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BLI MED PÅ LANDSKAMP:  
 

Norswedian Open 24. mai 2014!
På St: Jørgens GK i september tapte nordmennene knepent 
for Sverige, men 24. mai er tiden kommet for revansje.

«På et styremøte i Oslo Golfklubb tidlig i 1958 
fremla dr. Cato Aall sine omfattende planer 
sammen med Parkvesenet for et propaganda-
stevne for golf i Frognerparken våren 1958. Det 
var i sannhet imponerende hva han hadde opp-
nådd av velvilje og tilsagn om støtte både fra 
offentlige og private, og i dag ville nok et slikt 
forslag fremkalt hysterisk latter, om noen 
hadde hatt nerver til å fremsette det. Men ikke 
den gang: Latteren var moderat, selv om man 
var redd for at «golf som show-idrett ville kalle 
på latter mer enn entusiasme.» Likevel slo man 
altså ikke hele tanken til jorden, men nedsatte 
en komité for å se om det kunne gjøres – selv 
om man avrundet sekvensen med et nedla-
tende «hjertelig takk skal du ha likevel, Cato.»

 Men det var Cato Aall som lo sist: I Golfentu-
siasten nummer 2/1958 kunne man bl.a. lese 
som en del av et lengre referat: «Det var en 
strålende og varm dag. Et stort rektangulært 

område av Frognerparken var avgrenset med 
tauverk fra foten av Monolitten i nordlig ret-
ning mot Colosseum. Det lar seg faktisk gjøre å 
lage en interessant golfbane i parken, dersom 
golfspillerne fikk flertall i bystyret! (…) En rekke 
av våre beste spillere, også kvinner, hadde stilt 
seg til disposisjon for oppvisningen.» Det hele 
ble naturligvis åpnet av den tidligere litt nedla-
tende behandlede dr. Cato Aall, nå åpenbart 
dagens helt. Man demonstrerte litt slagspill, og 
deretter hadde en av de bedre spillerne en 
oppvisning med forskjellige slag. Når golffor-
bundet nå skal skrive sin historie, bør dr. Cato 
Aall få sin fortjente hedersplass som en klas-
sisk, utledd visjonær, en golfsportens Galileo. 
Kanskje burde man vurdere å hedre ham med å 
gjenta arrangementet!»»

«Hysterisk» latter tror jeg ikke det vil frem-
bringe dersom noen foreslår det i dag. Det kan 
vi imidlertid fort finne ut av for det kan jo 

faktisk være en glimrende idé om golfklubber i 
det ganske land kunne samarbeide med hjem-
kommunen om slike propagandaoppvisninger. 

Golfsporten må markedsføre seg der folk er 
og vi kan ikke alltid forvente at mennesker, 
som i utgangspunktet kunne tenkes å være 
interessert, skal komme til klubbene. I så måte 
var og er Frognerparken et meget godt eksem-
pel. Alle de som går tur i parken på søndager, 
kan ved et slikt arrangement få med seg «på 
kjøpet» en spennende opplevelse. Parker har 
de fleste byer nok av og når Parkvesenet i Oslo 
allerede i 1958 var positive til å bidra til et slikt 
opplegg, hvorfor skulle dette ikke være mulig 
rundt omkring i Norge i 2014? 

Hørte jeg hysterisk latter?? 

Johann B. Foss, medlem av NGFs 
historiegruppe

Norsk golfhistorie

Bør	klubbene	drive	propaganda	for	golf	
der	folk	er	–	i	norske	parker	over	hele	landet?
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I Norsk Golf nr. 1 – 2008 skrev Morten Harry Olsen, en av pådriverne for etableringen av  
www.golfhistorie.no, følgende om 50-årsjubileet for golfoppvisning i Frognerparken i 1958:

Marius Thorp  
tilbake til golfen

Norsk Golf og VisitSweden Norge er nok en gang sammen om  
å etablere Slagmark Norswedian Open, og vi oppfordrer norske  
golfere til å sette av helgen 23. - 25. mai 2014. Da vil golfbanen  
på Sommaro Golf i Karlstad være i topp stand og den norske golf- 
formen på topp. 

