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Sammanfattning

Golfspelet har utdvats under mycket lang tid, egentligen finns ingen s?iker do-
kumentation om n?ir golfen fiiddes.

Man har heller inga siikra ktillor om vem som verkligen var fiirst med att
utdva golfspelet.

Vad man diiremot vet betriiffande golfens historia i Sverige iir att Riittviks
Golfklubb startades som ftirsta klubb i Dalarna ftir snart 50 6r sedan. Att det
pi den tiden lilla samh?illet RAfivik skulle bli fiirst i Dalama med egen
golflklubb iir anm?irkningsv2irt, men har sin fiirklaring.

Det beror pi den spirande turismen och framsynta iigare till de minga
hotellen runt Rtittvik. Man ville helt enkelt locka flristerna till orten
tidigare pi ftirsommaren och behalla dem liingre in pi hristen.

Riittviks Golfklubbs Historia dokumenterar golfbanans tillkomst och
utveckling samt ut- och ombyggnad av golfrestaurang, kansli,
omkliidningsnrm samt golfshop.
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l lnledning

Golfspelet har framfrrallt i Sverige blivit en populiir sport, ja rent av en folk-
sport.I Sverige finns idag snart 400 golfbanor och 500 000 aktiva golfspelare.
Behovet av nya golfbanor iir si stort att det har blivit ett problem framfrrallt
runt storstiiderna. Svenska Golffiirbundet arbetar h6rt ftir att finna lOsningar
pi detta trots allt delikata problem.

Golfens betydelse fiir niiringen har ocksi frtt ett erkeinnande under de senaste
iren. I dag talar man med stolthet om att man har en golfbana pi orten.

Ibland hrir man talas om att anl?iggandet av golfbanor tar mark fran nyttigare
Andamel. Man btir da ha i minnet att pfl mdnga platser har golfbanor anlagts
pi mark som ftir andra Eindamil varit oanviindbar. Sankmarker har driinerats
och fillts ut bergknallar har blivit en naturlig del av golfbanan.

l.L Problemformulering
Hur kommer det sig att man var si tidigt ute med att urlirgga en golfbana i
Rath'ik ?
Vilka var drivkrafterna ?
Vilka personer lag bakom idderna ?
Vad har hiint genom 6ren?

l:2 Syfte
Syftet med denna historik iir att sprida kunskap om Riittviks Golfklubbs
Historia och hiindelser genom 6ren. Jag ?ir dvertygad om att vdr yngre
generation har en stor nyfikenhet om vad som htint genom de gangna 6ren.

1:3 Metod
F<ir att ft svar pi mina fragor i problemformuleringen skall jag ta del av
dokument hos R[ttviks Golfklubb, gdra intervjuer samt anviinda liimplig
litteratur. Genom dessa enkla men siikra metoder kommer jag att fh svar pi
mina fr&gor. En sammanstiillning av befintligt material blir nog nridviindigt
men material sisom stSnelseprotokoll samt drsberlittelser iir siikra kiillor. En
annan s?iker kiilla iir det material som klubbmedlemmen och tidigare
ordfiirande Btirje Ljunggren sammanstiillt.
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Redovisning

2:1 Golfens begynnelse

Historikema iir helt dverens om att det var Skottland som liirde viirlden att
spela golf, men vem som uppfann spelet iir en 6ppen fraga. Skottarna gdr
naturligwis ansprdk pi den titeln, men det gdr iiven holltindama, fransmiin-
nen och belgarna. Sanningen iir att n?ir och hur spelet blev till iir mysterium
och kommer ftirmodligen att si fttrbli. Vad man siiga iir att spelet existerat i
minst 500 er. Det vet man eftersom kung James II av Skottland den 6 mars
1457 frrbjdd golf och fotboll. Man skulle i stiillet ?igna sig it bigs\rtte ftir
att kunna hilla engelsmiinnen pi rdtt sida av gtiinsen.

