
Litet om golf och Sandvikens golfbana vid Göteborg 
Ny Tidning för Idrott, julen 1902 
 
Golf, ett skotskt bollspel med uråldriga traditioner, har i 
England och Amerika under de senare åren vunnit allt 
större tillslutning, ja så stor, att det till och med kunnat 
rycka upp i jämnbredd med det hitintills dominerande 
lawn-tennis. Detta är i synnerhet förhållandet i England, 
hvarest terrängförhållandena för golf äro särdeles 
gynnsamma. De låga, med kort gräs bevuxna 
sandkullarna vid Nordsjön och Engelska kanalen erbjuda 
alldeles ypperliga banor (s.k. links). Spelet, som med sin 
omväxling af slag och promenader ej fordrar en alltför 
häftig rörelse, har med lifligt intresse innefattats af snart 
sagdt alla åldrar samt äfven av damer, och det är nog 
särdeles lämpligt för medelålders personer. En av 
Englands mest bekanta och intresserade golfspelare är 
nuvarande kabinettsministern Mr. A. J. Balfour. 

Hitintills har golfspelet varit föga kändt i Göteborg, 
liksom i Sverige för öfrigt. År 1891 stiftades visserligen 
Göteborgs Golfklubb, men spelet idkades då endast under några år. På Arendal har det ej 
förrän nu ägt rum i det att Göteborgs Idrottsförbund fattat beslut om bildandet av en 
särskild afdelning för detta spel.  

Stor svårighet har yppat sig att få en lämplig plats, som ej är alltför aflägsen. 

En sådan har förbundet lyckats hyra på Hisingen vid Sandviken på norra stranden af Göta älf, 
med vacker utsikt över älfven, Ramberget och Lundby. Platsen är vad terrängförhållandena 
angår utmärkt och erbjuder tillfällen till en hel del varierande slag. Som platsens utrymme är 
begränsadt har man måst inskränka sig till att utlägga banan med endast 6 hål. Afstånden 
mellan dess äro: 307, 210, 280, 238, 209 och 143 meter, tillsammans 1,387. Rekordet för 
banan, som bekvämt genomspelas på en timme, är för närvarande: 8,+8,+7+ 7+5+3= 38 slag, 
vilket troligen kan minskas med ytterligare ett tiotal slag; pari är 25 slag och scratch 29 slag. 
Hindren av banan, som består af gammal betesmark på sandig grund, äro sandgrafvar, vägar, 
högt gräs, buskar, stenar, sluttande mark, stängsel och diken. Ett par uppsättningar 
öfningsklubbor ha anskaffats, hvilka genom golfafdelningen hållas tlll förfogande. 
Materialbod för förvaring av spelattiralien, ytterplagg etc. finnes. Behöriga ”caddies” – 
klubbbärare, pojkar – hvilka ha full kännedom om spelet, ha utsetts. De äro försedda med 
nummer och idrottsförbundets märke rundt ena ärmen.  

Kommunikationerna till golfplatsen äro lätta, ångslup avgår från Göteborg till Sandviken (15 
min.), därifrån är det endast ett par min. väg upp till banan. Per velociped öfver Hisingsbron 
tar det ungefär lika lång tid. 



Det är emellertid ej till Göteborg golfspelet i Sverige är begränsadt. På en och annan 
herrgård har entusiasmen för spelet skapat sig den lämpliga spelplatsen och i Stockholms 
omgifningar skola nog golfbollarne ej dröja att rulla. 
Såsom friluftssport äger golf många förutsättningar att träda i konkurrens med andra här 
öfvade spel om deras sympatier, för vilka den smakliga dieten är en måttligt pröfvande 
kroppsrörelse ute i naturen. 


