Notat om damegolfens historie på Bogstad i 30 årene
Jeg begynnte å gå caddie i 1933, 14 år gammel. Den gamle Bjørkoddlåven, nær
Bogstadvannet fungerte som klubbhus. Hele bygningen var omkranset av en
smalgang. Her haldt caddiene til. Nedenunder var det en peisestue og et lite
kjøkken.
Gunvor, som bodde i en av partnerstuene, sørget for kaffe og mat til spillerne som
slappet av etter ferdigspilt runde.
l tillegg hadde hun overoppsyn med caddiene. Hun syntes de var noen ordentligebråkmakere. En gang hun kom opp til oss caddiene var hun streng og ganske
oppspilt:
Nå må dere holde ro unger! De (medlemmene/spillerne) sitter nede og spiller
bridge og de spiller om en krone poenget.
Vi ble ikke noe særlig imponert over dette med en krone. Vi tjente jo halvannen
krone for å gå en runde (vi hadde ikke peiling på bridge).
Første tee den gang var det som er tee nr. 15 i dag. Det ble spilt 18 hull på Bogstad
fra 1932 og inntil krigens dager (inkludert 3 hull på Himstadjordet). Den gang ble
det spilt mest match og slagspill.
Caddiene trivdes bra. Vi badet nede på Odden hvor det lå store tømmerstokker
mellom Odden og Fossum Sagbruk. Der lekte vi og hadde det gøy hvis været var
fint og vi ikke jobbet. Det var flere gutter med og lekte på tømmerstokkene. De
skulle jekke seg opp for oss jentene og prøvde å dytte oss ut i vannet. Da sladret vi
til Gunvor og hun strammet de opp.
Men så kom det nye tider: 1935 ble et viktig år for Oslo Golfklubb. Vi fikk nytt
klubbhus, et sekretariat og en proshop. (Jeg fant et gammelt avisutklipp fra
Morgenbladet 20/4-1935.)
Videre så bestemte styret dette året at damene skulle få spille etter kl. 12. på
søndager og andre helligdager. Dette ble en slags frigjøring og flere damer fattet
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interesse for spillet og kunne dermed begynne å spille golf elleve år etter banen
åpnet for første gang.
Gilbert Heron (Gibby) var head pro på Bogstadfør krigen. Han likte å spille en
foursome hver søndag. Hans partner (så vidt jeg husker) var Noble Stibolt, og de to
spilte mot Ola og Nils Heyerdahl hver søndag .
Jeg var fast caddie for Gibby ( på disse dagene. Det var en ære å få kunne gå med
head pro'en, og jeg husker spesielt hvor dyktig han var til å bruke en mashie (5
jern) til å chippe ballen helt inn til flagget.
Damegolfen fikk følgelig et løft etter etter at Oslo Golfklubb tillat delvis spill for
damer fra 1935. Det ble merkbart og mer alminnelig å se kvinnene ta køllene fatt.
Etter hvert kom den yngre garde inn ogga veteranene sterk konkurranse. Dette
medførte en viktig utvikling for damegolfen.

Skrevet av Gudrun Johansen, Oslo Golfklubb
Dato ukjent
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