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RATTVIKS GOLFKLUBBS
HISTORIA

Sammanfattning
Golfspelethar utdvatsundermycketlangtid, egentligenfinns ingens?ikerdokumentationom n?irgolfen fiiddes.
Man har heller inga siikraktillor om vem somverkligenvar fiirst med att
utdvagolfspelet.
Vad man diiremotvet betriiffandegolfenshistoria i Sverigeiir att Riittviks
Golfklubb startadessomftirsta klubb i Dalarnaftir snart50 6r sedan.Att det
pi dentiden lilla samh?illetRAfivik skulle bli fiirst i Dalamamedegen
golflklubbiir anm?irkningsv2irt,
men har sin fiirklaring.
Det berorpi den spirandeturismenoch framsyntaiigaretill de minga
hotellenrunt Rtittvik. Man ville helt enkelt locka flristerna till orten
tidigarepi ftirsommarenoch behallademliingre in pi hristen.
Riittviks Golfklubbs Historia dokumenterar golfbanans tillkomst och
utveckling samt ut- och ombyggnad av golfrestaurang, kansli,
omkliidningsnrmsamtgolfshop.
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l lnledning
Golfspelethar framfrrallt i Sverigeblivit en populiir sport,ja rent av en folksport.I Sverigefinns idag snart400 golfbanoroch 500 000 aktiva golfspelare.
Behovetav nya golfbanoriir si stort att det har blivit ett problemframfrrallt
runt storstiiderna.SvenskaGolffiirbundetarbetarh6rt ftir att finna lOsningar
pi dettatrots allt delikataproblem.
Golfensbetydelsefiir niiringenhar ocksi frtt ett erkeinnande
underde senaste
iren. I dagtalar manmed stolthetom att manhar en golfbanapi orten.
Ibland hrir mantalasom att anl?iggandet
av golfbanortar mark fran nyttigare
Andamel.Man btir da ha i minnet att pfl mdngaplatserhar golfbanoranlagts
pi mark somftir andraEindamilvarit oanviindbar.Sankmarkerhar driinerats
och fillts ut bergknallarhar blivit en naturlig del av golfbanan.
l.L
Problemformulering
Hur kommerdet sig att manvar si tidigt ute med att urlirggaen golfbanai
Rath'ik ?
Vilka var drivkrafterna?
Vilka personerlag bakomidderna?
Vad har hiint genom6ren?
l:2
Syfte
Syftetmed dennahistorik iir att spridakunskapom Riittviks Golfklubbs
Historia och hiindelsergenom6ren.Jag?irdvertygadom att vdr yngre
generationhar en stor nyfikenhetom vad somhtint genomde gangna6ren.
1:3 Metod
F<iratt ft svarpi mina fragor i problemformuleringenskalljag ta del av
dokumenthosR[ttviks Golfklubb, gdraintervjuersamtanviindaliimplig
litteratur. Genomdessaenklamen siikrametoderkommerjag att fh svarpi
mina fr&gor.En sammanstiillningav befintligt materialblir nog nridviindigt
menmaterialsisom stSnelseprotokoll
samtdrsberlittelseriir siikrakiillor. En
annans?ikerkiilla iir det materialsomklubbmedlemmenoch tidigare
ordfiirandeBtirje Ljunggrensammanstiillt.
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Redovisning

