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15:e halet och btickar ut över sjön Hindsen Det är ban en av flera
Visslnjutermanavdenundetbarautsiktennärmanstarhogtupppa
njutbaia utsiktspunkter pä Värnamo Goffklubb'
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G Gamla vikingagravar bakom femmans
tee, hällristningar vid 14:e, en nivåskillnad
mellan högsta och lägsta punkt pä banan
ssn är 52 meter!

96 bunkrar, hiiga ekar, almer och björkar
överallt. Ocfr dessutom en vidunderlig utsikt
irrcr sjön Hindsen.

Visst kan man förstå att de som spelat golf
i Vämamo trivs där. Det finns alla förutsätt-
ningar för en trevlig runda på en naturskön
gohana med många naturliga svårigheter.

Rrrrt om i landet döljer sig små pärlor i

golfsammanhang. Banor som inte sä ofta
besöks lör att de inte ligger mitt i semester-
vägen, eller för att det linns andra större ba-
rpr i nårheten som är mer kända och om'
skrivna.

De som spelat i Värnamo fastnar för en
härl(; naturbana med stor kupering, men
dä svårigheterna är avpassade både för lå9-
oö höghandicappare.

Det var 1961 som en av grundarna, Ake
Törn, bestämde sig för ett han ville ha nå-
gonstans att spela golf, utan att för den skul-
le behöva åka en massa mil.

En interimstyrelse bildades och kontakt
togs med godsägaren Rolf Andersson.

Rdf var då helt ointresserad av golfspor-
t€n. Visste knappt att golf existerade.
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En härlig naturupplevelse

svBirst( Got.F . 7/1984

Gillar du att vandra på kuperade golfbanor är Värnamo GK ett perfekt
alternativ. Där skiljer det 52 meter mellan högsta och lägsta punkt!

Lägg till att du bjuds en fantastisk sjöutsikt och dessutom en
bra skött bana så blir det svårt att åka förbi i sommar...

Men när Ake Törn klev in och började pra-
ta om marken, om vilken härlig gollbana det
skulle kunna byggas vid Näsbyholm, 7 kilo-
meter utanför Värnamo centrum, veknade
Rolf.

Att Rolf Andersson sedermera blev klubb-
mästare vid ett par tillfällen gir ints histori-
en sämre.

Godsägaren veknade

- Det gick bra att förhandla med Rolf.

Han var väldigt förstående. Vi byggde nio
hål 19@ och intecknade samtidigt mark för
ytterligare nio hå|, som vi byggde 1971, be-
rättar Ake Törn och ler när han tänker tillba-
ka på den tiden.

Det var då Prins Bertil kom och invigde
också.

- Han kom den 10 oktober 196,4. Jag
minns det som i går, berättar Ake Törn.

På den tiden fanns d€t en sekreterare som
hette Tor Belfrage. Hans sätt att föra anteck-
ningar har fascinerat många som läst proto-
kollen från d€n tid€n.

Noterat i pappren lanns bland annat att
lunchen skulle bestå av lax ocft fiskgratäng,
ocfr att prinsen kom åkande i sin Oldsmobile
tillsemmans med gode vännern Göran Fdk

Ake Töm och Prins Bertil bildade lag och
vann förstås ...

I dag kan Värnamo GK bjuda pä två sköna,
men olika, golfslingor. Den rgamlar bande-
len har fått hålnummer 10 till 18 medan de

färskaste hålen inleder rundan.
En väg skiljer de Wå slingorna åt. Höger

om vägen inleds banan. Går i en del av natu-
ren som är naturreservat.

- Vi har haft goda kontaHer med mYn-
digheterna, men visst har det förekommit
meningsskiljaktligheter, såger Sigurd Te'
denstad, klubbens ordförande sedan flera
år.

Hålen kryssar fram i naturen på ett natur-
ligt sätt. En typisk produkt av bankonstruk'
tören Nils Sköld.

Han har utnyttiat naturen perfekt i det väl-
kuperad€ området.

Ligger i naturreseruat

- De första nio hålen kostade oss 110 00
kronor att bygga, och de sista nio 350 000

kronor. Men det ärju några är sedan. Vi har

dock inte behövt kosta pä en massa pengar i

jordförflyttningar, eller sprängningar. I stäl-
let använder vi nivåskillnaden och har fått en
mäkt'a vacker bana, säger Ake Törn som nu-
mera nöjer sig med att gå en niohälsrunda
dä och dä när andan faller Pä.

