
Svanskogens Golf Historia 
 
 
Svanskogens Golf bildades 1986 genom att ett antal golfintresserade personer med hacka och spade började 

bearbeta en nerlagd slamdamm intill Svanskogen i utkanten av Grängesberg. 

De första greenerna byggdes av dolomitgrus och som fairway användes en yta som röjdes ren från ljung, lingonris 

och buskar.  

Så småningom började man ställa högre krav på banan och beslöt att satsa helhjärtat på riktiga gräsgreener, och 

gräs även på fairway.  

Dessutom planterade man 10 000 tallplantor för att binda dammet. Av byggnadsfirman Ehrling-Perhs fick man en 

personalbod, som blev klubbhus tills man av Ludvika Kommun fick överta en nerlagd scoutstuga, som numera 

används som klubbstuga. 

Det gamla klubbhuset är nu var det en gång var, nämligen personalbod.  

Golfbanan förbättrades undan för undan med frivilligt arbete tills man efter något år fick hjälp av 

Arbetsförmedlingen, som ställde ett par man till förfogande.  

Även maskinsidan blev tillgodosedd genom inköp av en begagnad traktor och ett klippaggregat.  

I dag är banan, som består av två par 5-hål, tre par 4-hål och fyra par 3-hål en bana i mycket bra skick.  

Greenerna är bra och förbättras kontinuerligt och utslagsplatserna består av grästees. 

Maskinparken har förbättras genom inköp av begagnad greenklippare, fairway- klippare och en traktor samt de 

verktyg som behövs.  

Medlemsantalet har ökat till 350, varav 50 juniorer.  

Medlemmarna kommer från hela mellansverige men de flesta av naturliga skäl från Ludvika och Smedjebackens 

kommuner.  

Klubben är skuldfri och har en ekonomi i balans. Inkomsterna utgörs av medlemsavgifter, greenfee avgifter, 

kommunala bidrag och sponsorbidrag.  

Svanskogens Golf har fått lovord i främst lokalpress men även i Svensk Golf, som är officiell tidskrift för Svenska 

Golfförbundet.  

Tidningen hade två helsidor i sitt decembernummer 1999, detta trots att klubben inte är ansluten till förbundet. 

Svanskogens Golf är nämligen en pay and play klubb, som är öppen för alla som vill spela eller prova att spela 

golf.  

Klubbens tävlingsverksamhet omfattar cirka 80 medlemstävlingar per år för medlemsgolf, damgolf, herrgolf och 

55+.  

Banan hyrs ofta ut till företag i kommunerna runt om.  

 
Inga så kallade gröna kort behövs.  

 

Alla är välkomna.  
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