KOMMER:

GOLFPULS

Vår største utstyrstest noensinne!

Kjærligheten blomstrer

Vi går inn i vårt tredje år med utstyrstester og informasjon til dere lesere. I år har vi tatt det hele til et nytt nivå.

FOR TUTTA

En årvåken journalist på stedet lurte på hvem den blåkledde
mannen som fulgte Tutta under åpningsrunden var. Tutta avslørte
hvem den mystiske personen var, til den kinesiske pressens store
glede.
– Det er kjæresten min Christian! Vi er begge norske, like gamle,
og fra samme by. Vi møttes gjennom felles venner, kunne Tutta
avsløre
Etter det Norsk Golf kjenner er hans fulle navn Christian Ringvold, han er 33 år gammel, og de ble sammen i fjor høst. Han var
blant annet med da Team Norway hadde treningssamling hjemme
hos Tutta i Florida i februar.
Tutta har tidligere uttrykt hvor vanskelig det er å kombinere
livet som idrettsutøver og en kjæreste privat. Skal vi tro Tutta
fra torsdagens pressekonferanse, går dette nå på skinner.
– Han er en tidligere skiløper som gikk mye på ski da han var
yngre. Han har stor forståelse for den livsstilen vi har og de
ofringene vi gjør. Han respekterer virkelig antallet timer jeg må
tilbringe på banen. Det er til stor hjelp, og det er veldig bra å ha
en man kan dele hva man holder på med, sier Tutta.
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Tutta vinner både på og utenfor banen. Under en turnering i Kina bekreftet hun at hun har fått ny kjæreste.

MILLIONSMELL
I RETTEN FOR KONGSVINGERS GK
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Tre tidligere medarbeidere ved Kongsvingers GK saksøkte i
januar klubben etter å ha blitt erstattet av nye banearbeidere. For tre uker siden tapte klubben i tingretten
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Kongsvingers GK risikerer sin tredje konkurs på to år, etter at de tre
tidligere banearbeiderne Lukasz Przybylski, Manuel Sanchez og Roger
Olsen vant i retten fredag. Det melder glomdalen.no.
Dersom dommen fra Glåmdal tingrett blir stående, må klubben ut
med over 1,1 millioner, inkludert egne saksomkostninger. De tre saksøkerne er tilkjent 518 500 kroner i erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, i tillegg til 320 000 kroner i saksomkostninger. I tillegg kommer
golfklubbens egne saksomkostninger, skriver glomdalen.no.
Det er dårlig nytt for en klubb som gikk til retten med tom
klubbkasse.
- Klubbkassa er tom, og mange stiller seg nå avventende til klubben
i påvente av utfallet av denne saken, vitnet styreleder Jan Petter
Torgersrud i januar.
Glåmdalen tingrett delte seg i et flertall og mindretall. Flertallet konkluderte med at Kongsvingers golfklubb ikke hadde lov til å ansette de
tre saksøkerne i midlertidige stillinger i 2012. Mindretallet i tingretten,
representert ved arbeidsgiverrepresentanten vektla at golfbanedrift
er sesongpreget, og at dette var en forutsetning som lå til grunn for
de tre banearbeidernes avtaler.
Golfklubben har nå noen uker på seg til å vurdere en videre anke til
lagmannsretten. Dommen er dermed foreløpig ikke rettskraftig.
Klubbens styreleder, Jan Petter Torgersrud sier til glomdalen.no:
- Vi tar dommen til etterretning. Samtidig har vi merket oss at det
var dissens i tingretten, og det er realistisk at vi kommer til å anke.
Men først skal vi sette oss ned og studere dommen nærmere.

Årets viktigste utstyrstest foregikk som tidligere år i Portugal. Gjennom samarbeid med
Dansk Golf kunne vi hente inn ekspertise, tekniske hjelpemidler og få tilgang til flere køller
enn noen gang før. Vi har testet:
15 drivere
15 fairwaywoods
15 hybrider
25 typer jern
12 wedger
18 typer baller
12 puttere
+ en del gadgets
Dansk Golf stilte med pro med erfaring fra
Challenge Tour og European Tour, og ikke
minst en TrackMan. Dette verktøyet gir oss

uvurderlig hjelp når produkter skal evalueres
på en objektiv måte. Vi sitter på en stor
mengde tall som viser forskjellene på årets
nye køller. Eller mangelen på forskjeller, i
mange tilfeller. TaylorMade SLDR og Callaway
Big Bertha Alpha er to produkter som var
naturlige å teste grundig på TrackMan. Fungerer virkelig sklivekten på SLDR? Hvordan er den
på spinn? Og vil Big Bertha Alpha bli en helt
annen driver ved å snu kjernen rundt? Vi tror vi
har svarene.
I årets andre utgave av Norsk Golf som kommer i april, legger vi fram tall og vurderinger fra
testen. I tillegg til dette fortsetter vi med de
grundige testene våre der enkelte produkter
blir gått nøye etter i sømmene. Balltesten er
på plass igjen i ny og bedre utgave. Senere i år

kommer også en veldig interessant gruppetest - hansker. Vi ser nærmere på alt fra økonomi- til toppmodell og regnhansker. Gadgets
og treningshjelpemidler kommer sterkt allerede fra #1 der vi finner SkyPro svinganalyse
og Garmin Virb Elite actionkamera. Bushnells
nye lasere er på vei og som foregående år trasker vi rundt på norske og utenlanske golfbaner
med diverse golfsko for å finne ut om de holder det de lover. Low tech og high tech, alt
skal få plass.
Nybegynnere vil nok finne testen vår av helsett interessant. Wilson, TopFlite, Royal Golf,
Olyo og Black Owl kommer til testbagen vår. Å
teste toppkøllene er alltid artig, men vel så
gøy er det å sette søkelys på at golf ikke trenger å koste en formue!

