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Lofoten kaster seg på i kampen?
nGF ønsker å legge Junior Solheim Cup til Lofoten eller 
bergen. Lofoten Golf Links sin daglige leder vil tenke 
enda større.

Da Norges Golfforbund møtte Ladies European Tour-
styret under Solheim Cup, luftet de tanken om å legge 
deler av Solheim Cup-arrangementet til utenfor 
Østlandet.

Landet som skal arrangere Solheim Cup, forplikter  
seg også til å arrangere Junior Solheim Cup i dagene  
før turneringen. Foreløpig har Oslo, Miklagard, Losby  
og Larvik Golfklubb meldt sin interesse for å arrangere 
Solheim Cup.

Skal vi tro Lofoten Golf Links sin daglige leder, Frode 
Hov ønsker også de å melde seg på i kampen.

– Vi har vært i kontakt med golfforbundet og kommer 
til å fortsette å ha en dialog fremover for å vinne kon-
kurransen, men jeg tenker enda større: Vi må få Solheim 
Cup til Lofoten, sier Hov til Lofotposten.

Hov poengterer at det krever flere år med planlegging 
for å få på plass en turnering i denne størrelsen.

– Vi bygger en golfbane til mange millioner kroner som 
vil være i verdenstoppen. Hvis forbundet ønsker noe 
spesielt, mener vi at vi er den rette banen å legge en 
slik turnering til. Den vil ha en helt annen internasjonal 
appell enn en ordinær bane i Oslo. Når vi er ferdig med 
18 hull, vil den være i særklasse i Norge.

– I tillegg har Lofoten god overnattingskapasitet. Får vi 
et slikt arrangement, kan vi profilere Lofoten på en helt 
ny måte. Får vi en ny flyplass, kan vi gå offensivt ut og 
si at vi kan gjennomføre dette i Lofoten. Vi er avhengige 
av infrastrukturen, fortsetter Hov overfor Lofotposten.

Lofoten Golf Links har et bredt kontaktnett gjennom 
sitt samarbeid med Troon Golf, verdens største manage- 
mentselskap innen golf. Troon samarbeider allerede tett 
med Solheim Cup, og Hov sier ingen andre norske  
klubber har det samme nettverket som Lofoten.

Suzann Pettersen er golf-Norges viktigste ambassadør 
internasjonalt og kan også spille en viktig brikke for å få 
Solheim Cup til Lofoten. For noen uker siden signerte 
hun en avtale om å bli Lofotens nye ambassadør.

Skulle Lofoten offisielt kaste seg på i kampen om  
Solheim Cup, vil Tutta stå med et bein i hver leir. Hennes 
hjemmeklubb Oslo GK er også med i kampen. Men før 
den tid gjenstår en del arbeid med å overbevise folket 
på Ullevaal Stadion.

– Det skal vi bruke tid på å gjøre nå i høst. Vi skal invitere 
dem opp hit for å vise frem anlegget. Men det meste 
faller på infrastrukturen. Får vi det på plass, kan vi gjøre 
mange slike ting i fremtiden, både vi, Arctic Race of 
Norway og andre. Vi ønsker å få en raskest mulig  
avklaring fra Avinor om planene deres, sier Hov til 
Lofotposten. G
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Bør vi forenkle golfreglene  
– i hvert fall for selskapsspill?
Kan et meget enkelt regelsett hindre noe av medlemsfrafallet i golf? Ja, 
kanskje til og med redusere det «anarkiet» som i dag utspiller seg blant 
noen golfere som overhodet ikke bryr seg om regler? Må vi gjøre noe med 
reglene dersom golf virkelig skal bli en folkesport? Så kan heller turnerings-
spill på klubbnivå, samt på nasjonalt og internasjonalt nivå, forholde seg til 
dagens regler, som garantert ikke vil bli redusert i omfang og kompleksitet. 
Jeg tenker eksempelvis på kontroversene rundt Tiger Woods’ regeltolkning 
i årets US Masters og enkelte dommeravgjørelser under Solheim Cup 2013.

