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tävling fördelat på två intensiva dagar à 36 hål, max 
nittio spelare. ”Redan första året, 1971, fi ck vi lotta 
in deltagare med handicap 1”, minns Claes. År efter 
år träff ades hela den svenska golfeliten på Flommen. 
Resor, uppehälle och mat fi ck de stå för själva. I bästa 
fall fi ck de några golfbollar före start. ”De kom hit för att 
de ville spela golf. Entusiasmen var enorm, både bland 
spelarna och klubbens funktionärer”, berättar Claes.

Å K E  B R O L I N  &  G Ö R A N  Z A C H R I S S O N

”SVT:s Sportspegeln var alltid på plats och rapporte-
rade från tävlingen, omväxlande med Åke Brolin och 
Göran Zachrisson som reporter. Även Svensk Golf 
hade långa reportage. Genomslaget var fantastiskt. 
Men nästan varje år drabbades vi av dimma, några år 
tvingades vi korta ner till 54 hål trots Gunnar Stalins 
speciella tumme med vädergudarna. En gång, då det 
rådde tät dimma och alla satt i klubbhuset och kura-
de, meddelade Gunnar att första boll skulle gå ut om 
15 minuter. Exakt femton minuter senare lättade 
dimman”, skrattar Claes.

Tävlingen spelades i tretton år, alltid med eldsjälarna 
Gunnar Stalin och Claes Bluhme vid rodret. Sista 
gången var 1983. Claes Bluhme hade nyligen lämnat 
Grundig och en naturlig efterträdare saknades. Dess-
utom höll en svensk golfepok på att ta slut i ett helt 
annat avseende. Merparten av den svenska golfeliten 
var i färd att lämna amatörledet för att som profes-
sionella golfare kunna tävla om prispengar.

P L M  O P E N

1982 började de tre Näsetklubbarna diskutera framti-
den och enades om att försöka dra igång en gemensam 
proff stävling. Förpackningsföretaget PLM i Malmö 
fi ck en förfrågan, tände på idén och gick in som hu-
vudsponsor. PLM Open var född. Den nya tävlingen 
kunde spelas för första gången 1983 på Falsterbo GK. 
Startfältet bestod då enbart av svenska proff sspelare. 
Hemmaspelaren Peter Dahlberg segrade på 281 slag 
och fi ck motta en prischeck på 35 000 kronor.

1984 bildades Swedish Golftour. PLM Open blev en 
av tävlingarna på denna tour. Intresset för tävlingen 
ökade och även utländska spelare började anmäla 
sig. På Ljunghusen 1984 och Flommen 1985 segrade 
engelsmännen Tommy Horton respektive Dennis 
Durnian. Dennis segerscore på Flommen, 274 slag, 
var hela åtta slag bättre än de delade tvåornas.

Efter de tre läroåren spändes bågen ännu hårdare. 
Krafterna bakom PLM Open lyckades få tävlingen 
etablerad på European Tour, dessutom i en idealisk 
”time-slot”, första veckan i augusti. Intresset växte 
bland spelare, media och allmänhet. Publiken ström-
made till. Australiens Peter Senior vann på Falsterbo 
1986 och engelsmannen Howard Clark på Ljung-
husen 1987. Båda tävlingarna gick i strålande väder, 
och, tyvärr, i väldigt lite vind. 1988 var det Flommens 
tur att för första gången stå som värd för en tävling 
på European Tour. 

1 4  0 0 0  Å S K Å D A R E

För att underlätta logistiken lades bansträckningen 
om. Man fi ck starta på Flommens 9:e och avsluta på 
8:e. Övningsfältet förvandlades till en tältstad med 
tävlingskansli, presscenter och mycket annat. Spe-
larna fi ck värma upp på Falsterbos driving range, dit 
”courtesy cars” gick i ständig skytteltrafi k. Ett stort 
antal klubbmedlemmar var engagerade som funktio-
närer. Många åskådare bussades från den tillfälliga 
parkeringen vid Strandbaden. Publik: 14 000 personer 
under de fyra dagarna. 

En okänd nyzeeländare, Frank Nobilo, tog kommandot 
direkt. Med en suverän 63-rond första dagen i vind-

Grundig Satellit Cup 1971. Claes Bluhme, med trofén i handen, 
omgiven av segraren Ulf Öhrvik och tvåan Gunnar Mueller, båda 
Bokskogens GK. Bilden scannad från Svenk Golf.