En fascinerande teori om golfens ursprung finns aff liisa i Sir W G Simpsons
The Art of Golf, Han menar att en ftraherde som vallade sina djur pn St And-
rews links, rdkade sli ned en liten sten i ett kaninhel med sin stav. Hans
kamrat uppmanade honom att g<ira om bedriften och diirmed hade det ftirsta
partiet golf spelats!

Den forsta klubben och de fdrsta reglerna

Aran att ha bildat den ftirsta klubben tillkommer The Honourable Company
of Edinburgh Golfers. 1744 fickde en silverklubba av stadens styresmiin att
spela om i en irlig tiivling fiir brittiska adels- och gentlem?in. Samtidigt
nedtecknades 13 ursprungliga golfreglerna. 1836 flyttade The Honourable
Company fran Leith till Musselbwgh och 1892 till sitt nuvarande siite i Mu-
irfield.

Det skulle drtija tio 6r innan The Society of St Andrews Golfers bildades.
Ntir kung William IV blev skottarnas beskyddare 1834, iindrades namnet till
The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews - som tillsammans med det
amerikanska golffiirbundet (USGA) fortfarande iir golfens h<igsta instans.



2=2 Rettviks Golfklubb snart 50 ir

/rZO0+ nir Riittviks Golfklubb den fiir golfklubbar aktningsviirda ildern av
50 er.

Vi befinner oss nu i biirjan av 1950-talet, kanske 1953. Nar markfrigan var
klar anlade wi golfentusiaster RiitMks fiirsta golftril. Det var Nils Enbom
fran grannkommunen Leksand och riittvikaren Erik Persson. Frirsta hilet var
en nedgr6vd kaffeburk, som fanns pi nuvarande 6:ans fairway. Hiir vandrade
entusiasterna fram och tillbaka mellan tee och burk.

RGK bildades den 14 januari 1954. TvA av initiativtagama var hotelldirektri-
rema pi Siljansborg och Persborg, Britt Arpi och Nils Breile. Ett halvt 6r se-
nare, den 9 juni, togs klubben upp som medlem i Svenska Riksidrottsfiirbun-
det. Om vi fiir fo urkunderr4 och det skall vi vtil gdr4 si iir RGK:s bana
den 44:e i ordningen i Sverige och den ftirsta i Dalama.

Det varhotelliigarna i Rdffvik, som kom pi id6n med en niohils golfbana
hiir pi orten. De ville med den ffi hit turister tidigare pi sommaren och sl?ippa
hem dem serure pi hdsten. Utan att pi nigot siitt ftininga de 6wiga
hotelldirektdrernas insats, niir det giiller tillkomsten av banan, si mflste nog
direkhisen pi Siljansborg, Britt Arpi, fr det mesta av 6ran, niir det giiller
byggnationen av banan. Hon var ftir tiwigt klubbens ftirsta ordftirande 6ren
1954-1959.

Omrfldet &ir nio hdlen byggdes var urspnrngligen tiinkt som platsen ftir
Riittviks flygftilt. Vi tror att kommunen, som i alla tider varit positivt instiilld
till RGK, gjorde riitt den gangen, niir den valde golf i stiillet fiir flyg.
Efter kommunens positiva beslut var det bara att siitta spaden i jorden och
nElrmare fem 6r senare var det dags ftir invignrng. Den27 maj 1959 dundrade
en silvergri Porsche in fren riksv?igen till banan. Vid raffen satt
"Motorprinsen", HKH Prins Bertil. Det var niimligen han som skulle inviga
den, under stormcida" tillkomna banan. Den ftirsta friga som Prinsen fick
kom fiian en ung r?ittvikspojke, som sporde: - Hur fort kan du kdra med den
diir bilen?
Vad Prinsen svarade ftirfiiljer ej historien.

