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Metallic tillägg
5 000 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 5,1 – 5,3 liter/100 km. CO2-utsläpp 119 – 124 g/km. Kan ej kombineras med avtagbar dragkrok. *Kompletteras med en telefonspecifi k adapter från Volkswagen Tillbehör. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

Obs! Begränsat antal bilar.

NÖDINGE. Under varu-
märket Backa Säteri 
Golf ska Matts Franck 
få fl er att upptäcka Nö-
dinges välskötta bana.

– Vi har förmodligen 
Västsveriges bästa 
greener och en av de 
skickligaste greenkee-
pers som går att fi nna 
i Peter Munden, säger 
Matts.

En dalmas ska i rollen som 
intendent vara med och sätta 
Backa Säteri Golf på kartan. 

Matts Franck har tidigare 
varit med i färdigställandet 
av Vallda Golf & Country 
Club och är oerhört entusi-
astisk inför sitt nya uppdrag.

– Första intrycket över-
träffade mina förväntningar. 
Det är en fantastisk bana, en 
underbar miljö och ett char-
migt klubbhus. Backa Säteri 
Golf har all anledning att 
tro på en ljus framtid, säger 
Matts Franck och fortsätter:

– Läget är suveränt och 
med den nya vägen tar det 
bara en kvart för götebor-
garna att ta sig till Nödinge. 
Får vi bara hit nya green-
feespelare så är jag alldeles 
övertygad om att de återvän-
der när de upptäckt vilken fin 
anläggning som vi förfogar 
över.

Matts Franck har strategin 
klar för sig hur marknadsfö-
ringen av Backa Säteri Golf 
ska gå till och vilken mål-
gruppen är.

– Det gäller att få folk i 
närområdet att intressera 
sig för golf. Vi måste locka 
fler ungdomar och det ska 
göras genom samarbete med 
skolor och andra föreningar. 

Får vi hit ungdomarna, så 
hänger föräldrarna på, säger 
Matts.

– En annan viktig bit är 
greenfeespelarna. Dem ska 
vi nå med hjälp av en intensiv 
marknadsföring och aggres-
siv prissättning.

Samlingscentrum
Matts Franck vill inte prata 
framtidsvisioner för Backa 
Säteri Golf utan fokuserar 
hellre på nuet.

– Vi ska koncentrera oss 
på att göra det bästa möjliga 
med rådande förutsättningar 
– en suverän niohålsbana 
mitt i byn. Händer det något 
kul i framtiden, ja då berättar 
vi självklart om det. Nu ska vi 
koncentrera oss på att ta väl 
hand om våra medlemmar 
och gäster genom ett trevligt 
bemötande, en bra restaur-
ang och en avslappnad och 
positiv stämning. Vi vill att 
golfklubben ska bli ett sam-
lingscentrum för alla åldrar.

I likhet med ett 30-tal 
andra golfanläggningar i 
landet drivs Backa Säteri 
Golf i bolagsform med så 
kallad A1-associering till 

Svenska Golfförbundet. 
– För golfarna betyder 

skiftet från golfklubb till 
bolag inte någon radikal 
förändring, de har fortsatt 
spelrätt på en spännande 
och välskött bana. Vad som 
händer med Nödinge Golf-
klubb beslutas på årsmötet 
den 7 maj.

Vad är fördelen med den 
nya driftsformen?

– Vi får en betydligt mer 
flexibel organisation som 
snabbt kan anpassa sig till 

ändrade förutsättningar. Det 
blir effektivare än en ideell 
idrottsförening, avslutar 
Matts Franck.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Alla gamla 
motorentusiaster är att 
gratulera.

Veterancrossträffen 
är tillbaka på Paradis-
banan.

Nu på lördag får 
nostalgikerna sitt lyst-
mäte.

Veterancrossträffen arrang-
eras för sjätte gången på 
Paradisbanan i Älvängen. 
Förra året tog arrangören en 
så kallad time out till delta-
garnas och publikens förtret.

– Folket ville ha tillbaka 
träffen, så nu kör vi igen, 
förklarar Jonny och Janne 

Johansson som är med och 
håller i trådarna.

Tidigare upplagor har 
lockat ett drygt 40-tal del-
tagare. Motorcyklarna som 
visas upp är från tidsperioden 
1954-68.

– Det är crossåkare från 
förr som strålar samman 
för att prata minnen från en 
svunnen tid. Det är ett möte 
som väldigt många ser fram 
emot. Vi har deltagare som 
åker ända från Skåne och f 
Stockholm, berättar Janne 
Johansson.

Lördags förmiddagen 
kommer att bjuda på två upp-
visningar. Någon tävling är 

det inte tal om utan snarare 
en parad av vackra klenoder.

– Vi kommer att bygga 
upp en depå, på samma sätt 
som det var förr i tiden, så 
att åskådarna kan gå runt och 
titta på cyklarna, förklarar 
Jonny.

Serveringen är öppen från 
tidig morgon och erbjuder 

publiken diverse förfrisknin-
gar.

– Nu hoppas vi på fint 
vårväder. I sådant fall lär det 
säkert komma en hel del folk, 
avslutar Janne Johansson.

– Nostalgiträff för motorentusiaster

Veterancrossträff
på Paradisbanan

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nu på lördag blir det Veterancrossträff på Paradisbanan i 
Älvängen. Den här bilden är från slutet av 60-talet.

Matts Franck har anställts som intendent på Backa Säteri Golf med uppgift att sätta Nö-
dinges golfmetropol på kartan.

– Matts Franck är ny intendent

Ska sätta Backa Säteri Golf på kartan

MATTS FRANCK
Ålder: Fyller 53.
Bor: I Kungsbacka sedan tio år 
tillbaka.
Civilstånd: Gift och tre barn.
Yrke: Intendent på Backa Säteri 
Golf. Driver egen reklambyrå inom 
business-to-business sedan 1988.
Golfbakgrund: Har spelat golf 
sedan 1976 (Hcp någonstans mel-
lan 6 och 7). Utbildad greenkeeper 
och har bland annat jobbat på VW 
Golfarena i Halmstad. Matts har 
tidigare varit ansvarig för elitjuni-
orverksamheten i Kungsbacka GK.
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