
1990

Årets överskuggade händelse måste väl anses vara till- och ombyggnaden 
av klubbhuset, som planenligt genomfördes under första halvåret. Det hela 
började med rivningen av den gamla vagnboden samt receptionen och shop,
varpå följde uppbyggnaden av vårt nuvarande klubbhus samt ombyggnaden
av det gamla till ny vagnbod, tävlingsexpedition och shop. Under festliga och
gemytliga former invigdes det nya klubbhuset den 16 juni med en god 
måltid i Frisack-regi och med stor uppslutning från medlemmarnas sida.

Vidare bör nämnas att våra duktiga elitdamer upprepade 
sin fjolårsseger i lag-SM.

Utvecklingen av banan fortsatte genom omfattande 
röjningar i syfte att lättare hitta bollen, fler bunkrar 
och förbättrade grästees.

Och så anställdes en ung dam vid namn Ingela Enhager som kanslist.

Nytt klubbhus invigs! 

Vad hände 
i världen 

1990
Nelson Mandela blir frisläppt efter 27
år i fängelse. Öst- och Västtyskland
återförenas och blir Tyskland. World

Wide Web, möjliggör en bredare 
användning av Internet, skapas 

vid CERN i Schweiz.
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19
91ETT MELLANÅR 

Det här året blev att döma av föreliggande
historiematerial något av ett mellanår utan
speciellt många spektakulära händelser.

En stortävling kunde vi emellertid glädja oss åt,
nämligen Delsjö Open, som spelades 1-2 juni.
Herrklassen blev en stenhård kamp mellan
Henrik Nyström, Västerås, och Ola Eliasson,
Isaberg, som båda hade 291 efter 72 hål - det
blev sålunda omspel, som Nyström vann. Bäst
av de våra blev Dan Olsson. Damklassen som
spelades över 36 hål, vanns av Cecilia Lundin,
Albatross på 146 med vår Helen Koch på 3:e
plats.

En intressant ny tävlingsform vid namn Golf
Star Competion presenterades i Delsjö Golf nr
2/1991 av vår medlem Björn Sandegren, som
utvecklat idén. Det hela utspelas på driving-
rangen och handlar om att med 30 bollar
uppnå vissa mål i form av flaggstänger, som står

på ett avstånd av 85 meter från utslagsplatsen.
En tävling tar ca en halvtimme att genomföra,
två eller flera kan mötas och spelformen passar
utmärkt för kund- och personalträffar och 
liknande sammankomster, allt enligt Björn
Sandegren. Idén backades upp av klubbens
styrelse och vår driving-range försågs med 
erforderliga flaggstänger.
En nyhet detta år var att begreppet ”skuggad
tid” vid bokning av starttider infördes, en 
modell som fortfarande är i bruk. Idén är ju att
man måste vara fysiskt närvarande i receptio-
nen, då en dylik tid bokas samt ta den första
lediga skuggade tiden.

Nämnas bör väl också att vårt damlag i den
riksomfattande elitserien detta år tog en 7:e
plats med följande spelare i laget: Helen 
Alfredsson, Eva Cedervall, Maria Magnusson,
Sara Melin och som coach Ingela Enhager.

Vid höstmötet avgick Hilding Bennegård som
ordförande efter tre förtjänstfulla år i ämbetet
och efterträddes på posten av dåvarande vice
ordförande Sven Andersson.

Vad hände 
i världen 

1991
Kuwaitkriget inleds med Operation 

Desert Storm.  Sovjetunionen upplöses.
Jugoslaviens upplösning börjar och de

därpå följande jugoslaviska krigen.
Boris Jeltsin vinner president-

valet i Ryska SSR. 
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1992
30-ÅRS
JUBILEUM

Och så var det dags för jubileum igen
- den här gången 30 år - som även
det kom att firas med en stor med-
lemstävling 28-30 maj och en min-
nesvärd jubileumsfest i vårt nya
klubbhus.
Såväl tävlingen som festen samlade
300 deltagare. Tävlingen hade samma
form som vid 25-årsjubiléet, d.v.s.
dels individuell, dels en lagtävling 3
x 18 hål ”stafett”. Individuellt 
segrade i de olika klasserna R Nor-
ling (41) B Aurell (42), U Carlsson
(43) och O Åberg (26) och i lag-

tävlingen R Norling, M Carlsson och
H Hermansson (114).
Vid jubileumsfesten kunde vi glädja
oss åt ett tungviktsuppträdande av
Stefan Ljungqvist med Curt-Erik
Holmqvist som ackompanjatör och
Bo Maniette som konferencier. Till
jubiléet hade journalisten och med-
lemmen Kerstin Danielsson Beijbom
tagit fram en liten jubileumsskrift,
där bl.a. namnen på ett 50-tal jubi-
leumssponsorer fanns publicerade.
Från tävlingsfronten kunde noteras
en hedrande 7:e plats för våra damer

i Elitserien och att herrlaget ham-
nade i mitten av div I. Sara Melin
knep en 14:e plats i Order of Merit
Lancome Trophy och Sigfrid Svens-
son blev nordisk lagmästare för Old-
boys. Juniorerna fick under året två
nya tränare genom Dag Aurell och
Per-Ola Dahlman, som haft ca 120
juniorer i kontinuerlig träning. Slut-
ligen fick klubben ett nytt arrendeav-
tal med kommunen, där utgångs-
budet på 500 tkr hamnade på mera
rimliga 90 tkr.

