MINIPORTRETT: EIRIK APELAND

Politikeren som snudde
I kommunestyret kjempet SV-politiker Eirik Apeland iherdig mot
golfbane i Sveio i Hordaland. I dag er han golfklubbens
sekretær, juniortrener og hans hjerte banker for golf.
irik Apeland har fått med seg hele familien ut på
fairwayene. Kone og fire sønner svinger køllene
så ofte de kan. Eiriks foreldre er ivrige golfere,
hans søster spiller og svogeren er formann i klubben,
deres datter behersker også teknikken.
– Golf har gått rett i hjernebarken, det er bare fantastisk moro, sier Apeland til Norsk Golf.
– Men vi kan snakke om annet enn golf i familieselskapene, av og til, smiler Eirik Apeland.
Rett som det er blir han konfrontert med sin politiske kamp mot golfbanen. Småmobbingen er bare godt
ment, og han er ikke flau over å ha svelget noen
gedigne politiske kameler.
– Jeg sto på barrikadene for å stoppe kommunalt tilskudd til golfbanen. I dag ser jeg at det ikke hadde
blitt noen golfbane her uten kommunal medvirkning. Etterpåklokskap er den mest eksakte kunnskap,
sier Apeland.
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Snart 18 hull. Hans foreldre, Terje og Anne
Gurine, hadde så smått begynt å spille golf da politikersønnen løftet knyttneven mot golfbaneprosjektet.
Terje og Anne Gurine var blitt kjent med golf i
Irland. De var med og anla tre provisoriske hull på en
hageflekk i Haugesund. Der ble egentlig Haugaland
Golfklubb stiftet.
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P E R L A R S T O N S TA D

KONE OG FIRE BARN:
Som politiker kjempet
Eirik Apeland mot golfbanen i Sveio. Så ble han
hektet selv, og nå spiller
også kona Bente og de fire
sønnene Øystein, Håkon,
Magnus og Bjørnar.

MED PAPPA: Eirik Apeland
med minstemann Bjørnar.
– Husk alltid å se på ballen!
formaner pappa.
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STORFAMILIEN: Apeland-slekten er ofte på plass på golfbanen i Sveio. – Golf engasjerer alle og samler familien, vi har det utrolig gøy, er de enige om.

Eirik ble nedstemt i kommunestyret og i dag har
Sveio en naturskjønn nihullsbane, nye ni hull er
under arbeid og i 2006 skal 18-hullsbanen åpnes.
Eirik Apeland er stolt der han sammen med storfamilien tar oss med ut på anlegget.
– Men du som var så ivrig antigolfer, hvorfor
snudde du helt om og ble nærmest golffanatiker
selv?
– Jeg hadde vel noen fordommer. Så begynte jeg å
se meg rundt. Hvem er det som spiller golf? Jo,
naboen! Det er ikke feite Mercedeser som står linet
opp utenfor klubbhuset i Sveio. Jeg ble med en
kamerat ut på en bane, tok grøntkort, og så smalt
det. Golf samler familien, miljøet er utrolig godt, og
spillet i seg selv er utrolig fascinerende.
AMBISJONER: Haugaland
GK utvider banen til 18 hull.
Nyanlegget vil stå ferdig i
2006. Klubbsekretær og
juniortrener Eirik Apeland
har høye ambisjoner på
klubbens vegne.
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Golf forandrer livet. Apeland hevder bestemt at
han ikke gråter politiske krokodilletårer.
– Nei nei. Jeg gikk på et politisk nederlag, heldigvis. Men jeg har den holdningen at jeg legger bak
meg og glemmer de tapte politiske slag, og gjør heller det beste ut av situasjonen. I dag betyr golf svært
mye for meg. Og jeg møter mennesker som sier at
golf forandret deres liv, forklarer Apeland.
Han har forbundets trenerkurs opp til elitenivå
junior, og storkoser seg sammen med de yngre
enten de er småtasser som svinger køllene ukontrollert eller tenåringer som allerede har den svingen gamlingene aldri kan oppnå.
Apeland-slekten har en finger med i mye av det
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som skjer rundt og på golfbanen i Sveio. Bestefar
Terje leder banekomiteen. To av Eiriks sønner er
engasjert i proshopen og på drivingrangen, og svoger leder altså klubben. Eirik er primus motor og
har store ambisjoner på klubbens vegne.
Positive ringvirkninger. – I området rundt
Haugesund bor det 160 000 mennesker. Det er
fem golfbaner her. Vi må samarbeide, ikke konkurrere hverandre i hjel, sier Eirik.
– Dette klubbhuset vil få en etasje til med restaurant og møterom. Næringslivet kan bruke golfbanen som et møtested. Vi vil få golfgymnas og greenkeeper-linje her, og ungdomsskolen tilbyr golf som
valgfag. Vi har allerede arrangert B-tour her i Sveio.
Da har vi et profesjonelt opplegg med kart over
flaggplassering, blant annet. Det er så mange positive ringvirkninger rundt golfen, understreker
entusiasten.
Eirik er fortsatt SV-politiker med sete både i kommunestyre og formannskap. Men han er også en
golfambassadør av høy rang, og ser alltid frem til
sommerens tur i storbil til Danmark.
– Da tuter vi av gårde med fem golfbager i bagasjen. Over alt blir vi møtt av blide mennesker som
ønsker oss velkommen til golfbanen. Vi storkoser
oss, fra den yngste til den eldste, er det rart vi er
hekta på golf? spør Eirik Apeland, en sjelden politiker som takker for at han gikk på et solid politisk
nederlag.