2:1

Golfens begynnelse

Historikemaiir helt dverensom att det var Skottlandsomliirde viirlden att
spelagolf, menvem somuppfannspeletiir en 6ppenfraga.Skottarnagdr
naturligwis ansprdkpi dentiteln, men det gdr iiven holltindama,fransmiinnen och belgarna.Sanningeniir att n?iroch hur speletblev till iir mysterium
och kommerftirmodligenatt si fttrbli. Vad man siigaiir att speletexisterati
minst 500 er. Det vet man eftersomkung JamesII av Skottlandden6 mars
1457frrbjdd golf ochfotboll. Man skullei stiillet?ignasig it bigs\rtte ftir
att kunnahilla engelsmiinnen
pi rdtt sidaav gtiinsen.
En fascinerandeteori om golfensursprungfinns aff liisa i Sir W G Simpsons
TheArt of Golf, Han menaratt en ftraherdesomvalladesinadjur pn St Andrewslinks, rdkadesli ned en liten steni ett kaninhelmed sin stav.Hans
kamratuppmanadehonomatt g<iraom bedriftenoch diirmedhadedet ftirsta
partietgolf spelats!
Den forsta klubbenoch de fdrsta reglerna
Aran att ha bildat denftirsta klubbentillkommer The HonourableCompany
of EdinburghGolfers. 1744fickde en silverklubbaav stadensstyresmiinatt
spelaom i en irlig tiivling fiir brittiska adels-och gentlem?in.
Samtidigt
nedtecknades
13ursprungligagolfreglerna.1836flyttadeTheHonourable
Companyfran Leith till Musselbwghoch 1892till sitt nuvarandesiitei Muirfield.
Det skulledrtijatio 6r innanThe Societyof St AndrewsGolfersbildades.
Ntir kung William IV blev skottarnas
beskyddare1834,iindradesnamnettill
The Royal andAncient Golf Club of St Andrews- somtillsammansmed det
amerikanskagolffiirbundet (USGA) fortfarandeiir golfensh<igstainstans.
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RettviksGolfklubbsnart 50 ir