Sven Andersson, 
ordförande 1992 - 1994

Vad hände 
i världen 

1992
Svenska Riksbanken höjer marginal-
räntan från 24 till 75 % för att stoppa

valutaflöde och spekulationer i 
devalvering. Sovjetunionen 
upplöses officiellt. Tjugo-

kronorssedeln införs
i Sverige.
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Årets verksamhetsberättelse inleds
med ett konstaterande, att vår nya
medlem Helen Alfredsson fortsätter
sin framgångsrika karriär i hela värl-
den och att hon ägnats inte mindre
än hela 6 sidor i amerikanska Golf
Digest.
En annan stor framgång var Hans
Ivarssons seger i Europamästerska-
pen för Mid-Amateurs på Royal 
Waterloo i Belgien. I lag-SM för
damer, som i flera år varit en riktig
”Delsjö-grej” ställde vi den här
gången upp med det yngsta laget i

tävlingen och tog en hedrande 10:e
plats med storspel av Sara Melin.
Herrarna tog en mittplacering i div I
med Johan Wittboldt som primus
motor.
Anmärkningsvärt var också att junior-
erna Sandra Hellsvik och Pierre 
Hermansson kvalificerade sig till
Riksfinalen i Föreningsbanken Cup
- endast 1 % av ursprungligen 
startande 8 300 gick till final.
”Kyrkan” genomgick under året med
hjälp av ALU-arbetskraft, en omfat-
tande renovering. Helt ny inredning

och allmän uppfräschning gav oss 
utmärkta konferensmöjligheter för
40 personer, såväl för interna som 
externa mötesdeltagare. 
Vidare kan noteras, att den s.k. 
”korridoren” mellan 2:an och 15:e
av säkerhetsskäl fick byggas om från
grunden. Avslutningsvis må nämnas
att samtliga fairways sanddresserades
under året, sedan man konstaterat att
det gamla dräneringssystemet inte
fungerat tillfredsställande.

1993

Vår nya medlem  
Helen Alfredsson

Vad hände 
i världen 

1993
Tjeckoslovakien delas upp i Tjeckien
och Slovakien. Bill Clinton efterträder

George Bush som president i USA.
Det första tåget passerar 

Eurotunneln under Engelska 
kanalen.
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Det här blev ett besvärligt år ur 
väderlekssynpunkt. Först uteblev
regnet under våren, varför gräsväx-
ten kom igång först under sommar-
en. Sedan fick vi en riktigt regnig
höst, som bl.a. ledde till vagnförbud
och tillfälliga avstängningar av
banan. Sanddressning skedde för
3:e året i rad.

Intensiva diskussioner pågick under
större delen av året i syfte att effek-
tivisera styrelsens arbete och åstad-
komma en tydligare ansvarsfördelning
mellan de olika kommittéerna och sty-
relsen. Ett förslag till ny organisation
togs också fram, och stadgarna ändra-
des vid ett extra medlemsmöte i 
september med verkan fr.o.m. 1995-
01-01. Bl.a. minskades antalet styrel-
seledamöter till 5 ordinarie och 2
suppleanter.

Den största tävlingen i klubbens regi
under året var Göteborg Kex Open,
som drog 190 anmälningar, varav 
endast 120 fick vara med. Handicap-
gränsen kom att ligga på 2. Segrare
blev Tony Nilsson, Södertälje med 5
under par med Hans Ivarsson som
bäste hemmaspelare.

Ungdomarna skötte sig bra. Pierre
Hermansson vann t.ex. regionfinalen i
Föreningsbanken Cup och blev 3:a i
riksfinalen. Årets göteborgsgolfare bland
damer blev Linda Hellsvik. Vi skall
heller inte glömma, att Hans Ivarsson
representerade Sverige i EM för Mid-
Amateurs och tog en 7:e plats.

På krögarfronten hände det saker.
Lars-Gunnar Frisack lämnade Delsjön
efter 11 framgångsrika år. Till hans
efterträdare utsågs efter ingående
prövning under hösten, Jesper Lund-
berg och Benny Billman, som försåg
oss medlemmar och många gäster med
en förnämlig blandning av läckerheter
och husmanskost jämte förnämlig 
service till en bit in på 2000-talet.

Och så till slut - vid höstmötet blev 
det orförandeskifte. Sven Andersson
lämnade posten efter flera idoga och
kreativa år i styrelsen, först som vice
ordförande och sedan som ordförande.
Till hans efterträdare valdes Thore
Molin, ganska ny som medlem men
med ett förflutet i västgötsk golf.

Vad hände 
i världen 

1994
Inbördeskrig utbryter i Rwanda mellan

Hutu och Tutsi. Europaparlamentet 
godkänner Sverige, Finland, Norge 
och Österrike för medlemskap i EU.

Posten blir bolag efter 350 år 
som statligt verk. 

19941994
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Vad hände 
i världen 

1995
Den första planeten i ett annat 

solsystem upptäcks. Den svenska 
Vattendomstolen godkänner 
byggandet av Öresundsbron. 

Windows 95 lanseras av 
Microsoft.

1995I sin programförklaring i Delsjö Golf
tryckte vår nye ordförande på önsk-
värdheten av att förbättra likvidite-
ten och soliditeten. Han framhöll
också vikten av att Delsjön blir en
öppnare och gemytligare klubb att
besöka. Alla skulle känna sig som
kunder och vara välkomna överallt
- i receptionen, i restaurangen, i sho-
pen och ute på banan. Är du green-
feespelare så är du medlem för en
dag. 

På den administrativa sidan har räken-
skapsåret för första gången - efter be-
slut på föregående årsmöte - omfattat
perioden 1 oktober till 30 september.
Det innebar, att övergångsåret, d.v.s.
1995, kom att omfatta den förkortade
tiden 1 januari till september. Det låter
litet krångligt, men så var det faktiskt.
Från tävlingsfronten noterades, att vårt
damlag vann sin serie och därmed kva-
lificerade sig för spel i elitserien nästa
år. I styrelseberättelsen framhölls vi-
dare, att klubbens långsiktiga in-
riktning på elitverksamhet börjar ge
resultat - allt fler unga Delsjö-spelare
håller på att utvecklas både som täv-
lingsgolfare och fina representanter för
vår klubb.

Tore Mohlin,   
ordförande 1995 - 1997
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Att erbjuda medlemmarna en 
park- och skogsbana av hög klass.

Att klubben skall vara attraktiv för 
alla kategorier av spelare oavsett 
ålder, kön eller spelstandard, vilket 
förutsätter - förutom en bana av 
hög kvalitet - en god klubbanda 
och en förstklassig service vad 
gäller drivingrange, klubbhus, 
personal, restaurang och 
klubbhusområde. 

Att klubben skall vara en god 
arbetsplats, som attraherar 
duktiga medarbetare.

Det stora samtalsämnet på klubben detta år
var nog utan tvekan den framtidsplan, som
under namnet VISION 2005 framlades av
styrelsen och inte minst Tore Mohlin. Dis-
kussionerna rörde sig dels om övergripande
mål, dels om konkreta åtgärder. De övergri-
pande målen kan sammanfattas så som står
här till vänster. 

