
Hvis du av en eller annen grunn befinner deg i Haugesund og vil spille golf, har du flere 
valg. Haugalandet GK i Sveio og Haugesund GK på fastlandet, eller Nordvegen GK og  

Karmøy GK på Karmøy. 
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V
elger du det siste og slår opp Klubber i Norge i menyen 
på www.golfhistorie.no, finner du en meget kort beskri- 
velse: ”Karmøy GK ligger i Skudeneshavn. Klubben åpnet 
en 6-hulls bane i 1985 og utvidet senere til en 9-hullsbane 
som ble åpnet 2002. Her spiller man golf året rundt.” 

En sparsom og nøktern tekst som antakelig gjør at du velger én 
av de andre banene. Men historien bak Karmøy GK er atskillig 
mer fargerik enn som så. Den forteller om en pionérånd som er 
typisk for hvordan golf fikk fotfeste både her og der i vårt vid-
strakte land mot slutten av forrige århundre. 

Noen entusiaster kontaktet bonden som brukte et større om-
råde på Beiningen utenfor Skudeneshavn til beite for sine sauer. 
Vi skriver tidlig 80-tall, og de ville utvikle området til ”lek med 
golf”. Sydenden av Karmøy er ikke ulikt naturen mange steder 
i Skottland, med bergnabber rundt saftige gressarealer og utsikt 
utover Boknafjorden mot Kvitsøy og Stavanger i sør og innover 
Ryfylke mot øst. Det har sikkert inspirert dem som så potensialet 
i beitemarken. 

Mot alle odds var bonden positiv. Det ble opparbeidet ni provi-
soriske hull, og greenområdene ble klippet med en god, gammel- 
dags gressklipper. Halve ertebokser ble gravet ned og gjorde 
nytte som hullkopp, og hjemmelagde flagg markerte hvor. I dette 

landskapet kunne man boltre seg hele dagen med chipping over 
steingjerder og mat fra velsmakende lunsjkurver til avveksling. 

Nærmeste golfbane var Stavanger GK – halvannen time med 
båt over Boknafjorden. Der fikk golfentusiastene fra Karmøy 
anledning til å være passive medlemmer og oppnå Grønt Kort 
som den gang var inngangsbilletten til den ”ordentlige” golfen. 
Men entusiastene fra Skudeneshavn stoppet ikke der. Beiningen 
Invitational ble en årlig foreteelse med deltakere fra Stavanger, 
Haugesund og England! Og det dreide seg ikke bare om golf. 
Gamle og sjarmerende sjøhus i Skudeneshavn dannet rammen 
om festlig samvær, med og uten kostymer fra 30-tallet. 

En fin sommerdag banket det på døren i Søragadå. Svein Tot-
land fra Haugesund hadde med seg en gjest som hadde lyst til å 
delta i festlighetene. Han presenterte seg som Karsten Solheim. 
Selveste Mr. Ping! Han var en beskjeden og stillfarende mann 
som nok undret seg over golfens beskjedne kår på stedet. Men 
entusiasmen var den samme som han var vant til ”over there”. 

Skudeneshavn og Karmøy GK var bra nok for den nordmannen 
som har satt det mest tydelige fotavtrykket i internasjonal golf. 
Kanskje bra nok for deg også? La ikke den beskjedne reklamen på  
www.golfhistorie.no lure deg! 
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Du skal ikke skue hunden på hårene 
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Fra venstre: Svein Totland, Karsten Solheim, Inge Gilje og Theis Børge-Ask.

ENKLERE GOLFDRIFT!

Elektroniske Betalings Systemer AS 
Glynitveien 21, 1400 Ski

Tlf. +47 66 80 50 20
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Den selvbetjente betalingsløsningen NAYAX er installert ved over 4000 utsalgs- 
steder i Norge. Kunden betaler raskt, uten å taste pinkode, med VISA, Eurocard og 
Mastercard (chip, magnetstripe og contactless NFC). Kunden kan også betale med 
Vipps, Apple Pay, Google Pay, Monyx mobilapp eller verdikort. NAYAX - et trygt valg.

• Redusert behov for mynt i ProShopen.
• Frigjør tid til andre arbeidsoppgaver i ProShopen.
• Golferen kan betjene seg selv. Åpent 24/7.
• Alltid oversikt med online back office system med 

rapporter for salg, drift, prislister og lagerstyring 
i sanntid. 

• Skreddersy rapportene slik du selv ønsker. Se 
salgstrender, kostnadsanalyser og fortjeneste- 
marginer. 

• Alarm til sms og epost i tilfelle driftstans ved 
strømbrudd eller annet.

• Kundestøtte på norsk

Ta kontakt for mer informasjon og tilbud. 

NAYAX tar betalt når du gjør andre ting!
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