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EN ANNEN STIL: De første 
årene kom Golfentusiasten ut 
i A5-format, alt var i svart-hvitt 
og forsidene hadde en litt 
annen prioritering av stoffet 
enn hva vi er vant med i dag. 

«Spilleren har altfor 
god tid før og under 
slaget til å tenke på 
alt det gale han ikke 
bør gjøre11 
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L 
engst nord i Europa var vintrene lange og 
kalde og somrene korte og heftige. Fjorder 
og daler var isolerte og folk flest hadde nok 

med seg og sitt, matauk og lange arbeidsdager. 
Noen dro ut i verden for å bygge seg en fremtid. l 

byene søkte folk mot andre land og miljøer, både 
for å drive handel og av ren eventyrlyst. 

l en slik hverdag var golf noe eksotisk og 
fremmed. Like fullt fantes det noen baner. l 
Stavanger sto en gjeng bak en dristig satsing. Ny 

TRENING PÅ BANEN: l 
mangel av drivingrange 
foregikk treni ngen på hull 9 
på Stavanger GK, foran det 
davzrende klubbhuset. 
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LOKAL VRI: Med bare sju 
golfklubber og tilsammen 
et par tusen medlemmer 
fikk majoriteten av sakene 
en lokal vinkling. 

colFKl u 11 11 

golfbane og ny klubb, men det stoppet ikke der: 
Bladet Golfentusiasten dukket også opp. 

« Vi stiller bladets spalter til disposisjon for Norges 
Golfforbund for meddeleiser og annet stoff av 
interesse, og vi ber alle klubber om å sende oss 
referater, opplysninger, billedstoff m. v. som deres egne 
medlemmer og andre golfinteresserte i landet kan ha 
interesse av. Det vil bidra til å styrke kontakten og 
.fremme gol.finteressen, og det er jo det vi ønsker. Altså 
gå i gang!» 

Slik lød oppfordringen i den førs te leder i det 
første nummer av bladet som senere ble til den 
vakre trykksaken du leser denne reportasjen i, 
nemlig Norsk Golf. Golfentusiasten kom to-tre 
ganger i året fra 1956 og kostet fra starten den 
nette sum av ei krone per nummer. 

Vanskelig å skaffe utstyr. 
Utgangspunktet for å spille golf var ikke det 

beste. President Johan Horn i Norges 
Golfforbund skriver i Golfentusiasten nummer 2 

(1956) om problemene med å skaffe golfutstyr på 
grunn av valutabestemmelsene etter krigen. 

« Det var ikke lett å få departementet til å forstå at 
golfutstyr hørte til ønskelig import», beklaget 
presidenten. 

Likevel oppnådde forbundet en årlig tildeling 
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av valuta til import av utstyr. Mid.lene ble anvendt 
med stor omsorg, og tildelt fra forbundet til 
klubbtrenere, som igjen fordelte et visst beløp 
per aktiv spiller. 

Fra forhud til lidenskap. Aller første utgave av 
Golfentusiasten viet naturlig nok mye omtale til 
den nye klubben i Stavanger, siden det var der 
initiativet til bladet ble født. Konstituerende 
generalforsamling er omtalt, og her er alle 
tillitsvalgte nevnt med yrkestitler. Formann er 
høyesterettsadvokat Reidar Helliesen, øvrige verv 
innehas av en redaktør, en skipsreder, grosserer, 
direktør, konsul, en ingeniør, flert:_ direktører og 
en dampskipsekspeditør; alle menn. 

