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Vi antar at vår leser nå har fått med seg  
hva golfeffekten er. Den måles ikke i poeng 
eller antall slag. Og heller ikke i antall pjoltere 
i solveggen. Golfeffekten er riktignok et 
slags(!) sluttresultat. Men nettopp derfor 
krever den noe mer aktivitet enn lene- 
stoløvelser. 

Egentlig er det myndighetene som har 
definert golfeffekten. I folkehelseperspektiv 
anbefaler de en grunnleggende fysisk aktivi-
tet som i sin tur(!) fører til lengre levetid 
med friskere år. Stikkordet er forebygging. 
Med lavere hvilepuls, sunnere kolesterol, 
mindre midjemål og bedre blodtrykk skal 
landet bygges. Da må du bevege deg med 
moderat intensitet i minst halvannen time  
i uken, helst en halvtime daglig.

Nasjonalparker er den nye medisinen, sier 
Staten. Har de glemt at det finnes nærmere 
to hundre golfbaner i nærområdet? Tilrette-
legging, parkeringsplasser og informasjons-
skilt, sier Staten. Hvorfor kan man ikke la 
Folkehelsen vokse og gro sammen med 
gresset på en golfbane? ”Vi vil inspirere  
folk til å bevege seg litt hver dag”, sier  
Helsedirektoratet. ”Samtidig ønsker vi å 
bygge ned vrangforestillinger om at man 
må svette ned treningsrommene eller løpe 

Birken for å oppnå helseeffekt.”  Ja, nettopp 
– men hvorfor helt til Dovre? Er det først der
man blir enige? Og hva med eksoseffekten?

Myndighetene kunne godt ha sagt det 
med rene ord. De anbefaler golfeffekten. 
Ikke minst fordi psykisk velvære, mestring 
og sosiale stimuli også gir positiv helse-
effekt. Golfforbundet gir dem løsningen på 
et fat. Spill mer golf, og du gjør som Staten 
sier – med glede! Hvilken byråkrat tør være 
den første til å ta riktig medisin?

Men intet er nytt under solen. Forbundet 
var heller ikke først. Allerede i 1932 åpnet 
Høsbjør Turisthotel en ni hulls golfbane i 
Furnesåsen nord for Hamar. Vi vet ikke sik-
kert om  hotelleier Petter Louis Persen tok 
begrepet i sin munn da han «solgte» golf-
effekten til hotellets gjester. Men rekrea-
sjon og helse var faktisk i vinden allerede i 
30-årene, og mange høyfjellshotell innså 
nytteverdien for både seg selv og sine 
gjester. Enda mer konkret ble man noen 
år senere på Skeikampen i Gausdal. På 
Skeisleitet lå det et sanatorium, og institu-
sjonenes intendant fikk anlagt en fem hulls 
golfbane som en del av aktivitetstilbudet. 
Det var intet krav om positiv tuberkulose-
test for å få spille!

Dessverre satte krigen en stopper for 
disse helseprosjektene. Men golfeffekten 
levde videre. Både i Furnesåsen og på Skei 
ble det satt i gang påny. På Høsbjør lyktes 
man ikke, men Skei Golf lever i beste vel-
gående. Attpå til med nasjonalparker i  
nærområdet. Så der kan myndighetene  
få i pose og sekk. Men golfeffekten er  
nærmere enn du tror…

Johan Brinch Foss,  
Faggruppe golfhistorie

Høsbjør var først med golfeffekten

OMSPILL OG Q-SCHOOL-GARANTI PÅ ELIAS
Elias Bertheussen fortsetter å imponere i Nordic League. Etter 
en andreplass i Landeryd Masters sikret han seg plass i steg 2  
av Q-School.

Trønderen står nå med to seiere og en pallplassering i årets Nordic League og er 
i ferd med å sikre seg kortet til neste års Challenge Tour uten hjelp av wild cards.

Bertheussen måtte ut i omspill med svenske Henrik Styrehed for å avgjøre 
Landeryd Masters, og etter tre omspillshull måtte nordmannen gi tapt.

Tapet var av det bittersøte slaget, ettersom han hoppet opp til fjerdeplass på 
Nordic League-rankingen og samtidig sikret å gå rett inn i trinn 2 av høstens 
Europatour-kvalifisering.
– De som kjenner meg, vet at jeg hater å tape, men jeg kan ikke være annet enn 
storfornøyd med ukens spill, konstaterte han etter runden.
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Luksusvilla i La Quinta (Golf Valley). Villaen er perfekt for golfere, familier, venner 
og firmaturer. Moderne og komfortabel villa med både sjø- og golfutsikt, er 
tilgjengelig for kort- og langtidsleie. 

Villaen har en flott beliggenhet i det ettertraktede området i hjertet av Nueva 
Andalucia, 10 minutters kjøring til Puerto Banus. Villaen har 5 store soverum, 4 
bad, et fullt utstyrt kjøkken, romslig stue, egen TV-stue, biljardbord, en elegant 
spisestue med plass til 10 personer og en utvendig spiseplass med grill. 
Uteområdet har også en vakker og velstelt hage, et luksuriøst oppvarmet 
svømmebasseng, jacuzzi, bar, bordtennis og en fin overbygd terrasse. 

Denne villaen passer for inntil 14 personer. Det er romslig og lyst, med store 
vinduer, høyt undet taket, og har definitivt en wow-faktor. Mulighet for 
gulvvarme og oppvarmet basseng, gratis Wifi/Internett. 
Pris fra kr 20.000 pr. uke.

For booking eller mer informasjon, ta kontakt på 
villahelena@powerinvest.no eller mobil +47 90858015

LUKSUSVILLA TIL LEIE I MARBELLA, 
SPANIA
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