/rZO0+ nir Riittviks Golfklubb denfiir golfklubbaraktningsviirdaildern av

50er.
Vi befinnerossnu i biirjan av 1950-talet,kanske1953.Nar markfriganvar
klar anladewi golfentusiasterRiitMks fiirsta golftril. Det var Nils Enbom
fran grannkommunen
Leksandoch riittvikarenErik Persson.Frirstahilet var
en nedgr6vdkaffeburk,somfannspi nuvarande6:ansfairway. Hiir vandrade
entusiasterna
fram och tillbaka mellanteeoch burk.
RGK bildadesden 14januari 1954.TvAav initiativtagamavar hotelldirektriremapi Siljansborgoch Persborg,Britt Arpi ochNils Breile. Ett halvt 6r senare,den 9 juni, togs klubbenupp sommedlemi SvenskaRiksidrottsfiirbundet. Om vi fiir fo urkunderr4 och det skall vi vtil gdr4 si iir RGK:s bana
den44:e i ordningeni Sverigeoch den ftirsta i Dalama.
Det varhotelliigarnai Rdffvik, somkom pi id6nmeden niohils golfbana
hiir pi orten.De ville medden ffi hit turistertidigarepi sommarenoch sl?ippa
hem dem serurepi hdsten.Utan att pi nigot siitt ftininga de 6wiga
hotelldirektdrernasinsats,niir det giiller tillkomsten av banan,si mflstenog
direkhisenpi Siljansborg,Britt Arpi, fr det mestaav 6ran,niir det giiller
byggnationenav banan.Hon var ftir tiwigt klubbensftirsta ordftirande6ren
1954-1959.
Omrfldet&ir nio hdlenbyggdesvar urspnrngligentiinkt somplatsenftir
Riittviks flygftilt. Vi tror att kommunen,som i alla tider varit positivt instiilld
till RGK, gjorderiitt dengangen,niir denvaldegolf i stiillet fiir flyg.
Efter kommunenspositiva beslutvar det baraatt siittaspadeni jorden och
nElrmare
fem 6r senarevar det dagsftir invignrng.Den27 maj 1959dundrade
en silvergri Porschein fren riksv?igentill banan.Vid raffensatt
"Motorprinsen",HKH PrinsBertil. Det var niimligenhan somskulle inviga
den,understormcida"tillkomna banan.Den ftirsta friga somPrinsenfick
kom fiianen ung r?ittvikspojke,somsporde:- Hur fort kan du kdra med den
diir bilen?
Vad Prinsensvaradeftirfiiljer ej historien.
Si var det klart fiir det alla viintat pi - Prinsensinvigningsslag.HKH peggadeupp och slogtill. Enpraktfull slice och bollen hamnadeout of boundsi
potatisdker.Vi bdr kanskenilmnaatt hil nrrrnmernio idag
lantmannaskolans
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var hel ett pi dentiden.Vdr banavar denittonde,somPrinseninvigde.Han
beriittadevid en intervju i sarnbandmed en hdgtidsdagatt han misslyckats
tvi gangervid en baninvigning.Den enavar siledesi RAftvik.Efter sjiilva
invigningsceremoninspeladePrinsBertil och major Rudfeldten improviserad partiivling mot vir triinareMr Turneroch Bemdt S<irlin,vilka var ofina
nog att vinna matchenmedett slag.Prinsentyckte mycketom vir banaoch
hoppadesfttillftille att speladenfler ganger.Hansftirhoppninginfriades
inte vadvi vet. Denhcigtidligainvigningsmiltidenintogspi hotell SiljansborghosklubbensordftirandeBritt Aryi. Dettavar sflledesden27maj 1959.
Vad har da hiint sedandess?
I sambandmed invigningenav bananstodocksi ett nytt klubbhusftirdigt att
tas i bruk. Tidigarefannsendasten enkelbarack,somtjtinstgiordesomomkliidningsrumoch materielbod.Ett enormtarbeteladesunder6renner pi
niohfllsbananoch denblev till slut i absoluttoppskick.Nigra klubbensiildre
medlemmarminns iin HansNilses,klubbensgreenkeeper,
sommed sin
traktor ffille for omkring med greenklipparenoch vattenslangarmedkoppladetriidgirdsgrodorftir greenernasskdtsel.Det tog i det niirmasteen arbetsdagpi dentiden att khppanio greener.Mycket frivilligt arbeteladesner
av medlemmarnaoch ryktet om Riittviks fina banaspredsig och dendrog till
sig allt fler giistspelare.
Underlangtid pi sjuttiotaletftirdesdiskussionerom en eventuellutbyggnad
till adertonhdl, menhindrenvar mflngabl.a ekonominoch markfrigan.
Men si en dag,n?irmare
bestiimtden l5 maj 1976klockan17.00togsbeslut
om en utbyggnadtill att omfattaadertonhel. Har skall siirskilt niimnastre
medlemmar,somtillsammansmedklubbensdivarandeordftirandeBcirje
Ljunggrenladener ett oerhrirtarbeteftir att genomfiirabeslutet.Dessatre var
FredBengtsson,
Kurt Ericssonoch Sven-OlovEriksson.Riijning och
schaktningplus sidd gick mycketsnabbttack vareden fina jordm6nen.
1977- 1978lag de nio nyahfllenochv?ixtetill sig. Siddenhadelyckats<iver
ftirviintan. Saningsmiinvar Mats Blom och PeterMichols.
En gangunderRiittviksveckan1978togsnyabanani bruk och det var vid
Grant'sGolfcuptiivling.1979var 18-hilsbananfiirdig att tasi bruk.Den officiella invigningenskeddeunderRiittviksveckan,niirmarebestiimtden2
september.Dennagangskeddeinvigningenav en ofriilse , operasingaren
Rolf Bjiirling. Kostnadenftir hela utbyggnadenplus all bevattninguppgick
till350 000kr.
Aret innannya banantogsi bruk byggdeklubbensmedlemmarett nytt och
meraiindamilsenligtklubbhusi rekordfart.Grundplattang<itspi en torsdag
och pi stindagkviill var husetrest,taket paspikatochteglet lagt pi plats.En
tillbyggnadav klubbhusetgiordesundersenaredelenav ittiotalet. Den iildsta
klubbstugansigadesisiir, flyttadesoch byggdesom till shopoch ett nytt
kanslibyggdes.Dettaskedde1990.

