
 
 
Fredrik Erikson  
Gift med Jenny. Vi har tre pojkar som är 9, 13 och 17 år och tycker om idrott lika mycket som 
mig. De spelar golf med varierande framgång, men det är ishockey som gäller för dem. Det 
är även ett av mina stora intressen.     
 
Jag började spela golf på 1980-talet under en tid när golf inte hade blivit populärt än. Mitt 
gröna kort tog jag som 11-åring år 1984 på Nybro Golfklubb. Vi var sex killar som spelade och 
tränade varje dag. Vi fann varandra på golfbanan och hade golfen som förenade oss. Några 
av dem umgås jag med än idag. Fyra av oss blev proffs och golftränare. Jag började min 
tränarkarriär på Möre GK och efter en sväng till Älmhults GK landade jag på Ekerum Resort 
på Öland. Efter några år i solen fick jag jobb som klubbchef på Oskarshamns GK och hade 
några framgångsrika år där med stark utveckling av verksamheten. Men moderklubben kom 
med lockande erbjudanden så jag nappade på det och gjorde fem säsonger som klubbchef 
på Nybro GK. Min fru ville testa något annat så vi har nu gjort tre år i Östersund där jag 
kommer från ett jobb som ledarskapskonsult inom The Human Element och för ett bolag 
som jobbar mycket åt ICA-handlarna i Jämtland.  
 
Min morfar, Stellan Melin, drev Sara Hotell Standard i Norrköping under många år på 1980-
1990 talet så många av skolloven spenderades hos honom. Jag har några av mina bästa 
minnen från när jag står i restaurangköket på Standard i full kockmundering och hjälper till 
som väldigt ung. Tack vare att morfar bodde här har jag spelat på Bråviken många gånger, 
men det är nu några år sen.   
 
Jag ser fram emot att få träffa alla på klubben i sommar och hoppas pandemin börjar dämpa 
sig snart.  
 
/Fredrik 
 


