
36  |  alekuriren   |   nummer 25  |   vecka 25  |   2007

NÖDINGE. Nödinge Golf-
klubb upplever sin 
första sommar.

Efter invigningen av 
9-hålsbanan i septem-
ber i fjol fortskrider 
planerna med att fär-
digställa klubbhuset på 
Backa Gård och däref-
ter anlägga ytterligare 
nio hål.

– Klubbhuset hoppas 
vi komma igång med till 
hösten, med planerad 
invigning sensommaren 
nästa år. Vad det gäller 
banan så är detaljpla-
nen under utredning. I 
bästa fall kan vi ha en 
18-hålsbana klar hösten 
2009, i annat fall våren 
därpå, säger Graham 
Crisp, Director of Golf 
vid Nödinge GK.

Projektet med att bygga bo-
städer i direkt anslutning 
till golfbanan i Nödinge har 
slagit väldigt väl ut. Företrä-
delsevis är det invånare från 
kranskommunerna, framfö-
rallt Göteborg, som har lock-
ats av konceptet.

– Det är väldigt vanligt i 
länder som USA, Spanien 
och Portugal att man bygger 
bostäder precis vid golfbanan. 
Jag är övertygad om att den 
utveckling vi ser här i Nö-
dinge kommer att följas av lik-
nande projekt i andra delar av 
landet, säger Graham Crisp 
och tillägger:

– I Nödinge planeras det 
för ytterligare 130 bostä-
der bredvid rangen, vilka 
ska byggas under de närmas-
te åren. De flesta som köper 
husen kommer förmodligen 
att vara golfare, precis som 
var fallet vid försäljningen av 
den första etappen.

Nödinge Golfklubb har 

idag 350 aktieägare och 200 
så kallade greenfee-medlem-
mar. Graham Crisp är dock 
övertygad om att medlems-
antalet kommer att skjuta i 
höjden den dag då 18-hålsba-
nan står klar.

– Det gäller att se långsik-
tigt och många väntar på att 
banan ska bli fullt utbyggd, 
säger Crisp.

Nödinge Golfklubb bygger 
tillsammans med Martin 
Sternberg och Ulf Runmar-
ker en golfbana enligt den 
senaste tekniken med ytvat-
tendränering och sandtäck-
ta fairways. Detta gör att sä-
songen blir längre och banans 
kvalitet bland de absolut bästa 
i landet. Bunkrar med dess 
vita marmorsand förstärker 
också helhetsupplevelsen för 
spelaren.

– I Sverige finns bara fem 
eller sex banor som är byggda 
enligt den här tekniken. Det 
är en stor konkurrensför-
del att kunna ha en bana som 
erbjuder spel nio, tio måna-
der om året med torra fair-
ways och bra greener, säger 
Graham Crisp.

Efter att ha varit verksam 

som headpro på Lysegårdens 
GK i 17 år valde Graham 
Crisp att byta arbetsplats och 
bli Director of Golf på Nö-
dinge GK. Sedan några måna-
der tillbaka har han också Nö-
dinge som bostadsort.

– Det är inget som jag har 
behövt ångra. Jag tyckte det 
var en intressant utmaning 
och banans kvalitet var också 
en viktig faktor som spelade 
in. Banan är dessutom bättre 
än vad jag hade vågat hoppas 
på. Att få vara med från början 
och utveckla en ny anläggning 
känns kul och inspirerande, 
säger Graham.

Hur känns det att vara 
Alebo?

– Det känns jättepositivt! 
Jag cyklar till Ale Torg och 
köper färskt bröd och dessut-
om har jag ju nära till jobbet. 
Gemenskapen som jag upp-
lever i golfklubben är fantas-
tisk. Jag upplever Nödinge 
GK som en familjeklubb och 
jag har skaffat mig många nya 
kontakter på den här korta 
tiden.

Upplever du någon form 
av rivalitet mellan Nödinge 
GK och Ale GK?

– Nej, relationen mellan 
klubbarna är bra och vi ska 
inom kort ha klart ett green-
fee-samarbete med Ale GK. Ju 
fler golfare vi kan få till kom-
munen desto bättre är det. På 
sikt tror jag att vi kommer att 
ha två välmående golfklubbar. 
Bara för att vi växer innebär 
inte det att Ale GK behö-
ver stryka på foten, de har en 
etablerad och fin bana, säger 
Graham Crisp.

Hur upplever du golfin-
tresset i kommunen?

– Det är stort, men det finns 
mer att hämta. Då tänker jag i 
första hand på ungdomssidan, 
där vi har påbörjat ett samar-
bete med Ale gymnasium och 
Ale Fritid. Vi vill att detta skall 
vara en mötesplats för folk i 
alla åldrar.

Under hela hösten kommer 
Nödinge GK att tillsammans 
med Ale Exploatering att ha 
kontinuerliga visningar av 
banan och de nya bostäder 
som växer fram.

– Som golfare kan du inte 
hitta något bättre ställe att bo-
sätta dig på, försäkrar Graham 
och fortsätter:

– Jag ser verkligen fram 
emot när klubbhuset står 
klart. Det kommer att bli en 
naturlig träffpunkt för Nö-
dingeborna, inte bara för dem 

som är intresserad av golf. Vi 
kommer att få en restaurang 
med plats för 80 gäster och 
en glasad veranda som vetter 
ut mot green på det nionde 
hålet, det som sedan ska bli 
hål arton.

I förra veckan kunde 
Graham Crisp glädja sig åt 
Niclas Fasths framgångar i US 
Open. Fasth, som blev fyra i 
den prestigefyllda majorn, har 

haft Crisp som sin personliga 
tränare sedan 2001.

– Fantastiskt kul. Niclas är 
oerhört duktig och jag unnar 
honom verkligen den här 
framgången, avslutar Graham 
Crisp.

Graham Crisp stortrivs med sitt nya golfliv
– Ångrar inte flytten till Nödinge GK

GRAHAM CRISP
Ålder: 47.
Bor: Flyttade från Romelanda till 
Nödinge i februari. Bor 200 meter 
från rangen.
Familj: Två barn, Lukas, 15, och 
Carolina, 13.
Yrke: Director of Golf.
Hcp: 0.
Favoritbana: Augusta National i 
USA. ”Det är golfbanornas Rolls 

Royce. Jag hade förmånen att få 
spela där 2003 och drömmer om 
att få göra det igen. Det går inte att 
boka eller köpa en tid på den banan.”
Läser: Engelska deckare.
Äter helst: En god köttbit och klyft-
potatis.
Motto i livet: ”Var ärlig och juste 
mot andra så får du det tillbaka”.

snabbfrågor till Graham…
Putter  –  Drive
Midsommar  –  Jul
Sill  –  Jordgubbar
Göteborg  –  London
Woods  –  Sörenstam5

En vacker vy! Utslagsplatsen på det nionde hålet är mäktigt. Bakom greenen syns Backa 
Gård, som ska renoveras och bli klubbhus.

Graham Crisp trivs med rollen som klubbdirektör på Nödinge 
GK. En och annan runda brukar det bli under arbetsveckan. 
Här ses han tillsammans med  klubbchefen Jasmine Rawst-
horne.
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