Tankenphattbygga en stugbyhadefunnits ltingeoch tankenblev till handling. 1981stodfemtonfalurddaliigenheterinflyttningsklara.
En annanmycketviktig itgtird ftir att ftirb6ttrabananvar de stor4 fina griisteessomanladesi bdrjanav nittiotalet. I dettasammanhang
skall Torsten
Lund ha ett varrnttack utanvars$?ilpsamhetnog inte arbetetkunnatgenomftiras.Kostnadenftir alla teesplus bevatfiringstannadevid 300 000 kr.
Ett kontinuerligtftirbiittringsarbetegrirsvarje 6r p6 banan.ombyggnadenav
hil nummertvi var ferdigt till stisongen1996.Arbetet giordesav-klubbens
egenbanpersonalunderledningav Mats Ljunggren.
Kuriosa:Fdrstahole in onepi dettanya h6I giordesav hemmaspelaren
Harry
Pherson.
FOratt minskaolycksriskenkring 7:ansteehar 6:ansgreenut<ikats6t
viinster.Dettaarbetegiordesav HansKnutsson,Mikael Lagestamoch
MagnusHdglund.Dessatre giordeiiven de tvi nya greenbunkrarna
pn h6l
nummersju.
Den automatiskafairwaybevathringen
var klar att tas i bruk 1995.Arbetetutftirdesav klubbensduktigabanarbetare,
sam Eriksson,Mats Ljunggren,
Bertil Nilses,HansKnutsson,Mikael LagestamsamtLeif Roos.Dettraftirbilligade arbetskosfiraden
hdgstavsevFirt.
Vatbrettas numerafr6n Sveriges
7:e stdrstasj6, si nagonbrist pi vattenkan knappastuppst6.Det b6r ocksi
nilmnasatt Lantbmksskolanhar berettstillftille att utnyttja golfklubbenstillgangtill vattengenomatt koppla in sig pi dennaledning.
Hristen1996byggdesen danm vid l5:e h6let.ByggfiiretagetNCCutftirde
arbetettill en kostrad av 55 000 kronor. Vintern -97 galbadesrunt helabanan si att solenbiittre skulle kommait greeneroch tees.
H<isten-98 genomftirdesen kraftig upprensningmellan ettanstee och ittans
greensamtidigtsomdet anladesen stor dammvid sammaplats sombuktar
in mot Attansforegreenoch fairway. Trettondegrcenbreddades6t viinster
och ftirltingdessamtkompletteradesmed en stor bunkerp6 viinstersida.
1999utftirdesen miingdjusteringarintill ett flertal greenerftir ett fiirhindra
vattensamlingar.Fontiineni dammenvid ittan installeradesoch kdrdes
igang.
viren er 2000pibiirjades ombyggnadav shopensomunderen l6ngtid varit
fiir trang.Takethdjdesoch golvytanutdkadesmed ca 20 m2allt till v6r tranareMagnusAhlgrensdAdje.
Sommarener 2000var oerh<irtregmgvilket innebaratt en rad planeradear-

betenmedbananmiste framflyttas.Likval giordesen renoveringav femmansgreenomrideinklusive bunkrar.Omfattanderenoveringav dr?ineringar
blev n6dviindigeftersombananblev kraftigt vattendrtinktundersommarens
regn.I stort settalla fairwaysdjupknivluftadesftir att underltittaytdriineringen.I mitten av novemberutftirdesen s.k. GPS-miifiring av banan.Med
GPS-mdtningmenasatt man gtir en geografiskpositionsmiitningvia satellit.
Hela bananmtittesin, greenersamt hinder i form av bunkraroch vattenhinder finns nu dokumenterade.
Vidare iir alla el-ledningaroch dito vaffenmed
pi datakassetten.
Det sammanlagda
materialetkan med fiirdel ligga till grund
fiir en utmiirkt banbeskrivning.
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Denursprungliganiohilsbanan

