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1930 – 2020

”Från ängabana 1930… …till toppbana 2020”

Bild: Jeanette Lindeskog Bild: Skannad från Sv Golfförbundets kalender 1936

DET VAR PÅ SALTSJÖBADEN 
ALLT BÖRJADE!
På 1920-talets somrar kom många gäster till 
Ystads Saltsjöbad. 1929, frågade en av gäster-
na borgmästare Stenberg, om inte en golfba-
na kunde anläggas på Nybrofältet. Det var så 
det började! På våren 1930 gav I 7, som ägde 
Nybrofältet, tillstånd att anlägga en golfba-
na och bygga ett klubbhus. I maj samma år 
sammankallades till ett möte och man beslöt 
att bilda Ystads Golfklubb. 

Klubben bildades den 26 maj 1930 och 
antalet medlemmar uppgick till 25, som 
direkt inledde en intensiv tävlingsperiod. Re-

dan detta år arrangerade klubben ”Skånska 
Golfdagen”, vilken i dag närmast motsvaras av 
Distriktsmästerskapet.

Den första banan bestod enbart av nio ut-
slagsplatser och nio inhängnade greener och 
man spelade två varv, Par 70, 4486 m. Spel-
fältet var den av korna avbetade ängsmarken 
öster om Nybroån.

Vårt första klubbhus



BANSTRÄCKNING 1930
Medlemmarna svarade själva för en 
storarbetsinsats: “Gräsklipparen står 
idag på 5:ans green. Tag ett par tag 
när Du passerar”, var en skylt som fanns 
i klubbhuset. Första klubbhuset var ett 
gammalt hönshus som skänkts till klubben 
av disponent Carl Jönsson på Jästfabriken i 
Tomelilla!

Klubbtävlingar inleddes mot Bedinge 
Golfklubb den 23 juli 1933 på Nybrofältet 
och är i dag äldsta utbytet mellan två 
svenska klubbar. Matcherna har, bortsett från 
krigsåren, åtföljts av årligen återkommande 
drabbningar och spelas än i dag.

I september 1939 utbröt andra världskriget 
och försvaret lade beslag på Nybrofältet 
och använde bl a klubbhuset till militär 
förläggning. MEN, det finns också en 
”skröna” från de hårda vintrarna 1942-43 om 
att … Den sociala samvaron medlemmarna 
emellan fortsatte dock i klubbstugan t.o.m. 
under de stränga krigsvintrarna 1942 och 
1943. Detta trots att sex meter höga snödrivor 
i närheten försvårade möjligheterna att ta sig 
dit... Hur detta förhåller sig till sanningen, är i 
nuläget oklart, för det är fastlagt, att först…

1947 fick klubben tillbaka klubbhuset, 
som då var i stort behov av omfattande 
reparationer. Nybrofältet var sargat genom 
grävningsarbeten för skyttevärn och 
skytteskansar och genom mullvadshärjningar.

Groparna framför nionde hålets green är 
kvarlämningar från en skytteskans med värn 
och förbindelsegångar som anlades under 
krigsåren! 

Efter förhandlingar med försvaret fick 
klubben ett område, ca 100-200 meter brett, 
öster om Nybroån. Området blev emellertid 
så litet, att det endast fanns plats för sex hål.

Bild: Skannad från Sv Golfförbundets kalender 1936

Bild: Hans Blohmé-Jönsson



Bild: Skannad från 1953 års scorekort

BANSTRÄCKNING 1953
Banan invigdes den 30 maj 1953.

Första tee låg strax öster om stora landsvägsbron över 
Nybroån och med avslutande nionde green ungefär mitt 
på den nuvarande driving-rangen. Liksom tidigare fick 
greenerna inhägnas för att inte skadas av betesdjur. Detta 
medförde bl a följande lokala regler ”Boll, som träffat 
inhägnad, får spelas om utan plikt” och ”Boll i så kallad 
koblaga, må utan plikt upptagas, rengöras och droppas 
inom en klubblängd, dock ej närmare hålet.”

1956 återfick klubben nio hål. Under 60-talet fick 
också banan alltmer karaktär av en riktig golfbana med 
nyplanteringar och fler nya sandbunkers och man anlade de 
första dam-tees 1962!

Hål 1 Bogey 4   ca 280 m
Hål 2 Bogey 3 ca 180 m
Hål 3 Bogey 5 ca 410 m
Hål 4 Bogey 3 ca 90 m

Hål 5 Bogey 4 ca 380 m
Hål 6 Bogey 4 ca 325 m
(Bogey var dåtidens  
motsvarighet till dagens PAR)

BANSTRÄCKNING 1963
Spelarkvalitén höjdes också avsevärt och 1965 hade klubben 
tre medlemmar med singelhandicap.

Bild: Skannad från 1963 års scorekort

Börje Nilsson. 2:ans green, med Birgit och Bo Nilsson



1967 startade Kerstin Malmgren klubbens 
damsektion, som gjorde att antalet 
medlemmar kraftigt ökade.

1969 genomgick klubbhuset en restaurering 
och försköning.

70-talet är förmodligen det i särklass 
viktig årtiondet för Ystad Golfklubb! Det 
började inte bra - Åren 1970-1973 var det 
nästan bara tal om när klubben skulle flytta 
från Nybrofältet. Chefen P7 hade fått order 
från högsta militärort att se till att golfklubben 
kom bort. Ystad skulle bli ett pansarcentrum 
och fältet behövdes för övning. – Inte 
golfspel!

