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KØLLER TIL LEIE I MARRAKESH

EN PLASS I SOLEN

GOLF GRØNN GLEDE 
ER EN HELSEBRINGENDE 

OG TILRETTELAGT AKTIVITET 
FOR PERSONER SOM AV ULIKE 

ÅRSAKER HAR SÆRSKILTE 
BEHOV.

IF viser samfunnsansvar 
gjennom å støtte Golf Grønn Glede. 

Om det ikke gir mye synlighet, gir det 
desto større tydelighet. Tydelighet 

på at man engasjerer seg, selv om man 
ikke tjener penger på det. 

Sjekk om din klubb er med på 
golfgronnglede.no

Noen av våre lesere registrerte sikkert navnet 
Erik Compton på resultatlisten etter Bay Hill 
Invitational i mars. En femteplass bringer ham 
ikke til Hall of Fame, men forhåpentligvis inn i 
våre hjerter. Erik (med K) er nemlig halvt norsk. 
Far er fra Florida, og mor er fra Haugesund. 
Og med såkalt «dual citizenship» er han ikke 
fremmed for å stille for Mor Norge. Det er vel 
ikke til å komme fra at konkurransen om en 
plass på laget blir litt lettere her hjemme  
enn i USA.

Men det dreier seg ikke bare om våre hjerter. 
Erik Harald Høie Compton ble født med kardi-
omyopati, en svekkelse av hjertemuskelen. 
Da han var ni år, fikk han alvorlige symptomer.  
Det førte til hans første hjertetransplantasjon 
i 1992, bare tolv år gammel. Han begynte med 
golf som ledd i rehabiliteringen. En ny trans-
plantasjon var nødvendig i 2008, så Erik spiller 
nå med sitt tredje hjerte. Han er derfor et 
strålende eksempel på at golf er en glimrende 
aktivitet, både for friske og syke. Det er ingen 
tilfeldighet at Eriks favorittfilm er «Braveheart».

I 2012 fikk Erik Compton Babe Didrikson 
Zaharias’ Courage Award fra US Sports  
Academy. Det er et artig poeng at også  
Babe Zaharias var mer eller mindre norsk. 
Riktignok født i Texas, men av norske forel-
dre som nylig hadde utvandret, og de kalte 
henne Mildred Ella Didriksen. Kallenavnet 
Babe fikk hun etter prestasjoner som noen 
sammenliknet med den ikke ukjente base-
ballspilleren Babe Ruth. Med andre ord et 
idrettstalent. Hun traff grekeren George 
Zaharias på golfbanen (hvor ellers?), og de 
giftet seg i 1938. Han var profesjonell fribry-
ter og gikk under navnet «The Crying Greek 

from Cripple Creek». Det var nok fargerikt  
der i gården! 

Babe Zaharias’ sportskarriere er helt unik. 
Den er ikke bare verdt en egen artikkel, men 
et helt magasin. Hun vant to gull og en sølv i 
friidrett under OL i Los Angeles i 1932 og 
hadde All American-status i basketball. I golf 
vant hun alt som er å vinne på spinnesiden, 
og er selvfølgelig honorert i World Golf Hall of 
Fame. Hun kvalifiserte seg til PGA-turnerin-
ger for herrer og klarte cut’en flere ganger. 
(Michelle Wie og Annika Sørenstam fikk «bare» 
wild card fra sponsorer.) Babe fikk tykktarms-
kreft i 1953 og døde i 1956, bare 45 år gammel.  
De siste turneringene spilte hun med 
colostomi-pose – og vant! Dårlig helse skulle 
ikke forhindre god golf, den gangen heller.

Ralph Guldahl (høres det norsk ut?) hadde 
mye til felles med Babe Zaharias. Født i Texas 
i 1911 av norske immigranter, multiple seire 
på (L)PGA Tour, flere major titler og innvalgt i 
World Golf Hall of Fame.  Guldahl ble profesjo-
nell i begynnelsen av 30-årene og vant sin 
første PGA tittel som rookie før han var 20 år 
gammel.  Han skrev bok om sin egen, selv-
lærte teknikk i 1939 med tittelen «Groove 
Your Golf» og meldte seg av Touren året 
etter. Mange mener at han studerte svingen 
sin i hjel. Sannsynligvis har han vært litt av 
en perfeksjonist, og det sies at han kjemmet 
håret sitt før hvert slag. I dagens terminologi 
var han sikkert ganske «cool», og Sam Snead 
har sagt om sin konkurrent at dersom Gul-
dahl var blodgiver, ville mottaker antakelig 
ha frosset i hjel. 

Johann B. Foss, Faggruppe golfhistorie

Norsk golfhistorie

«Norske» golfere med karriere i USA
Det stunder mot OL (igjen). Rio de Janeiro er langt unna, men det 
er ikke 2016. På spinnesiden har vi et rimelig sikkert kort, men vi  
skal ikke skrive om Suzann denne gangen. 

GOLFPULS SAS SENKER BAGASJEPRISENE
Minst ett kolli bagasje er alltid inkludert i billetten på reiser med SAS. Nå har flyselskapet 
redusert prisene på all bagasje du har med i tillegg, samtidig som at prismodell og regler 
på spesialbagasje er forenklet. For golfere som liker å fly SAS, er dette en gledelig nyhet. 

Prisnedgangen gjelder ved kjøp på internett eller flyplassenes automater for alle typer 
bagasje med maksimalvekt på 23 kg.

Forenklingen inkluderer også alle typer spesialbagasje som for eksempel ski, golfutstyr,  
sykkel, fiskeutstyr og musikkinstrumenter. Maksimalvekten på 23 kg er det eneste som vil 
være gjeldende (32 kg på Business Class), så fremt den fysiske plassen i flytypen tillater det.   

Innenlands er prisen for golfbag nå 199 kroner, i Europa er prisen 399 kroner, og til 
USA og Asia er det 599 kroner.  Flyr du med håndbagasje, reiser golfbagen gratis.

 

ClubstoHire.com, hvis forretningsidé er å leie ut golfkøller, åpner nå en tjeneste I 
Marokkos hovedstad Marrakesh, og har med dette 21 utleiesteder i Europa og Afrika. 
I desember åpnet de i  Cape Town og nå står Marokkos røde hovedstad for tur. 

I Marrakesh er det åtte golfanlegg, inklusive mesterskapsbaner som Ladies European Tour-banene Ala  
Maaden og Samanah, samt populære resorter som Amelkis Golf Club.

ClubstoHire.com tilbyr nye sett fra  TaylorMade, Callaway og Wilson Staff. Køllene blir personlig levert  
og hentet for 35 euro per uke. 

Selskapet som leiet ut hele 40 000 køllesett i fjor,  har nylig også åpnet utleievirksomhet på  Costa Dorada 
– Reus flyplass, ble ClubstoHire’s femte kontor på det spanske fastlandet.  Andre ClubstoHire-steder 
i Spania er Alicante, Girona, Gran Canaria, La Linea/Gibraltar, Palma, Malaga, Murcia og Tenerife. I Portugal 
finnes de i Faro, Lagos og Lisboa, på  Aphrodite Hills på Kypros, videre Belek  i Tyrkia, Cape Town i Syd- 
Afrika og på de britiske øyer: Edinburgh, Isle of Man, Dublin, Cork og Shannon.

www.clubstohire.com.

Når du er i problemer, slå det slaget du vet du  
behersker, ikke det slaget du håper du kan klare.

Jack Burke jr.
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