Rent konkret skulle denna målsättning inne-
bära renovering och utökning av dränerings-
system, fairwaybevattning, sanddressning av
fairways, moderna sanduppbyggda tees och
greener, ändamålsenliga och effektiva maskin-
och verkstadslokaler, utbyggd parkering samt
förbättrad kioskservice och toaletter ute på
banan. 
Finansieringen av denna omfattande 10-års-
plan skulle ske genom en översyn av Delsjöns
relativt tunga belåningsgrad och genom en suc-
cessiv årlig ökning av årsavgiften med 150-200
kronor. Vidare skulle överskott från verksam-
heten återinvesteras i åtgärdsplanen.

VISION 2005, som fick stor publicitet
inte bara i Delsjö Golf utan även i Svensk Golf,
presenterades i sin helhet vid höstmötet, och
diskussionen blev minst sagt livlig med tunga
inlägg både för och emot. Så småningom be-
gärdes votering beträffande de övergripande
målen, varvid årsmötet beslöt att i enlighet med
styrelsens förslag anta dessa.

I övrigt kan noteras, att en sträng vinter med-
förde en hel del banproblem under våren och
försommaren. Trots detta blev Delsjö Ladies
Open, som spelades på Delsjön och ingick i
Svenska Lancometouren, en stor arrangörs-
succé med många fina resultat. I övrigt kan från
tävlingsfronten noteras, att våra damer blev 8:a
i lag-SM. Herrarna stannade kvar i div I Västra.

Det här året spelades seniorklassikern VSOP
för sista gången. Skälet var att Svenska Golf-
Förbundet fråntog tävlingen status som kvali-
ficering till senior-landslag och deltagande i det 
svenska EM-laget.

1996
VISION 2005

Vad hände 
i världen 

1996
Annika Sörenstam vinner U.S. 

Women's Open i golf för 2:a året i rad.
Sveriges riksdag väljer Göran Persson

till Sveriges statsminister. 
Storbritannien drabbas av 

galna ko-sjukan. 
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Som omväxling till alla framtidsplaner
kanske vi skall se litet på hur våra täv-
lingsspelare lyckades det här året. För
att börja med damerna kom Delsjön 3:a
i lag-SM för damer med följande upp-
ställning: Sara Melin, Malin Burström,
Anna Mannervik, Linda Wessberg och
systrarna Linda och Sandra Hellsvik.
Vidare noterade Sara Melin och Malin
Burström flera goda placeringar på Eu-
ropatouren och Svenska touren. Her-
rarna behöll sin position i div I.

Mycket glädjande att notera var våra junio-
rers framgångar i Electrolux Cup, där Pi-
erre Hermansson slutade 7:a. Linda
Wessberg blev uttagen till flicklandslaget.
Gamle kämpen Sigfrid Svensson tog en
mycket hedrande 2:a plats i RM H 75.

I enlighet med tidigare omnämnda VI-
SION 2005 påbörjades och slutfördes
under året en omfattande nybyggnation av
våra verkstadslokaler. Den totala bygg-
nadskostnaden om ca 3,3 miljoner kronor
skulle till största delen finansieras genom
lån i bank.

Under året genomfördes sanddressning av
fairways med gott resultat. Vidare utföll ar-
betet med 17:e green tillfredställande, vil-
ket gjorde hålet spelbart större delen av
året.

Och så fick vi uppleva ännu ett ordföran-
deskifte. Tore Mohlin avgick och till ny
ordförande valdes Carl-Olof Hellsvik med
förflutet inom juniorverksamheten.

Vad hände 
i världen 

1997
Världens första klonade får Dolly, 

visas upp av skotska forskare. Tony
Blair blir premiärminister i 
Storbritannien. Vin i papp-

kartonger har blivit 
succé i Sverige.

Vattenledning som dras från Delsjön till dammen vid 15:e hålet.

1997
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Man måste nog konstatera, att det 1996 och 1997 mycket 
omskrivna begreppet VISION 2005 helt försvunnit ur 
diskussionen. Det hindrade dock inte att den nya styrelsen
med kraft fortsatte förnyelsearbetet.

Bl.a. anlades en vattenledning mellan Delsjön och dammen vid
hål 15, varigenom klubben slapp ifrån tidigare dryga kostnader
för kommunalt vatten. Vidare gjordes en total översyn av våra 
totalt ca 200 vattenspridare ute på banan. På klubbhussidan bygg-
des ett tak mellan själva huset och ”kyrkan”. Dessutom etablera-
des en ny reception i det gamla blockhuset vid 1:an, vilket
flyttades ett 50-tal meter till sin nuvarande plats.

Även detta år lyckades Malin Burström bra på Europatouren med
en 13:e plats på Order of Meritlistan och en 4:e plats på Telia-
tours svenska Order of Merit. Juniorerna registrerade flera 
framgångar. Linda Wessberg vann Canon Juniors Masters riksfinal
och spelade flera gånger i landslaget. Pierre Hermansson tog hem
junior-DM och i riksfinalen av Electroluc Cup knep Karin Sjödin
en 7:e plats.

I en summering av året konstaterades att klubben under året haft
1 271 medlemmar, vilka svarat för strax under hälften av klubbens
inkomster genom års- och inträdesavgifter. Långsiktigt är dock
denna andel vikande – en effekt av att medlemsavgifterna är 
konstanta, medan klubbens verksamhet växer år för år. För resten
av intäkterna står i första hand greenfee, drivingrange, reklam och
sponsorer, företagsgolf m m.

1998 VISION 2005 FÖRSVANN

Vad hände 
i världen 

1998
All rökning förbjuds på Kaliforniens

barer. Sverige skall anslutas till 
Schengenavtalet om öppna gränser 
i Europa. Världens dyraste frimärke,

Gul tre skilling banco, säljs för 
14 miljoner SEK.
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1999

Det är naturligt och glädjande nog våra ungdomar, som står
för klubbens framgångar på tävlingsbanorna. Som vanligt är
det också damerna, som svarar för de bästa prestationerna. 

