GOLFPULS

deg rolig og får ned pulsen. Men det kan også slå andre veien. Jeg
husker jeg selv presterte best med en rolig følelse i kroppen og var
fokusert, men med et høyt spenningsnivå. Lav puls og høy spenning
var det ideelle. Det er sjelden man klarer å oppnå den tilstanden, og
jeg kan se for meg at det blir vanskeligere med betablokk. Jeg ville
tro at man kan bli litt «likegyldig», uten at jeg vet noe mer om det.
– Ettersom det ikke er noe som beviselig hjelper å ta for golfere,
var det sjeldent eller aldri noe samtaleemne oss spillere imellom,
konkluderer Bjørnstad.
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Henrik Bjørnstad er overrasket over dopingavsløringene rundt Vijay
Singh. Doping var sjelden et samtaleemne mellom spillerne da han
selv spilte på touren, sier han til Norsk Golf.
Sports Illustrated kunne i slutten av januar avsløre at Vijay Singh og
ﬂere andre idrettsstjerner har benyttet seg av ulovlige preparater
som stimulerer hormonell vekst. Singh skal senest i november ha
brukt nærmere 9000 dollar på det ulovlige preparatet «deer antler
spray», som inneholder det ulovlige anabole vekststimulerende stoffet IGF-1.
Stoffet er forbudt i alle store idretter, inkludert på PGA-touren. I
kjølvannet av Sports Illustrated sin avsløring, sier Singh at han ikke
visste at sprayen han har benyttet seg av, har vært ulovlig.
– Jeg husker det var en periode for syv-åtte år siden da det begynte
å bli veldig populært å henge seg på treningsbølgen. Tiger tok golfen
til et nytt nivå på den fronten der, og mange begynte å trene. I starten da jeg kom på touren, var bussene helt tomme for folk, og plutselig var de helt fulle med spillere som stod på tredemølla. Folk vokste
mye og fort, men om det var noe ulovlig bruk, det aner jeg ikke. Jeg
tviler egentlig på det. Jeg ser ikke noe likhetstegn med å bli stor og
sterk og det å gjøre birdies, sier Bjørnstad når Norsk Golf ber ham
forklare Sports Illustrateds dopingavsløringer.
– Hvorfor tviler du på at doping er utbredt på touren?
– Det ﬁnnes jo ingenting som jeg kan se gjør deg til en bedre golfer.
Det må i så fall være betablokker som jeg har hørt får deg til å føle

Atlungstad grasrotvinneren i 2012
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Med 114 323 kroner topper Atlungstad GK for andre år på rad listen over grasrotmottakere blant norske golfklubber. Norsk Golf gir deg oversikten.
Daglig leder Pål Jan Stokke forklarer det med at klubben er aktivt ﬂink til å verve nye
lotto- og tippespillere.
– Alle midler hjelper når man skal få et golfanlegg og klubb til å gå. Heldigvis har vi
ﬂinke folk, og både driftsselskap og klubb har vært ﬂinke til å levere gode resultater.
Grasrotmidlene går til klubbdrift, og det er mange ﬁne ting å bruke penger på.
– Vi har satset på de yngre, barne- og ungdomsarbeid og nytt utstyr på treningsområdet. Det er viktig å satse på de unge, for vi må alltid fortsette å fylle på i bunn. Golf
er en morsom sport, og ikke alle barn kan spille fotball og ishockey. Vi trenger dem,
og da må vi kunne gi dem et godt tilbud, fastlår Stokke overfor Norsk Golf.
På plassene bak Atlungstad følger Moss & Rygge- og Østmarka Golfklubb. Moss &
Rygge, Vestfold og Østmarka topper listen over grasrotandelgivere. Se oversikten
for 2012 nederst i artikkelen.
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Grasrotandel

1. Atlungstad GK - kr 114 323
2. Moss & Rygge GK - kr 103 942
3. Østmarka GK - kr 100 387
4. Vestfold GK - kr 84 666
5. Losby GK - kr 77 427
6. Oppegård GK - kr 75 860
7. Sorknes GK - kr 74 950
8. Mjøsen GK - kr 74 043
9. Hakadal GK - kr 73 347
10. Meland GK - kr 72 471
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Antall grasrotandelgivere

1. Moss & Rygge GK - 242
2. Vestfold GK - 224
3. Østmarka GK - 219
4. Hakadal GK - 215
5. Asker GK - 206
6. Grenland GK - 204
7. Mørk GK - 201
8. Oppegård GK - 201
9. Trondheim GK - 187
10. Bjaavann Gk - 185

