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Arne Dokka fra Krødsherrad 
 
Da Viktor Hovland vant US Amateur Championship på Pebble Beach i 2018, ble han høyst 
velfortjent rost opp I skyene. Nordmannens innsats ble sammenliknet med meritter til de 
mest berømte navn i golfsportens historie. Men her hjemme på berget var det ett navn som 
gikk under radaren; Arne Dokka.  
 
«Dokka hvem»? kunne Viktor ha svart hvis han fikk spørsmålet.  Slik han ble spurt om 
sammenlikningen med Tiger Woods. Heldigvis var amerikansk presse litt mer oppegående på 
golfhistorie. I kjølvannet av Hovlands seier, kom vi over en artikkel som til vår overraskelse 
fortalte at dette var annen gang en nordmann hadde vunnet denne prestisjetunge 
turneringen. Ingen her i Norge har kunnet bekrefte det. Vi tok derfor kontakt med USGA 
(United States Golf Association) Museum, og våre bønner ble hørt. 
 
Nordmannen Arne Dokka vant US Amateur Public Links Championship på North Park GG i 
Pittsburg, Pensylvania 17. juli 1965. Han beseiret Leo Zampedro 10 & 9 i finalen over 36 hull. 
Seiersmarginen var den største i turneringens 40-årige historie. Dokka deltok også i 1964 og 
nådde semifinalen hvor han måtte gi tapt for Dean Wilson Jr. etter 38 hull.   I 1966 ble han 
slått ut i 4. runde. Med andre ord en viss stayer-evne, og han ble senere profesjonell. Men 
uten særlig suksess. Han deltok i US Open i 1975 og 1978 men klarte ikke cut´én noen av 
gangene. Og vant aldri på PGA-Tour. Men han ble funnet verdig til California State LA Hall of 
Fame i 1989, så han «must have done something good». 
  
Hvorfor vet vi her hjemme så lite om Arne Dokka? Antakelig fordi familien emigrerte til USA i 
1947. Da var han 4 år gammel og visste neppe hva golf var for noe. Men han hadde rikelig 
med tid til å nå toppnivå. Han fikk etter hvert amerikansk statsborgerskap, og det kan 
forklare at hans jevngamle golfspillere her hjemme aldri har hørt om ham.  
 
I USA bosatte familien seg i Studio City som ligger i San Fernando Valley, like nord for Los 
Angeles. Da Dokka vant den store turneringen i 1965, var han senior-student på Studio City 
College. Internet og mobiltelefon lå minst 30 år frem i tid, og fjernsynet var dominert av 
prøvesendinger og pausebilder. Internasjonale nyheter ble stort sett formidlet på avispapir, 
og toppgolf var uansett ikke forsidestoff her hjemme. Men Drammens Tidende klarte å 
fange opp nyheten, antakelig fordi pappa Dokka kom fra Krødsherad.  
 
Etter en blanding av grundig søk og tilfeldigheter har vi fått kjennskap til mer personalia. 
Arne Dokka ble født i Oslo 10. desember 1943 og døde 22. juli 1996, bare 52 år gammel. Han 
var klubbmester flere ganger i Griffith Park Golf Club i Pasadena, men klubben svarer 
dessverre ikke på våre henvendelser. Arne Dokka giftet seg to ganger, og siste registrerte 
adresse var i byen Pinehurst i North Carolina. Familien forteller at Dokka «drev» et 
golfanlegg på østkysten. Pinehurst er også navnet på en av de mest berømte baner i USA. 
Flere ganger arrangør av US Open og skal arrangere samme i 2024. Man kan jo spekulere, 
men vi vet ikke om Arne Dokka hadde relasjon til klubben. Det hviler et forglemmelsens 
skjær over Arne Dokka, også i USA.  
 
Viktor Hovland fikk enorm publisitet i 2018. Arne Dokka er glemt. Hvem har noen gang sagt 
at golf er rettferdig?  