De første kjente nedskrevne, formelle golfregler er fra 7. mars 1744. 
Bakgrunnen var stiftelsen av verdens eldste golfklubb – Company of Gent-
lemen Golfers – hvor det skulle spilles om en pokal som skulle settes opp 
av Bystyret i Edinburgh, som krevde at konkurransen måtte spilles etter et 
sett med nedskrevne regler (se: http://digital.nls.uk/golf-in-scotland/
rules/articles-laws.html).

Siden den gang har det fra tid til annen dukket opp forslag om å forenkle 
reglene. Tidligere forbundsdommer Nils Jørgensen skrev for flere år siden 
en artikkel om Reglenes historie med spesiell vekt på «straffeslag» (se link 
på: http://www.golfhistorie.no/1980/185/golfreglene-blir-oversatt-til-
norsk/). Han forteller der at regler om «straffeslag» har gjennomgått flere 
endringer, hvorav noen til og med årlig. Noen av disse reglene ble på top-
pen av det hele endret tilbake få år etter at de ble tatt i bruk. Jørgensen 
avslutter sin artikkel med å minne leserne om at «vi i dag i prinsipp spiller 
etter de samme regler som i 1744» og at «den tidens regler var forbau-
sende klare og fremsynte». 

Hvorfor kan vi ikke da, i prinsippet, gå tilbake til et enkelt sett med regler, 
som alle kan lære, for bruk i sosial sammenheng og på klubbnivå?  I 1961 
foreslo daværende golfskribent i The Sunday Times, Henry Longhurst, et 
forenklet sett med kun 10 regler. Knut Olsen fra Stavanger skrev i 1974, i 
sin spalte i Golfentusiasten (forløperen til Norsk Golf), om ni golfregler i 
Royal Burgess i 1773: «Ja, så enkelt var det i 1773, men allerede i 1814 ble 
tre nye regler føyet til, regler som vi i dag ville betegne som de som gjelder 
for spill på gal ball, ball som treffer en motstander og ball som treffer en 
«outside agency». Gad vite hvordan de klarte seg uten de 41 regler, lokale 
regler, 35 Definitions og et utall av Decisions. Var det noen som snakket 
om å forenkle reglene?». Var det ille i 1974, er det definitivt ikke blitt bedre  
i 2013.

I et leserinnlegg i Norsk Golf i august 2009 tok undertegnede til orde for 
at NGF, eventuelt sammen med de øvrige nordiske golfforbund, skulle 
søke R&A og USGA om et prøveprosjekt med henblikk på å etablere et 
enkelt regelsett for bl.a. «selskapsrunder», noe som også ville kunne bidra 
til raskere spill. Denne oppfordringen var det ingen som tok den gangen.  
I mellomtiden vet vi at kurator ved det 
svenske golfmuseet i Landskrona i 
2013 har utarbeidet et forslag til 13 
forenklete golfregler for slagspill, og 
at han vil arbeide for å få i gang en 
debatt rundt saken i Sverige. I slutten 
av juni holdt Faggruppe golfhistorie 
en presentasjon av www.golfhistorie.
no for forbundsledelsen i de nordiske 
golfforbund. I den forbindelse frem-
kom opplysninger som kan tyde på 
at dette er spørsmål som engasjerer 
også internasjonalt. Hvem, om 
noen, tar tak i dette spørsmål nå?

Jens N. Engelstad,  
faggruppens leder

GOLFREGLER: The Rules of The  
Green av Kenneth G Chapma omhandler golfreglene fra 1744. 

GOlFPUlS

Samfunnsnyttig golf 
Det er en strålende flott septemberdag, og 
det summer av gjensynsglede og latter i 
proshopen på Lommedalen Golfklubb. En 
gjeng pensjonister med sølv i håret skal 
spille Texas Scramble turnering, ikke bare 
for sin egen fornøyelses skyld. Barn på  
Heggeli Barnehjem skal også få glede av  
at seniorene spiller golf.

– Vi er en gruppe gamle herremenn som 
har bestemt oss for å gi litt til samfunnet, 
og da har vi valgt den aller svakeste grup-
pen, barn som er utsatt for omsorgssvikt, 
sier turneringsansvarlig Trond Kracht til 
Norsk Golf.

Turneringen arrangeres for andre år på 
rad, og inntektene går til ulike aktiviteter  
for barna på Heggeli. Denne dagen er det  
17 som skal spille og 24 som har betalt, 
men meldt forfall på grunn av andre 
gjøremål.