Så till exempel vann vårt elitlag div I och får därigenom spela 
lag-SM nästa år. Linda Wessberg och Sandra Hellsvik blev 3:a 
respektive 5:a på junior-SM. Vår framgångsrika junior Karin 
Sjödin gjorde några fina insatser under seriespelet och vann 
dessutom Mästarmötet för klubbmästare. Vårt elitlag på herrsidan
var bara några slag från att gå upp i div I.

Även seniorerna fick en glädjande framgång genom att vinna
Riksfinalen i Telia Trophy, Ambassadörklassen, genom Inger 
Rudolfson, Rigmor Nertman, Kurt Sandklef och Morgan Bodin.

Under året genomfördes en medlemsenkät i syfte att ge styrelsen
en uppfattning om hur vi ser vår klubb - banan, spelformer,
klubbhusfaciliteter m.m. Svarsfrekvensen blev 40 % och bl.a.
framgick med eftertryck, att vi enligt medlemmarna anser, att vi
har Göteborgsområdets bästa golfrestaurang. 
Grattis Benny och Jesper!

Arbetet på att förbättra banan har fortsatt. Det här året har 
framförallt dräneringsarbetet på 9:ans vattenkänsliga fairway 
pågått och i stort sett slutförts.

I god tid före årsmötet i december på nya Ullevi lade styrelsen
fram ett intressant förslag för medlemmarnas ställningstagande –
ett förslag som var förankrat både i Svenska Golfförbundet och
Göteborgs Golfförbund. Det handlade om att erbjuda såväl spelare
ur vår ordinarie kö som s k ”distansmedlemmar” ett nytt och 
begränsat medlemskap i Delsjö GK. Mot en fast årsavgift av 2 000
kronor och erläggande av greenfee för varje runda skulle de kunna
bli medlemmar i vår klubb. Med några räkneexempel illustrerades
vilka nya inkomstmöjligheter en sådan medlemsform skulle
kunna erbjuda utan att därför inkräkta på spelmöjligheterna för
våra ordinarie medlemmar. Förslaget blev föremål för en mycket
livlig diskussion vid årsmötet med starka inlägg både för och emot.
Vid den avslutande voteringen bordlades dock förslaget, vilket i
praktiken innebar, att begreppet ”greenfee-medlemmar” tills 
vidare avfördes från dagordningen. Det visade sig dock att vissa
andra göteborgsklubbar gick in för den nya modellen.

Vad hände 
i världen 

1999
Amerikanska Ford köper Svenska Volvo

personvagnar AB för 50 mdr SEK. 
Sveriges riksdag beslutar att 4 kasinon

får öppnas i Sverige. Världens 
befolkning passerar 

sex miljarder.

Sara Melin 0ch Linda Hellsvik 
- Två Delsjötjejer som under 90-talet gjort 
många fina tävlingsinsatser. 
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Det nya seklets första år blev det verkliga 
genombrottsåret för vår lilla duktiga och rara
juniortjej Karin Sjödin. Här kommer facit: 
EM-guld lag flickor, guld i match junior-SM, 
vinst på Svenska proffstouren för damer Telia
Tour på Öijared (som amatör) och 10:a på 
individuella EM för damer. Vad skall bliva?

Och våra elitdamer förnekar sig inte heller.
Silvermedaljen blev skörden vid årets lag-SM.
Ombyggnaden av hål nr 1 fullföljdes under
året och detta något annorlunda hål öppnades
för spel i september. I samma månad lämnade
vår greenkeeper Stefan Nilsson sin befattning
hos oss efter åtta förtjänstfulla år och övergick
till Forsgården. Han ersattes av Ingvar Fjell-
man, tidigare Gullbringa. 
Nämnas må också att vi hade glädjen att  
välkomna en ny tränare till klubben. Anders
Nilsson heter han och han tillträdde sin tjänst
i mars. Närmast kom han från A6 Golfklubb i
Jönköping, men han startade sin golfkarriär i
Åtvidaberg.

2
0
0
0

Vad hände 
i världen 

2000
Vladimir Putin tillträder som Rysslands

president. Playstation 2 lanseras i
Japan. Cirka 40 förband och 
regementen inom svenska 
Försvarsmakten avvecklas 

genom försvarsbeslutet 
2000.

2:a i Lag-SM 2001 på Lunds GK: Linda Hellsvik, San-
dra Hellsvik, Malin Burström, Linda Wessberg och
Karin Sjödin. Coach, Calle Hellsvik och tränare Anders
Nilsson. Samma lag tog 2:a plats i samma tävling
2001, men den här bilden är bättre!

2:A I SVERIGE
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I skrivande stund (oktober 2001) är alltså det här året
ännu inte till ända. Följaktligen finns inga verksamhets-
berättelser eller dylika handlingar att stödja sig på, så
vi får väl ta till minnet.

Då kommer vi säkert ihåg, att en ganska blöt och kall vår 
följdes av några underbara sommarveckor med perfekta spel-
förhållanden och en tacksam rull på banan. Sedan blev det 
höstregn i stora mängder och där står vi nu i blötan. Med det
kommer en vår – för att inte tala om jubileumsår 2002!

Det har inte saknats tävlingsframgångar heller detta år och
som vanligt är det damerna, som står för det mesta. Våra elit-
damer tog silver i lag-SM genom Malin Burström, Karin Sjö-
din, Linda Wessberg, Sandra och Linda Hellsvik. Vidare
deltog Linda Wessberg i det svenska lag, som tog hem guldet
i damernas lag-EM, medan Karin Sjödin var en av fyra svens-
kor i det lag, som lade beslag på silvret i flickornas lag-EM.

Elitherrarna gladde med att bli 2:a i div II och gick därmed
upp i div I nästa säsong.

En damframgång till: Linda Wessberg vann damernas junior-
SM. Och så i säsongens sista skrivande stund: gamle kämpen
Sigge Svensson tog som 80-åring hem DM för H75:or från
röd tee med väl godkända 79 slag – trots en säsong fylld med 
skador. Vackert!

Vi får heller inte glömma att en av våra vanliga ”amatör-
medlemmar” Martin Ersman tog hem en uppmärksammad
vinst i hcp-SM (en tävling i regi av Sven Tumba) och där 
igenom kvalificerade sig till en världsfinal i Västindien. Och
när vi ändå är i farten – varför inte tala om att Lena Karlsson
och Inger Rudolfson kvalade in till Triss-lady-finalen i Visby
och där tog hem en hedrande 6:e plats.