G R U N D I G  S A T E L L I T  C U P

Flommens anseende som en av landets mest spän-
nande golfbanor grundlades på 1970-talet då den 
svenska golfeliten regelbundet kom till Näset för att 
spela Grundig Satellit Cup och då landets golfj our-
nalister bevakade händelsen nästan slag för slag. 
Idén till denna tävling fi ck Claes Bluhme, medlem i 
Flommens GK, då han en tidig vårdag stötte på några 
elitgolfare från Mellansverige som hade rest ner till 
Flommen för att träna. Han presenterade sin idé för 
Gunnar Stalin som blev eld och lågor. En elittävling 
på våren som start på svenska tävlingssäsongen. På 
en bana i utmärkt skick redan i april. Javisst!

Claes Bluhme, som var marknadschef på svenska Grun-
dig, lovade att sponsra och marknadsföra tävlingen. 

Prisbordet måste hållas 
inom de strikta amatör-
reglerna; inga prispeng-
ar var aktuella. Segraren 
fi ck dels  en superradio, 
Grundig Satellit, som 
kunde ta in stationer 
från hela världen, dels 
en inteckning i vand-
ringspriset: en jordglob 
i silver med en golfboll 
som satellit. Övriga pris-
tagare fi ck en transis-
torradio.

Tävlingen blev en succé 
direkt. 72 håls slag-

Stortävlingar på Flommen
Under tre decennier var Flommens Golfklubb nästan varje år värd för en stortävling med svensk 
och internationell golfelit. I skrivande stund, december 2009, fi nns det inte mindre än fem spelare 
på världsrankingens Topp 50 som har tävlat på Flommen: Henrik Stenson, Vijay Singh, Robert 
Karlsson, Peter Hanson, Alexander Norén.

Ledarbollen under PLM Open 1988. Howard Clark i röda byxor spelar in på vår 16:e green 
medan Frank Nobilo, längst till höger, ser på. Foto: Christer Welander

Vinnarna 
av Grundig 
Satellit Cup
1971 Ulf Öhrvik
1972 Oscar Stahle
1973 Hans Hedjersson
1974 Peter Örtegren
1975 Dag Aurell
1976 Göran Lundqvist
1977 Peter Dahlberg
1978 Jan Rube
1979 Göran Lundqvist
1980 Per Jönsson
1981 Anders Forsbrand
1982 Magnus Sunesson
1983 Per Jönsson



–   6 0   – –   6 1   –

S T O R T Ä V L I N G A R  P Å  F L O M M E N S T O R T Ä V L I N G A R  P Å  F L O M M E N

F L O M M E N S  Ö P P N A  M Ä S T E R S K A P

1993 tog Flommens head pro Gunnar Mueller ini-
tiativ till en ny elittävling på vår bana, Flommens 
Öppna Mästerskap, en modern uppföljare till Grun-
dig Satellit Cup. Även Flommens Öppna skulle spelas 
tidigt på våren som säsongsstart för den svenska 
hemmaeliten. De bästa spelarna i olika åldersklas-
ser var välkomna att tävla mot herr- och dameliten. 
Tävlingen gick över 54 hål från olika tees, men man 
tävlade om samma pris. Proff sen tävlade dessutom 
om pengar, amatörerna endast om äran.

I början av 90-talet hade svensk golf börjat skörda 
stora framgångar internationellt. De allra bästa 
svenskarna spelade på European Tour som ju var 
igång praktiskt taget året runt. Men för den övriga 
eliten, spelare i typ Challenge Tour och Telia Tour, 
hade säsongen ännu inte börjat. Därför välkomnades 
den nya tävlingen med öppna armar. Med välvilliga 
bidrag från lokala sponsorer landade prispotten för 
första Flommens Öppna på 50 000 kronor.

Premiärtävlingen 1993 vanns av Fredrik Andersson 
från Laholm. Med tillägget Hed i sitt efternamn är 
han nu sedan länge bofast på European Tour (och 

efter 245 turneringar vann han i maj 2010 äntlingen 
sin första ET-titel, Italian Open). Andra året segrade 
Christian ”Kricken” Härdin i särspel mot Flommens 
egen Peter ”Podda” Malmgren. På andra särspels-
hålet drev ”Podda” i diket till höger, men eftersom 
inte någon av de många åskådarna med säkerhet hade 
sett bollen gå i hindret tvingades han spela en ny 
boll från tee. Utgången var därmed given. Den enda 
gång vi fl ommare kunnat glädjas oss åt en hemmaspe-
lare som vinnare i någon av våra tre stora turneringar 
var 1996 då Johan Girdo segrade. Ett stort ögonblick 
för både Johan och Flommens Golfklubb.