Si var det klart fiir det alla viintat pi - Prinsens invigningsslag. HKH peg-
gade upp och slog till. Enpraktfull slice och bollen hamnade out of bounds i
lantmannaskolans potatisdker. Vi bdr kanske nilmna att hil nrrrnmer nio idag
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var hel ett pi den tiden. Vdr bana var den ittonde, som Prinsen invigde. Han
beriittade vid en intervju i sarnband med en hdgtidsdag att han misslyckats
tvi ganger vid en baninvigning. Den ena var siledes i RAftvik. Efter sjiilva
invigningsceremonin spelade Prins Bertil och major Rudfeldt en improvise-
rad partiivling mot vir triinare Mr Turner och Bemdt S<irlin, vilka var ofina
nog att vinna matchen med ett slag. Prinsen tyckte mycket om vir bana och
hoppades fttillftille att spela den fler ganger. Hans ftirhoppning infriades
inte vad vi vet. Den hcigtidliga invigningsmiltiden intogs pi hotell Siljans-
borg hos klubbens ordftirande Britt Aryi. Detta var sflledes den27 maj 1959.

Vad har da hiint sedan dess?
I samband med invigningen av banan stod ocksi ett nytt klubbhus ftirdigt att
tas i bruk. Tidigare fanns endast en enkel barack, som tjtinstgiorde som om-
kliidningsrum och materielbod. Ett enormt arbete lades under 6ren ner pi
niohfllsbanan och den blev till slut i absolut toppskick. Nigra klubbens iildre
medlemmar minns iin Hans Nilses, klubbens greenkeeper, som med sin
traktor ffille for omkring med greenklipparen och vattenslangar med kopp-
lade triidgirdsgrodor ftir greenernas skdtsel. Det tog i det niirmaste en ar-
betsdag pi den tiden att khppa nio greener. Mycket frivilligt arbete lades ner
av medlemmarna och ryktet om Riittviks fina bana spred sig och den drog till
sig allt fler giistspelare.

Under lang tid pi sjuttiotalet ftirdes diskussioner om en eventuell utbyggnad
till aderton hdl, men hindren var mflnga bl.a ekonomin och markfrigan.
Men si en dag, n?irmare bestiimt den l5 maj 1976 klockan 17.00 togs beslut
om en utbyggnad till att omfatta aderton hel. Har skall siirskilt niimnas tre
medlemmar, som tillsammans med klubbens divarande ordftirande Bcirje
Ljunggren lade ner ett oerhrirt arbete ftir att genomfiira beslutet. Dessa tre var
Fred Bengtsson, Kurt Ericsson och Sven-Olov Eriksson. Riijning och
schaktning plus sidd gick mycket snabbt tack vare den fina jordm6nen.

1977 - 1978 lag de nio nya hfllen och v?ixte till sig. Sidden hade lyckats <iver
ftirviintan. Saningsmiin var Mats Blom och Peter Michols.

En gang under Riittviksveckan 1978 togs nya banan i bruk och det var vid
Grant's Golfcuptiivling.1979 var 18-hilsbanan fiirdig att tas i bruk. Den of-
ficiella invigningen skedde under Riittviksveckan, niirmare bestiimt den2
september. Denna gang skedde invigningen av en ofriilse , operasingaren
Rolf Bjiirling. Kostnaden ftir hela utbyggnaden plus all bevattning uppgick
till350 000 kr.

Aret innan nya banan togs i bruk byggde klubbens medlemmar ett nytt och
mera iindamilsenligt klubbhus i rekordfart. Grundplattan g<its pi en torsdag
och pi stindag kviill var huset rest, taket paspikat och teglet lagt pi plats. En
tillbyggnad av klubbhuset giordes under senare delen av ittiotalet. Den iildsta
klubbstugan sigades isiir, flyttades och byggdes om till shop och ett nytt
kansli byggdes. Detta skedde 1990.



Tanken phattbygga en stugby hade funnits ltinge och tanken blev till hand-
ling. 1981 stod femton falurdda liigenheter inflyttningsklara.

