
Vårt nuvarande första hål togs för första
gången i bruk i samband med årets stora
begivenhet på Delsjön, Volvo Invitational
Open Championship, den största protäv-
lingen dittills i Skandinavien med 200
tkr i prissumma. Det låter inte mycket
idag, men då var det stora pengar, något
som framgår av följande utdrag ur start-
listan, som omfattade spelare från 17 na-
tioner: Jack Nicklaus, Lee Elder (USA),
Peter Thomsen, Kel Neagle (Australien),
Bob Charles (Nya Zeeland), Brian Hu-
gett (Wales). Bäst blev trots allt ingen av
de nämnda utan en fransman vid namn
Jean Garialde. Delsjöns egen Eric Daw-
son tog en hedrande 10:e 
plats i detta kanongäng. Jack Nicklaus
gick på 68 slag första tävlingsdagen men
tyckte själv, att han borde ha gjort 62!

En ung man vid namn Dag Aurell 
började visa framfötterna och fick 
vara med i det svenska lag som 
blev Europamästare för juniorer. 
Han och Jan Sager gick dessutom 
till kvartsfinal i SM.

nittonHUNDRAsjuttio

Vad hände 
i världen 

1970
Professionell boxning förbjuds i 

Sverige. Rhodesia blir självständigt 
från Storbritannien. Elransonering, 

vilken kommer att vara i en 
månad, införs i Sverige.
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Vad hände 
i världen 

1971
Göteborg firar 350-års jubileum. 
Företaget Intel introducerar Intel 

4004, världens första mikroprocessor.
Folkrepubliken Kina väljs in 

som medlem i FN, och 
Taiwan utesluts.

Torsten Henriksson lämnade vid årsmötet över ordförande-
klubban till mångårige vice ordförande Gudmund Carlander och
blev i samband härmed vald till hedersordförande och fick
Svenska Golfförbundets silverplakett. Stig-Lennart Alehammar
gick in som vice ordförande, överlämnade sekreterarsysslan till
Gösta Lundholm och blev vald till klubbens förste hedersmedlem.

Den engelska golfarkitekten Frank Pennish besiktigade på styrel-
sens uppdrag banan. Besiktningen gav anledning till en del 
förbättringsförslag.

Diverse tävlingsframgångar på främmande banor noterades.
Dag Aurell (tv)vann guldpokalen i Båstad (292), Göran Runfelt DM på Lyse-
gården, Gudmund Carlander vårt första DM för oldboys på Öijared. Vidare blev
Dag Aurell och Barbro Rehnqvist Hermansson (th) utsedda till säsongens bästa 
göteborgsgolfare.

Gudmud Carlander
ordförande 1971-74

Stig-Lennart Alehammar
Vår första hedersmedlem
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Banan öppnades ovanligt tidigt, redan den 28 mars, men 
drabbades under sommaren av riklig nederbörd med diverse
problem som följd. En del ombyggnadsarbeten enligt golf-
arkitekten Pennish:s förslag genomfördes, bl.a. upprustning av
bunkrarna. Dåvarande shop och vagnsskjul tillbyggdes. 

Tävlingsintresset var som vanligt stort och inte minst 
förmärktes stor aktivitet på juniorsidan med bl.a. en tränings-
vistelse i Skottland som följd. Göran Runfelt
utsågs till årets bäste göteborgsgolfare.

Ny intendent fr.o.m. 1972 blev Björn Nordblad, 
som efterträdde Ebbe Falk. Som biträde till 
intendenten anställdes Inger Anderson.

Vad hände 
i världen 

1972
Kurt Waldheim 

tillträder som FN:s generalsekreterare.
Filmen Gudfadern har premiär.
Alice Babs utnämns till svensk 

hovsångerska. 
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För ovanlighetens skull var banan öppen för spel på 
provisoriska greener hela vintern - de ordinarie öppnades 
den 23 april. Försök med insådd av krypven på greenerna
gjordes med ganska gott resultat. Två ordentliga 
torkperioder skadade allvarligt fairwayturfen. 

På grund av vattenskador måste genomgripande 
reparationer av omklädningsrummen utföras.

Livlig tävlingsverksamhet noterades med 
rekorddeltagande i Zodiac - tävlingen (140) 
och gåsatävlingen (134). Vidare fick klubben 
förtroendet att arrangera korpgolfen med 
140 deltagande lag, d v s 280 spelare.

Vad hände 
i världen 

1973
World Trade Center i New York invigs.
Oljekrisen inträffar. En militärjunta,

ledd av Augusto Pinochet, störtar 
Chiles president Salvador Allende 

i en blodig statskupp. 