Fdr att bananskulle omfatta 18hel miste varje hil ha tvi utslagsplatser.
Hil
nummerI och 10 var nuvarandehil nummernio. Diir 169ettansutslagpi
nuvarandegriisteeoch adertondelig ftirskjutet mot puttinggreenen.Mitt
framftir greenen,som lag hitom nuvarande,fannsen stor och besvEirligbunker.
Hil nummer2 och 1l var nuvarandeadertonfast 6t motsatthill. Greenenvar
densammasomnuvarandetians green.Tvdanstee lag i diketsftirliingning
bakit. Teeelva Hg pi en kulle ungeftirdtir adertondegreenligger idag. Pi
kullen framftir grenviixte en stitlig tall.
Hil nummer3 och 12 var nuvarandeelvan,medtreansteepi nuvarande
gr?isteeoch tolfte pi en kulle pi andrasidanviigen.En lustighetom detta.
Det stoden fiirarglig tall till viinsteri spelriktringen,si notoriskaslicaresig
nEistan
inget besviir.Men en vid namnMaftin Wallbergkom pi rid. Det siigs
att han erbjiid divarande"intendenten"Nils Enbom 150kr om han sig till att
tallen fiirsvann.Nils, somvar mdn om klubbenskassakapadegenastner
tallen.
Hil nummer4 och 13var nuvarandetolvan, diir firranstee lag pi nuvarande
griistee.Dettateevar en upptimradpedistal.Man fick inte varahdjdradd.
Trettondetee 169pi kullen i skogsridanmellan elvanoch tolvan.
Hil nummer5 och 14 var nuvarandesjuanmed femteteepi nuvarande
griisteeoch f ortondepi en kulle till viinster.Pi dentiden viixte det mycket
smultronrunt dettatee.
Hil nummer6 och 15var nuvarandesjiitte hilet med sjiitteteeupptimratpi
nuvarandegrtistee.Femtondeteevar pi kullen till viinsterom femmansgren,
9

ftir <iwigtutslagsplatsftir Riittviks Golfklubbsftirsta hil. Mer om dettapi
aman plats i historiken.
H6I nummer7 och rclegpi andrasidantillfartsvligentill travbanan.Ett par
fyrahaLdiir andraslagetskulle slasmellan dubbeltallarnapi nuvarande
tredjeh6let,fast i motsattriktning. Greenenlig n?iraikerviigen upp mot
till hdger
Siitra.En gangfannstivenett sjundeutslagmellandubbelgranarna
pi nuvarandesexan.
Hil nummer8 och 17 var nuvarandefemmanmedittonde utslageti bjorkdungenn?iranuvarandefiiirde tee och sjuttonde,diir femtehilet bdjer till
viinsterupp mot gren.
H6l nummer9 och l8 var nuvarandeittan. Nionde utslagetvar pi viistrasidan om viigentill maskinhallen.Hilet var eff par fyra . Det adertondehilet
var placeratpi en timmerpedistal,diir nuvarandegriistee?irplacera.Det
adertondeoch sistahilet var ett par fem. Greenenvar ej sfl.stor somnuvarande.Den nedreplatAnvar enjdffelik bunker.
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Klubbhusetgenomtiderna

I sambandmed baninvigningen1959stodocksi ett klubbhusftirdigt att tas i
bruk.
Mangapersonermed intressefiir golf, medlemmaroch ilven andraintressenterohadetillsammansskrapatihop l0 000 kronor ftir att ftirverkliga bygget. Tidigarefannsendastett par enklabaracker,somtjiinstgiordesomomkliidningsrumoch materielbod.ByggmiistareSold i lerdal hadevdlvilligt
stiillt dessatill klubbensfiirfogande.
Karl-Erik Hallvares,en gdngvice ordfiirandei klubben,har beriittatatt den
ftirsta shopenlig i ett skjul, diir man idag ger 6ver fr6n tian till elvan.Diir
medbollar ochpegs.Bollar gick det
forsagbanskdtare
Perssongolfspelarna
sannerligenit pi dennybrutnabanan.Det beriittasom en advokatMelin fran
Falun,sominnan startkdpteett dussinbollar men redanefter tre speladehil
iterkom ftir att fylh pn ftinidet. Vid sidanom dettaskjul fanns"stallef' ftir
Grfllle, HansNilses ftiljeslagareunderminga ir. Grille var en traktor.
Det gamlaklubbhusetvar en gra hukandetimmerbyggnad,sombestodav fe
avdelningar.En avdelningftir den som skdtteserveringen,ett rivernattningsrumskulle man kunnakalla det, en kriksavdelningmed enklakokmdjut till klubbrummet,&ir det fannsen 6ppenspis,
ligheter,en serveringslucka
somvar flitigt anv?indspecielltunderRlittviksveckan,di temperaturen
minga ginger kunden?irmasig nollpunkren.I spisenkundedet hiingablOta
strumporoch straxbredvidkundenigon sitta och inmundigasin miltid. Di