2001 och 2002 gick Gardena in som titelsponsor 
och prispotten kunde höjas till 200 000 kronor, men 
sedan dess har tävlingen tyvärr tagit time out. Åt-
skilliga svenska golfare som idag är välbekanta namn 
på de internationella arenorna, eller som till och med 
tillhör den yppersta världseliten, har prövat sina 
vingar i Flommens Öppna. Men då var de unga och 
relativt okända, vissa av dem fortfarande amatörer. 
Fredrik Jacobson, Johan Edfors, Henrik Stenson, 
Peter Hanson, Pelle Edberg och Alexander Norén 
är några av alla dem som tampats med vattnet och 
de ystra vårvindarna på Flommen. Och, som sagt, 
Fredrik Andersson Hed.  ■

Gardena Flommens Öppna 2002. Peter ”Podda” Malmgren driver på 11:e hålet. Kungsbackas Johan Edfors (till höger) tillhörde favoriterna 
men Per Nyman, Kristianstads GK, var den som fick ta emot trofén, segerchecken och alla hyllningar. Foto: Georg Kittel 

stilla väder tog han en ledning som han sedan aldrig 
riktigt släppte. I lugnt väder är Flommen en lätt bana 
för proff sen; första dagen gick fyrtiotvå spelare under 
par. Men på lördagen då det blåste fj orton sekund-
meter var det bara fem som klarade detta. 

Under finaldagen tätnade kampen mellan Frank 
Nobilo och titelhållaren från Ljunghusen, den tempe-
ramentsfulle Howard Clark, som krupit allt närmare. 
Intensiv spänning fram till 72:a hålet. Till slut stod 
Nobilo som segrare med 273 slag (63-68-71-68), hans 
första vinst på European Tour. Segerchecken löd på 
366 000 kronor. Nobilo tackade sin säkra puttning 
för framgången. Kort tid före tävlingen hade han 
per express låtit eftersända sin tio år gamla Wilson 
bladputter från hemmet i Nya Zeeland. Den var en 
gång inhandlad för 160 kronor. Helt säkert tackade 

han också sin unga caddie för bra stöd. Peter ”Podda” 
Malmgren, 16-årig junior på Flommen, bar bagen. 
Samme ”Podda” blev med tiden själv en professionell 
tourspelare.

Howard Clark slutade tvåa efter Nobilo. Tredjeplatsen 
delades av Anders Forsbrand och en rookie vid namn 
Colin Montgomerie som på Flommen tog sin första 
topp-3 placering på Europatouren.

F R A N K  N O B I L O S  S A N D W E D G E

Segern på Flommen blev starten på en mycket fram-
gångsrik karriär för Frank Nobilo. Genom åren har 
han vunnit 14 gånger på olika tourer i Europa, USA 
och Asien, deltagit elva gånger i Dunhill’s Cup och 
tre gånger i Presidents Cup. Numera kommenterar 
han golf i amerikansk teve. Frank Nobilos sandwedge 
från 1988 hänger på väggen i vårt klubbhus. Frank 
skänkte den till klubben via Peter Dahlberg när de 
två en gång råkade träff as under träning i Florida.

1989 och 1990 fl yttade PLM Open över till Bokskogen. 
Många världsstjärnor – Berhard Langer, Fred Couples, 
José Maria Olazábal m fl  – kunde skådas på green-
erna runt Yddingen när Mike Harwood, Australien, 
och Ronan Raff erty, Nordirland, segrade. Därefter var 
PLM Open slut. 1991 slogs de två svenska Europa-
tourtävlingarna SEO och PLM Open ihop och ur detta 
föddes den nya stortävlingen Scandinavian Masters.

