Idrottsprofil avled på
golfbanan
66-åringen skulle just ställa sig till rätta för
att sänka den sista putten.
Men i samma stund drabbades han av en
hjärtattack och föll ihop på green.
Trots flera upplivningsförsök gick hans liv inte
att rädda.

- Idrotten var pappas liv, säger sonen.
Kommentera artikeln»
66-åringen är ett känt ansikte inom idrotten i
Eskilstuna. Han var också en av de 80 deltagarna
som slöt upp till IFK:s golfrunda i lördags på Strand
GK mellan Eskilstuna och Strängnäs.
En tävling med före detta aktiva och ledare i
föreningen.
IFK:s förre ordförande Lennart Lindh stod som
arrangör för evenemanget som skulle avslutas med
lunch på Harrys.
- Det är fruktansvärt tragiskt. 30-40 personer blev
också ögonvittnen och de flesta chockades av
händelsen, säger Lennart Lindh.
66-åringen gick i samma boll som Matts Lundevall,
tidigare spelarprofil. De skulle avsluta rundan på
18:e hålet.
Segnade ner på green
Men han fick aldrig sätta sin sista putt. I stället
segnade 66-åringen ner på green.
- Jag såg att han böjde sig ner och trodde först att
han skulle ta upp bollen, men sen föll han ihop och
blev liggande, säger Matts Lundevall när EskilstunaKuriren pratar med honom ett dygn efter
händelsen.
Lundevall skrek efter hjälp innan han själv
påbörjade upplivningsförsöken.
- Jag jobbar på driftavdelningen på Mälarsjukhuset
och har gått flera första hjälpen-kurser genom
jobbet, berättar Lundevall som omgående också fick
assistans av en utbildad sjuksköterska och förre
lagkamraten Håkan Carlsson.
Andades i 15 sekunder
- Han andades bara i cirka 15 sekunder och pulsen
var svag hela tiden. Vi försökte återuppliva honom i
15-20 minuter innan ambulansen kom, men sen
fick vi veta att han avlidit på sjukhuset.
Hur har händelsen påverkat dig?
- På något sätt har jag nog blivit stärkt av
händelsen. Vi gjorde verkligen vad vi kunde, men
det hjälpte ändå inte.
Tävlingen avbröts omedelbart och deltagarna
bestämde sig för att i alla fall äta lunch på Harrys
för att få prata igenom den dramatiska upplevelsen.
"En riktig tragedi"
- En riktig tragedi. Det här visar hur sårbar man är i
livet. Det var viktigt att vi fick prata igenom det
här, säger Lennart Lindh.
- Vi beslutade också att vi kommer att fortsätta
tävlingen i hans minne nästa år för att hedra
honom, på samma plats och på samma tid.
Levde för idrotten
66-åringens son hade också fått det tragiska
beskedet under lördagskvällen.
- Idrotten var pappas liv och han hade ett stort
engagemang. Det känns väldigt tufft just nu och det
blir mycket att bearbeta, säger sonen.
Med hänsyn till att alla familjemedlemmar inte hade
fått dödsbeskedet under helgen väljer EskilstunaKuriren att inte publicera namnet på den avlidne
idrottsprofilen i dagens tidning.