En slumpmässig sammanstötning i anslutning 
till ett av mötena med Försvarsmakten, 
räddade förmodligen klubben!

1972 Inleddes Onsdagsgolfen.

1974 påbörjades arbetet med ombyggnaden 
av banan. Klubben fick släppa de fem norra 
hålen, men fick i gengäld ny mark i sydöstra 
hörnet av Nybrofältet och 1976 hade alla 
bitarna i pusslet fallit på plats.
- Försvaret bytte mark med kommunen, som 
sedan arrenderade ut denna till klubben. 
Banan byggdes om och det blev en modern 
niohålsbana med stora greener, grästees och 
automatisk bevattning över hela spelfältet, 
men man använde fortfarande det gamla 
skänkta klubbhuset!

BANSTRÄCKNING 1976-1986

1979 startades Äkta Make tävlingen 
på initiativ av Göte Olsson och Åke 
”Mössemagaren” Landgren.

Bild: Skannad från okänt underlag Göte Olsson i skottsrutig tröja och vår alltid glade 
”Mössemagare”. Båda var också under många år 
lagledare för respektive Jiggerlag.



1980 firades klubbens 50-års jubileum med 
bl a Sven Tumba som gäst.

1981 inleddes en årlig tradition mellan 
”gubbalagen” från Ystad respektive Tomelilla. 
Tävlingen döptes till Jigger Cup efter en 
gammal golfklubba.

Tävlingen pågick i 30 år, fram till 2011och 
vandringspriset hänger numera på klubben.

Äntligen! …
1986 den 17 augusti invigdes klubbens 18 
hål av Johan Lachmann tillsammans med Pia 
Nilsson och ett stort antal medlemmar och 
gäster.Bild: Jan-Olle Persson

Klubban, en dåtida 
pitching wedge, påminde 
om ett mätglas (Eng. ”Jig-
ger”). Mätglaset används 
fortfarande på berömda 
puben The Jigger Inn i St. 
Andrews.

Bild: Skannad från Google

Bild: Jan-Olle Persson Bild: Jan-Olle Persson



BANSTRÄCKNING 1986-2018
Årets golfbild 1987: Idrottslegendaren och 
gymnastikläraren, Pecka Edfeldt med sin ”cykelcaddy” på 
Ystad Golfklubb. Pecka började med golf redan i mitten på 
50-talet och hans ”historier” om medspelare, är otaliga och 
färgrika!

1992 gavs Klubbnytt ut för första gången.  - Dagens 
information ges numera ut digitalt och mera frekvent. 

1997 tillverkade och skänkte Oscar Schön vindflöjeln 
med golfaren som stretar mot vinden och som sitter på 
omklädningshusets västra gavel. 

Samma år spelades YA-cupen i golf för första gången.

Bild: Skannad från Ystad Golfklubbs Banguide 2016

Bild: Jan-Olle Persson

Bild: Jan-Olle PerssonBild: Jan-Olle Persson

– Oscar var  
alltid noga  
med puttlinjen!



1998 lanserades ”Hålvärdar”.  Initiativet dog 
ut under början av 2000-talet, men återkom 
senare i form av ”Torsdagsgänget”, som varje 
torsdag, frivilligt och noggrant genomför ett 
varierande antal sysslor. 

I början av 2000-talet byggdes klubbhuset 
om, kansliet flyttade in i gamla vagnboden, 
shopen flyttade över till de lokaler som 
tidigare disponerades av kansliet. Golfbilarna 
fick större garage och golfbagar- och vagnar 
flyttades till ”Gröna Ladan” vid parkeringen. 
Denna lada, ersattes 2002 av den nuvarande 
vagnboden, samtidigt som klubbens nya 
maskinhall med personalutrymme norr hål 6, 
stod klart.

2007 byggdes klubbhuset till med inglasad 
veranda och serveringsplats vid inre putting-
greenen.

Under 2000-talet började klubben också 
upplåta vissa områden vid sidan om fairways 
åt fåren och bikupor placerades ut bl a vid 
hål 14. 2016 blev klubben Sveriges första 
golfbana med ”riktiga” grisar. Syftet med att 
ha grisar på ett inhägnat område är att de 
skall öka den biologiska mångfalden och 
ta hand om de vegetariska resterna från 
restaurangen. För detta arbete fick klubben 
och vår banchef, Mattias Bengtsson Ystad 
Kommuns miljöpris 2016.

Bilden från delar ”av ett hett gäng”, som trots en 
snöig och kall dag arbetar på!

Bild: Jörgen Gullstrand

Bild: Sprisse Nilsson



2015 genomfördes ”Kändisgolfen” med bl a 
”Den ofrivillige Golfaren”, Lasse Åberg. Temat 
var:

Bild: Skannad från YA, fotograf okänd. 

Vi avrundar med en bild 
på nästa generations 
golfare. Här representerad 
av Lina Magnusson 6 år 
i spänd förväntan inför 
Knattemästerskapet. Bilden 
utsågs till Årets golfbild 
1985.

Bild: Jan-Olle Persson

Och slutligen!

…Vem var Hallberg 

och varför denna 

skylt?

Bild: Hans Blohmé-Jönsson

För svar på detta och mer information 
om klubbens historia: Gå in på YGK 
Hemsida/Historik (Under uppbyggnad)

Utgiven av  
Ystad Golfklubb  

2020-05-26

Ansvarig utgivare: 
Jörgen Gullstrand

Text och bild-
sammanställning: 
Peter Abdon och  

Hans Blohmé-Jönsson
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