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Golf i Norge under 2. verdenskrig idrettspresidenten ønsker Solheim Cup til Norge
Under 2. verdenskrig kom Hitlers våpendragere til landet 9. april 
1940. Det gikk ikke lenge før en tysk offiser ringte Olaf Heyerdahl, 
som var formann i Oslo Golf Klubs banekomité og spurte om tyske 
offiserer kunne få spille på banen på Bogstad. Heyerdahl svarte  
fort at det var vanskelig fordi banen var i svært dårlig forfatning, 
siden man ikke hadde bensin til klippemaskiner og øvrige anleggs-
maskiner. Dette mente den tyske offiseren måtte kunne la seg 
ordne, men Heyerdahl holdt på sitt og ville ingen tillatelse gi.

Det gikk noen dager, så ringte den samme tyske offiseren igjen  
og sa bryskt at ingen kunne hindre tyskerne i å benytte banen.  
Heyerdahl fikk da raskt sammenkalt til styremøte, og dagen derpå 
fremgikk det av Aftenposten at det var anledning til å dyrke poteter 
og grønnsaker på golfbanen.

Få dager etter fikk Heyerdahl og et par andre medlemmer låne 
hest og plog på Voksen gård og gikk i gang med å pløye opp store 
deler av banen. Etter avtale med klubben overtok Oslo kommune 
etter hvert driftsansvaret for den del av banen som allerede var 
benyttet til nyttevekstdyrking. Kommunen ønsket også å disponere 
resten av banen til dette formål, men det motsatte styret seg  
på det sterkeste. Ettersom tyskerne benyttet deler av banen til 
ekserserplass, var heller ikke de villige til å tillate at resten av  
banen ble oppdyrket. Som en følge av dette var det under hele  
krigen mulig for medlemmer å spille litt golf mellom åkerlappene.  
De smale fairwayene og det høye potetgresset lettet så visst ikke 
spillet. Aldri mistet så få så mange baller, og lette så iherdig etter 
dem, som i disse årene.

Det har altså vist seg at golfbaner, ved behov, raskt kan benyttes 
til matproduksjon. De kan derfor med rette forsvare betegnelsen 
jordbank. Førsteklasses jordsmonn var det så visst ikke på Bogstad, 
men banen ga et godt mattilskudd i en trang tid selv om behovet 
for mat altså ikke var den egentlige årsaken til omleggingen.

Før krigen var det kun tre golfbaner i tillegg til Bogstad. På Borre-
gaard ble det ikke spilt golf i årene 1940 - 45, og i følge tilgjengelig 
litteratur «satte krigen en stopper for denne fredelige kappestrid» 
også på banen på Høsbjør. Alt tyder på at det ikke ble spilt golf i 
Bergen i de årene, ja faktisk hadde ikke klubben engang en styre-
formann i perioden 1940-45, og muligens ble også banen der  
benyttet til nyttevekstdyrking.

Jens N. Engelstad

børre rognlien stiller seg bak en norsk solheim Cup-søknad. han mener 
oslo-oL ikke vil ødelegge for planene slik ngf frykter, men heller tvert i mot.

I mai inviterte NGF til pressekonferanse på Ullevaal Stadion med sin  
søknad til 2019-utgaven av Solheim Cup øverst på agendaen.

Der fortalte golfpresident Finn H. Andreassen at Norge må skaffe til 
veie nærmere 45 millioner kroner i garanti for å søke om å arrangere 
mesterskapet. Andreassen sa det ville være et nederlag om de ikke 
klarte å skrape sammen et slikt beløp, men uttrykket samtidig bekymring 
for at Oslos forventede søknad om vinter-OL i 2022 kunne stikke kjepper 
i hjulene for Solheim Cup-planene.

President i Norges Idrettsforbund, Børre Rognlien er ikke enig. Han 
mener et OL i Norge vil ha positiv effekt for planene om å få damenes 
største lagturnering i golf til norsk jord.

– Jeg er helt uenig i at OL-søknaden vil ha en negativ innvirkning på 
planene om Solheim Cup, men heller tvert i mot. Vi snakker som seks 
kommuner av totalt 429 kommuner som er involvert i OL. Vi vet fra 

Idrettsforbundets side at det er stor interesse hos mange kommuner for 
store arrangementer. Blant annet har ordførerne i Bergen og Trondheim 
vist stor villighet til å samarbeide og jobbe tett for å få store arrange-
menter til sine byer, sier Rognlien til Norsk Golf.

Han peker på at golf-Norge fortjener et arrangement på størrelse  
med Solheim Cup.

– Vi er tradisjonelt en nasjon for vinteridretter, men trenger absolutt 
flere store sommerarrangementer. Så stor som golfen er i idretts-Norge 
bør det markeres sterkere. Vi har noen fantastisk sterke vinterutøvere, 
og det er noe av poenget når vi søker vinter-OL igjen. Det samme  
gjelder golfsporten på jentesiden hvor Norge er veldig sterk, og man  
bør absolutt søke Solheim i visshet om at Tutta fortsatt spiller, forklarer 
idrettspresidenten.