Bertheussen
klar for Asia-touren
Elias Bertheussen gjorde jobben i Q-School-ﬁnalen og er klar for
Asia-touren.
En avsluttende runde på én over par var nok for å få jobben gjort
for Elias Bertheussen, som klatret fra 24. til en delt 21. plass i
sisterunden av Asia Tour-kvalet i Hua Hin i Thailand.
Dermed endte han fem under par for turneringen, to slag innenfor kvalgrensen.
Fjorårets Norgesmester blir nå den syvende norske spilleren på
en av de store tourene i 2013. Espen Kofstad er Norges eneste
representant på Europa-touren, Suzann Pettersen vil få selskap
av Marita Engzelius på LPGA-touren, mens Marianne Skarpnord,
Benedikte Grøtvedt og Cecilie Lundgreen blir fast inventar på
Ladies European Tour.
Det var i et intervju med Norsk Golf i fjor vår at Bertheussen
først kunne avsløre at han hadde planer om å spille årets kvaliﬁsering i Asia. Noen måneder senere står han nå med Asia
Tour-kortet.
– Jeg føler jeg har utviklet meg som golfspiller hvert år og må
bare fortsette å ta nye steg. Jeg liker meg godt i Asia. Jeg har likt
asiatisk golf siden vi vant junior-VM i Japan. Maten og været er
det heller ingenting å utsette på, sa Bertheussen til Norsk Golf
kort tid etter å ha sikret kortet.
Er du spent på hva som venter deg?
– Selvfølgelig er jeg spent. Jeg vet jo ikke helt hva jeg går til.
Men jeg gleder meg til å ta den sjansen jeg har gitt meg selv!
Norsk Golf gratulerer!

Nøkkeltall for 2012
Totale grasrotandeler i Norge
Grasrotandeler til golfklubber
(+8,26% fra 2011)
Antall golfklubber
Gjennomsnitt
Høyeste mottaker
Laveste mottaker

-

kr 340 087 735
kr 4 586 585

-

167
29 734
kr 114 323
kr 2
Kilde: Norsk Tipping

«Antall slag jeg har brukt,
synker betraktelig hver gang
jeg har et scorekort» Ukjent
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Hjelp! Vi er på Facebook

– Ser ikke likhetstegn mellom muskler og birdies

Faggruppe golfhistorie har gjennom fem år samlet og systematisert norsk golfs historie fra den antatte starten i
Rauma i 1902. Nå trenger de hjelp med Facebook!
Golfhistorie.no ble presentert for et fulltallig Golfforum i
november 2012. Assisterende generalsekretær Rune Hauger,
som i 2007 tok initiativet til styrevedtaket om å samle historien, ﬁkk æren av å «trykke på knappen» som lanserte
websiden.
Golfhistorie.no vil kontinuerlig bli oppdatert, både når det
gjelder historikken så langt, og om det som skjer i årene fremover. Det er mye som fortsatt gjenstår å samle inn og systematisere fra årene 1902-2012. Denne perioden vil for øvrig
være dynamisk ettersom temaer/begivenheter på tidslinjen
vil kunne bli fjernet og nye lagt til.
Mange har spurt om det skal lages en bok basert på faggruppens underlag. Vårt svar er at vi lever i den digitale tidsalder, og at vi konsentrerer oss om de digitale medier. Dette er
også noe Kulturdepartementet ﬁnner fornuftig, og de har av
den grunn støttet arbeidet økonomisk. Skulle forbundet noen
gang ønske å markere et jubileum, ved å lage en bok, en DVD
eller hva enn den tidens formidlingsmedium vil være, vil mesteparten av stoffet være tilgjengelig på websiden og i det
øvrige stoff faggruppen til enhver tid vil ha samlet og lagret.
Faggruppen innser at websider har sine begrensninger i
dagens og fremtidens digitale sosiale verden. Websiden er
knyttet opp til YouTube og Facebook. Faggruppens medlemmer greier å håndtere YouTube, men Facebook gir oss nye og
ukjente utfordringer. Til det trenger faggruppen forsterkning
av en person som har lyst til å delta på lik linje med de øvrige
medlemmer. Vedkommende må ta hovedansvaret for oppfølgingen og «overvåkingen» av vår side på Facebook, slik at de
som er på denne sosiale kanalen opplever at den er aktiv og
at vi deltar i diskusjonene. Vi planlegger bl.a. å oppfordre til
innsendelse av golfrelaterte anekdoter (korte, spøkefulle
fortellinger med et tydelig poeng, som oftest med en viss
grobunn i virkeligheten), som vi så vil samle under en egen
rubrikk på websiden.
Er du den vi søker, håper vi du tar kontakt. Kontaktinformasjon ﬁnner du på www.golfhistorie.no, nederst til høyre under
Om golfhistorie.no.
Jens N. Engelstad, faggruppens leder

TIDSRIKTIG ANTREKK: Arne Ramstad og Jens Engelstad
lanserte golfhistorie.no på Golfforum i november.
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