Landskampen går av stabelen lørdag 24. mai. Om kvelden blir det 
bankett med tre retters supé, underholdning og premieutdeling. 
Turneringen er åpen for alle og vi håper du vil være med på en fin 
helg i Karlstad, hvor målet selvfølgelig er å slå svenskene. 

Når: 23. - 25. mai. Turneringen foregår lørdag 24. mai 
Hvor: Sommaro Golf, Karlstad, Sverige 
Turneringspakke Norswedian Open: 2455 kroner (norske) 

Hva inngår i prisen: 

- Overnatting to netter (i dobbeltrom) på Clarion Hotel Plaza (fre-søn)

- To stykk frokostbuffé.

- After-work fredag 23. mai fra kl 16.30-20.00 på konferansehuset 
CCC i Karlstad. En gratis drikke og noe lett å bite i. Kom innom for 
litt mingling og bli kjent!

- Turnering på Sommaro Golf i Karlstad lørdag 24. mai

- Lunsj på Sommaro Golf  lørdag 24. mai 

- Bankett. Tre-retters middag med apéritif på Clarion Hotel Plaza 
lørdag kveld. Her vil vi vise bilder fra turneringen, underholdning 
vil foregå på scenen og en drikke til maten inngår i prisen.

- Busstransport fra hotellet til golfbanen lørdag.

Bindende påmelding sendes til info@norskgolf.no innen 16. mai.  

Husk å skrive ditt navn, hjemmeklubb, medlemsnummer og handi-
cap. Først til mølla- prinsippet gjelder. Max 80 golfspillere.

Skriv også inn dersom du ønsker å legge et tillegg i prisen for a) 
enkeltrom to netter (800 svenske kroner) og/eller middag fredag 
kveld kl 20.00 på hotellet. 

Turneringsbestemmelser for Norswedian Open 2014: 
Turneringen spilles over 24 hull (to runder) i én klasse (hcp 0,0  
– 36,0) – Stableford med fullt spillehandicap.

Damer og herrer spiller i samme klasse med forskjellig utslagssted.

Spillere som har hcp 36,5 – 54,0 kan delta, men må spille på hcp 36,0 
i turneringen.

Startlistene for de to rundene vil gi rom for lunsj mellom rundene.

Første start: Kl 08:00 

Turneringen spilles etter Golfreglene, EGA Handicap System og 
Lokale Regler.

Spillere vil få utlevert scorekort, hullplasseringskart og lokale regler 
ved start.

Innlagte konkurranser:
Lengste drive: En klasse for herrer og en klasse for damer.
Nærmest hullet: Felles klasse for damer og herrer.

GOLFPULS

SE TEAM NORWAY TRENE HOS TUTTA!
Team Norway fikk nylig et innblikk i Suzann Pettersens hverdag  
i verdenstoppen. Scann QR-koden eller besøk norskgolf.no/node  
for å se hvordan det gikk da Norges satsing mot OL i Rio hadde  
treningssamling i Florida!

Men ikke som spiller. Marius Thorp er ansatt som  
arrangement- og turneringsansvarlig i Oslo Golfklubb.

Oslo Golfklubb melder på sine nettsider at 25-åringen fra Bærum vil 
tiltre i stillingen i løpet av våren. 

 Marius Thorp var en av verdens mest lovende amatørgolfere for noen 
år tilbake, da han blant annet vant VM for juniorer individuelt og EM for 
amatører. I 2006 ble han også den første nordmannen som klarte cuten  
i en major, under The Open Championship.

Etter fire år som proff la Thorp opp i 2011. Han har de to siste årene 
jobbet i klesbransjen, men returnerer nå til golfsporten.

– Jeg er veldig glad for å bli en del av teamet i Norges eldste golfklubb. 
Det er en ære for meg å representere Oslo Golfklubb, og jeg ser frem til 
en spennende og innholdsrik sesong, forteller Thorp til oslogk.no.
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