Ryfors Golfklubb
Sveriges första golfbana
1888
Sveriges första golfbana anlades av bröderna Robert och Edward Sager på Ryfors
		
Bruk, en korthålsbana med sex hål och fyrkantiga greener. Senare utökades banan 			
		
med ytterligare tre hål, varav två med gemensam green. Det första slaget i samband 			
		
med invigningen av banan slogs av Edwards fru Ida, som sedermera blev en 				
		
mycket entusiastisk golfspelare och numera står staty på golfbanan och är avbildad i 			
		golfklubbens logga.
1914		

Ida Sager avled, endast 50 år gammal, och livet blev sig inte riktig likt efter hennes död.

1919		
		

Ryfors Bruk skiftades mellan bröderna Sager, intresset för golfbanan ebbade ut
och under 1920-talet upphörde all banskötsel.

1985
		
		

Mullsjö kommun kallade golfintressenter till ett informationsmöte angående
möjligheten att återupprusta den gamla parkbanan. En grupp intressenter bildades för
att jobba med restaureringen av banan och för att bilda en golfklubb i Mullsjö.

1986		
		
		
		
		

En interimsstyrelse valdes. Arbetsnamnet blev Mullsjö-Ryfors Golfklubb.
Den 11 november hölls klubbens första årsmöte, varvid en ordinarie styrelse valdes.
Klubbens förste ordinarie ordförande blev Tore Landh och övriga i styrelsen var
Torsten Berntsen, Harald Flood, Bernt Fransson, Arne Håkansson, Lars-Erik 				
Liljegran, Anders Lund, Arvid Nilsson och Harry Sandberg.

1987		
		

Den 11 maj togs det första spadtaget för den ”nygamla” parkbanan, en korthålsbana
som i stort sett följde den sträckning som banan hade hundra år tidigare.

1988		
		
		
		
		
		
		
		

Den 3 september återinvigdes den 100-åriga golfbanan på Ryfors med många
prominenta gäster, högtidliga tal och salut av Smålands Karoliner.
Klubbordförandens hustru Inger Berntsen, klädd som Ida Sager för 100 år sedan,
fick äran att slå det första slaget på den nyupprustade banan.
I samband med invigningen fick klubben en gåva av makarna Barbro och Nils-Åke
Andersson från Mullsjö i form av en träskulptur av konstnären Rolf Svensson,
föreställande Ida Sager svingande en golfklubba, en staty som alltsedan dess stått
uppställd vid banan.

1991		
		

Den 1 september invigdes den första etappen av klubbens moderna 18-					
hålsbana med tävlingsmått.

1996		

I juni var hela 18-hålsbanan klar, då med de sista nio hålen utlagda på den gamla parkbanan.

2013
		
		
		

Golfklubben firade 25-årsjubileum och banans 125 år. Klubben gästades av Svenska
Golfhistoriska Sällskapet, som överlämnade en minnesgåva till klubben i form av 		
en förgylld hickoryputter från tidigt 1900-tal. Till jubileet fick klubben även mottaga
ett överraskande gratulationsbrev från The Royal and Ancient Club of St Andrews.