Frank Nobilo segerintervjuas av Janne ”Blomman” Blomqvist.   
Foto: Christer Welander

Vinnarna av PLM Open
År Segrare Prischeck kr Bana     Prispott kr
1983 Peter Dahlberg      35 000 Falsterbo      150 000
1984 Tommy Horton      50 000 Ljunghusen    200 000
1985 Dennis Durnian      63 000 Flommen     350 000
1986 Peter Senior   200 000 Falsterbo  1 200 000
1987 Howard Clark    250 000 Ljunghusen 1 600 000
1988 Frank Nobilo   366 000 Flommen 2 200 000
1989 Mike Harwood    525 000 Bokskogen 3 300 000
1990 Ronan Rafferty    583 000 Bokskogen 3 700 000

Vinnarna av 
Flommens Öppna 
Mästerskap
1993 Fredrik Andersson 
1994 Christian Härdin 
1995 (inställt pga skyfall) 
1996 Johan Girdo 
1997 Fredrik Henge 
1998 Ville Lemon
1999 Niklas Bruzelius
2000 Kalle Brink
2001 Klas Eriksson
2002 Per Nyman
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”En av mina stora favoriter”
A N D E R S  F O R S B R A N D :

När jag var ung och vi åkte ner till årets första elit-
tävlingar, var det alltid på Flommen det började 
– med Grundig Satellit Cup. På Flommen var det 
ofta kallt och blåsigt och därför mycket svårspelat. 
Så skönt det var att efteråt komma in i klubbhuset 
och värmas upp av Sveriges kanske godaste kanel-
bullar! Oj, oj, oj, så goda de var! Det blev ofta tre-fyra 
stycken på en dag. Tur att vi inte bodde för nära, 
annars hade man väl snabbt gått upp i vikt.

Flommens bana är en av mina stora favoriter. Fan-
tastiskt bra design och alltid i mycket god kondition. 
Jag blev väldigt glad när PLM Open tog steget till 
ET-tävling och Flommen blev en av de utvalda värd-
banorna. Banan visade sig hålla mycket hög klass 
även under internationella förhållanden. Jag minns 
att det inte blåste speciellt mycket under PLM Open, 
ändå var scorerna inte särskilt låga vilket tyder på att 
det är en mycket bra golfbana.

Flommens 17:e är ett av mina favorithål. Ett hål 
som håller världsklass. Ja, det finns många bra hål på 
banan, och inget dåligt, vilket är mycket ovanligt.

Till er medlemmar i Flommens Golfklubb med en av 
Sveriges bästa banor: jag hoppas att ni tar väl hand 
om era juniorer och ungdomar, för det är dom som 
ska driva klubben vidare i framtiden.

Jag ser fram emot att en dag komma tillbaka och 
spela på Flommen igen!

Anders Forsbrand

Med sex titlar är Anders en av Sveriges mesta vinnare på European Tour. Han har också varit framgångsrik på Flommen: seger 
i Grundig Satellit Cup 1981, delad 4:a och delad 3:a vid PLM Open 1985 och 1988.

Han lovprisar hål 17 trots att hans segerchanser 1988 försvann just där. Anders hade tänkt skära sin järn-7:a in i vinden men 
fick en draw. Out of bounds! Ny boll – i bunkern! Sandwedge och två puttar. Trippelbogey! Anders slutade delad 3:a, fyra slag 
från vinst. Trots detta hyllar han vårt 17:e!

Anders Forsbrand pryder omslaget på Svensk Golf nr 4, 
1981. Bilden togs under Grundig Satellit Cup som Anders 

vann. Här gör han ett inspel på Flommens 5:e. Lägg 
märke till sandstänket från slaget. Härligt! 

(avskannad bild)

Flommen! Bara namnet Flommen tycker jag är här-
ligt, det ligger så bra i munnen. 

Jag har härliga minnen från Flommen, de första re-
dan från slutet av 1970-talet då klubben arrangerade 
en juniortävling av större dignitet. Jag njöt ute på 
den hårda och torra banan; förhållanden som jag 
tycker bäst klär denna speciella ”links”. Plötsligt ser 
jag en klubbkamrat från Landskrona på väg in mot 
klubbhuset. ”Hur går det, Rolf?” En svart blick möter 
mig. – ”Jag har brutit”, säger han. ”Bollbrist!” Killen 
hade inga bollar kvar, och han hade bara spelat tolv 
hål! Det är nog inte många banor i världen där man 
kan slå i vattnet på alla 18 hålen, men det kan man 
här. Om man inte har koll på svingen!