President R.S. Platou i Norges Golfforbund 
hilste den nye klubben og bladet med en 
gjennomgang av golfens historie. Han minnet 
om at det skotske parlament på 1400-tallet nedla 
forhud mot golf fordi spillet tok overhånd blant 
unge menn. De spilte så mye golf at det tniet 
deres ferdigheter i bueskyting, en idrett som var 
langt viktigere enn golf fordi England og 
Skottland lå i stadige kriger. Og forsvaret trenµ«.' 
flere dyktige bueskyttere enn flinke golfspillt'rt'I 

Like fullt utviklet golf seg til å bh l't a, Vl'IUt'ns 
mest utbredte spill. Og Platou bt'skrivt't 1\0l' ;l\ 



uDe som fulgte 
damespillere, 
fikk litt ekstra 
moro, for 
damene 
fornekter ikke 
sin kvinnelige 
natur - hell og 
uhell ble 
kommentert 
med utbrudd, 
sukk og 
geberder, mens 
berrene satte 
sin ære i å 
bevare 
pokerfjeset.,, 

OPPVISNING: Da NO(Sk 
;:; Golfkom med sine forst-e 
" utjpver i 1956 var 
~ oppvisnings-turneringtt 
~ vanlig for å markedsfure 
-, Idretten. Her er det fru B;iby 
~ Sibbem fra Bergen GK som 

pulter på hull :i på den d~ 
..,..._.,.....:,,..._.::., t ny.\pnete banen i St.av.rniff, 
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RIKSDEKKENDE: 
Fra første stund bestrebet 
Golfentusiasten seg på å bli 
hele Golf.Norges blad. Noe 
vårnummeret fra 1957 viser, 
med Trondheim GK som 
blikkfang på forsiden. 

Hva: 
Offisielt organ for 
Norges Golfforbund 
Utgivelser: 
8 nummer per år 
Opplag: 
72 ooo eksemplarer 
Første utgave: 
April 1956, som 
medlemsblad for 
Stavanger GK 
Utgiver: 
Siden 2000 utgitt av 
Se og Hør Forlaget AS 
på lisens fra NGF 
Navneskifte: 
Fra Golfentusiasten til 
Norsk Golf, 1996 
Første heltidsansatte: 
Redaktør Pål A. Næss, 
1999 
Antall 6rsverk: 
Fem heltldsansatte 

golfens sjel slik i det første 
nummeret av Golfentusiasten: 

«Charmen og moraen ved spillet 
er nettopp det at ballen aldri 2 

ganger ligger nøyaktig likt og 
man må hver gangfor hvert slag 
r1øye overveie både hvordan den 
ligger og hvor langt den skal 
spilles ved neste slag.» 

Utfordringene var altså de 
samme den gangen som i 
dag! 

Ofrer middagshvllen. 
Teknikk var viet god plass i 
Golfentusiasten nummer 
en, med enkle tegninger og 
for klarende tekst. 
Forfatteren beklager seg 
over at «spilleren har altfor 
god tid før og under slaget til 
å tenke på alt det gale han 
ikke bør gjøre». 

Golfinteressen vokste og i andre utgave av 
bladet i 1956 rapporterer lederskribenten fra en 
bane: «Hver formiddag er damespillere i gang med 
instruksjon og trening, og ivrige herrespillere ofrer 
middagshvilen for å svinge køllen til horisonten 
gløder i solnedgang.» 

Ferdighetene var det så som så med. I en 
melding fra Stavanger anbefales alle å kjøpe 
poteter fra nabogården til hull 9. 

gjennomskåret av vann.løp, voldgraver, ~oer og 
grøfter. Kjempebunkers er spredt over hele banen, 
ikke minst rundt greens. Så godt som alle grums er 
sterkt ondulert. Flere av dem er faktisk i Jlere etasjer. 
Putter man for kort, risikerer man at ballen triller 
tilbake Jlere meter fra hullet enn der man slo fra .» 

Trøsten var kanskje de eksklusive premiene 
som vanket til de beste. Et gullbadekar verdt 50 

ooo kroner til vinneren, et «solvmonstrum av 
anselige dimen~oner"»til nummer to. 

Første landskampseler. I 1956 vant Norge 
også sin første landskampseier i golf. Danmark 
ble nedsablet 6-3 på Bogstad, alle de norske 
spilleme var fra Oslo Golfklubb. 