l0

stodtrivseln pi topp. Mangabevishiirpi hdrdesfrtn spelarefran andra
klubbardiir klubbhusenvar biittre inredda.
Ett dusch-och omkliidningsrum,
somupptogca2,5 m2i klubbrummetstod
ocksi till spelamasftirfogande.Ute i skogenfannsen bekviimlighetsinriittning ftir bide dameroch herrar.Nils Enbom,somtillsammansmedhustrun
Stinaftirestodserveringeni minga 6r, hadepi insidanav dassd<irren
skrivit
nigot mycketvist, niimligen:Detia skulleNi ha trinkt pi innanNi for hemifran!
fuet innannya banantogsi bruk byggdemedlemmarnaett nytt, modernt
klubbhusi rekordfart.Grundplattangdtsen torsdagoch pi sdndagkviill var
viiggarnaresta,taketpispikat och taktegletlagt pi plats.Uppskattningsvis
var det 50-60golfareav b&dakdnen,somjobbadefrenetisktdessafina dagar.
Med tiden blev tivendessautrymmenfor sm6,allteftersomklubbensfina
bana6kadei popularitetbland Sverigesgolfare,och entillbyggnadvar ntidviindig. Fdr att beredaplats ftir nybyggnationensflgadestimmerstugan,som
fortfarandestodkvar, i tre delaroch medhjiilp av en kran till denplats diir
dennu stir. Den blev till utrymmefor vir triinare. Inrymmershopoch
kontorsavdelningsamtett litet verkstadsutrymme.
Detta skeddei november
1988,dockej helt utankomplikationer.Viiggarnasprack,sigspanetyrdeoch
tegelpannorna
lossnade.
1989-90uppftirdesett nytt kansli.Ritningarnagiordesav TorbjdrnMalm, en
klubbmedlemsomhar sin hemvisti Sjurberg.Byggnadsarbetet
gjordesav
vdr gymnasieskolasomett <ivningsobjekt.
Arbetsledarevar instruktdrAnders
Ivars fran Vikarbyn.
Overvflningen
av kanslietinreddesnigot dr senare,Igg2tllIen samlingssal,
lekiionssalmenkan tivenanviindasfiir festarangemang.De somutfiirde arbetevar Olle Kallur fran Vikarbyn, AndersLindqvist fran G?irdebynoch Erik
Wiklund fran samhdlletsamtligaklubbmedlemmar.
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Minaegnakommentarer

Denna dokumentation har ftir min personliga del varit mycket givande och
intressant da jag sjiilv levt niira golfklubben i manga 6r och kiinner trakten
samt minga av de ovanntimnda personerna.
Manga golfklubbar man talar med iir fiirundrade 6ver Riittviks Golfklubb.
Riittviks Golfklubb har genom engageradeklubbmedlemmar kunnat
genomftira arbeten till en mycket 169kostrad genom 6ren. Detta har medftirt
att klubben stir helt pi egna ben utan skulder annat iin till medlemmarna i
klubben som ocksdLdiirmed ?igersin bana.
Rtittviks Golfklubb har de liigsta avgiftema i landet ftir en l8-h6lsbana samt
en god ekonomi. Klubben har nitt taket betriiflande medlemsantal samt
dtirutdver en kd till att bli medlem.
Detta innebiir inte pi nigot slitt att tillvaron tir problemfri. Klubbens stora
problem idag iir att man behdver mer mark dels ftir ett biittre och riskfritt
dvningsomride men iiven ftlr utbyggnad av ytterligare minst nio hil.
Riittviks Golfklubb har som mitto att mtijliggrira golfspel lor kommunens
innev6nare i allmtinhet och ungdomar i synnerhettill en si lig kostnad som
mrijligt.
Skall man klara den milsiittningen i framtiden miste markfrigan ldsas
ganska snart och ftir att kunna ni driftsftirdelar b<irmarken ligga i anslutning
till den befintliga golfbanan.
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