29

Jubileumsbok sid 26_39_Layout 1  2012-04-03  11.11  Sida 4



Även detta år kunde banan hållas öppen hela vintern
med provisoriska greener och för spel på ordinarie
greener fr.o.m. 11 april. Svår torka gjorde att läges-
förbättring måste tillgripas under hela säsongen. Klubb-
huset genomgick en omfattande tillbyggnad om ca 100
kvm (60 kvm för herrarnas och 40 kvm för damernas
omklädningsrum).

För andra gången förlade Svenska Golfförbundet stor-
tävlingen SISM till Delsjön. Trots de besvärliga förhål-
landena blev tävlingen en stor organisatorisk framgång
med deltagande av landslagstrupper från Frankrike,
Schweiz och Tyskland. Segrade gjorde en schweizare vid
namn Hofstetter på 293 slag. Bäst av svenskarna blev
Hasse Hedjersson och vår egen Jan Sternberg tog en
meriterande 5:e plats.

ÅRETS BÄSTA GÖTEBORGSGOLFARE 1974
Vi kunde också glädja oss åt DM-segrar för Sven Ceder-
berg och Barbro Rehnqvist, som för övrigt även korades
till årets bästa göteborgsgolfare.

Vad hände 
i världen 

1974
Charlses de Gaulle Airport öppnar i

Paris. Jan Guillou, Peter Bratt och Håkan
Isacson döms till ett års fängelse 

vardera för att ha avslöjat IB-affären. 
ABBA:s låt Waterloo vinner 

Eurovision Song 
Contest.

19 74
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Vad hände 
i världen 

1975
Pol Pot och hans organisation Röda

Khmererna startar folkmordet av 
närmare 2 miljoner invånare. Datorn

Altair 8800 släpps och startar 
mikrodator-revolutionen. 
”Gökboet” går varm på 

biograferna. 

Efter många års förtjänstfullt styrelsearbete 
- först som vice ordförande och sedan som ordförande 
- lämnade Gudmund Carlander vid årsmötet 1974 över 

ordförandeklubban till Gösta Lundholm.

Ännu en varm och torr sommar ställde till problem på banan och 
riktigt kritiskt blev det i slutet av juni, då grundvattenpumpen kollapsade

och vattenförsörjningen fick lösas via brandslang från kommunens lednings-
nät. Bland bannyheterna märktes speciellt ny design av 16:e green.

En viktig nyhet i tävlingsprogrammet var att handicapgränserna för 
de olika spelklasserna ändrades, så att A-klassen sänktes till –9 och 

B-klassen till –18. En annan nyhet på tävlingssidan var att vår 
traditionella 72-hålare gavs namnet Gothenburg Open och i 

fortsättningen skulle spelas med 36 hål på Delsjön och 36 hål 
på Albatross.

1975

Gösta lundholm 
ordförade 1975-1976

31

Jubileumsbok sid 26_39_Layout 1  2012-04-03  11.11  Sida 6



Kombinationen av en ovanligt kall och sen vår och tidigt snötäcke på hösten
gav en kort spelsäsong. Härtill kom en mycket varm sommar med intensiv
torka, som blev mycket påfrestande för fairways och greener. Trots det låg
tävlingsdeltagandet på en hög nivå, även om vi detta år kunde registrera
märkbar minskning av antal tävlingsdeltagare från andra klubbar – kanske
beroende på införandet av full greenfee för sådana tävlingsstarter.

För första gången fick Delsjön uppdraget att arrangera Riksmästerskapet
(RM) för oldboys, som blev en arrangörssuccé i härligt golfväder. Segrare
blev Johnny Andersson, Mölle, med Sigfrid Svensson som bäste hemma-
spelare på en 8:e plats. En uppmärksammad klubbmatch utspelades mellan
den amerikanska People-to-People Sports Committe och ett 16-mannalag
från Delsjön, som ofint nog tog hem segern.

Björn Nordblad avgick som intendent den 
30 juni och efterträddes av Sture Eriksson.

Vad hände 
i världen 

1976
Rymdsonden Viking 1 landar på Mars.
Den första kommersiella flygningen

med Concorde sker. Apple Computer
startas av Steve Jobs och Steve

Wozniak. Den svenska 
pensionsåldern sänks 

till 65 år.Sture Eriksson 
Intendent 1976-1988
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1977Gösta Lundholm lämnade efter två
års ordförandeskap över klubban till
Bengt-Olof Melin vid höstmötet 1976.

Ett intressant och uppskattat nytt inslag i 
tävlingsprogrammet var den s.k. maratongolfen,
som gick ut på att spela 72 tävlingshål under en
dag och som i startfältet såg så kända namn som
Jan Rube, Sven Tumba, Göran Lundquvist, Bob
Bäckstedt och Hasse Hedjersson. 
Den sistnämnde vann med 292 slag. Liv Wollin
var ohotad i damklassen med 309 slag. Endast
7 klubbor fick användas mot normala 14.