Det var nye takter, for frem til da hadde 
nordmenn spilt sin egen, enkle golf her hjemme 
og bare latt seg begeistre eller skremme over 
meldingene om golfnivået der ute. I 1956 var det 
faktisk Norge som på et interskandinavisk 
golfmøte tok til orde for en Scandinavian Open. 
Sverige og Danmark var ikke veldig begeistret, 
de hadde allerede sine etablerte mesterskap med 
god påmelding fra internasjonale storheter. 
Nykomlingen Norge fikk likevel gjennomslag, og 
Scandinavian Open i 1956 ble svært vellykket. 

«]eg var seiv til stede under mesterskapet i 
København og kan bevidne at det ble en stor suksess 
og en strålende oppleveLse. DeltageLsen i herreklassen 
var 78 deltagere, hvorav hele 32 briter. I 
dameklassen, som samlet 37 deltagere, var det også 

En stor prosent av potetene må "Hver formiddag 
være golfballer. Dessuten meldes 
det om enighet om at alle hull 
burde ligge 10-20 meter lenger til 
venstre eller høyre siden det ville 

jlere briter enn noe enkelt av de 
skandinaviske !andene kunne stille 
opp, og bdde Belgia, Frankrike og 
Tyskland var dessuten representert», 
skriver president Johan Horn i 
Norges Golfforbund i bladet. 

er damespillere 
i gangmed 

være en fordel om hullene lå der instruksjon og Golfentusiasten vier for øvrig i 
sin andre utgave mye plass til 
omtale av den planlagte banen i 
Tønsberg. Banearkitekt Fred 
Smith skriver entusiastisk på 
engelsk om de gode naturlige 
forutsetningene for en golfbane 

hallene gikk. fr 1- ,d ,d • id. 
På de få. banene i landet ble det en n,,,, o,,, IVrle,e 

spilt oppvisningsgolf for å øke 
interessen rundt den nye sporten. 
En omtale fra en av disse dagene 
er gjen gitt i Golfentusiasten 
nummer 2, 1956: 

«De som fulgte damespillere, fikk 

herrespillere ofrer 
middagshvilen for 
å svinge køllen til 
horisonten gløder på stedet. 

litt ekstra moro, for damene i solnedgang,, 
fornekter ikke sin kvinnelige natur -

Annonser var viktige også for 
det første golfbladet i Norge. 
Bladet var selvsagt i svart/hvitt, og 

hell og uhell ble kommentert med 
utbrudd, sukk og geberder, mens herrene satte sin 
ære i å bevare poke,:Oeset.» 

Badekar l gull. Golfentusiasten rapporterte 
også fra den store verden. Ben Hogan var på 
toppen av sin karriere, og den største 
golfbegivenheten det året var «The Canadien 
Cup». Banene var ilcke helt som de norske, bare 
les: 

« VanskeUgere og mer k revende bane kan man 
neppe tenke seg. Den er p4 alle kanter omgitt av 
nesten jungel-land, som jlere steder skjærer seg helt 
inn til de smale /airways. Mange av /milene er 
«doglegs»», ja tildels clobbeltdoglegs. Fainvays r,r 

annonsene bestod gjeme bare av 
navnet på bedriften over en ellers tom halvside. 
Men Chr. Bjelland & Co. A/S i Stavanger var 
forut for sin tid, med tegning og lokkende tekst: 

«Etter en tur på golfbanen med frisk luft og god 
sport, - blir dagen fullkommen når etl kommtr lijtm 
til et m4ltid med Bjellands produkter. Enln't'r 
husmor vet at det beste på mark(d(t a 8jdfo111l~ 
Hermetikk», het det i annonsen. 

Golfentusiasten ble fodt i Stavanger. men ble 
noks~ umiddelbart et nasjonalt bla<l for alk 
golfinteresserte i Norge. Det utviklet se~ , idt>re 
på r960- og 70-tallet, skiftt't navn hl Norsk Golf i 
1996 og etterhvcrt hk bladl't ble slik dl' l fremsUr 
i dag. • 
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