjar med ett vattenhinder 
framför och till vänster om greenen på ettan, sedan 
vatten längs hela vänstersidan på tvåan, dessutom 

ett dike till höger, därefter ett dike längs hela höger-
sidan på trean. Och så fortsätter det, hål efter hål. Att 
undvika vatten på Flommen [plats nr 27] är som att 
undvika tallar på Pinehurst. ( Golf Digest 2005 )

En fundering från en av våra bedömare: ”Tänk om 
en arkitekt som Tom Doak fi ck fria händer och resur-
ser att göra Flommen till en världsbana!”. Miljön ute 
på Falsterbonäset är unik. På ingen annan bana fi nns 
fl ommar och vattendrag som här. Men vid närmare 
eftertanke: ”Nej, bevara Flommen som banan är. 
Se till att karaktären blir den samma som på 1930-
talet när det puttades i ansjovisburkar!” Glöm aldrig 
Flommens GK [plats nr 29] på din golfresa söderut. 
(Golf Digest 2009)  ■

Ur Golf Digests årliga ranking av Sveriges bästa golf-
banor 2005, 2008, 2009

”Idealisk för matchspel”

”Nej, bevara Flommen               som banan är.”

”…något av gofl ens Mecka i Sverige.”
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