En uppmärksammad insats gjorde Dag Aurell,
Göran Runfelt och Krister Wiklund på Båstads-
banan genom att ge Delsjön 2:a plats i lag-SM
på samma resultat som segrande Västerås.

Vår mångårige medlem Uno Hernroth kom ut
med en mycket intressant skrift ”Out of
bounds” om Delsjö-banans historia, miljö, forn-
minnen, djurliv mm.

Populäre ”Krögar-Janne” lämnade oss för
Guldhedsgården och efterträddes av Kjell
Marmbrink. 

Bengt- Olof Melin 
ordförande 
1977-1983

Vad hände 
i världen 

1977
Elvis Presley hittas död på golvet i sitt

badrum på Graceland. Indiens premiär-
minister Indira Gandhi tvingas avgå.

Star Wars har premiär, och blir 
en av de mest populäraste 

filmerna någonsin.
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Vad hände 
i världen 

1978
Ericssons axe-växel blev en del av nmt,

världens första kommersiella mobil-
system. Ingemar Stenmark vinner 
specialslalom och storslalom i VM. 

Gary Thuerk skickar det första 
spam-meddelandet.

1978
Diskussionerna om den planerade 9-håls-
banan blev allt intensivare. Olika kostnads-
och finansieringsalternativ lades fram såväl
vid allmänna sammanträden som i vår tidning
Delsjö-Golf. Investeringen angavs ligga i 900-
tkr-klassen.

För första gången spelades Allsvenskan i golf och Delsjön
placerades glädjande nog i elitgruppen. Resultatet blev en
hedrande 5:e plats och i laget spelade Dag Aurell, Hans
Ivarsson, Peter Larsson och Staffan Mannerström. Även
vid stortävlingarna Gothenburg Open och DM för Göte-
borg nåddes topplaceringar av Delsjö-spelare: Krister Wik-
lund vann Gothenburg Open efter sudden death mot Dag
Aurell och fem Delsjö-spelare toppade DM med Staffan
Mannerström som segrare.

En nyhet i klubbprogrammet: vår traditionella utslagstäv-
ling skulle vara slutspelad före midsommar. En annan
nyhet: för första gången ordnades en hel tävlingsvecka
under juli med drygt 80-talet deltagare per dag.

Och så bytte vi krögare igen. Den här gången hette han
Kaj Bjärneman och han kom att utspisa oss i fem år.
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1979

Kommittéarbetet har sedan starten varit en
mycket viktig del av klubbens verksamhet.
Redan från början har vi haft bankommitté,
tävlingskommitté, handicapkommitté, klubb-
huskommitté, damkommitté och juniorkom-
mitté. Under 1979 tillkom ytterligare två,
nämligen en medlemskommitté med uppgift
att introducera nya medlemmar och infor-
mera om regler och etiketter samt en elit-
kommitté, inte minst med tanke på att matcha
fram både ett slagkraftigt Delsjö-lag i golf-
allsvenskan - något som för övrigt lyckades
bra, eftersom Delsjön knep en 4:e plats, d.v.s.
en placering bättre än startåret 1978. I laget
spelade Dag Aurell, Hans Ivarsson, Krister
Wiklund och Peter Larsson. 2:a omgången
spelades just på Delsjön och där hade vi det
näst bästa lagresultatet med Dag Aurell som
primus motor.

Till glädje för alla gästspelare togs detta år
fram en liten elegant banbeskrivning med
upplysande skiss över varje hål. En annan 
teknisk nyhet var den videobandspelare, som
vi i regi av Göteborgs Golfförbund fick dispo-
nera viss del av året för förbättring av dåliga
svingar.

Kommittéarbetet har sedan starten varit en
mycket viktig del av klubbens verksamhet.
Redan från början har vi haft bankommitté,
tävlingskommitté, handicapkommitté, klubb-
huskommitté, damkommitté och juniorkom-
mitté. Under 1979 tillkom ytterligare två,
nämligen en medlemskommitté med uppgift
att introducera nya medlemmar och infor-
mera om regler och etiketter samt en elit-
kommitté, inte minst med tanke på att matcha
fram både ett slagkraftigt Delsjö-lag i golf-
allsvenskan - något som för övrigt lyckades
bra, eftersom Delsjön knep en 4:e plats, d.v.s.
en placering bättre än startåret 1978. I laget
spelade Dag Aurell, Hans Ivarsson, Krister
Wiklund och Peter Larsson. 2:a omgången
spelades just på Delsjön och där hade vi det
näst bästa lagresultatet med Dag Aurell som
primus motor.