Så är det äntligen dags för den 82-årige nedskrivaren av dessa
rader, omfattande åren 1746-2001, att sätta punkt och tacka
för eventuellt läsintresse. Nu åker jag upp till gamla kära 
Delsjön och försöker göra en score under 100 från röd tee i 
veteranernas måndagstävling. Hej!

PS Har något väsentligt nu blivit bortglömt, finns det bara ett
ord att säga – förlåt!

Vi tackar Bengt Englund för att han givit
sin tid till att nedskriva vad som hänt
under Delsjö Golfklubbs 40 första år.    

20
01

Vad hände 
i världen 

2001
Den 11 september utsätts USA för de
värsta terroristattackerna någonsin.
EU-toppmötet i Göteborg inleds.

Samma helg sker flera stora 
demonstrationer och kravaller

mot mötet.

2:a i Lag-SM 2001 på Lunds GK: Linda Hellsvik,
Sandra Hellsvik, Malin Burström, Linda Wessberg
och Karin Sjödin. Coach, Calle Hellsvik och tränare
Anders Nilsson. Samma lag tog 2:a plats i samma
tävling 2000, men den här bilden är bättre!

2:A I SVERIGE
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På banan inleddes golfsäsongen med svampangripna
greener och det tog lång tid innan de blev riktigt bra. 
Orsaken är naturligtvis förbudet mot användandet av 
kemiska bekämpningsmedel. Kvaliteten och finishen på
banan har dock blivit bättre vilket förhoppningsvis varit
till glädje för medlemmar och gäster. Den biologiska sköt-
seln är mer personalkrävande och större investeringar är
på sikt nödvändiga.

På sensommaren blev grobladen ett problem vilket vi har
nu har försök åtgärda med att manuellt ta bort dem. 
På 18:e hålet tog det 4 timmar för 17 man att rensa bort
grobladen mellan greenen och vägen. 

Ombyggnaden av Servicecentret blev klart på våren och
kansliet fick nya lokaler i den gamla byggnaden efter 
mögelsanering. En miljöplan togs fram av Ingvar Sahlin.

Benny och Jesper har under 8 år väsentligt höjt nivån på
klubbens restaurang och gjort den till distriktets bästa
golfkrog. Vi önskar dem lycka till i framtiden då de nu
slutar.

De nya krögarna heter Jonas Stenberg, Christoffer Nord-
ström och Linus Eriksson. De har en gedigen bakgrund
där Christoffer och Linus har arbetat på bland annat 
Sjömagasinet.

Våra elitdamer vann LAG-SM på hemmaplan!!  Vilken
prestation alla i laget gjorde!  Vi var 8 slag after Gävle GK
sista dagen men efter bara några hål var vi förbi och
sedan utklassade vi resten av lagen. Vi slog Gävle med
totalt 15 slag. Alla i laget var med och spelade vilket
gjorde segern ännu trevligare. Banrekord av Karin. Laget
bestod av Karin Sjödin, Malin Burström, Linda Wessberg,
Sandra Hellsvik, Linda Hellsvik och Sara Melin. Coach
var Calle Hellsvik.

Karin Sjödin vann sin första universitetstävling i USA och
Pierre Hermansson vann sin första tävlings som proffs,
Sharp Open. Marcus Malo vann British Open i klassen
för funktionshindrade. Mikael Persson började som 
tränare. 

Delsjö GK blev 2:a på Bankboken Tours svenska klubb-
ranking. Fredrik Mårtenson blev 3:a på Junior-SM. 

Information och planering av ombyggnad av greener och
greenområden påbörjades. Banarkitekt Peter Chamber-
lain anlitades. Styrelsen var helt övertygad om att en 
ombyggnad av greener var den enda möjligheten för
Delsjö Golfklubb att ha en fungerande och bra golfbana.
Myndighetsbeslutet den 1 mars 2000 om förbud mot 
kemiska preparat på golfbanan måste efterlevas och 
effekterna av beslutet måste åtgärdas. 

Vad hände 
i världen 

2002
Eurosedlar och -mynt introduceras i de

flesta EU-länderna. Enronskandalen
tar sin början. Sista avsnittet av 

TV-serien Rederiet sänds i Sveriges 
television. Prins Felix 

av Danmark föds.

Firandet av 40-årsjubileet med fest och tävling
blev lyckat och detta mycket tack vare jubileums-
generalen Bengt Englund och hans kommitté.
Tävlingen hade nästan 400 deltagare och det var
ett stort och fint prisbord. Juniorer och ”myg-
gor” hade cirkusaktiviteter som Ingela Enhager
hade arrangerat. Tränarna hade aktiviteter på
drivingrangen. Firandet avslutades med en stor
fest i tältet på övningsgreenen framför klubbhu-
set och även här var deltagarantalet ca 400. Ga-
lenskaparna Anders Eriksson och Per Fritzell
stod för underhållningen under middagen och
därefter var det dans inne i klubbhuset till Curt
Ogebäcks jazzgossar.

40-Å SK LAS!

PLANERING FÖR BANANS OMBYGGNATION!
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FESTSTÄMNING!
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2003
Vintern 2002/2003 innebar mycket arbete för styrelsen och arbetsgrup-
pen för ombyggnaden av greenerna. Byggplaner, kalkyler och informa-
tionsmaterial togs fram. Information skickades ut till medlemmar och ett
antal informationsmöten hölls på klubben. Det diskuterades mycket och
styrelsens förslag modifierades under resans gång då medlemmarna kom
med många positiva ändringsförslag.

Slutförslaget om ombyggnaden av greener och greenområden skickades
ut till medlemmarna ihop med en kallelse till ett extra årsmöte i maj på
Hotel Gothia Towers. Det blev det mest besökta årsmöte i klubbens 
40-åriga historia då praktiskt taget halva klubben dök upp, ca 580 
personer.

Årsmötet beslöt med ett rungande JA att ombyggnaden skulle inledas
redan till hösten, att alla greenerna skulle byggas om (utom 3:an), att
projektet skulle ske i klubbens egen regi och att finansieringen skulle
ske via medlemslån.

De gamla greenerna var i dåligt skick och blev även i år spelbara väldigt
sent. I slutet av september sattes skopan i marken och ombyggnaden på-
börjades. Banan var öppen med provisoriska greener resten av året.

