Starten på Norsk Senior Golf fortalt av medlem nr. 5 Bjørn Tore Larsen
Det begynte på et hotellrom i Düsseldorf under Senior EM i 1989. Der satt bl.a. Carl Semb, Kalle J.B.
Staubo, odd Hagen, Christian Mohn, Leif Stensrud og undertegnede og snakket «golf».
Egentlig startet det på terrassen på Bogstad forsommeren året før da Jan Nyquist (Tidl. Formann i Oslo
Golfklubb og som jeg spilte bandy med i Bestum i mine yngre dager) spurte om jeg hadde lyst til å bli med
til Marbella for å spille golf. Norge skulle stille to lag i Europamesterskapet – et «elite» lag (brutto slag) og
et handicaplag. Unødvendig å nevne at for mitt vedkommende dreiet det seg om hcp laget.
Kvalifisering.
Det var ingen offisiell kvalifisering – Jan tok ut begge lagene basert på; som han sa – LTP («like trynet
på*n»).
Flere av deltagerne vinter-bodde i «Bogstadveien» i Marbella eller i nærområdet. Selv fikk jeg låne
leilighet av Olav «Skipper’n» Marcussen.
Deltagerne fikk tilsendt brev fra Norges Golfforbund ved Qanna Dønnestad datert 01.09.1988 hvor man
bekreftet at N.N – var tatt ut på et av lagene som skulle representere Norge i Senior EM for lag i Spania
26-30. September 1988.
«Scratch» laget:
Carl Semb (kaptein), John Johansen, Harald Abrahamsen, Jan Nyquist og Andreas Haagensen fikk
reisestøtte kr. 2 500,- samt betalt startavgift betalt av NGF.
Handicaplaget:
Bjørn Staubo (kaptein), Karl Staubo, Herlof Langård, Johan Sverdrup, Ferdinand «Pete» N. Buck og Bjørn
Tore Larsen. Deltagerne på hcp laget ble meddelt at de måtte selv betale reise, opphold samt at den av
NGF forhåndsbetalte startavgift ville bli fakturert den enkelte deltager fra Forbundet.
Antrekk:
Spilleantrekk etter behag.
Fest og Paradeantrekk:
Blå Blazer – grå bukser – hvit skjorte. Hver deltager mottok NGF slips og NGF merke som ble påsydd
blazer.
Men – det norske lagene markerte seg med til dels sterkt varierende grå bukse, (fra koksgrå til lyse, lyse
grå). De blå blazerne varierte også fra marine til «Middelhavsblå». De øvrige land stilte stort sett
gjennomført «uniformert».
Spillemessig klarte hcp laget seg best. Spania var knusende overlegne, men Norge, som hadde en privat
«bet» med svenskene, kom på 2. plass – 2 poeng bedre enn Sverige.
Så komme vi til 1989 og hotellrommet i Düsseldorf Jeg hadde truffet igjen at par av de svenske spillere fra
året før som reagerte på at vi (Norge) som eneste nordiske land fortsatt ikke hadde etablert en egen
Seniororganisasjon, men spilte med NGF blazer osv. De mente at som egen organisasjon sto man
sterkere og mere uavhengig osv.
Blant annet friere mht økonomi med egne budsjetter osv. Om vi ønsket hjelp ville de gjerne bidra, for
eksempel med å sende over Sveriges Senior Organisasjons vedtekter etc. Jeg hadde luftet dette med
Carl Semb tidligere, derfor treffet på rommet til Calle.
Det var enighet om å arbeide videre med saken efter hjemkomsten til Oslo. Jeg hadde navnene på de
nordiske EM deltagerne som kunne kontaktes senere. Efter hjemkomst Norge fortsatte arbeidet og Carl
Semb innkalte en del interesserte «senior golfere» til et møte i Oslo Golfklubbs lokaler den 9. Januar 1990
for å diskutere etableringen av en egen organisasjon for norske herre senior golfere, dvs 55 år og over.
Carl Semb som president i MGF kunne ikke selv samtidig presidere som formann i den foreslått nye
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organisasjonen, men foreslo Noble Stibolt, tidligere formann i Oslo Golfklubb og nylig hjemkommet fra
Australia, som Formann i det som skulle bli: Norsk Senior Golf

Det var positiv stemning for å etablere en egen organisasjon – assosiert Norges Golf Forbund – og det ble
vedtatt en arbeidskomité med følgende medlemmer:
President:
Willem Noble Stibolt
Visepresident:
Odd Hagen
Styremedlemmer:
Fritjof Giørtz
Hans Ingeberg
Bjørn Tore Larsen
Sekretær:
Oscar M. Skau-Johansen
Interimsstyret i denne arbeidskomiteen fikk oppgaven med å utarbeide retningslinjer, foreslå vedtekter etc
– i samarbeid med Norges Golf Forbund – for så å forberede en konstituerende Generalforsamling som
velger sitt endelige første offisielle styre.
Sverre Planke, opprinnelig foreslått som Styremedlem i Interimsstyret, trakk seg med øyeblikkelig virkning
da han ikke fikk gehør for kvinnelig medlemskap i åpningsfasen.
Det ble besluttet at Norsk Senior Golf skulle være et frittstående og selvfinansierende forbund assosiert
med Norges Golfforbund med egne turneringer for egne medlemmer – ikke via klubber.
Medlemsavgiften ble etter heftig diskusjon satt til kr. 250,-. Målsettingen var i første omgang 3-400
medlemmer.
Norsk Senior Golf skulle være tilknyttet «European Senior Golf Association. (Adrian de Bruijn,
Luxemburg).
Bjørn Tore Larsen fikk i oppdrag å innhente vedtekter fra senior organisasjonene i Sverige, Finland og
Danmark.
Neste møte ble satt til 25. januar på Bogstad.
Den 28. mars 1990 gikk det brev ut med informasjon om at Norsk Senior Golf hadde fått avtale med to
sponsorer: Matvarekjeden RIMI og I/S JAHRE LINE.
NORSK SENIOR GOLF var i gang!
Medlem
nr 1: Willem Noble Stibolt
nr 2 Odd Hagen
nr 3 Fritjof Giørtz
nr 4 Hans Ingeberg
nr 5 Bjørn Tore Larsen
Oslo september 2016
Bjørn Tore Larsen
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