Till glädje för alla gästspelare togs detta år
fram en liten elegant banbeskrivning med
upplysande skiss över varje hål. En annan 
teknisk nyhet var den videobandspelare, som
vi i regi av Göteborgs Golfförbund fick dispo-
nera viss del av året för förbättring av dåliga
svingar.

Vad hände 
i världen 

1979
Konservativa Margaret Thatcher blir

Englands premiärminister, en post hon
behåller till 1990. Björn Borg utses 
till världsmästare i tennis. Ayatollah

Khomeini återvänder till Iran 
efter exil i Paris.
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På grund av synnerligen riklig nederbörd
var banförhållandena under stor del av 
säsongen exceptionellt dåliga - rull saknades
helt och vid flera tillfällen var banan 
avstängd. Maskinparken genomgick under
året en omfattande förnyelse.

Damsektionen utökade sitt tävlingsprogram
med ”Lilla Damdagen”, avsedd endast för  med-
lemmar. Det allt större spelintresset bland våra
äldre manliga medlemmar ledde till bildandet
av en veterankommitté, vars namn sedan 

ändrades till Oldboyskommittén med uppgift att
handlägga tävlingar för veteraner (över 65 år)
och äldre oldboys (över 55 år).

I golfens elitserie fick Delsjöns lag det kärvt. 
En 9:e plats bland 15 lag blev slutresultatet, som
gav en föraning om ytterligare kommande 
svårigheter i denna tävling. En ljusglimt var
dock Nils Gabrielssons 69-ronda i Västerås.

Vid höstmötet avtackades Sigfrid Svensson för
många års kvalificerat slit med banans skötsel

och utveckling, först som assistent till banchefen
Olle Flyning och sedan som banchef. Han efter-
träddes av Mats 
Johannesson.

Mats Eriksson 
anställdes som 
banföreståndare 
fr.o.m. årskiftet 
79/80.

Vad hände 
i världen 

1980
OS i Moskva bojkottades av många

västländer p g a Sovjetunionens 
invasion av Afghanistan. Ronald 
Reagan vinner presidentvalet i 

USA. 

1980

Exceptionellt dåliga 
banförhållanden
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1981Exceptionellt goda
banförhållanden! 

Vad hände 
i världen 

1981
Amerikanska TV-serien Dallas 

debuterar i Svensk TV.  I Polen gör 
militären en kupp och inför 

undantagstillstånd.  Sovjetiska 
ubåten U 137 går på grund 

utanför Karlskrona. 

I motsats till föregående år kunde vi glädja
oss åt synnerligen goda banförhållanden
med alldeles speciellt fina greener. Tack vare
nya semiruffar kunde fairways klippas snab-
bare och oftare. Det nya skyddsstaketet efter
utslaget på 12:an var säkert efterlängtat av
många spelare.

En för oss alla påtaglig förändring var omlägg-
ningen av infarten till vårt klubbhus i och med
slopandet av vänstersvängen över Boråsvägen
vid Kallebäcks källa. Visserligen blev vägen
genom Delsjömotet över Fagerbergs väg och
Gamla Boråsvägen något längre, men de flesta

av oss var nog nöjda med ändringen. 

På kommittéfronten noterades, att de äldre
gentlemännen delade upp sin verksamhet i en
oldboys - och en veterankommitté med livlig
tävlingsverksamhet, inte minst i kamp med öv-
riga regionklubbars oldboys. Vidare tillskapades
under året en speciell PR - och Infokommitté.

Trots intensiv konditionsträning under vintern,
med bl.a. squash, Vasalopp och inomhus slag-
träning hos Johnny Anderson lyckades vårt alls-
venska lag inte nämnvärt förbättra föregående
års 9:e placering – det blev en 8:e plats denna

gång trots mycket 
fin och stabil golf av 
speciellt Hans Ivarsson. 
Sven Cederberg tog 
hem DM för 
Göteborg.
Vid vårmötet 
presenterades en
av arkitekterna Per, 
Barbro och Carl Johan 
Lindfors i tävling framtaget 
förslag till en genomgripande ombyggnad av
klubbhuset. Det beslöts dock att man tills vidare
skulle ligga lågt med en eventuell ombyggnad.
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Så var det dags för Delsjöns 20-årsjubileum,
som firades helgen 28-29 augusti (alltså
exakt vid samma tidpunkt som vårt 25-
årsjubileum). Höjdpunkten i firandet var 
”Legendernas Pro-Am”, där ett antal speci-
ellt inbjudna pros och amatörer från 60-talet
fick tampas med dagens stjärnspelare. 
Vår egen Jan Sternberg vann över 36 hål
med fina 141 slag före Mikael Sorling och
Jon Cockin. Dag Aurell blixtrade till ännu en
gång och vann Delsjö Open med 291 slag.