En annan mycket viktig itgtird ftir att ftirb6ttra banan var de stor4 fina griis-
tees som anlades i bdrjan av nittiotalet. I detta sammanhang skall Torsten
Lund ha ett varrnt tack utan vars $?ilpsamhet nog inte arbetet kunnat genom-
ftiras. Kostnaden ftir alla tees plus bevatfiring stannade vid 300 000 kr.

Ett kontinuerligt ftirbiittringsarbete grirs varje 6r p6 banan. ombyggnaden av
hil nummer tvi var ferdigt till stisongen 1996. Arbetet giordes av-klubbens
egen banpersonal under ledning av Mats Ljunggren.

Kuriosa: Fdrsta hole in one pi detta nya h6I giordes av hemmaspelaren Harry
Pherson.

FOr att minska olycksrisken kring 7:ans tee har 6:ans green ut<ikats 6t
viinster. Detta arbete giordes av Hans Knutsson, Mikael Lagestam och
Magnus Hdglund. Dessa tre giorde iiven de tvi nya greenbunkrarna pn h6l
nummer sju.

Den automatiska fairwaybevathringen var klar att tas i bruk 1995. Arbetet ut-
ftirdes av klubbens duktiga banarbetare, sam Eriksson, Mats Ljunggren,
Bertil Nilses, Hans Knutsson, Mikael Lagestam samt Leif Roos. Dettra ftir-
billigade arbetskosfiraden hdgst avsevFirt. Vatbret tas numera fr6n Sveriges
7:e stdrsta sj6, si nagon brist pi vatten kan knappast uppst6. Det b6r ocksi
nilmnas att Lantbmksskolan har beretts tillftille att utnyttja golfklubbens till-
gang till vatten genom att koppla in sig pi denna ledning.

Hristen 1996 byggdes en danm vid l5:e h6let. ByggfiiretagetNCC utftirde
arbetet till en kostrad av 55 000 kronor. Vintern -97 galbades runt hela ba-
nan si att solen biittre skulle komma it greener och tees.

H<isten -98 genomftirdes en kraftig upprensning mellan ettans tee och ittans
green samtidigt som det anlades en stor damm vid samma plats som buktar
in mot Attans foregreen och fairway. Trettonde grcen breddades 6t viinster
och ftirltingdes samt kompletterades med en stor bunker p6 viinster sida.

1999 utftirdes en miingd justeringar intill ett flertal greener ftir ett fiirhindra
vattensamlingar. Fontiinen i dammen vid ittan installerades och kdrdes
igang.

viren er 2000 pibiirjades ombyggnad av shopen som under en l6ng tid varit
fiir trang. Taket hdjdes och golvytan utdkades med ca 20 m2 allt till v6r tra-
nare Magnus Ahlgrens dAdje.

Sommaren er 2000 var oerh<irt regmg vilket innebar att en rad planerade ar-



beten med banan miste framflyttas. Likval giordes en renovering av fem-
mans greenomride inklusive bunkrar. Omfattande renovering av dr?ineringar
blev n6dviindig eftersom banan blev kraftigt vattendrtinkt under sommarens
regn. I stort sett alla fairways djupknivluftades ftir att underltitta ytdriine-
ringen. I mitten av november utftirdes en s.k. GPS- miifiring av banan. Med
GPS-mdtning menas att man gtir en geografisk positionsmiitning via satellit.
Hela banan mtittes in, greener samt hinder i form av bunkrar och vattenhin-
der finns nu dokumenterade. Vidare iir alla el-ledningar och dito vaffen med
pi datakassetten. Det sammanlagda materialet kan med fiirdel ligga till grund
fiir en utmiirkt banbeskrivning.

2=3 Den ursprungliga niohilsbanan

Fdr att banan skulle omfatta 18 hel miste varje hil ha tvi utslagsplatser. Hil
nummer I och 10 var nuvarande hil nummer nio. Diir 169 ettans utslag pi
nuvarande griistee och adertonde lig ftirskjutet mot puttinggreenen. Mitt
framftir greenen, som lag hitom nuvarande, fanns en stor och besvEirlig bun-
ker.