I dag har Värnamo Gollklubb en sanerad
ekonomi. Rent av god.

- Vi byggde banan vid rätt tid' när det
fortfarandJvar anständiga priser, säger Ake
Törn. Nu finslipar vi bara detaljer.

Det jobbas aktivt i de olika kommitteerna
på banan. Sigurd Tedenstad ocfi sekrctera-
ren Lars Eskilsson styr och ställer och beslu-
tar tillsammans med styrelsen om förbätt-
ringar hela tiden.

Det projekt som ligger närmast just nu är
att bygga ihop greenerna framför klubbhu-
set.

Där ligger nämligen 15:e och 18:e hålens
greener intill varandra.

Vämamo och Sf Andrews

- Det var Ronald Fream som var här och

tittade och föreslog oss att klippa ihop gree-

nerna framför klubbhuset. Då får man en

större greenyta samtidigt som det ser gans-
ka snyggt och fiäscht ut, säger Lars Eskils-

son, och drar paralleller med St Andrews i

Skottland.
På listan över kommando arbeton finns

också en bevattningsanläggning till en del

av fairways.

Bildad: 1962.

Ordförande: Sigurd Tedenstad.

Sekreterare: Lars Eskilsson.

Bankonstruktör: Nils Sköld.

makar: 1.680:-, juniorer -12är
17-18 år13-16 år 320:-

500:- 19-2'l är:. 1.130:-.
Greenfee: Seniorer 50:- vard, 60:-
lö, eö, helgdag. Juniorer 25:- vard,
30:- lö, sö, helgdag. Äkta
120:-. Veckoavg: 180:- sen, 90:-
un. Medlemmar i smålandsklubb
utom Kalmar: sen 35:-, jun 15:-.
Banrekord: 65 slag (Paul Berglund
och Magnus Hennberg).
Vägbeskrivning: Från E 4 i Värnamo,
följ skylt mot Vetlanda (väg 127) till
Näsbyholm, där skylt >Golfbanap vi-
sar till höger in på banan. - Vi skulle också vilia byta bunkersand
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och bygga om bunkrarna litet' men det kos-

tar för sbra pengar. Det får vi vänta med,

säger Sigurd T€denstad.
I klubbhuset, som är rejält stort och mo-

dernt efter ombyggnad, finns en fin restau-

rang och ett klubbrum dit den kände profes-
sorn Bruno Mattsson skänkt en del björk-
möbler.

Rejäla omklädningsrum och ett rymligt
kansli där intendenten Olle Haglund har sitt
revir fullbordar ett praktiskt klubbhus.

Pro för andra året är Tony Marshall, som
tidigare hafr sina arbetsplatser i Tyringe och

Ronneby.

Tväan favorithål

Banan innehåller flera riktigt bra golfhå|.

Kanske en del mindre bra också. Men totalt
setl är dsn snyggt layoutad och välskött.

Mitt favorithål är tvåan. Att stå på tee' högt

upp, och skåda ut över ett fyrslagshål där tre

bunkrar ligger till vänster och vaktar utsla-
gen och där tr€ höga almar, de äldsta runt

banan, vaktar inspel som hålls upp för myc-
ket mot den sluttande greenen där fler än vi

medelgolfare har problem att få bollen att

stanna i nedförsputtarna.
Det krävs två riktigt bra golfslag för att

träffa greenen och god kontroll över puttern'

Men det finns fler pärlor. Att stå på 15:e

tee, 52 meter över vattenytan, och skåda ut

över den böljande golfbanan och se glittret i

sjön Hindsen, samtidigt som man slår en

fåde med drivern och passerar sommarkyr-
kan till höger där tonerna från Mendelsohn
möter de nygilla och dig som vq4q!4l1 49rfö1
fainrvay. Efter en sån upplevelse är det svårt

an träfia inspelet...
Nil golfbanan i Värnamo skulle

giC< man €ft€r andra förebilder' - -
byggas

- Vi åkte runt och tittade på flera golf-

barmr. Men det är €tt par, kanske tre, banor

strn inspirerat oss mest. Örebro och Karls-

namn. Oerättar Äke Törn. Båstad med sina

trä i skogen var en annan bana där detaljer

plockades med till Väanrmo.
Dd man kan klaga på är kanske att banan

äii kortaste laget för att passa på elitnivå'

SFM (damer) och SM har dock arrangerats

di r'i"n när spelare som Johan Tumba

åri*tau"t green pä 13:e, ett par 5åål med

diver och jårnsjua (l) då är det något som

hb stämmer.