Juniorverksamheten tog allt starkare fart och
vår nationella ”Delsjö Vårtest junior open”
fick hela 227 anmälningar – vi kunde bara

ta 96 startande. Bosse Parneviks son Jesper
vann pojkklassen och Helen Alfredsson blev
bäst bland flickorna. Peter Atkinson tog hem
junior DM.

Banan var i perfekt kondition hela jubi-
leumsåret och vi kunde spela på ordinarie
greener t.o.m. första veckan i december.

Vid vårmötet utsågs Gudmund Carlander till
hedersmedlem i Delsjö Golfklubb – en myc-
ket sällsynt utmärkelse. Johnny Anderson
tilldelades Svenska Golfförbundets förtjänst-
plakett i silver för utomordentliga insatser
inom golfsporten.

1982
JUBILEUM

Jan Sternberg vann 
Legendernas Pro-Am 

Dag Aurell 
vann Delsjö Open med
291 slag 

Jesper Parnevik vann
pojkklassen i Delsjö
Vårtest Junior Open

Helen Aldersson vann
flickklassen i Delsjö
Vårtest Junior Open

Gudmund Carlander
blev hedersmedlem 

Vad hände 
i världen 

1982
Kriget om Falklandsöarna i Sydatlan-
ten startar. Storbritannien skickar 36
fartyg och 5 000 man. Världens mest

sålda musikalbum genom tiderna, 
Michael Jacksons Thriller, 

börjar säljas.
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På vägen till gamla 18:e tee mötte Åke och Richard Norling en stor älg. Älgen var
väldigt nyfiken på de båda golfarna och började smått lunka mot dem. Åke och 
Richard anade oråd och småsprang mot ett stort träd som Åke hastigt sa att de
skulle försöka klättra upp i. Detta lyckades nästan! Richard klättrade hela vägen
upp till toppen men pappa Åke orkade bara till första grenen. Där stod älgen under
och nafsade på hans 45:or. Efter en lång stund och trött på fotlukten gick älgen
vidare in i skogen och de båda kunde rädda sig själva. 
Det olyckliga var att några andra medlemmar såg denna händelse och kunde inte
motstå frestelsen att göra batikkonst av det. 

Året blev historiskt så till vida att Delsjön tog steget
in i dataåldern genom att anskaffa en kontorsdator
för bokföring, medlemsregistrering, tävlingsverksam-
het och handicapsättning. 

Ny restauratör blev Lars-Gunnar Frisack, som efter-
trädde Kaj Bjärneman. Det var också det här året,
som gamla klubbhusdelen eller ”kyrkan” i dagligt tal
fräschades upp med helt ny möblering.

Vårt elitserielag, som de sista åren kämpat mot ned-
flyttningsspöket, fick nu definitivt bita i gräset och
finna sig i att spela i div II 1984.

Ett par av våra elitmän ändrade status: Dag Aurell
blev assistent pro och medhjälpare till Johnny 
Anderson, som f.ö. av Svenska Golfförbundet ut-
nämndes till riks - och landslagstränare. Hans Ivars-
son gick över till proffslägret och blev tournament
player.

Ny banföreståndare efter Mats Eriksson blev Leif 
Johansson.

Åke Norling, ordförande 
1984 - 1987

Richard Norling, 
ordförande 2005 –

1983

ÅKE & RICHARDS ÄLGUPPLEVELSE BLEV KONST
Vad hände 
i världen 

1983
Sveriges regering ger klartecken till

Sveriges största industriprojekt genom
tiderna, byggandet av stridsflygplanet

JAS 39 Gripen. Rymdfärjan 
Challenger gör sin 

jungfruresa.
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Vid höstmötet 1983 avgick Bengt-
Olof Melin som ordförande och till
ny sådan valdes Åke Norling. 
Medlemsantalet uppnådde för första
gången 900-strecket och det konsta-
terades i olika sammanhang att 
trycket från s.k. kömedlemmar blir
allt större - väntetiden beräknas
ligga på 15 år.

Från banfronten noterades besvärlig övervintring, sen vårstart, 
nederbördsrik höst samt betydande ogräsproblem. Nya galvanise-
rade gallerdurkar utplacerades som underlag för utslagsmattorna
såväl på banan som på drivingrange.

Restaurangköket genomgick en omfattande ombyggnad i enlighet
med hälsovårdsnämndens krav och försågs dessutom med ett
större kylrum.

En nyhet på tävlingsfronten var oldboystävlingen VSOP (Västra
Sveriges Oldboys Pris) för oldboyselit i hela Norden. Den första
tävlingen samlade 100-talet deltagare. Tävlingen kom att bli en
årlig tradition för Sveriges oldboyselit fram till 1996, då den lades
ner.

Målsättningen för vårt serielag var givetvis att omgående ta sig
upp ur div II, men det blev istället Albatross, som lyckades med
den bedriften, bl.a. genom Mats Lanners insatser.