Hil nummer 2 och 1l var nuvarande aderton fast 6t motsatt hill. Greenen var
densamma som nuvarande tians green. Tvdans tee lag i dikets ftirliingning
bakit. Tee elva Hg pi en kulle ungeftir dtir adertonde green ligger idag. Pi
kullen framftir gren viixte en stitlig tall.

Hil nummer 3 och 12 var nuvarande elvan, med treans tee pi nuvarande
gr?istee och tolfte pi en kulle pi andra sidan viigen. En lustighet om detta.
Det stod en fiirarglig tall till viinster i spelriktringen, si notoriska slicare sig
nEistan inget besviir. Men en vid namn Maftin Wallberg kom pi rid. Det siigs
att han erbjiid divarande "intendenten" Nils Enbom 150 kr om han sig till att
tallen fiirsvann. Nils, som var mdn om klubbens kassa kapade genast ner
tallen.

Hil nummer 4 och 13 var nuvarande tolvan, diir firrans tee lag pi nuvarande
griistee. Detta tee var en upptimrad pedistal. Man fick inte vara hdjdradd.
Trettonde tee 169 pi kullen i skogsridan mellan elvan och tolvan.

Hil nummer 5 och 14 var nuvarande sjuan med femte tee pi nuvarande
griistee och f ortonde pi en kulle till viinster. Pi den tiden viixte det mycket
smultron runt detta tee.

Hil nummer 6 och 15 var nuvarande sjiitte hilet med sjiitte tee upptimrat pi
nuvarande grtistee. Femtonde tee var pi kullen till viinster om femmans gren,
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ftir <iwigt utslagsplats ftir Riittviks Golfklubbs ftirsta hil. Mer om detta pi
aman plats i historiken.

H6I nummer 7 och rclegpi andra sidan tillfartsvligen till travbanan. Ett par
fyrahaL diir andra slaget skulle slas mellan dubbeltallarna pi nuvarande
tredje h6let, fast i motsatt riktning. Greenen lig n?ira ikerviigen upp mot
Siitra. En gang fanns tiven ett sjunde utslag mellan dubbelgranarna till hdger
pi nuvarande sexan.

Hil nummer 8 och 17 var nuvarande femman med ittonde utslaget i bjork-
dungen n?ira nuvarande fiiirde tee och sjuttonde, diir femte hilet bdjer till
viinster upp mot gren.

H6l nummer 9 och l8 var nuvarande ittan. Nionde utslaget var pi viistra si-
dan om viigen till maskinhallen. Hilet var eff par fyra . Det adertonde hilet
var placerat pi en timmerpedistal, diir nuvarande griistee ?ir placera. Det
adertonde och sista hilet var ett par fem. Greenen var ej sfl. stor som nuva-
rande. Den nedre platAn var en jdffelik bunker.

2=4 Klubbhuset genom tiderna

I samband med baninvigningen 1959 stod ocksi ett klubbhus ftirdigt att tas i
bruk.

Manga personer med intresse fiir golf, medlemmar och ilven andra intres-
sentero hade tillsammans skrapat ihop l0 000 kronor ftir att ftirverkliga byg-
get. Tidigare fanns endast ett par enkla baracker, som tjiinstgiorde som om-
kliidningsrum och materielbod. Byggmiistare Sold i lerdal hade vdlvilligt
stiillt dessa till klubbens fiirfogande.

Karl-Erik Hallvares, en gdng vice ordfiirande i klubben, har beriittat att den
ftirsta shopen lig i ett skjul, diir man idag ger 6ver fr6n tian till elvan. Diir
forsag banskdtare Persson golfspelarna med bollar och pegs. Bollar gick det
sannerligen it pi den nybrutna banan. Det beriittas om en advokat Melin fran
Falun, som innan start kdpte ett dussin bollar men redan efter tre spelade hil
iterkom ftir att fylh pn ftinidet. Vid sidan om detta skjul fanns "stallef' ftir
Grfllle, Hans Nilses ftiljeslagare under minga ir. Grille var en traktor.