– Vi vil gjerne hjelpe til med alt som er  
lek, hygge og moro. Blant annet fikk vi noen 
plasser på feriekolonien Hudøy i sommer, vi 
har vært på Galdhøpiggen med seks barn og 
noen voksne, og noen turer til Tusenfryd har 

det også blitt, forteller Kracht. 
Turneringen gir ca 35 000 kroner 

netto til Heggeli som drives av  
Kirkens Bymisjon. I tillegg har her-
rene etablert en fadderordning,  
så tilskuddet blir på 60 – 70 000 
kroner totalt i året. 

– Det er ikke all verdens summer, 
men for barna på Heggeli blir livet 
litt mer hyggelig, sier Trond Kracht. 

Veldedighetsturneringer er ikke 
uvanlig på Lommedalen Golfklubb. 
Daglig leder Kjell Søderberg forteller 
at de også nylig hadde turnering 
der de fikk inn 10 000 kroner til 
støtte for Mølla Kompetanse-
senter, som arbeider for å hjelpe 
vanskeligstilte i Bærum til å 
komme inn i arbeidslivet igjen.

Klubbløft på Facebook
to nye kampanjer på Facebook skal gi norske golfklubber mer  
oppmerksomhet og tettere kontakt med yngre målgrupper.
Tekst: Tom Erik Andersen

Du har kanskje sett dem på Facebook allerede? I samarbeid med  
Solid Publication har NGF tilrettelagt to nye kampanjer som skal  
tjene landets golfklubber.

– Vi har linket opp med en samarbeidspartner som kan mye om 
emnet. Hensikten er å gi klubbene og sporten vår mer oppmerksom-
het og flere følgere, forklarer Atle Øi, markedsansvarlig i NGF.

Fine premier å vinne
Den første kampanjen handler om å etablere virtuelle lag eller firer-
baller. Du kan opprette din egen firerball og invitere tre andre venner, 
eller du kan takke ja til en invitasjon du får fra andre. Alle som linkes 

opp, vil knyttes opp til 
hjemmeklubbens side 
på Facebook – eller 
forbundets side hvis 
klubben ikke har 
mulighet til å være 
med.

– Vårt mål er å 
hjelpe klubbene, 
enten til å komme  
i gang eller øke 
antallet «likes». 

Golfen har ikke akkurat vært i førersetet med sosiale medier, 
og derfor trykker vi på. Dette er ikke minst viktig mot et yngre  
publikum. Ved å etablere en egen Facebook-side får klubbene en 
direkte og gratis distribusjonskanal til en interessert og aktiv  
målgruppe, understreker Øi.

Facebook-brukerne stimuleres med fine premier, levert av NGFs 
samarbeidspartnere. Vinnerne vil trekkes vilkårlig blant de virtuelle 
firerballene.

– Det er hele ballen som vinner, ikke én person. Vi synes idéen  
er morsom, og den kommuniserer også vårt viktigste budskap. 

At golf er sosialt, en «sammenidrett», sier Øi.

Din banesamling
Den andre kampanjen er også brukergenerert og handler om å 
«samle» baner. På et kart vil spillerne kunne markere hvilke baner 
man har spilt på, i tråd med lignende applikasjoner for Facebook  
der brukere kan huke av hvilke land man har vært i.

– I første omgang starter vi med baner i Norge, men løsningen kan 
utvides med baner i utlandet dersom dette blir så populært som vi 
håper, sier Atle Øi, som understreker at høstens kampanjer er en  
oppstart, at veien blir til mens man går.

– Sosiale medier endrer seg raskt, og det viktigste nå er at vi  
kommer i gang. Verken vi eller klubbene er tjent med å sitte på  
gjerdet lenger. Vi må se hvordan dette fungerer i praksis, lære av  
det vi gjør. Forhåpentligvis kan dette inspirere golfere der ute til å 
prøve en bane eller to ekstra i løpet av høsten.

BIDRAG: – Det er flott at golfen 
kan gi noe til dem som ikke har det 
så godt, sier turneringsansvarlig 
Trond Kracht (nederst).

Fo
to

: K
ris

tin
 M

oe
 K

ro
hn

Foto: Per Blix


