
GOLFPULS

Karsten Solheim, Pings grunnlegger, spilte en gang med sin kone Louise på en bane i Phoenix i USA, men begge ble sendt av 
banen på hull nr. 2. De hadde startet før kl. 15.00 mens kvinner kun hadde adgang etter kl. 15.00. Noe senere kjøpte Karsten 
Solheim opp klubben med smitt og smule og ga så umiddelbart ledelsen sparken!

 
Tekst: Jens Engelstad

I Storbritannia og USA er det fortsatt 
klubber som ikke aksepterer kvinne-
lige medlemmer, og i noen klubber i 

USA aksepteres kvinner kun som ektefelle. 
Ved skilsmisse forsvinner hun. I Europa 
for øvrig var denne type diskriminerende 
holdning sjelden. I all hovedsak deltok 
kvinner her på lik linje med menn, men 
også her fantes det tilfeller der kvinner ble 
«diskriminert», bl.a. ved at det, som også i 
Norge til langt ut på 1900-tallet, var tider  
i uken de ikke fikk spille.

I 1800-tallets Storbritannia var kvinners 
fysiske bevegelser hemmet av datidens 
viktorianske krav til antrekk. Dessuten var 
bevegelsen som skulle til for å spille golf 
ansett som meget lite kvinnelig. Likevel 
viste det seg at kvinner som 18-årige Lady 
Margaret Scott kunne slå en guttaper-
ka-ball nesten 200 meter. Hun konkurrerte 
da også på likefot med sin far og sine 
champion brødre. I 1893 ble The Ladies 
Golf Union LGU stiftet, og kvinnenes 
første mesterskap ble spilt senere samme 
år. Initiativtager var Isette Pearson, en 
dyktig golfer hun også. Dessuten var det 
visstnok hun som oppfant og introduserte 
«Standard Scratch Score – SSS» som ga 
muligheter for etablering av det senere 
handicapsystem.

I 1905 giftet prins Gustav Adolf av 
Sverige seg med Margareta (1882-1920), 
barnebarn av dronning Victoria. Marga-
reta var kjent med golfsporten fordi hun 
allerede i 1880-årene hadde spilt golf på 
private baner i England, og senere i Dublin 
der hennes familie bodde i årene 1900-
1904. Hun introduserte idretten til sin 
mann, som ble kronprins i 1907 og konge 
i 1950. Sammen spilte de mye på en privat 
golfbane nær Sofiero slott i Skåne – og 
visstnok også hos nære venner i Danmark. 

Av bilder som det norske slott, etter til- 
latelse fra kongeparet, har stilt til dispo-
sisjon for www.golfhistorie.no, vet vi at 
kong Haakon spilte golf i England før han 
ble konge av Norge. Bildene viser ikke at 
dronning Maud, som også var barnebarn av 
dronning Victoria, også spilte. Det fore-
ligger heller ingen annen kjent dokumen-
tasjon på at hun spilte, men bildene viser 
med all tydelighet at hun i hvert fall var på 
banen sammen med daværende prins Carl. 
Ettersom Oslo ikke hadde en golfbane før 
i 1924, er det kanskje naturlig at hverken 
kong Haakon eller dronning Maud spilte 
golf etter 1905, i hvert fall ikke i Norge.

I 1905 utfordret amerikanske kvinner 
de britiske for første gang, og de britiske 
kvinnene vant overlegent 6,5-0,5.  

Denne matchen var starten på regel- 
messige «landskamper». De amerikanske 
kvinnene lærte imidlertid fort! En for-
smak på Solheim Cup? 

Apropos Solheim Cup: I 25-års jubileums- 
boken for Oslo Golfklubb, utgitt i 1949, ble 
hovedstadspressen spurt om hva som etter 
deres mening var den, eller de, viktigste 
grunner til at norske aviser befattet seg så 
lite med golf som stoff. Svarene var i all 
hovedsak som følger: Papirrasjonering, for 
få utøvere, ingen lesere som er interesserte, 
en idrett som leserne ikke forstår det dugg 
av, kun for de privilegerte, og sist, men  
ikke minst, fjernt fra alle forestillinger  
om idrett i ordets egentlige mening. 

Nå – 65 år senere – kan det se ut som 
man fra hovedstadspressen ville fått 
mange av de samme svarene på et liknende 
spørsmål. Det har nemlig ikke vært mye 
spalteplass viet Golfforbundets ønske om 
å søke Solheim Cup 2019 og det faktum at 
statsstøtte til en eventuell søknad ikke ble 
innvilget.  
Er det Golfforbundet som ikke har klart å 
få frem budskapet om hva Norges fjerde 
største i idrett er og betyr – eller er det de 
samme uengasjerte holdninger til idretten 
i 1949 som gjør seg gjeldende også i 2015?
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Kvinner fra back tee
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