Det gamla klubbhuset var en gra hukande timmerbyggnad, som bestod av fe
avdelningar. En avdelning ftir den som skdtte serveringen, ett rivernatt-
ningsrum skulle man kunna kalla det, en kriksavdelning med enkla kokmdj-
ligheter, en serveringslucka ut till klubbrummet, &ir det fanns en 6ppen spis,
som var flitigt anv?ind speciellt under Rlittviksveckan, di temperaturen
minga ginger kunde n?irma sig nollpunkren. I spisen kunde det hiinga blOta
strumpor och strax bredvid kunde nigon sitta och inmundiga sin miltid. Di
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stod trivseln pi topp. Manga bevis hiirpi hdrdes frtn spelare fran andra
klubbar diir klubbhusen var biittre inredda.

Ett dusch- och omkliidningsrum, som upptog ca2,5 m2 i klubbrummet stod
ocksi till spelamas ftirfogande. Ute i skogen fanns en bekviimlighetsinriitt-
ning ftir bide damer och herrar. Nils Enbom, som tillsammans med hustrun
Stina ftirestod serveringen i minga 6r, hade pi insidan av dassd<irren skrivit
nigot mycket vist, niimligen: Detia skulle Ni ha trinkt pi innan Ni for hem-
ifran!

fuet innan nya banan togs i bruk byggde medlemmarna ett nytt, modernt
klubbhus i rekordfart. Grundplattan gdts en torsdag och pi sdndag kviill var
viiggarna resta, taket pispikat och takteglet lagt pi plats. Uppskattningsvis
var det 50-60 golfare av b&da kdnen, som jobbade frenetiskt dessa fina dagar.

Med tiden blev tiven dessa utrymmen for sm6, allteftersom klubbens fina
bana 6kade i popularitet bland Sveriges golfare, och en tillbyggnad var ntid-
viindig. Fdr att bereda plats ftir nybyggnationen sflgades timmerstugan, som
fortfarande stod kvar, i tre delar och med hjiilp av en kran till den plats diir
den nu stir. Den blev till utrymme for vir triinare . Inrymmer shop och
kontorsavdelning samt ett litet verkstadsutrymme. Detta skedde i november
1988, dock ej helt utan komplikationer. Viiggarna sprack, sigspanet yrde och
tegelpannorna lossnade.

1989-90 uppftirdes ett nytt kansli. Ritningarna giordes av Torbjdrn Malm, en
klubbmedlem som har sin hemvist i Sjurberg. Byggnadsarbetet gjordes av
vdr gymnasieskola som ett <ivningsobjekt. Arbetsledare var instruktdr Anders
Ivars fran Vikarbyn.

Overvflningen av kansliet inreddes nigot dr senare, Igg2tllIen samlingssal,
lekiionssal men kan tiven anviindas fiir festarangemang. De som utfiirde ar-
bete var Olle Kallur fran Vikarbyn, Anders Lindqvist fran G?irdebyn och Erik
Wiklund fran samhdllet samtliga klubbmedlemmar.
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3 Mina egna kommentarer

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 engagerade klubbmedlemmar kunnat
genomftira arbeten till en mycket 169 kostrad genom 6ren. Detta har medftirt
att klubben stir helt pi egna ben utan skulder annat iin till medlemmarna i
klubben som ocksdL diirmed ?iger sin 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 synnerhet till 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<ir marken ligga i anslutning
till den befintliga golfbanan.

4 Kell- och litteraturfdrteckning

Material sammanstiillt av Brirje Ljunggren.
Protokoll och dokument fran R?ittviks Golfklubb.
Diverse intervjuer.
John Pinner Golfens historia. Utgivare Rab6n & Sj<igren.
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