
Backaområdet med sin stor-
slagna natur lockar många 
flanörer, framförallt på hel-
gerna. Det är också då som 
Nödinge GK har allra flest 
spelare på besök.

– Vi uppmanar prome-
nadgästerna till försiktighet. 
Rekommendationen är att 
de inte vandrar på golfom-
rådet, men om det ändå ska 
ske så vill vi försäkra oss om 
att ingen kommer till skada. 
Promenader bör därför ske 
endast på anlagda vägar och 
dessutom i hålordning. Som 
det är nu så dyker det upp 
folk på de mest konstiga 
platser med risken att de får 
en boll på sig, säger Jasmine 
Rawsthorne.

– Allt handlar om säkerhet 
och inte att vi vill utestänga 
allmänheten från golfklub-
bens spelområde bara för 
sakens skull. En golfboll som 
slås ut med en driver kan gå 
igenom fem tjocka telefon-

kataloger. Det är alltså en 
oerhörd kraft som bollen 
far iväg med och skulle den 
träffa någon i huvudet vore 
det förödande. Vi uppmanar 
alltid våra spelare till för-
siktighet, men ibland är det 
svårt att se människor som 
plötsligt dyker upp från ing-
enstans, säger Jasmine.

Tyvärr har Nödinge GK:
s puttningsgreen även blivit 
ett tillhåll för cyklister och 
många hundägare väljer att 
rasta sina jyckar på övnings-
området.

– Det känns tråkigt efter-
som vi bedriver en seriös 
verksamhet här, säger Jas-
mine.

Nödinge GK öppnade 
sina sommargreener redan 
helgen 21-22 mars och anta-
let spelare förväntas bara bli 
fler och fler för varje helg 
som går.

– Faktum är att vi redan 
har klippt våra greener. Ur 

min synvinkel kan vi erbjuda 
bättre förutsättningar redan 
nu än vad som är fallet på en 
vanlig svensk golfbana som-
martid, säger Jasmine Rawst-
horne.

Några nyheter att pre-
sentera vad det gäller 
banan?

– Inte annat än att backen 
vid nionde hålet har flackats 
ut. I övrigt kan jag informera 
om att vi som bäst håller på 
att skriva ett planavtal med 
Ale kommun för de sista nio 
hålen.

Ett glädjande tillskott i 
verksamheten blir golfkro- gen Backa Säteri som plane-

ras att öppna i juni.
– Det blir ett fantastiskt 

lyft som vi verkligen ser fram 
emot. Inom kort ska vi ha 
klart med en krögare och jag 
hoppas verkligen att krogen 
blir en naturlig samlingsplats 
för byns invånare. Det ska bli 
ett ställe att träffas och trivas 
på oavsett om du är intres-
serad av golf eller inte. Ute-
serveringen som kommer 
att anläggas blir storslagen, 
säger Jasmine och tillägger:

– Företag kommer att 
erbjudas fina konferensmöj-
ligheter och festvåningen 
som iordningställs på andra 
våningen blir säkerligen att-
raktiv att hyra för kalas, bröl-
lop med mera.

Slutligen vill Jasmine 
Rawsthorne slå ett slag för 
den öppna golfdag som 
arrangeras i distriktet den 17 

maj.
– Då är tanken att folk som 

inte spelar golf ska kunna få 
en introduktion. Blir vädret 
någorlunda hyfsat hoppas vi 
på många besökare, avslutar 
Jasmine Rawsthorne som 
understryker att arrange-
manget är helt kostnadsfritt.
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Jasmine Rawsthorne, klubbchef på Nödinge GK, gläds åt att golfsäsongen kommit igång. 
Golfklubben upplever dock ett problem med strövare som rör sig fritt på området och som 
riskerar att träffas av en golfboll.

I juni öppnar golfkrogen Backa Säteri. Inom kort beräknas 
golfklubben ha klart med den krögare som ska driva restau-
rangen.

NÖDINGE. Golfsäsongen är igång på allvar hos 
Nödinge GK.

Förutom att allt fler golfare upptäcker banans 
förträfflighet, så har det också blivit ett populärt 
strövområde för allmänheten. 

– Det har uppstått en situation med folk som 
promenerar rakt över banan då vi har spelare 
ute. Det är förenat med livsfara, säger Jasmine 
Rawsthorne, klubbchef på Nödinge Golfklubb.
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Nödinge GK vädjar till allmänheten:
POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 30 mars

Inbrott
En ruta krossas till Noltorgets 
förskola. En dator tillgrips.

Tisdag 31 mars

Dieselstöld
Diesel tillgrips från tre grävma-
skiner på en byggarbetsplats i 
Nol. Totalt rör det sig om 1 500 
liter bränsle.

Onsdag 1 april

Narkotikabrott
En patrull anträffar en man 
i Nol klockan 02.20. Mannen 
visar tydliga tecken på narkoti-
kapåverkan och omhändertas 
av polisen.

I samband med en fordons-
kontroll i Skepplanda grips en 
man för brott mot knivlagen. 
Mannen är i 35-årsåldern och 
inte hemmahörande i kom-
munen.

Fredag 3 april

Köttjuvar
En låda med fryst fårkött 
tillgrips utanför ett företag 
i Surte. Uppgifter om ett 
misstänkt fordon kan sättas i 
samband med brottet.

Söndag 5 april

Flera stölder
I samband med en stor LAN-
träff i Ale gymnasium rapporte-
ras flera stölder av bland annat 
mobiltelefoner och datorer.

Antalet anmälda brott under 
perioden 30/3 – 6/4: 59. Av 
dessa är elva skadegörelse 
varav åtta på hållplatser, sju 
bilinbrott och två biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:


