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I veckans klubbsnack belyser vi golfen som en idrott för alla, som rehabilitering
och det perfekta golfslaget. Benny Ahlinder är veckans profil och ett välkänt namn
på Gävle Golfklubb. Han är född och uppvuxen i Stockholm men flyttade till
Gävle när han var 20 år. Som egenföretagare med bas i Sandviken och med bästa
polaren bosatt i Valbo inleddes golfkarriären på Högbo Golfklubb. I takt med att
golfintresset ökade så blev det så småningom ett klubbyte till Gävle Golfklubb.
Exakt vilket år han blev medlem i Gävle Golfklubb är lite oklart men Arne Steen
var Klubbchef.
År 2006 vändes allt upp och ner när Benny drabbades av en stroke. Med bestående
men var framtiden osäker men det dröjde inte många år innan han var tillbaka på
klubben. Bennys långsiktiga mål var att kunna spela golf igen och det blev hans
morot. År 2014 började Benny spela på dåvarande handigolf-touren, numera
Folksam Paragolf Tour och blev om möjligt ännu mer fast i både golfen och
tävlingsmomentet efter segern på Dalsjö Golfklubb fyra år senare. Golfen betyder
verkligen allt och det är inte längre en fråga hemmavid OM det ska spelas, utan
NÄR? För golf spelas det, över 100 ronder per säsong hinner Benny med.

Även på hemmaplan har han utmärkt sig med många fina placeringar och resultat i
Old Members och i klubbtävlingar. Under årets golfvecka 2020 blev Benny en
riksnyhet när han på hål 8 på Gamla Banan slog en Hole-in-One. Påhejad av ingen
mindre än tävlingsvärden själv, Tommy ”Tårtan” Westby från Helt Enkelt som
hade en närmast hål-aktivitet på just det hålet. Under alla år som Tårtan har stått
som värd på denna typ av aktivitet har han aldrig fått se en HIO, fram tills nu.
På klubb och distriktsnivå är Benny engagerad i paragolfverksamheten. Genom
prova-på-dagar, utbildningar och seminarier samt grupper med regelbundna träffar
och träningar försöker både Benny, Gävle Golfklubb och Gästrike-Hälsinge GDF
att nå ut till så många som möjligt. Förra året anordnades i samarbete med Gävle
Strokeförening ”strokeputtarna” där puttning introducerades för deltagarna som en
form av rehabilitering och social aktivitet. Ett utmärkt exempel på träning av bland
annat balans och finmotorik. En träningsgrupp är även igång som varje tisdag
träffas och slår bollar på rangen med individuella målsättningar.
Bennys medskick till alla medlemmar är dels ett stort tack för det stöd han har fått
under åren men även en uppmaning om att tipsa folk i sin omgivning om att golf
verkligen är en idrott för alla.

