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GOLF PULS

Kongelig golfhistorie
Årsmøtet i European Association of Golf Historians and Collectors (EAGHC) 
ble avholdt i Gøteborg Golfklubb på Hovås i dagene 19.-22. september. 

Her var det interessante kåserier, sosialt samvær og en markedsdag der 
bytte/kjøp/salg av golfhistoriske gjenstander er en viktig ingrediens. Flere 
av dem som deltar i denne aktiviteten er skikkelig bitt av samlebasillen, men 
de aller fleste samler mer på de enkle ting som scorekort, baneguider og 
lignende. 

Georg Kittel, styreformann i Svenska Golfhistoriska Sällskap, holdt et 
kåseri om svensk golfhistorie med spesiell omtale av kongelig golf fra for 
mer enn 100 år siden. I motsetning til i Norge, der vår nåværende konge-
familie for det meste har vært sjøfarende, spilte medlemmer av det svenske 
kongehuset golf i Sverige helt fra begynnelsen av forrige århundre. Det har 
nok bidratt til at golf ble en ikke ubetydelig idrett i Sverige mye tidligere enn i 
Norge. Som i Norge var nok golf den gang også i Sverige i stor grad forbe-
holdt de velstående. 

Faggruppen for norsk golfhistorie har i flere år søkt etter golfbilder av  
kongefamilien. Det har vært kjent at det fantes et bilde fra kongsgården på 
Bygdø i 1910 av daværende kronprins Olav med golfkølle og golfbag, men i 
følge prinsesse Astrid spilte hverken han eller noen andre i kongefamilien 
golf. Vi kunne imidlertid under vårt kåseri om norsk golfhistorie vise forsam-
lingen bilder av daværende prinsesse Maud (datter av kong Edward VII og 
barnebarn av dronning Victoria) og prins Carl (senere Kong Haakon VII) på 
golfbanen ved Sandringham slott i England i 1901. Et bilde fra 1905 av prins 
Carl som slår en golfball på Appleton House i Sandringham, huset han og 
prinsesse Maud fikk i bryllupsgave av konge Edward VII i 1886, er nok likevel 
rosinen i pølsen. Bare noen uker før årsmøtet fikk vi kongeparets tillatelse til 
å benytte disse tre bildene i vårt arbeid med norsk golfhistorie. 

I forbindelse med årsmøtet i EAGHC ble også det første Europamesterskap 
i hickorygolf spilt, dog uten norsk deltagelse. Dette er meget populært i 
Europa, og EM hadde da også tiltrukket seg deltagere på høyt nivå fra 
mange land. Vi håper at vi i 2013 skal kunne sende et norsk lag til det neste 
EM, og at det skal være starten på en ny æra med hickorygolf også i Norge. 
Kanskje vi deretter kan arrangere en oppvisningskonkurranse i Norge for å gi 
alle golfere et innblikk i hvorfor hickorygolf er så populært på kontinentet.  
Så får vi se om også vi en gang i overskuelig fremtid kommer til å avholde 
nasjonalt mesterskap i hickorygolf.

På årsmøtet deltok også lederne for de danske og svenske golfmuseer 
samt styreleder i det Svenska Golfhistoriska Sällskap. Vi må innrømme at vi, 
som ikke foreløpig har et golfmuseum, følte oss litt små i dette celebre  
selskap. Det er en fattig trøst at vi ikke er alene om det ettersom bl.a.  
heller ikke Tyskland har et golfmuseum. 

Imidlertid skjer det noe på dette området også i 
Norge. Etter et initiativ av Norges Golffor-
bund er en prosjektgruppe nedsatt av 
idretten selv med mandat til innen 
våren 2013 å utarbeide et premissnotat 
om mulighetene for å etablere et 
norsk idrettsmuseum som favner 
alle idretter. Norges Golfforbund 
leder arbeidet i denne 
prosjektgruppen. 

Et hjertesukk til slutt: Har du 
gjenstander eller lignende som 
kan tenkes å være av interesse 
for et fremtidig norsk golf-
museum, setter golfforbundet 
pris på om du i hvert fall ikke  
kaster det - og at du aller helst 
donerer hva enn det er til et fremtidig 
norsk golfmuseum.

Jens Engelstad
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Larvik-juniorene 
dominerte finalen
Mariell Bruun og Andreas Halvorsen vant årets  
Norgescup-finale på Drøbak Golfklubb.

De to vant sammenlagt med hele 14 slags margin. 
Mariell Bruun tronet på toppen av Order of Merit før 
kvinnenes finale og viste gjennom helgen at det 
ikke var noen tilfeldighet.

Med runder på 70, 71 og 69 slag avsluttet hun på 
par sammenlagt, hele åtte slag foran Stine Pettersen 
(Moss & Rygge) på andreplass. Stine Pettersen 
endte for øvrig også på plassen bak Bruun på Order 
of Merit. Borregaards Vilde Eriksen tok tredjeplassen 
på Drøbak, ytterligere ett slag bak Pettersen.

Blant herrene avsluttet Andreas Halvorsen med 
en kanonrunde av de sjeldne. Drøbak er satt opp til 
å gjøre mange birdies, og på sisterunden ble det ti 
av dem for unge Halvorsen. Kombinert med bare  
én bogey kunne han signere for en fantastisk 
61-runde. Den tok ham til 13 under par for turnerin-
gen, seks slag foran andremann Kristian Krogh 
Johannessen (Drammen GK). «Runner-up» fra årets 
Norgesmesterskap, Martin Urstein Dahl (Nordhaug 
GK) ble nummer tre på seks under par.

Miklagard GKs Stian Lund ledet Order of Merit før 
turneringen og trengte bare en delt 9. plass for å 
sikre sammenlagtseieren.

«Det ene øyeblikket 
fossblør du. Det neste 
øyeblikket maler du 

Mona Lisa»  
– Pro Mac O´Grady beskriver 

en typisk runde golf. 

Leif Einarsson i 
EM i hickory golf. 
Foto Joakim Roos
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