IN MEMORIAN

Arne Spångtorp

Arne spelade 50 raka
SM tävlingar

Arne i USA 1976 här vid en gigantisk salto

ARNE SPÅNGTORP
VAR EN SANN BANGOLFPIONJÄR
Arne Spångtorp eller Andersson som han hette som ung föddes 1930 i småländska Vimmerby. De fyra första åren tillbringade Arne i idylliska ”Bullerbyn” eller närmare bestämt
i Näs prästgård. Hur idyllisk Arnes uppväxt var kan jag inte
svara på men faktum är Arnes föräldrar var statare hos Astrid
Lindgrens pappa Samuel August Eriksson och hans son
Gunnar Eriksson, Astrids bror. Gunnar var för övrigt även
han författare.
Så småningom inhandlades knekttorpet Spångtorp (härav
efternamnet) utanför Rimforsa som låg 3 km in i skogen. Det
var kanske där efter att ha skidat den långa vägen till skolan
i 30 graders kyla under krigsvintrarna Arne lade grunden till
sin vilja och envishet som sedan kännetecknat honom i hela
hans bangolfkarriär.
Arne hade fantastiska framgångar inom bangolfen och
bara hans meriter som tävlingsspelare skulle lätt kunna fylla
ett helt nummer av denna tidning. Hans svit med 50 raka
SM starter är också den helt otrolig. Ändå är det kanske inte
som tävlingsspelare han utfört sin främsta gärning för svensk
bangolf. Arne hade en utpräglad analytisk förmåga samtidigt
som han var praktiskt lagd. Arnes nyfikenhet och uppfinnarlusta var unik. Jag minns ett besök hemma hos Arne någon
gång i slutet på 70-talet. Han hade en hopfällbar bangolfbana
i köket. Banan var inte mer än ca 3 meter lång men Arne hade
täckt den med tjockt skumgummi så man kunde träna rejält
hårda rakslag på denna sinnrika bana. Redan på denna tid
hade Arne ett stort intresse för data och programmering och
detta är ju något som Bangolfförbundet haft mycken nytta av.
Arne kunde kanske ibland uppfattas som lite tjurig men
det berodde nog i många fall mer på omgivningen än på Arne
själv. Arne sa att ”Riktiga vänner har jag inte så många men de
jag har är desto bättre”. Några av Arnes bästa vänner spelade i
min egen klubb Sjöviken när jag var ung bangolfspelare. Det
var därför som jag tidigt kom i kontakt med Arne. Namn som
Gun Jönsson och Kristina Nohrén är kanske bekanta åtminstone för den lite äldre bangolfgenerationen. Eva Friedman,

Nyköping också hon välkänd bangolfare var kanske ändå den
som stod Arne allra närmast av bangolfvännerna. Tillsammans med Eva gjorde Arne 1976 en resa till USA. Detta
var första gången jag såg bilder på monstruösa amerikanska
minigolfbanor publicerade i tidningen Minigolf som den då
hette.
Undrade man över något inom bangolfen så var det givetvis Arne man skulle fråga. Jag pratade med Arne
på telefon några månader innan han gick bort. Jag är
glad att jag vid detta samtal lovade honom att se till att
förbundet ska förvalta det arbete med Svensk Bangolfs historik som Arne i stort sett ensam tagit fram.
Jag är säker på att Arne håller sin vakande hand över Svensk
Bangolf även där han befinner sig nu.
Jan-Åke Persson
SBGF HISTORIKSIDA

FAKTA OM ARNE:
1953 - Började spela bangolf i Visby på Gotland .
1959 - Blev medlem i Nyköpings MGK 1959.
1967 - Spelade EB i Weinheim första gången 1967.
(Köpte där 6 st prickbollar)
1968 - Förste svensk att vinna en tävling utomlands i
Weinheim.
1969 - Förste svenske herrsenior att vinna EM i
Borlänge/Stora Tuna.
1976 - Arne besökte minigolfbanor i USA
1981 - Började arbeta på Lantbruksdata. Sedermera IBM
1984 - Förste europé att vinna EM både som senior och
oldtimers i Hannover.
1995 - Startade SBGF:s hemsida. 3:e förbundet inom RF
med egen hemsida
2005 - 50 raka SM starter i Tuve.
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