Rognlien mener det vil være lettere å få støtte fra norske nærings-
interesser til Solheim Cup dersom man vet at OL kommer tre år etter.

– Erfaringene fra tidligere var en stor økning i markedsinntekene også 
for sommeridrettene i tiden mellom det ble klart at Norge skulle få OL  
i 1988 og frem til Lillehammer i 1994. Å få et OL skaper bare stor blest 
rundt Norge og norsk idrett. For de som jobbet godt økte markedsinntek-
tene over hele linja, konkluderer Rognlien til Norsk Golf.

Flere faktorer gir grunn til optimisme for en norsk Solheim Cup-søknad. 
Solheim-familien er positiv til et eventuelt mesterskap i Norge, og i følge 
NGF er også Ladies European Tour også positiv til at Solheim Cup retur-
nerer til Skandinavia. Golfforbundet har allerede fått bekreftet at ingen 
andre nordiske land skal søke. På grunn av den økonomiske krisen i 
Europa kan Norge stå med enda sterkere kort. 

– Hvis Norge finner finansieringen, er sjansen stor for at vi får arrange-
mentet, sier sa generalsekretær i NGF Tor-Anders Hanssen.

Det blir opp til Golftinget i slutten av november å stemme om hvorvidt 
Solheim Cup-søknaden skal satses videre på eller skrinlegges. Losby-, 
Miklagard-, Oslo-, og Larvik GK er aktuelle arrangørklubber.

POTETÅKER: Som en følge av dette var det under hele krigen 
mulig for medlemmer å spille litt golf mellom åkerlappene.
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Ny rekord i sesongåpningen
Alta Golfklubb arrangerte Rica åpningsturnering siste lørdag  
i mai, og den viste at golfinteressen bare øker. 

I følge Finnmark Dagblad hadde 59 golfere funnet veien til golf-
anlegget til Alta Golfklubb på Kvenvikmoen, og  så mange golfere 
har aldri tidligere deltatt på turneringen i regi av Alta-klubben.

– Det er ny rekord for oss og viser at det er en økende 
interesse for golfen. Blant annet kjører vi nå fulle kurs, forteller 
daglig leder i Alta Golf Park og Alta Golfklubb, Roar Johansen 
som i år har tatt trener 1 kurs.

– Vi har flere instruktører i klubben som kan kjøre kurs, og 
jeg og Leif Rasmussen skal ta trener 2 kurs neste år, legger 
Johansen til.

ivrig golfer
Golfbanen på Kvenvikmoen åpnet for spill 15. mai i år. En spiller 
som har vært en ivrig bruker av anlegget, er unggutten Preben 
Nikolai Frischnecht (16), som er inne i sin tredje sesong på 
golfbanen.

– Det går bare bedre og bedre på golfbanen, og i år er det 
bare én dag jeg ikke har spilt golf, sier den unge golfentusiasten.

Daglig leder på golfbanen er også veldig fornøyd med at de 
fikk de ni hullene klare så raskt i år.

– Vi har vært tjuvheldige som har kunnet starte så tidlig, 
så vi er kjempefornøyde, forteller Johansen.

tilgjengelig sport
Det er i dag omtrent 210 medlemmer i Alta Golfklubb, men 
klubben merker i år en større interesse fra lokale bedrifter 
som vil bruke anlegget.

– Det har vært mange bedrifter som har forespurt om de 
kan bruke anlegget. Noe som vi bare synes er positivt, for vi 
ønsker at sporten skal være tilgjengelig for alle, sier golfsjefen. 

Tekst og foto: Erlend Hykkerud/Finnmark Dagblad

«Jeg var så nervøs første gang jeg skulle spille Masters at 
jeg drakk en flaske rom før tee off. Det var min lykkeligste 

83-runde noensinne» Chi Chi Rodriguez

nordea Pairs i gang i nord
I slutten av mai ble Lofoten Golfklubbs kvalifisering til 
Nordea Pairs-turneringen spilt på hjemmebanen på Gimsøy.

Landsfinalen i Norges største golfturnering spilles i Moss 
og Rygge golfklubb 14.-15. september. Søndag 26. mai fikk 
paret Ulf Ellingsen og Jan-Åge Johansen 47 poeng, som var 
beste resultat. Pål-Tore Sivertsen og Remi Fredriksen fikk 
andreplassen med 42 poeng. Disse kan gå videre til finalen. 

Til sammen fem par fra Nord-Norge skal delta i finalen. 
Hvilke par som går videre, blir klart etter at de andre  
klubbene i Nord-Norge har spilt sine kvalifiseringsturneringer.

3500 spillere i 125 klubber konkurrerer om plassene i 
landsfinalen, og alle klubber med hjemmebaner på seks,  
ni eller atten hull kan arrangere klubbkvalifiseringer.

NORDEA PAIRS: Lofoten Golfklubb har to par klare til videre kvalifisering i nord etter avholdt turnering i mai. Foto Kristin Moe Krohn
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