En glädjande ljusglimt var att Delsjöns damlag vann uttagnings-
tävlingen till den nya elitserien för damer och sålunda spelar i div
I 1985. Laget bestod av Hillewi Hagström, Nina Jacobsson, Signe
Lindfelt och Camilla Rygaard.

Flera individuella tävlingsframgångar noterades på olika banor av
bl.a. Hillewi Hagström, Johan Wittboldt och Jan Sternberg (vann
RM för yngre oldboys).

Vad hände 
i världen 

1984
Datorn Apple Macintosh introduceras

av företaget Apple Computer. HIV-
viruset som orsakar sjukdomen AIDS

identifieras av franska och ameri-
kanska forskare. Det första EM 

i fotboll för damer vinns 
av Sverige.

Åke Norling, ordförande 
1984 - 1987

147526398927453
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Årets stora begivenhet på Delsjön blev Delsjö WPGA
Open, d.v.s. en av deltävlingarna på den europeiska 
professionella damtouren, som spelades några minnes-
värda dagar 15-18 augusti. Startfältet upptog ca 100 
deltagare och omfattade hela den europeiska dam-
proffseliten samt de bästa svenska amatörerna. 

Tyvärr drabbades tävlingen av ett intensivt regnande under
lördagens och söndagens slutspel, vilket tvingade den eng-
elska tävlingsledningen att bryta spelet under söndagen och
låta tidigare spelade 54 hål gälla som slutresultat. Segrade
gjorde amerikanskan Cathy Panthon, som f.ö. presterade en
66-ronda - den lägsta tävlingsscoren som dittills nåtts på
Delsjön, alla kategorier. Svenskan Marie Wennersten blev
fin 2:a, endast ett slag efter segrarinnan. Bästa amatör blev
Helen Alfredsson.

Andra arrangörsmässigt väl genomförda större tävlingar
under året var andra årgången av VSOP, Delsjö Open och
DM för Göteborgs-regionen.

Ett ordentligt bakslag blev det för vårt serielag, som inte
bara missade målsättningen att ta sig tillbaka till div I utan
t.o.m. blev nedflyttade från div II till div III. Vårt damlag
skötte sig däremot utmärkt i damernas elitserie div I och
knep en 5:e plats.

Vad hände 
i världen 

1985
Michail Gorbatjov väljs till ny general-

sekreterare för det sovjetiska 
kommunistpartiet. Ronald Reagan 
svär den amerikanska president-

eden för andra gången.  
Tage Erlander 

dör.

1985
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Det här året anställdes vår första ungdomskonsulent, den kvinnliga lands-
lagsspelaren m.m. Eva Cedervall, med huvuduppgift att på olika sätt främja
vår livaktiga juniorverksamhet.

Som följd av ett beslut vid höstmötet 1985 genomfördes Bengt Bengtsson,
Öijared, på styrelsens uppdrag en utredning av Delsjöns kostnadsläge i 
förhållande till andra klubbar i distriktet. Utredningen gav vid handen, att
Delsjön i detta avseende ej nämnvärt avvek från jämförbara klubbar.

Något som mycket diskuterades under 1986 var, hur man på lämpligt sätt
skulle kunna bemästra det alltmer ökande spelartrycket på de etablerade
banorna i regionen, inte minst på Delsjön. Diskussionerna skulle så små-
ningom - dock först under 1987 - komma att leda till bl.a. nya regler för
tidsbeställning, som tog bättre hänsyn till medlemmarnas intressen.

Vårt herrlag tog sig glädjande nog omgående tillbaka till div II, varifrån
man under 1987 får försöka kämpa sig tillbaka till div I, där ju Delsjön

borde höra hemma. Damerna (Eva Cedervall, Karin Emanuelsson, Hillewi
Hagström, Signe Lindfeldt och Nina Lundberg) klarade sig fint ännu en
gång i sin div I med en 4:e plats bland 12 lag.

Och så en verkligt rolig slutvinjett på 1986: Vår 90-årige medlem Carl-
Einar Abrahamsson blev utnämnd till årets golfare i Göteborgsdistriktet.

Vad hände 
i världen 

1986
Sveriges statsminister Olof Palme 

mördas på öppen gata. 474 personer
åtalas vid en rättegång mot maffian i

Palermo. Filippinernas president 
Ferdinand Marcos flyr till 

Hawaii.Eva Cederwvall tränare
och elitspelare

1
9
8
6
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Årets stora begivenhet för medlemmarna blev nog utan
tvekan 25-årsjubiléet, som firades i dagarna tre - 28,
29 och 30 augusti. Målsättningen under förberedel-
serna hade varit att samla så många medlemmar som
möjligt till en maximal manifestation av klubbgemen-
skap. Tack vare många välvilliga sponsorer och klubb-
ens positiva inställning kunde jubileumskommittén
erbjuda medlemmarna hela jubileumsprogrammet 
kostanadsfritt - kanske inte så konstigt att uppslut-
ningen blev rekordartad.

