
20 NORSK GOLF, JULI 2014  NORSK GOLF, JULI 2014  21

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

GOLFPULS
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I  NGFs styreprotokoll den 19. mai. 1949 
(side 15) er det anført følgende:

«Det har vært avholdt Åpent Norsk  
Mesterskap for Amatører siden 1925. Frem 
til 1948 ble disse mesterskapene arrangert 
 i regi av Oslo Golfklubb på Bogstad.»

Referenten må ha hatt noe mangelfull 
informasjon, for benevnelsen «Åpent Norsk 
Mesterskap» ble før 1949 kun benyttet i 
årene 1937-39, hvor  Oslo Golfklubb arran-
gerte et «Åpent Norsk Mesterskap» i golf 
(vunnet av N. R. Heyerdahl i 1937 og 1939  
og av O. Heyerdahl i 1938). Det finnes ikke 
noen protokollering som sier at denne kon-
kurransen skulle erstatte klubbmester- 
skapet i Oslo Golfklubb eller at vinner  
skulle få tittelen norgesmester.

Kampen om å bli «norgesmester» startet i 
1925, og konkurransen ble arrangert av 
Kristiania (senere Oslo) Golf Klub. Klubben 
var nystiftet i 1924, og de 116 medlem-
mene mente det måtte avholdes et mes-
terskap i denne vår nye idrettsgren. Som 
sagt så gjort, og allerede i 1925 ble det 
avviklet et klubbmesterskap med amerika-
neren J. L. Ohman som vinner.

Deltagerne i de første årene var i vesent-
lig grad fra Oslo Golfklubb siden det i 
begynnelsen kun var et fåtall klubber i 
Norge. Med sitt sterke innslag av utenland-
ske medlemmer var det først og fremst 

golferne fra Oslo Golfklubb som hadde  
seriøse konkurranser på programmet. 

Det var ikke satt opp noen pokal i 1925, 
men året etter ga den britiske diplomaten 
Sir Francis Lindley klubben en pokal som 
fikk navnet Sir Francis Lindley’s Pokal  
(Golf Championship of  Norway). Pokalen 
skulle være evigvandrende og presenteres 
vinneren av klubbmesterskapet. Dette ble 
gjort helt frem til 1948, da det nyetablerte 
Norges Golfforbund tok ansvaret for å 
arrangere Norgesmesterskap i golf. 

Den flotte pokalen – norgesmester- 
pokalen – hadde fått en slik «standing» 
at den ble videreført som vinnertrofé.  
Alle vinnerne av pokalen må derfor kunne 
ansees som norgesmestere selv om det 
helt fram til 1948 bare var snakk om 
«klubbmesterskap» i Oslo Golfklubb.

Pokalen kan sies å være golfens eldste 
– og kanskje norsk golfs mest ettertraktede
trofé. 

I 1929 ble Sir Francis O. Lindley utnevnt 
 til britisk ambassadør i Portugal. Før hans 
avreise besluttet styret i Oslo Golfklubb  
å utnevne ham til klubbens første 
æresmedlem. 

J. L. Ohman vant klubbmesterskapet også 
i 1926 og var den første som fikk navnet sitt 
inngravert på Sir Francis Lindley’s Pokal. To 
personer har senere dominert kampen om 

trofeet. Olaf Heyerdahl fra Oslo Golfklubb 
vant hele ti ganger i perioden 1932 -1951. 

Det ble ikke spilt mesterskskap i årene 
1940-46 og heller ikke i 1950. Den tidligere 
caddie og hjelpetrener på Bogstad, John 
Johansen, vant ni ganger i perioden 
1952-1965. 

I 1956 ble konkurransen for første gang 
spilt med benevnelsen «Norsk Mesterskap  
i Golf». Vinneren ble John Johansen. 

Selv om NGF hadde overtatt ansvaret for 
Norgesmesterskapet allerede i 1948, ble 
selve avviklingen fortsatt ivaretatt av Oslo 
Golfklubb frem til og med 1959. For 1960 ba 
OGK seg fritatt for arrangementet, og NGF 
ba da Bergen Golfklubb overta ansvaret for 
NM. Siden har dette arrangementet blitt 
gjennomført av mange forskjellige klubber. 

Vinneren av den første  
kongepokal i herregolf  
(utdelt i 1970) het Yngve  
Eriksen. 

Kongepokalen har blitt  
utdelt hvert år siden,  
med unntak av i 1976. 

Johann B. Foss,  
Faggruppe golfhistorie

Sir Francis Lindley's Pokal 
– Norgesmesterskap i golf – Menn

Bjørnefjorden Golfklubb feirer 20 år med stil. I jubileumsuken 4-10.
august foregår det mye på nihullsbanen i Os utenfor Bergen. Fredag 8. 
august arrangeres Vestlandsmesterskap i putting for andre gang.  
Fjorårets turnering hadde 50 deltakere. Selv om det står en god porsjon 
prestisje på spill på det kortklipte, er det nok hovedturneringens hole  
in one-premie som får mest oppmerksomhet. 

Bjørnefjorden Porsche Invitational spilles 9.-10. august. På finale- 
runden søndag settes det opp en Porsche Cayman i premie til første-
mann som får hole in one på hull 9. Verdien er 849.000 kroner, og 
vinneren får bilen. Det er ingen låneavtale eller midlertidig bruk. De 
som kjenner banen på Bjørnefjorden, vet at hull 9 har en green som med 

sine nivåer, og helling kan være utfordrende. Vi tar nok ikke mye feil 
hvis vi spår at flagget settes bak i venstre hjørne på søndagen.

Turneringsfeltet skal bestå av 2/3 medlemmer fra klubben og 1/3  
inviterte gjester, sponsorer og samarbeidspartnere. Totalt er det 72 
spillere, og cutgrensen går på 48 spillere. Porsche Center Bergen  
stiller med premien, som for anledningen er forsikret etter alle 
 kunstens regler.

Om du skulle lure på hva som skjer med amatørstatusen din, kan vi 
betrygge med at hole in one premier er unntatt fra regelen på 6000 
kroner.

DRØMMEBIL 
FOR HOLE IN ONE
Jubileumsuken på Bjørnefjorden avsluttes med turnering der deltakerne kan vinne en Porsche Cayman. 

FÔR IN ONE 

I havgapet i sommer? Helt ytterst på Lovund i Lurøy kommune i Nordland har Lovund Rorbuhotell plassert en drivingrange. Her kan du på  
en spektakulær måte trene dine slag ut mot havet samtidig som du mater fisk. «Hullet» er en  gammel fiskemerde. Køller kan leies og golf-
baller laget av fiskefôr kjøpes på Lovund Rorbuhotell. Golfballene koster 15 kroner per stykk. Utsikten er gratis. 
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