Vinst i Grundig
Grundig Satellit Cup var en klassiker på 1980-talet. 
En gång då vi spelade denna tävling hade Magnus 
Persson och jag ingenstans att bo. Gunnar Stalin ord-
nade då så att vi kunde övernatta på ovanvåningen 
i klubbhuset. Nära till kanelbullarna, nära till put-
tinggreenen. Bättre kunde det inte bli! Gunnar var 
en härlig man. Jag hade också glädjen att få vinna 
Grundig ett år – 1982. Som vanligt när denna tävling 
spelades, rådde det dimma. I de flesta fall lyckades 
arrangören få alla 72 hålen färdigspelade, men inte 
1982. Tävlingen kortades ner till 54 hål. Förmodligen 
till restaurangens stora glädje, ugnen gick varm för 
att grädda de populära kanelbullarna. 

Idag skriver vi 2010. Golfen har utvecklats enormt i 
Sverige sedan 1980-talets början. Men innan Swe-
dish Golf Tour kom igång på mitten av 80-talet var 
Grundig Satellit Cup en av de fyra största tävlingarna 
under säsongen. Hela den svenska golfeliten var där! 
Dessutom var det årets första tävling. Alltid säsongs-
premiär på Flommen.

Albatross på 12:e
Tydligen har jag också blivit Topp-10 i PLM Open. 
Delad 10:e 1985. Tjugofem år sedan! Kanske inte så 
konstigt att det resultatet inte dyker upp i minnet 
direkt, det har ju blivit en del tävlingar genom åren. 
Något som dock är tydligt förankrat är min albatross 
på Flommens 12:e under PLM Open 1988. 

Det började med att jag tog av headcovern till min 
egenhändigt sandpapprade Golden Ramdriver i trä 
– laminerad, inte persimmon! Lackad med klarlack. 
Det var kärlek varje gång jag tittade ner mot klubb-
huvudet. Jag tog sikte mot bunkern till vänster och 
hade bestämt mig för en liten fade ut till vänster-
sidan av fairway. Gott. Vinden låg på från vänster men 
också bakifrån, alltså medvind inför andraslaget. Jag 
valde en järn-6:a. Skön bollträff från den nedklippta 
och hårda fairwayn, några studsar, lite rull och, och, i! 
Den gick i!!! Min första albatross var gjord.

Volvo hade satt upp ett pris för hole in one, men för 
albatross fanns inget. Jag undrade försynt om Volvo 
inte kunde tänka sig att åtminstone sponsra med 
en remdriven DAF, ett märke de ägde på den tiden. 
Dessa bilar var ofta orange till färgen, såg hemska ut 
och lät som en symaskin modell större. Av detta blev 
dock inget. Jag blev i alla fall odödlig. Mitt namn finns 
med på en albatrosstavla i Flommens klubbhus!

Grattis på 75-års jubileet!

Magnus Sunesson

Magnus  är f.d. mångårig spelare på Europatouren, numera 
välkänd tv-kommentator på Viasat Golf.

”Hela svenska eliten var där”
M A G N U S  S U N E S S O N :

18-årige Magnus Sunesson, Landskrona, signerar det
vinnade scorekortet 1982 och densamme Magnus i

nutid. Foto: Svensk Golf (avskannad bild)

MagMagnus  är ff.d. mångågårigg sppelare på p Europap touourenren, n, numeumerara 
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Singh in i dimman
I startfältet på PLM Open 1988 fanns en bli-
vande världsetta. Men på Flommen missade 
han cutten. Hans namn: Vijay Singh. 

T IGER WOODS H A R ju varit golfens obestridlige 
världsetta i tio år med undantag för en kort period 
2004–2005 då istället Vijay Singh fi ck låna rollen 
som golfens Number One. Bara två spelare har alltså 
haft positionen som världens främste på 2000-talet. 
Om Tiger spåddes en lysande framtid i golf redan som 
ung junior, ja nästan som liten knatte, var förvänt-
ningarna på Vijay nog betydligt mer blygsamma. I 
hans barndoms Fiji var inte golf den givna sporten. 
Vijay och hans fattiga kamrater fi ck spela på hemma-
gjorda bollar av kokosnöt. Så Vijays väg till stardom 
blev avsevärt mycket längre och knöligare än Tigers. 
Men tack vare talang och en enorm träningsfl it lycka-
des även han.

D E B U T  P Å  E U R O P A T O U R E N

För snart tjugotvå år sedan blev Flommens GK en 
av milstolparna i hans utveckling som professionell 
golfare. Vijays debut på European Tour skedde nämli-
gen på vår bana. Våren 1988 hade den totalt okände 
Vijay Singh, 25 år, dykt upp som ett exotiskt inslag 
på den svenska golftouren. Han lät tala om sig under 
Lunds Vårtest och vann en tid senare svenska PGA-
mästerskapet på Tylösand vilket resulterade i en 
inbjudan till PLM Open på Flommen.

