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NÖDINGE. Nio hål ska 
bli tolv och så små-
ningom också arton.

Nödinge Golfklubb ser 
framtiden an med till-
försikt.

– Vi ligger i ett 
bostadsområde som 
fortsätter att växa. 
Tillgängligheten är 
också en stor plusfak-
tor när vi jämför oss 
med många andra golf-
banor i regionen, säger 
Ulf Runmarker, vd i 
Nödinge Golf AB.

Efter två stygga vintrar på 
raken hoppas Nödinge GK 
att det milda vädret ska hålla 
i sig ett bra tag framöver. I 
sådant fall håller banan uppe 
som vanligt.

– Det går att spela på 
banan till dess att frosten 
infinner sig. Än så länge är 
det sommargreener som 
gäller, hälsar Ulf Runmarker 
som jobbar hårt för att mark-
nadsföra området Backa 
Säteri som en året runt-verk-
samhet.

– Vi har ett väldigt nära 

samarbete med restau-
rangen. Den tid på året som 
det inte lämpar sig att spela 
golf ska här ändå vara liv 
och rörelse. Det är krogen 
en garant för. Vi är mycket 
glada över det engagemang 
som krögare Kaj Merstrand 
och hans personal visar, som 
håller öppet restaurangen 
alla dagar i veckan. Nyligen 
öppnades en sportbar där 
man kan titta på golf och 
andra idrotter.

Modern golf
Genom att ha en högkvali-
tativ och lättillgänglig golf-
bana hävdar sig Nödinge GK 
väl i konkurrensen anser Ulf 
Runmarker.

– Genom närheten kan 
man snabbt och enkelt gå ut 
och spela en stund och hinner 
ändå med annat. Vi kallar det 
för modern golf. Sedan är det 
ett ständigt pågående arbete 
att hålla banan i bra skick. 
Vi har investerat i en bra 
maskinpark för detta ända-
mål och nyligen rekryterade 
vi en erfaren greenkeeper i 
Peter Munden.

Nödinge GK har stor-
slagna planer för framtiden. 
Ritningar på en utvidgning 
av verksamheten har lämnats 
in till kommunen.

– Det finns ett reserverat 
område för oss där det får 
plats sex nya hål. Avsikten 
är emellertid att bygga tre 
hål i den första etappen och 
därefter ytterligare sex hål så 
att vi får en 18-hålsbana när 
hela projektet är klart. Vi för 
en diskussion med berörda 
markägare om detta.

När skulle de första tre 
hålen kunna vara klara?

– Det är svårt att svara på. 
Realistiskt är att detaljplanen 
kan vinna laga kraft 2012 
och att vi kan börja bygga 
2013, förutsatt att vi inte får 
in någon överklagan. Från 
klubbens sida är vi angelägna 
att komma igång med pro-
jektet. Fler hål skulle med 
största säkerhet attrahera fler 
medlemmar och fler green-
feegäster, säger Runmarker.

– Redan idag ser vi en 
positiv medlemsutveckling. 
Folk som flyttar in i närom-
rådet söker sig hit. Vi har 

nybörjare som efterfrågar 
utbildning och vi har green-
feespelare som graderar upp 
sig till fullvärdigt medlem-
skap.

Hur är den ekonomiska 
situationen för Nödinge 
GK?

– Man måste driva en 
anläggning effektivt. Vi 
koncentrerar oss på att göra 
rätt saker på banan i rätt tid. 
Fokus ligger på att ha en så 
hög kvalitet som möjligt på 

SKEPPLANDA. Nu på lör-
dags gästas Frukostcaféet 
i Skepplanda församlings-
hem av sångpedagogen 
och sångerskan Birgitta 
Bergström.

Rubriken för dagen 
är: Sången – en förbin-
delse mellan himmel och 
jord, från barnstjärna via 
operascenerna till kyrko-
musikens värld. Vi möter 
en spännande sångkarriär, 
hör om resor till kloster 
och vi får vara med om en 
annorlunda meditation.

Frukosten står framdu-
kad i församlingshemmet 
och det är ingen anmälan 
till träffarna.               ❐❐❐

Frukostcafé 
för kvinnor

ALAFORS. I torsdags bjöds 
det in till Friskvårdsträff i 
Medborgarhuset. Det var 
PRO Ale Norras frisk-
vårdskommitté som stod 
för fiolerna. En nyttig buffé 
stod uppdukad där gästerna 
kunde välja bland olika grön-
saker med tillhörande dip-
psåser. Till detta serverades 
lättsam underhållning av 
duon Stig Alfredsson och 
Mona Eskengren, gitarr- 
och dragspelsmusik i en 
härlig mix.

Som alltid hade med-
lemmarna möjligheten att 
kamma hem fina priser i det 
lotteri som arrangerades. 

Nödinge GK planerar för framtiden
– Byggstart av tre nya hål 2013?

I NÖDINGE
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Ulf Runmarker på Nödinge Golfklubb har storslagna planer för anläggningen i Backa. I en 
första etapp hoppas Runmarker kunna utveckla verksamheten med tre nya hål och därefter 
ytterligare sex hål.
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vitsippor på höstlovet. Ur led är tiden…vitsippor på höstlovet. Ur led är tiden…

greenerna. En bra kvalitet 
på banan är avgörande för att 
locka hit golfare från Göte-
borg. Vi har en väldigt spel-
strategiskt intressant bana 
som är rolig att spela, säger 
Runmarker.

Hur ser du på samarbete 
med andra golfklubbar?

– Det är jag positivt 
inställd till. Vi har idag ett 
samarbete med Lycke GK 

och Ale GK om rabatterad 
greenfee och jag hade gärna 
sett ett liknande upplägg 
med andra anläggningar i 
närområdet. Ett utökat sam-
arbete gynnar medlemmarna 
i respektive golfklubb, avslu-
tar Ulf Runmarker.

Hisings Backa | Exportgatan 22 | Tel 031-742 32 30

Matnyttigt program i Medborgarhuset

Uppslutningen var god och 
stämningen hög bland PRO:s 
medlemmar som hade kommit 
till Medborgarhuset i Alafors.  

TEXT
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Stig Alfredsson och Mona Eskengren stod för Stig Alfredsson och Mona Eskengren stod för 
underhållningen.underhållningen.
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NU ÄR DET DAGS FÖR
DÄCKBYTARKVÄLLAR

Nu är det dags för skiftning av däck 
igen. Vi har däckbytardag i år

Lördag 12 november 
Varmt välkomna mellan:

kl: 10-14
Ps. Glöm inte nyckel till 

låsbultarna. Vi bjuder 
på kaffe med dopp. 

Vi ses på 
lördag!
Boka tid!
För skifte på tel: 
0303-74 61 79 eller 
0303-74 66 57

  

Välkomna!
/Niclas med personal