Vad erbjöd man då? Jo, först naturligtvis en 3-dagars
jubileumstävling med poängbogey, individuellt 18 hål
i 4 handicapklasser A, B, C, D (herrar och damer 
blandade) med en inbyggd lagtävling av stafettkaraktär,
där lagen givits fågelnamn. Vidare en jubileumsfest med
god mat, dryck och högklassig underhållning (ungdom-
lig jazzmusik, Bo Holsts septett, Chalmers Alliance-
Orchestret och Chalmers-baletten samt slutligen ett 
bejublat uppträdande av fem medlemmar av Galenska-
parna/After Shave med Lennart Englund som konfe-
rencier).

Jubileumstävlingen samlade 529 deltagare och rubri-
cerades i pressen som golfhistoriens största klubb-
tävling. För jubileumsfesten, som samlade över 700
klubbmedlemmar och gäster, fick vi hyra ett stort 
cirkustält från Bröderna Bronett, vilket placerades på

vår drivingrange. Vår dåvarande krögare Lars-Gunnar
Frisack, arrangerade en utsökt måltid, bl.a. med hjälp
av våra juniorer som stod för serveringen.

För nedskrivaren av dessa rader, som var ansvarig för
jubileumsarrangemanget, känns det angeläget att för 
eftervärlden bevara namnen på segrarna i jubileums-
tävlingens olika klasser:

Klass A Stefan Laremark 40 poäng
Klass B Olof Kärnsund 40 poäng
Klass C Stig Sjöstedt 39 poäng
Klass D Erkki Persson 40 poäng

Lagtävlingen: Morkullorna
(Carl Jan Bissmarck, Peter 
Atkinson och  Annica Hultqvist) 101 poäng

Totalt utdelades ca 150 priser till ett beräknat värde av
ca 70 000 kronor. Första priset i de individuella 
klasserna var en Frankrike resa, skänkt av resebyrån
Guide Chamonix, medan Volvo stod för de åtta första
priserna i lagtävlingen. Nog nu om 25-årsjubiléet.

I övrigt må nämnas, att det under året bedrivits 
diskussioner med kommunens fritidsnämnd om 
utbyggnad av banan med ytterligare 9 hål - dock utan

gehör. Vidare fattades vid sammanträde den 8 augusti
principbeslut om upphandling av en ny bevattnings-
anläggning. Dessutom presenterades vid höstmötet ett
förslag till om - och utbyggnad av dåvarande klubbhus.

Och till sist men inte minst viktigt. Vid höstmötet 
avgick Åke Norling som ordförande och efterträddes på
posten av Leif Pineus, tidigare omnämnd som segrare
i vår första klubbtävling 1962 och klubbens regelguru.

Leif Pineus, ordförande
1987 - 1988

Vad hände 
i världen 

1987
Patrik Sjöberg sätter världsrekord i höjd-
hopp inomhus med 2,41 m. Västtysken
Mathias Rust landar sitt Cessnaflygplan

på Röda torget i Moskva. Chefen för 
Sovjetunionens luftförsvar 

får sparken.

25-ÅRS
JUBILEUM

1
9
8
7
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Vår nye ordförande Leif Pineus inledde året med en
programförklaring i Delsjö Golf, där han tryckte på önsk-
värdheten av att införa vissa begränsningar för green-
feespelare till förmån för våra medlemmar. Vidare 
utlovade han att ett nytt bevattningssystem skulle börja
installeras under hösten jämte ytterligare dräneringar.

Årets största begivenhet
var kanske att vi än en gång fick bli värdar för en WPGA-tävling, denna
gång i regi av ett världsomspännande företag, IMG, även kallat Mc
Cormack-gruppen, som av WPGA fått uppdraget att sköta och ansvara
för det mesta. Vår uppgift var närmast att stå för banan och hjälpa till
med en rad uppgifter som att tillsätta en tävlingsgeneral (dåvarande
intendenten Sture Eriksson) och tillhandahålla starters, caddies, 
resultatrapportering, pressfaciliteter, mat, omklädningsrum, parkering
m m. Tävlingen hade namnet Gothenburg Ladies Open och var den
dittills största professionella damtävlingen i Sverige med en prissumma
av 650 000 kronor och 120 deltagare av yppersta damelit. Segrade
gjorde det franska charmtrollet Marie-Laure de Laurenzie de Taya med
Peggy Conley, USA och Allison Nicklas, Storbritannien, närmast. Lotta
Neumann, som bara några veckor tidigare vunnit US Open, hamnade
på en 7:e plats. En mycket uppmärksammad deltagare var engelskan
Laura Davies. Ett mindre roligt besked i slutet av året: kommun-
styrelsen sade definitivt nej till en 
utbyggnad av vår bana med 9 hål.
Klubbhusfrågan nådde ej heller detta 
år sin lösning. Styrelsen presenterade 
sent på året vid ett speciellt möte 
ett förslag, som byggde på 
arkitekt Rune Falks 
ritningar och som även 
hade kostnadsberäknats. 
Förslaget röstades dock ner 
med en knapp majoritet och 
som en följd härav annonserade 
styrelsen i sin helhet med Leif Pineus 
i spetsen sin avgång.

Och så bytte vi intendent. I oktober avgick Sture Eriksson med pension
efter 12 förtjänstfulla år i ämbetet. Han efterträddes av Jerker Tobias-
son, mångårig medlem i klubben.

88
19

Vad hände 
i världen 

1988
Michail Gorbatjov väljs till President för
Sovjetunionen.  Den första hjärt-trans-
plantationen med en svensk donator 

genomförs vid Sahlgrenska sjukhuset.
Republikanen George H.W. 

Bush vinner valet 
i USA 

Klubbhusfrågan?
WPGA-tävling
9-hålsbanan?
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Även detta år hände det en del - bl.a. fick den segslitna klubbhusfrågan 
sin slutliga lösning, men mera härom nedan.

Styrelsens något plötsliga avgång vid höstmötet 1988 fick till följd att vi fick ett interregnum fram till vår-
mötet 1989. Dåvarande ordförande i valberedningen, Hilding Bennegård, bidrog dock aktivt till att hålla
ihop det hela under våren.

Vid vårmötet valdes en helt ny styrelse med Hilding Bennegård som ordförande. Den nya styrelsen tog ome-
delbart med samma kraft som den avgångna tag i klubbhusfrågan och arbetade bl.a. fram ett alternativt
förslag till Rune Falks ursprungliga, vilket ju röstats ner vid höstmötet 1988. Det gick ut på att i princip 
bibehålla det gamla klubbhuset med diverse förbättringar och omändringar samt bygga till en ny restaurang
med klubbrum väster om huvudbyggnaden. För att få en uppfattning om medlemmarnas syn på frågan gick
styrelsen under våren ut med en enkät under rubriken ”Nu har vi tänkt om i klubbhusfrågan”. Man fick in
närmare 650 svar, vilket ju måste anses representativt. Det omarbetade förslaget fick 85 % ja-svar, medan
det ursprungliga förslaget stannade på 15 % ja. Mot bakgrund härav kan det synas något märkligt, att ett
extra allmänt möte den 30 maj ändå beslöt att bygga nytt klubbhus enligt Rune Falks ursprungliga ritning
men med en annan finansieringsplan än den som framlades av 1988 års styrelse. Ett intensivt arbete med
alla detaljer resulterade så i byggstart den 1 december med sikte på färdigställande den 1 juni 1990. 

I historiens ljus får man kanske vara tacksam, att det blev som det blev. 
Under 90-talet har nämligen framkommit diverse allvarliga skavanker i 
det gamla klubbhusets grundförhållanden, som gjort det mindre lämpligt 
som stomme.

En annan viktig händelse var att Johnny Anderson lämnade sin 
befattning som tränare och headpro efter 24 framgångsrika 
Delsjö-år. Många har honom att tacka för finslipad teknik och 
bättre scorer. Med honom följde även hans hustru Inger, som 
efter många år i receptionen hann bli en välkänd Delsjö-profil.

Efter Johnny Anderson avgång inträdde Eva Cedervall som headpro 
och ungdomsinstruktör med Christer Johansson (ansvarig för eliten) 
och Mats Eriksson (tidigare banföreståndare och assistent till Johnny) 
som medhjälpare. Nya ansikten i receptionen efter Inger Anderson blev 
Marie-Anne Pettersson och Marit Carlberg.

Vi kunde notera en stor framgång på tävlingsfronten
genom att vårt elitlag på damsidan tog hem lag-SM
genom Hillewi Hagström, Sofia Grönberg, Karin 
Emanuelsson, Sara Melin och Helene Andersson med
Ingela Enhager som coach.

Vad hände 
i världen 

1989
Berlinmuren rivs och kommunismen
faller samman i stora delar av Europa.

Heisei (Akihito) blir Japans nya 
kejsare. De första 24 satelliterna för

GPS placeras i omloppsbana.

Hilding Bennegård, 
ordförande 1989 - 1991

Johnny Andersson 
avgick som vår huvud-
tränare efter 24 år.
Hans hustru Inger 
slutar också.

1989
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