När Vijay anlände till vår klubb en tidig augusti-
morgon för att spela in sig på banan låg Flommen 
insvept i tät dimma. Man kunde inte ens se 18:es 
fl agga från klubbterrassen. Vijay bad en funktionär, 
Stig Kristersson, om skjuts till driving rangen borta på 
Falsterbo och under den korta bilfärden dit förhörde 
han sig nyfi ket om Flommen. ”Har ni många träd? Är 
banan kuperad?”

Så småningom lättade dimman, spelarna gav sig ut på 
banan och Vijay kunde snabbt konstatera att Flom-

men var allt annat än en knixig skogsbana. Vijays 
hustru Ardena undrade storögt varför så många toa-
letter stod uppradade längs stranden mot Öresund. 
Vid en av greenerna upptäckte Vijay sin morgon-
chauff ör Stig, gick fram till honom och bad om ursäkt 
för att han återvänt i en annan bil utan att meddela 
sig. Den gode Stig, som varit orolig att Vijay gått vilse 
i dimman, kunde andas ut.

Vijay Singhs debut på Europatouren blev knappast 
någon succé. Han fi ck bara spela torsdag– fredag, 
missade cutten med fem slag. Men med tiden blev han 
som sagt riktigt stor. Hittills har han samlat på sig 
58 toursegrar world-wide, inklusive tre majors och 
Scandinavian Masters 1994. Etta på amerikanska
penningligan 2003, 2004 och 2008. Världsetta och 
Årets Golfare i USA 2004.

Vijay Singh var dock inte ensam om att inte klara 
cutten på Flommen. I samma skara fanns även de lo-
vande ungtupparna Jesper Parnevik, Robert Karlsson 
och Joakim Haeggman, med tiden stora namn även 
de, t ex i Ryder Cup. På rätt sida cutten, på slutlig 
29:e plats, hittar man en viss Peter Dahlberg som tio 
år senare blev ”shoppapro” på Flommens GK. En och 
annan skalp tog alltså Peter på sin blivande hemma- 
bana i PLM Open 1988. Däribland den blivande 
världsettan Singh, för att nu nämna någon.

 

Flommen will always be special to me. Winning in Europe for the first 
time [PLM Open 1988] was an important step in my golfing career. 
      The fact that I did it in a style that I was very proud of, by leading 
from start to finish and heading off one of Europe’s best players at 
the time in Howard Clark, cemented it in my memory banks.
 The 63 that I shot in the first round was crafted by an extremely 
hot putter. 
 The 68 in the last round to deny Howard’s 66 (who I was 
playing alongside ) was started with three straight birdies and some 
of my best tee to green golf when I was my most nervous.
 Some bogeys are good in Golf. The one I made down 18th on 
Sunday, with the water on the left and a two shot lead, is without 
doubt my most memorable. Having missed the green wide right 
with my second shot, I had to pitch back over the bunker towards the 
water out of a rather poor lie.
      The rest, as we say, is history.
      It is nice to be part of your Club’s history and all I ask is that you 
remember an aging gentleman with a greying beard who just might arrive on the first tee one day and opt for one more round of golf at Flommen to rekindle some fond memories.      Congratulations on your upcoming 75th!

Kind regards 
Frank Nobilo

Frank är en av Nya Zeelands bästa golfare någonsin, numera arbetar 
han som tv-kommentator för en golfkanal i USA.

 “Nice to be part of
 your Club ’s history”

Frank Nobilos svåra pitch 
på sista hålet. Man startade 
på hål 9 och avslutade på 
8:an, det är därför som 
Frank talar om vattnet 
till vänster på 18:e hålet. 
Foto: Svensk Golf 
(avskannat)

Foto: The Volvo Tour Yearbook 1988 (avskannat)

F R A N K  N O B I L O :

Frank Nobbililos s åvåra pa pitcitchh

Fraranknk ärär enen avav NyaNya Ze Zeelaelandsnds bä bästasta go golfalfarere någnågonsonsin,in, nu numermera aa arberbetartar 

Vijay Singh hade ingen 
större lycka under PLM 
Open 1988, men 1994 
vann han Scandinavian 
Masters på Drottning-
holm, hans största 
framgång i Sverige. 
Foto: Svensk Golf