Ingvar Fjellman, greenkeeper och projektledare, Rune Olsson banansva-
rig i styrelsen, och Sigfrid Svensson ingick i arbetsgruppen och de fick
en arbetsam höst ihop med arkitekten Peter Chamberlain. Tre mycket
duktiga grävare var inbokade hela hösten och klubbens banarbetare 
arbetade också fullt ut i projektet samtidigt med den övriga skötseln av
banan.

När man grävde ur de gamla greenområdena så hittades ca 30 meter 
dräneringsslang totalt. I de nya greenerna lades det ner över 300 meter
dräneringsslang per green!

Lördagen innan julafton gjordes det sista arbetet med grävmaskinerna
och dagen efter kom snön. Det var någon däruppe som såg till att hjälpa
oss att bli klara.
Linda Wessberg kom hem efter 4 år i USA och blev proffs i maj. Hon
vann två tävlingar på den svenska damtouren Telia Tour och hon vann
Telias Order of Merit. Karin Sjödin kom 2:a i LAG-EM. Damlaget kom
4:a på LAG-SM. Delsjö GK var bland de 10 bästa klubbarna i Sverige i
Bankbokens juniorranking.

2003 rankades klubben på 29 plats i Sverige

Klubbens största Årsmöte 
om nya greenområden!

Vad hände 
i världen 

2003
NASA:s marslandare Opportunity 
landar på planeten Mars. Världens

äldste man, spanjoren Joan Ruidavets
Moll, dör 114 år gammal på ön 
Menorca. Sveriges befolkning 

passerar 9 miljoner.
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NYA GREENOMRÅDEN 
I april såddes greenerna och greenområdena och sedan
gick vi alla och längtade. Spelet påbörjades med proviso-
riska greener och den 18 juli öppnade banan med nya och
fina greener och greenområden.

Genom mycket hårt arbete har projektgruppen för ombyggna-
den av greenerna lyckats över förväntan. Tidsplanen och bud-
geten höll och dessutom har vi fått en golfbana vi kan utvecklas
med under många år. Vårt rykte i golfvärlden är nu mycket gott
och intresset att komma och provspela banan är mycket stort.
Banan har fått mycket beröm från greenfeespelare och före-
tagsgolfare.

Svenska Golfförbundets bankonsulent, Kim Sintorn, har gett
projektet stort beröm och vi har fått besök från många klubbar
som nu funderar på samma ombyggnader som vi har utfört. I
början av september fick vi besök av en styrelseledamot från
R&A som hade med sig R&A:s coursemanager och miljökom-
mitté för Europa. Detta besök visades även på TV i Västnytt.

Det lyckade projektet med ombyggnaden har även uppmärk-
sammats bland landets greenkeepers där vår greenkeeper Ing-
var Fjellman har blivit utnämnd till Årets greenkeeper 2004.

Vi medlemmar kan nu tacka oss själva för vår ekonomiska in-
sats som har gjort ombyggnaden möjlig och resultatet är Mycket
Väl Godkänt.

Styrelsen arbetar vidare på beslutet på det extra årsmötet av-
seende att förbättra övningsområdet vilket framkommer av
budgeten 2005. Dessa ombyggnader, förbättrat rykte, omnäm-
nande i Svensk Golf och övriga positiva omdömen om Delsjö
Golfklubb gör att klubben ser fram emot en ny säsong med
många möjligheter till ökade intäkter och härliga spelupple-
velser.

Styrelsen har dessutom fått arbeta mycket med administratio-
nen under våren vilket har varit bra på så sätt att vi har fått en
bra insikt i skötseln av klubben. Men en styrelse skall inte vara
operativ så tillsättning av tjänsterna enligt vår organisationsplan
fortskrider. 
I mars slutade vår intendent efter 16 år och vår kanslist efter
14 år på klubben. Vi önskar dem lycka till i deras fortsatta kar-
riärer.

Servicecentret har i år varit i klubbens regi och all personal
har skötts sig alldeles utmärkt trots tuffa förutsättningar. Nytt
IT-system för alla golfare och golfklubbar (GIT-systemet), nya
medlemskort, bagbodssystemet som inte klarade de nya med-
lemskorten förrän i juli, nytt bollkortssystem som medförde att
vi slapp ett kort i plånboken. Vår nya personal klarade detta
utmärkt och de flesta medlemmarna förstod vilka problem de
hade. Vissa medlemmar förstod dock inte problemen och
skällde ut dem som jobbade i Servicecentret – vi tycker de skall
ta sig en funderare på hur man skall uppföra sig som golfare.

Årets Delsjö-golfare: Linda Wessberg har fått en strålande start
på Europatouren med en 11:e plats på Order of Merit. Linda
hann även spela på den svenska touren där hon kom 2:a på
Order of Merit efter vinster på svenska PGA-mästerskapen och
Telia Tour Finalen.
Juniorerna blev rankade 11:a i Bankboken Tour.

I november hade Svensk Golf i nr. 11 - 2004 en stor artikel
om Delsjö Golfklubb och dess ombyggnad av greener och gre-
enområden.

2004 rankades klubben på 21 plats i Sverige

Vad hände 
i världen 

2004
Vladimir Putin omväljs som president i
Ryssland. Ett nytt svenskt ROT-avdrag 

införs i Sverige. Bygget av Turning 
Torso påbörjas i Malmö hamn. En 

tsunamivåg orsakar minst 
300 000 människors 

död, 
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OMBYGGNATIONEN 2003-2004

FÖRE FÖRE
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DELSJÖ GOLFBANA 2004

Sikta över bunkern på vänstra sidan så 
undviker du fler hinder. 

Sikta på vänstra sidan av fairwayn och höger om
bunkern så ligger du bra till för ett inspel på två slag.  

Sikta mot elstolparna så finns utrymme för slice och
fade. 

Sikta mot vänstra sidan av greenen så undviker du
greenbunkern. 

Sikta till vänster om dammen mitt på greenen
alternativt mot vänstra greenkanten. 

Sikta mot fairwaybunkern för bästa inspel på ba-
nans svåraste hål. En bra drive krävs på detta hål!  

Sikta mot vänstra sidan av fairwayn så får du ett
enkelt inspel!  En bra drive hamnar i bunkrarna. 