Ingen elitbana

- Vår bana är inte byggd för eliten i första

hild. Vi vill ha de breda lagren av golfspela-

e. Dd finns ingen anledning att bygga om

ocfr ändra för åycket för att passa elitspe-

bna rår de kommer hit en eller två gånger

om året. Då är det bättre att medlemmarna

bivs på banan, tycker Sigurd Tedenstad'

Våmamos bana mäter 5'588 m från klubb-

be.-il; då ska man ha klart för sig att de
-for,t 

nann som 9år ordentligt uppför ofta

kfih,er mer klubba än vad som år normalt'

I Värnamo finns det fortfarande plats för

nya medlemmar.
- Vbst. Vi har 600 i dag och skulle lätt

kura svälja ett hundratal till, säger Sigur<l

Tedensiad och tänker På ekonomin'
- Vi ktr nybörjargrupper i mängder iusl

Den här kvartetten kan tugnt sitta nu och niuta av sin vackn goiffuna. Ft v Ake Tixn, en av

månnen bakom Vämamo" O"-, Slgurd Tedenstad, märryärtg.arltUa(A pr?2f,y!---^.
Marchall och segret',aren ,a,= Lsrrlrsson Där de silter framfy detombyggda klubbhuset'äiä i attiirpäptatän där 75:e och 78:e grcernma sta öJErgas ilrq. Tänk dig en tom'

putl Den är pä väg att bll verkltghet I Vämamo'

sida

upp till 700 medlemmar ganska snart' tror

Lars Eskilsson, sekreterare.
- De gånger vi kört medlemsvärvning

har det glvit nra resultiat. Och Tony (pron)

har inskrivet i sitt kontsakt att ta hand om

dem på vissa villkor.
- Vitt ."n bli medlem i Värnamo tecknar

man sig för ett delta i grupplektioner för.75

Lonot.-Vitt man sen fortsätta lår man enskil-

da lektioner gratis.
- Vi har en omsättning av medlemmar på

ca 10 procent. Det är nog ganska lorTalt'
tror Lars Eskilsson som också med glädje

kunde räkna in ungelär 3.000 greenfeespe-

lare under '1983.

- Vi hoPPas kunna öka På den summan

den här säsongen. Allt fler upptäcker vilken

nn U"n" vi harålldeles intill E4' menar Lars'

;u och dea-fungerar bra'-vi kommer att nå
märkta greener och en välklippt fairway'
proOI"tåt med en torr sommar delar Vär-

;;" ;"d många andra banor' Blir det för

toirt Utir spelytorna stenhårda och kanske

inte sä lättsPelade'
- Vi är medvetna om det' Men vi hoppas

kunna investera i en bevattningsanläggning
tOr nagra av fairways ganska snart' såger

Sigurd Tegenstad.
Ätt varÄ"to" bana kom På en fin 34:e

otats i Svenst< Golfs stora omröstning är inte

iaiuan"na". Den kanske rent av bord€ fun'

nits ännu högre uPP.-åiii"t 
tan-"tt spela på naturbanor är Vär-

namo-ett givet resmål. Där bjuds man det

mesta vårt svenska inland kan visa upp'

"Foriltce who
want b pby
their bes{.'

PlN6'

Tävlingsfria helger

Fix att (iira plats för flera medlemmar och

oe dem Jn chans att spela även på helger

i"r f.fuUO"n infört en tävlingsfri helg varje

mänad.
- Det lung€rar bra. Men branschgolfen

bara ökar oci iutano lår vi nagga på en fri-

helg, säger Eskilsson.
Värna-mo GK lörknippar man med lrämst

tva tilvtingar, Mercedes Cup och Per o Kersti'

- Det är lina tävlingar som vi värnar om'

soeciettt Fer o Kersti iör oldboys och 'girls'

Oän ar väldigt populär runt om i Svarige'

lerattar Siguid Tegenstrad och skiner med

hela ansiktet.
Sommaren visade sig från sin vackraste


