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Mener golfballene har 
skylden for sakte spill
Jack Nicklaus vil gå tilbake til gamle golfballer 
som flyr kortere. Han mener det vil gjøre golf-
sporten både raskere og billigere.

 Nicklaus sier moderne golfballer flyr så langt at 
det har tvunget banedesignerne og turnerings-
arrangører til å gjøre banene lengre, fairwayene 
smalere og roughen tykkere. Resultatet er sakte 
spill sier Nicklaus.

– Vanskelighetsgraden på golfbanene, lengden 
på banene, og lengden golfballen flyr fører til at 
det tar mer tid. Etter min mening er det golfballen 
som har hovedskylden i sakte spill. En golfrunde 
pleide å vare tre til tre og en halv time. Da jeg 
spilte British Open spilte vi vanligvis sisterunden 
på tre timer eller mindre. I dag bruker de nærmere 
fem.

Nicklaus sier «flaskehals-golfen» på touren også 
påvirker hvordan amatører og hobbygolfere spiller.

– Jo lenger tid rundene tar, jo mindre publikums-
vennlig blir det. Dessuten er proffene forbilder for 
unge spillere, som ofte forsøker å herme etter 
proffene og hva de gjør. Plutselig bruker også 
ungene fem og en halv time på en runde. Det sakte 
spillet smitter over på hele golfsporten.

 «The golden bear» sier en mulig løsning er å gå 
tilbake til mer gammeldagse golfballer.

– Om vi lot være å gjøre noe med utstyret, men 
endret golfballen tilbake til det den var, vil det bety 
kortere golfbaner. Det er bra for tourene, men også 
golf generelt fordi det betyr lavere kostnader til 
vedlikehold, lavere priser for å spille golf, raskere 
spill, mindre bruk av land, mindre bruk av kunst-
gjødsel, mindre av alt – det vil gjøre golfsporten 
mer økonomisk.

Golfglede på Grønmo
Golf er for alle. Det er den nye, glade treningsgruppa på Grønmo GK 
nok et bevis på. Tekst Tom Erik Andersen 

Oslo-klubben har i samarbeid med Nordstrand IF Allsport startet en 
treningsgruppe for barn og unge med funksjonshemming. Allsport-
gruppa tilbyr varierende trening for unge utviklingshemmede, og 
samarbeidet med Grønmo GK gjør at de nå også kan tilby golf.

– Vi startet opp 14. mai. Noen hadde prøvd golf før, andre var helt 
nye. Målet er at alle skal ha gjennomført Veien til Golf-kurset innen 
sesongen er omme, sier leder Pia Øiulfstad, som gleder seg over  
det nye tiltaket.

Hver tirsdag møtes den nyetablerte treningsgruppa under ledelse 
av klubbens pro, Stian K. Wiik Hansen. Fra grunnleggende opplæring  
med grep og oppstilling har gjengen etter hvert tatt steget ut på banen.

– Det er veldig moro å kunne jobbe med en slik entusiastisk og lære-
villig gruppe. Jeg blir tatt imot med bamseklemmer når jeg kommer. 
En time i uka går fort, men forhåpentligvis er dette starten på noe 
mer. Vi har også plass til flere, understreker proen.

Primært er deltakerne utviklingshemmede, men det åpnes også  
for at barn og unge med andre typer funksjonshemminger kan delta. 
Grønmo håper inspirere andre klubber til lignende etableringer.

– Alle deltakerne betaler en egenandel for VTG-kurset. Fra golf-
forbundet har vi mottatt subsidieringsmidler, og trenerne tilbyr en 
lavere timepris enn vanlig. På den måten har alle bidratt på hver sin 
kant. Det er moro å se den gleden det skaper, sier daglig leder Pia 
Øiulfstad.

TRENING: Hver tirsdag møtes den nyetablerte treningsgruppa under ledelse av klubbens pro, Stian K. Wiik Hansen. Foto: NGF
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Gutta på tur – Nå til Sverige
Etter vår vellykkede tur i mai 2012 til St. Andrews, med spill på The Old 
Course og besøk hos The British Golf Museum, dro Arne og Jens igjen på 
tur, denne gangen til Sverige. Først til besøk hos samleren Leif Einarsson 
som ble omtalt i Norsk Golf nr. 2, 2013, og deretter til Landskrona for å 
besøke det svenske golfmuseet og å møte Det svenske golfhistoriske 
selskap. Turen var et ledd i våre anstrengelser for å etablere et norsk 
golfmuseum i Norge, enten som et selvstendig museum eller som del  
av et felles idrettsmuseum.

