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   Flommens Thalia Cup 
    En dag att minnas Flommens pionjärer 
 

       
      Speldatum:  Söndagen den 26 juni 2022, första start ca kl 10.00 
                                             Anmälan, via GIT, till torsdagen den 23 juni kl 12.00 

      Spelform:  Slag / singel / en klass / hickoryklubbor 
 Spel och handicap enligt generella regler för Southern Hickory Tour 
 

      Startavgift:  Medlem 250 kr / Gäst 550 kr       

 
 

 
 

Thalia Cup 
2021 års vinnare blev Fredrik Gustafsson Flommen i brutto klassen 
och Hasse Bergdahl Elisefarm i netto klassen.  
 

Thalia Cup är en vacker silverpokal från 1945, uppsatt som vandringspris av 
skådespelaren Sture Lagerwall för en årlig golftävling till förmån för 
skådespelarnas äldreboende Höstsol. Bland vinnarna finns välkända namn 
som Prins Bertil, Sven Tumba, Tore Wretman, Stig Grybe och Jan Erik 
Garland (Rit-Ola, hade ett speciellt band till Falsterbo och Flommen). 
Pokalen har donerats till Flommens golfklubb av Staffan Lagerwall, son till 
Sture, och utgör nu vandringspris för tävlingen Flommen Memorials 
hickoryklass.  Vinnaren får sitt namn ingraverat på sockel till Thalia Cup.  
 
 
 

Flommens GK 
Det började en kulen vinterdag, den 18 januari 1935, när 18 Falsterbo-ungdomar samlades för att bilda en 
golfklubb. Det var ungdomar som gått caddies åt sommargäster på den anrika Falsterbo Golfklubb och som 
med hjälp av golfinstruktören William Hester lärt sig golfens grunder. Golfspelet på Flommen blev redan 
från början ett spel för gemene man, en folksport av skotsk typ, där medlemmarna rekryterades ur 
ortsbefolkningen. Klubben blev efterhand en föregångare för breddningen av golfen i Sverige.  
Namnet kommer från den grunda strandsjö, Flommen, som slingrar fram längs fairways och greener och 
ger banan dess speciella karaktär med vatten på alla 18 hålen. Här finns de bästa naturliga förutsättningar 
för golfspel, en härlig sviktande turf i de låglänta områdena. På praktiskt taget varje ranglista över 
Sveriges bästa golfbanor har Flommen haft en framskjuten plats, bland de 25-35 främsta.  
Senast i Golf Digest (december 2014) rankades Flommen som nr 28 bland Sveriges ca 500 banor. 
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Flommens Golfklubb:      
www.flommensgk.se  
tel 040 - 47 50 16 

http://www.flommensgk.se/