Norsk golfhistorie
Fra sekunda til prima(donna)
Suzann Pettersen har virkelig satt norsk damegolf på det internasjonale kartet, og kan
med rette kalle seg golfens prima donna – selv om hun i skrivende stund «bare» er nest
best i verden.
Slik har det ikke alltid vært. Kristiania (senere
Oslo) Golfklubb ble stiftet i 1924, som den første golfklubb i Norge. På stiftelsesmøtet var
det 40 herrer – ingen damer. Kvinnene var pent
nødt til å stille seg i annen rekke. I 1929 var
medlemstallet steget til 185, hvorav 33 kvinnelige, men det sies ingenting om hvorvidt de var
aktive. På bilder fra tiden 1925 – 1930 kan det
se ut som om kvinnene først og fremst deltok
som caddier for sine mannlige partnere. De fikk
i hvert fall ikke spille på lørdag og søndag og
andre helligdager.
Vi vil forsvare denne mannlige dominans med
datidens samfunnsorden. Mannen arbeidet,
mor gikk hjemme. Mor kunne spille i ukedagene, mens far måtte passe jobben. Når far
hadde fri, måtte kvinnene vike på golfbanen.
Først i 1938 besluttet styret i OGK at damene
aller nådigst fikk spille etter kl. 12 i helgene.
Hvor var suffragettene? I Norge fikk kvinner
alminnelig stemmerett i 1913. Men i Storbritannia fikk kvinner politisk stemmerett på like
vilkår som menn først i 1928, og golfens konservative kultur henger kanskje mer sammen
med utviklingen på de britiske øyer.
Da er det ikke så rart at de første

norgesmestre for kvinner ikke har norske navn.
Det første mesterskapet ble avviklet i 1932 og
vunnet av Aina Arfwedsson. Hun var gift med
en akkreditert svensk diplomat. Året etter vant
Barbara Palmer. Fra 1934 kjempet damene om
Sir Charley Wingfields pokal. Den mestvinnende
kvinnelige golfer i 30-årene het Kathleen Collett.
Hun vant Åpent Norsk Mesterskap hele fire
ganger (1934, 1935, 1937 og 1938). Maxine (Max)
Heyerdahl, gift med golfkjendis Olaf Heyerdahl,
vant mesterskapet I 1939. Så kom krigen.
Det ble ikke arrangert norgesmesterskap i
1946. Aasta Frimann-Dahl (senere Wahlstrøm)
ble norgesmester i 1947. Hun ble således den
første «helnorske» kvinnelige norgesmester.
Så fulgte Vibeke Malm, Annie Bergh d.e., Ingrid
Schnack og Ellen Ihlen opp med fortjente titler.
En systematisk oppbygging av norsk damegolf ble påbegynt i 1950 av Annie Bergh. Hun
hadde lang erfaring som internasjonal tennisspiller, og reiste på studietur til England, Frankrike og Danmark. Det medførte blant annet at
en egen damedag ble innført på Bogstad i
1952. Verden går fremover.
Døtrene Annie d.y. og Mette Bergh mønstret
på allerede som juniorer på Bogstad, og særlig

Mette (Mikkelsen/Bjørum) satte sitt preg på
norsk damegolf i flere tiår fremover. Hun var
første kvinnelige representant på Golftinget i
1968. Da tinget ble arrangert i Trondheim i
1970, ble hun avvist i døren med ordene:
«Beklager, men dette er en herreklubb – damer
har ingen adgang». Nevnes må også Gudrun
Johansen fra OGK. Foruten å være en meget
habil golfspiller, gjorde hun en formidabel innsats for golfsporten gjennom utallige verv i
klubb og forbund.
Den mest meritterte norske spilleren på 50og 60-tallet er Anniken Bruusgaard, senere
Langaard. Hun går inn i damegolfens historie
som en meget talentfull spiller med norgesmesterskap i alle årene fra 1959 til 1966. Bøbban Bjørge ble skandinavisk mester i 1969, Vivi
Horn i 1970. Med Mette Rinde på laget, vant
denne kvartetten trelandskampen mot Danmark og Sverige på Bogstad i 1969. Grunnlaget
var lagt for steget ut i den store verden. Først
og fremst med spillere fra Oslo Golfklubb.
Det tok ennå noen år før Cathrine Schrøder
Norderhaug ble den første norske kvinne på
Europa Tour i 1987. Senere har blant andre
Vibeke Stensrud, OGK, og Marianne Skarpnord,
Skjeberg GK, forsøkt seg med både gode og
mindre gode resultater. Men det er først med
Suzann at det har tatt av. Riktignok på LPGA
Tour, men det beste er godt nok. Det skal kvinner til for å få norsk golf på offensiven.

Johann B. Foss, medlem av NGFs
historiegruppe
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