Per Heidenreich ble skandinavisk mester
Det .. Skandinaviske .. burde være en
elitemonst ring. forst og f rems l av de
skandinavis ke spillerc. men ogs& med
sterke inmlag fra kontinentet og Storbritannia. Det ble det ikke i !lr og det er
en riktig trist utvikling at det blir så
mange nasjonale og internasjonale hegi venhcter al det Skandinaviske vanskelig lenger blir noe storoppgj~,r som for.
SvC"nskene skuffet oss da mest ved å legge
landskamp mot Trkland på denne tidcn.
n~ clanskene har vel ogsl mer & varte opp
mrd kvantitativt. Nå som vi etter mcget
arbeide har Utt en så god hrt"ddc her
hjemmc. ville det jo være clesto festligere
.\ arrangere dette mesterskapet, men i &r
ble vi da altså snytt ganske ettertrykkelig
i så henseende . Muligens vil det bli pmvet gjort noen endringer for å rette opp
de uheldige tendcnser.
Slik mesterskapet nå artet seg, ble det
så heilnorsk som ingen hadde droml om .
Før har vi salt stor pris på en eventuell
semifinaleplass blant herrene. Nå fikk vi
.~ og attpå til en ren norsk finale. Foruten
semifinalistenes gode spill så slo Lars
Musæus jr. seeded nr. l tyskeren Peter
Moller. og Erik Osland, vår fhv. champion. som ikke har konkurrert siden 1955,
slo danskenes sterkeste kort Ole Wiberg.
Det er heller ingen grunn til å fortie at
om ikke Petter Dønncstad hadde hatt 15
køller i bag'en mot svensken Cervin så
hadde han neppe tapt. En regel er jo en
regel , særlig i golf ser det ut til, men når
lillebror Dønnestad uheldigvis tuller en
av sine køller opp i bror Petters bag. så
kan man med mer rette enn vanlig i golf
snakke om «uflaks» .
I kvartfinalene fant vi 5 norske. l
engelskmann, l skotte og l svenske. Skotten Bealtie slo Jan Steen på !!). , så svært
langt f ra å få 75 11/ 11 av kvartfinalekvoten
var vi i kke ! Aase t h som var høyt scedcd,
had<le sine tilhengere i veddernålene.
men han tapte for Westye Høegh i 3.
runde. Seede<l nr. 2, svensken Claes
Jiihncke, g ikk ut i sin første match mol
landsmannen Cervin, så da de R siste sto
igjen på skansen, var det bare 2 av de 8
seeciede som var tilbake, Per Hcidenreich
og Arve Pedersen.

Rcs11ltatcne her bit- :
l'cr Hcidcrncich tOlaf Eie
Frank Jarnbscn/Jarncs Beattic
M. 11. Spcnn: 1Weslyc l loegh
Arve Pedersen!( ~unnar Cervin
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[ semifinalen var Jacobsen sv,crt på
uffensivcn mot Heidenrcich. men mot
slutten snudde lykkcn seg. og på det l h .,
der han liker seg minst av alt. slik også
denne g-ang, ble det «hands down .. p5
J /2. Arve slapp aldri engelskmannen
Spenrc til. spilte stort sett i par. og
vant :312.
Per He id en reich, 20 år og skandinavisk mesler.
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Finalen ble en av de beste vi har sett
på Bogstad på meget lenge. j evn f ra l .
hull. med noe skiftende ledelse og med
Arve l opp etter de første 18. I ettermiddagsrunden øket han til 2. men så
plutselig stakk Per i en rekke meget
vanskelige putter og snudde i en f ei det
hele til et meget solid overtak. Da det
gjensto 5 hull av de 36. var han hele 4
opp. men ved mesterlig konsentrasjon
klarte Arve å ta igjen 3 av disse, noe
som satte publikum i ulidelig spenning.
På det 17. lå Arve an til en siste redusering. men akkurat i det så avgjorende
oyeblikk puttet han noe for langt. hvorpå
Per etter nøye gransking av sin puttelinj e. kontant satte en vrien vinning putt
i koppen for en 2/ 1 seier og Det Skandi-

naviske Mesterskap, det forste ti l en
nordmann.
Vi vil tro det var 4-500 tilskuere i sisterunden, noe som må sies å være imponerende. Imponert var nok særlig de som
så golf for kanskje første gang, og da
spesielt over Arves og Pers fight på J5.
hull. Arve var jo her 3 ned, 4 å gå, da
han fra «roughen» satte sitt 2. skud d
noen f å cm f ra pinnen og Per sene re nær
hadde chippet sin i hulle t for en delina
t,
på birdics. Fin propaganda og dypt beundrende sukk f ra publikum.
Damenes mesterskap kommer noe i
skyggen. og grunnen er vel for en stor
del at konkurransen er relativt mindre
og at våre egne ikke internasjonalt står
så sterkt. De svenske damene var en
klasse over de øvrige og Liv Forsell må
da være den beste vi har sett her på
berget. Anniken Langaard og Siri Borge
Andersen hang dog godt med mot danske
Bjørg Dam og tidligere Sverige-mesterinnen Britt Mattsson.
I finalen ga Liv Forsell og Cccilia
Perslow en sjelden oppvisning, hvor man
med all tydelighet fikk demonstrert at
par-golf ikke har noe med kraft å gjøre.
men kan presteres med den største gratie.
Nå ble resultatet så uventct stort som
J 2/10. noe som dog ikke gir det riktige
billede av styrkeforholdet til vanlig. men
alt gikk for den 19-årige Liv. men ikkc
for hennes et å r yngre motstander.

Fra 15. hull, 2 . runde, i finalen. Arve Pedersen har spilt seg •død• p.\ 2. skuddet. Per Heidenreich
forsøker A halvere. Kla rer det - nesten.
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