Sikta på vänstra sidan av fairwayn! Annars kan en
bra drive mot greenen gå över skogen till höger.

Sikta på vänstra sidan av fairwayn och höger om
bunkrarna. Här måste du slå långt!

Sikta mitt eller på vänstersida av fairwayn för lättare
inspel. Inspelet är svårt med bunkrar bakom green. 

Sikta höger om fairwaybunkern. Möjlighet att gå
upp på två slag vid lång bra drive.  

Sikta på vänster fairwaysida men höger om fair-
waybunkern. 

1 2 3 4

8765

9 10 11 12
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Tee Tee Tee
Hål Par 57 55 48 Index
1 3 135 115 91 18

2 5 439 439 389 8

3 4 341 334 280 4

4 3 192 184 168 6

5 3 183 165 144 12

6 4 365 350 332 2

7 4 321 296 262 10

8 4 334 316 293 16

9 5 410 391 320 14

UT 35 2720 2590 2279UT 35 2720 2590 2279

10 4 361 352 309 3

11 5 462 454 414 9

12 4 357 339 293 7

13 3 170 170 147 17

14 4 314 314 280 15

15 4 353 345 310 1

16 4 341 317 284 13

17 3 148 139 124 11

18 5 497 478 427 5

IN 36 3003 2908 2588IN 36 3003 2908 2588

Totalt 71 5723 5498 4867 

Sikta mot vänster sida på green så rullar den ner. Sikta mitt på fairway eller vänster så får du 
fritt inspel.

Sikta till i mitten på fairway men så nära kullen
som möjligt.

Sikta till höger på fairway så får du fritt inspel. 

Sikta mot den vänstra delen av greenen. Sikta mot den vänstra delen av fairway men höger
om bunkern.

17

15

13 14

16

18

Scorekortet är aktuellt och anpassat till 2012 års Tee-system 
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Karin Sjödin vann VM-guld i LAG-VM för damer i Puerto Rico. Marcus
Malo vann VM för enarmade. Linda Wessberg är nu en etablerad Euro-
patourspelare. Klubbens damelitlag ramlade ner i div. 1 och herrlaget
ramlade ner i div. 2. Juniorerna vann GGF:s nya juniorserie och blev 
rankad av SGF som 17:e klubben i Sverige. Våra tränare anställdes (Dag
Aurell blev entreprenör på halvtid).

Drygt 30 bunkrar förändrades under vintern. (Nya, ändrade och borttagna).
Banans utveckling är nu allmänt känt i Golfsverige. Greenfeespelare och andra
gäster berömmer skicket på vår bana och våra nya greenområden. Övnings-
området (vänstra delen) byggdes om under vintern och nu finns två fina öv-
ningsgreener. På rangen finns nu greener med bunkrar som målområden.
Piazzan utanför klubbhuset färdigställdes under våren. Piazzan har blivit en
utmärkt plats för sponsorer att visa upp sig och för att hålla prisutdelningar.
Årets Delsjö Pro-AM blev en mycket lyckat 
tävling med ca 100 deltagare. Våra restauratörer 
sade upp sig och gick vidare till nya projekt. 
Nya krögare: Christian och Erik.
Årsmötet beslutade att klubben skulle ha nytt 
bokföringsår 1/1 – 31/12 vilket innebar att 
årsmötet flyttas till mars/april och att ett 
informationsmöte (Höstmöte) kan hållas i 
november. På årsmötet slutade Carl-Olof Hellsvik 
som ordförande efter 8 år och ny ordförande 
blev Richard Norling.

2005 rankades klubben på 26 plats i Sverige

2005

Richard Norling,  
ordförande 2005 - 

Vad hände 
i världen 

2005
USA:s president George W Bush 

installeras för sin andra mandatperiod.
Rökförbud införs på restauranger,
pubar och kaféer i Sverige. Ebay 

köper upp Skype för minst 
19 miljarder kronor

Karin Sjödin vann VM-guld! 
Nytt övningsområde.
Piazzan färdigställdes.
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2006
Delsjö Golfklubb blev 

utnämnd till Årets
Golflubb 2006 av

Golfjournalisterna med
följande motivering.

”Golfjournalisterna har utsett Delsjö Golfklubb
i Göteborg till Årets Golfklubb 2006. Klubben
får utmärkelsen för att den varit föregångare när
det gällt att på ett miljöriktigt sätt utveckla sin
golfbana för framtiden. De 18 hålen ligger i ett
naturresarvat och på en vattentäkt vilket ställt
extra stora krav på en moderninsering genom-
förd med varsamhet och kunnande. Dessutom
har klubben på ett generöst sätt delat med sig av
sina erfarenheter från ombyggnaden till ett stort
antal klubbar, och är drivande i ett nätverk för
ekologisk banskötsel.

Delsjö GK:s arbete inrymmer också en modern
bandesign som är ett stort steg framåt jämfört
med den stereotypa 90-talslayout som känne-
tecknat ny- och ombyggnad av svenska golfbanor
långt in i 2000-talet.”

Detta firades bland annat genom att vi startade ”Delsjödagen” en dag då alla
medlemmar var välkomna till en tävling samt gemenskap med grillning och
puttävlingar etc. det blev en succé direkt med 120 anmälda. Linda Wessberg
vann sin första Europatour tävling i Wales Open. Linda blev även utnämnd
till Årets Göteborgsgolfare. Karin Sjödin klarade sitt kort på LPGA-touren
med bred marginal. Damlaget tog sig upp till Lag-SM igen. Junior-erna hade
140 st. i träning, 20 fler än året innan. På SGF:s Sverigeranking för juniorer
hamnade Delsjö på 12:e plats. En medlemsenkät genomfördes under hösten
vilket gav ett bra underlag för årets styrelsearbete. Vår greenkeeper 
Ingvar Fjellman, som var en stor del av den lyckade greenombyggnaden, 
slutade och efterträddes av Robert Pragler.

2006 rankades klubben på 17 plats i Sverige

Vad hände 
i världen 

2006
Sverige vinner OS-guld i ishockey

genom att besegra Finland med 3-2.
Forna Jugoslaviens president 

Slobodan Milosevic hittas död i sin 
cell i Haag. Sveriges kung Carl 

XVI Gustaf fyller 60 år.