Leif Einarsson har en betydelig samling, noe som ble meget godt illustrert 
i nevnte artikkel i Norsk Golf. Han har samlet på golfklenodier i lang tid 
og ønsker nå at samlingen skal leve videre etter ham. Han har i den  
forbindelse spurt om Norges Golfforbund kunne tenke seg å overta  
hele, eller deler av, samlingen. Vi ble orientert om den i detalj under  
vårt besøk, og drøftet også saken med ham uten at vi dermed hadde 
muligheter for å lage noen avtale med ham der og da. Til det trengs det 
uansett en sponsor, noe vi arbeider med å finne for samlingen som er  
av stor interesse.

 For øvrig fikk vi anledning til å prøve oss på hickorygolf i en lokal 
9-hulls hickoryturnering. Hadde vi funnet Arnes ball rett ved fairway på 
hull 8 kunne han lett ha vunnet det hele. Den fyren har mange talenter 
og en stor fremtid innen hickorygolf, som for øvrig er store greier både i 
Sverige og på kontinentet (bilde).

Som tidligere omtalt i denne spalte er det etablert en prosjektgruppe 
under NIF som 31.10.13 skal levere et mulighetsstudie for et felles norsk 
idrettsmuseum. Faggruppen for norsk golfhistorie lanserte på Golfforum 
i november 2012 www.golfhistorie.no – en webside som forteller norsk 
golfs historie. Vi leder arbeidet i museumsprosjektgruppen som for  
øvrig også har besøkt det svenske idrettsmuseet i Stockholm og der 
fått mange gode råd med på veien. Uansett når det måtte bli aktuelt å 
etablere et felles idrettsmuseum, er det viktig at man tidligst mulig 
kartlegger hva som finnes av museale gjenstander, dokumenter og 
bøker som kan være aktuelle for golfdelen av et idrettsmuseum. Vårt 
besøk hos det svenske idrettsmuseet og golfmuseet bekreftet dette.  
Vi må så sikre oss rettighet til de mest aktuelle samlinger og enkelt-
klenodier, og til dels også få disposisjonsrett over og lagre de viktigste, 
med tanke på et fremtidig museum.

Som leserne av denne spalte kanskje forstår, ønsker vi i denne 
omgang å kartlegge hva som finnes av relevante klenodier i privat eie, 
slikt som fra eiers synsvinkel kan tenkes å være aktuelle for et museum. 
I denne forbindelse håper vi (kanskje noen av leserne kan bidra?) å finne 
de køllene som daværende kronprins Olav i 1910 er avbildet med på 
Bygdøy kongsgård (se www.golfhistorie.no -«1901 - Kongelige golfspillere»). 
Vi vet at de ikke er i slottets samling og håper at dersom noen vet hvor 
de befinner seg - eller til og med har køllene, eller mistenker at de kan 
ha dem, kontakter oss på golfhistorie@golfforbundet.no.

Jens N. Engelstad, faggruppens leder

TIDSRIKTIG ANTREKK: Arne Ramstad og Jens Engelstad i  
golfhistorie.no er på farten igjen.

«Om du går under 100 slag, pass på golfen din.  
Om du går under 80, pass på jobben din» – Joey Adams

Internasjonalt gjennombrudd for Nordaas
Norge klarte ikke å beholde 3. plassen i sisterunden av U16 EM, men Sandra Nordaas 
kunne juble for en sølvmedalje individuelt.

Selv om det nok var surt å tape bronsemedaljen i innspurten, står det likevel respekt  
av fjerdeplassen Norge til slutt endte på. 

For Drøbak Golfklubbs Sandra Nordaas ble uken ekstra spesiell. Hennes avsluttende 
69-runde ga henne en andreplass individuelt, hennes største internasjonale prestasjon i 
sin unge karriere. Nordaas endte til slutt fem slag bak den spanske vinneren Covadonga 
Sanjuan.

I gutteklassen ble Kristoffer Reitan beste norske på en sterk 8. plass med -2 sammen-
lagt, syv bak vinneren Bradley Moore fra England. Viktor Hovland avsluttet med fire 
over par, og endte på en fin 15. plass.
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