ÅRETS
GOLFKLUBB

2006 
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Dessutom fick Klubben ett Miljödiplom för
sitt fina miljöarbete.
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Vår golfbana var öppen 8 veckor
längre än 2006 och vi behövde inte
stänga banan en enda dag under 
säsongen trots mycket regnande.

Delsjö Golfklubb klättrade 12 steg på Golf Digest
ranking över de bästa svenska golfbanorna. Vi
hade en bra tillströmning av greenfeespelare och
en ekonomi i gott skick. Den uppdaterade med-
lemskön innehåller mer än 900 köande.
Linda Wessberg hade en bra säsong på Europa-
touren och spelade in sig i Solheim Cup laget där
hon vann sin avslutande match. Delsjö Golfklubb
hade tre damer i Topp 20 i rankingen av Sveriges
damer, Lina på 4:a, Karin Sjödin 5:a och Helena
Alterby 20:e. Damlaget kom på 6:e plats i Lag-SM.
På KM herrar sattes nytt banrekord av Fredrik
Hamnén och Pierre Hermansson vann. Junior-
verksamheten hade ca 150 juniorer i träning och
klubben rankas nu av SGF som 10:e klubben i
Sverige.
Klubben startade i år ett tävlingssamarbete med
Kungsbacka GK och Forsgårdens GK, Triaden. 
Arrangemangen blev mycket lyckade och samar-
betet kommer att fortsätta.
Delsjö GK vann årets upplaga. Delsjö Golfklubb
var värd för ESGA Championship. 20 nationslag
från hela Europa deltog.

2007 rankades klubben på 10 plats i Sverige

2007 Lång säsong tack vare de nya greenerna 
& Delsjöspelare med i Solheim Cup laget

Vad hände 
i världen 

2007
En levande kråshaj hittas utan för 

Japans kust. Den dör dock kort efter
infångandet. Filmen Spider-Man 3 
har biopremiär. Tony Blair avgår 

som Storbritanniens 
premiärminister. 
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Delsjö Golfklubb klättrade upp två
platser på Golf Digest rankinglista över
de bästa banorna i Sverige. Banan har
varit mycket bra trots mycket reg-
nande. Det regnade mer än 2007 men
trots det så var greenfee intäkterna
större i år än förra året.

Vårt samarbete inom Triaden utökades
med att halv greenfee för medlemmar på
Kungsbacka och Forsgården. Delsjö med-
lemmar hade samma förmåner på de två
banorna,
Ombyggnaden av 3:an blev lyckad med
undantag av vissa dräneringsproblem. Tre
teer byggdes om på hål 4, 5 och 15 utan
större störningar för golfspelet.
Klubben organiserade om kommittéerna
så att tolv kommittéer blev fyra.

Damlaget blev 6:a i Lag-SM vilket var
mycket bra då endast våra juniorer spelade
i år. Herrlaget lyckades med sin målsätt-
ning att ta sig upp till Div. 1. I SGF:s
klubbranking är nu Delsjö GK på 17:e
plats och på 12:e plats i juniorrankingen.
Karin Sjödin och Linda Wessberg valdes
av årsmötet till hedersmedlemmar i Delsjö
GK för deras idrottsliga förtjänster och
som representanter
för klubben

2008 rankades 
klubben 
på 17 plats 
i Sverige

2008

Vad hände 
i världen 

2008
Frankrikes president Nicolas Sarkozy
gifter sig med sångaren och tidigare 

fotomodellen Carla Bruni. Fidel 
Castro meddelar att han tänker 
avgå från sin post som Kubas 

president.
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Efter en vargavinter så har vi trots allt haft mycket golfspel
och greenfeeintäkterna tog fart efter sommaren. Driving-
rangen hade ett bättre utfall än beräknat.

Klubben stod utanför den aktionen som Göteborgsdistriktet gick
ut med och som innebar en höjd greenfee för vissa brevlådeklub-
bar. Denna aktion fick sedan avbrytas efter rättsliga efterspel.

Vi hade besök av vår golfarkitekt Peter Chamberlain och han gav
oss beröm för hur banan har sköts sedan ombyggnaden. Peter
Chamberlain kommer även att vara med och bolla idéer för för-
bättringsarbeten på banan. Medlemsenkäten gav högre värden på
nästan samtliga frågor och det visar att styrelsen arbetar åt rätt håll.

Wessbergstipendiet instiftades av Linda Wessberg. Syftet är att pre-
miera en ung kvinnlig golfspelare som är 18 år eller yngre. Stipen-
diet är på 5000:- och kommer att delas ut i 10 år. Damlaget kom
på en 3:e plats i Lag-SM och här var Karin Sjödins deltagande en
bidragande orsak.  Klubben blev rankad av SGF som 12.a i landet
och på juniorsidan som 14:e klubb. 

På Golf Digest ranking över de bästa golfklubbarna blev vi 32:a.
Den 17 maj arrangerade Delsjö GK en Öppen Golfdag ihop med
de övriga klubbarna i distriktet. Det blev en fin dag med mycket
bra PR för golfen. Uppskattningsvis kom det 100 personer som
provade på golf på drivingrangen. Alla som kom kände sig varmt
välkomna och dessutom glatt överraskade av all den service klub-
ben bjöd på.

2009 rankades klubben på 12 plats i Sverige

2009
Klubbens Visioner ochKlubbens Visioner och

VärderingarVärderingar

VisionVision
Att över tid alltid producera en 
upplevelse för golfspelare, både

egna medlemmar, greenfeespelare
samt partners. (Som gör att Delsjö
GK rankas som en av Sveriges 20

bästa klubbar/banor inom sitt 
segment).

VärderingarVärderingar
Respekt (allas lika värde)

Ansvar (man kan lita på Delsjö GK
– verksamheten tål genomlysning)
Professionalism (insatser som ger

resultat och skapar värde)
Engagemang (står för det man 

gör och tror på det)

Visioner & värderingar

Vad hände 
i världen 

2009
Allvarliga bränder i Victoria, Australien

utbryter efter torka och värmebölja. 
George W. Bush avslutar sin åttaåriga
tid som USA:s president och Barack

Obama tar vid. I Berlin firas 
20-årsdagen av murens 

fall.
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