GOLFPULS

Hvem er vi?
Hvis du skal finne din identitet, må du ha en historie å fortelle. Vi som skriver «Norges golfhistorie» er i så
måte dobbelt kvalifisert.

VI KARTLEGGER GOLF-NORGE
Norsk Golf har i høst analysert medlemslistene i Golfbox. Vi har kartlagt Norges største klubber
og klubbene med flest juniorer og pensjonister.
TOPP-10 FLEST MEDLEMMER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Preikestolen GK
Holtsmark GK
Oslo GK
Sandnes GK
Fana GK
Grønmo GK
Haga GK
Stavanger GK
Drøbak GK
Bærum GK

3056
2698
2304
1999
1815
1756
1733
1701
1642
1633

TOPP-10 FLEST
JUNIORMEDLEMSKAP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
9.
10.

Oslo GK
Ballerud GK
Fana GK
Kjekstad GK
Holtsmark GK
Preikestolen GK
Sotra GK
Bærum GK
Asker GK
Sandnes GK

350
220
192
166
161
153
148
148
129
120

TOPP 10 HØYEST ANDEL
JUNIORMEDLEMSKAP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ibestad GK
Ballerud GK
Namdal GK
Nesbyen GK
Namsos GK
Sotra GK
Sunnfjord GK
Kjekstad GK
Oslo GK
Ringerike GK

39,47 %
24,34 %
20,18 %
17,81 %
17,75 %
17,41 %
17,28 %
15,23 %
15,19 %
15,17 %

TOPP-10 HØYEST ANDEL
PENSJONISTMEDLEMSKAP (67+)
(15 stk.)
(220 stk.)
(22 stk.)
(70 stk.)
(30 stk.)
(148 stk.)
(52 stk.)
(166 stk.)
(350 stk.)
(44 stk.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Husøy GK
Grini GK
Hinnøy GK
Alsten GK
Krokhol GK
Vestfold GK
Tingvoll GK
Ekholtbruket GK
Ski GK
Randaberg GK

55,32 %
41,35 %
38,03 %
35,29 %
34,95 %
33,10 %
32,26 %
30,82 %
31,72 %
30,00 %

TOPP-10 FLEST
PENSJONISTMEDLEMSKAP (67+)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oslo GK
Grini GK
Drøbak GK
Vestfold GK
Haga GK
Bærum GK
Asker GK
Stavanger GK
Oppegård GK
Larvik GK

529
497
446
434
392
370
311
266
250
248

(Kilde: Golfbox 31.07.14)

Vårt mandat er tredelt; webside, golfmuseum og arkiv. Det er nok websiden
våre lesere er mest interessert i. Selv om
flertallet av oss i Faggruppe golfhistorie
har passert middagshøyden, forsøker vi
å være litt moderne. Det vil si at vi satser
på elektronikk og ikke papir. Resultatet
finner du på www.golfhistorie.no.
I tillegg har vi en egen Facebook-side:
www.facebook.com/golfhistorie. «Liker»
du den?
Bøker er både koselige og nyttige å bla i,
men mediet er statisk. Eventuelle feil blir
stående, og nye opplysninger krever ny
utgave. Vi forstår – og beundrer – dem som
skriver fargerike jubileumsbøker for sine
klubber. Der ligger svært meget av vårt
kildemateriale. Hvis dere ikke inkluderer oss
frivillig, skal vi nok klare å spore dere opp.
Det skjer mye i golf-Norge. Ikke alt er
positivt. Mange klubber sliter med dårlig
økonomi og redusert medlemstall. Noen
må gå så langt som til skifteretten. Og
tross alt – nye kommer til. På vår webside
har vi et eget menyvalg som heter «klubbutvikling». Der finner du en til enhver tid
oppdatert liste over alle klubber i Norge,
både aktive og nedlagte, fremstilt både
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Faggruppe golfhistorie, fra venstre: Johan
B. Foss, Arne Ramstad, Jens N. Engelstad,
Anna Dønnestad, Henrik N. Ovenberg

norskgolf.no.

www.golfhistorie.no
facebook.com/golfhistorie
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Klassevinnere i Senior Tour 2014. Fra venstre: Alf Magne Skjønhaug, Daniel Danson,
Marit Elisabeth Bjelvin, Asbjørn Ramnefjell, Erik Økseter ogTerje Engebretsen.

Terje Engebretsen (66) er en helt alminnelig mann fra Aurskog. Nesten.Rent bortsett fra at han som flymekaniker har levd ut guttedrømmene
ved å skru på noen av de mest ubegripelige tekniske vidundre du kan tenke deg. Uten å fly selv.
til å true lederen i klasse 2.
I klasse 1 var det også duket for en batalje.
Men også denne gang ble Asbjørn Ramnefjell
for sterk for en jagende og meget «pokalsulten» Geir Spanli.
Søndag spiller Terje Engebretsen sitt livs
runde. Dermed vinner han finalespillet. I ventetiden mens sekretariatet finregner på sammenlagtresultatene avholdes en Shoot Out til inntekt for Kreftsaken.

og klubber hadde arkivert dette på samme
måte
og under samme paraply. Riksarkivet er
med på laget, og faktisk går NGF foran
– også dette med Faggruppe golfhistorie
som pådriver.
Det er vår historie. Hvis du har hørt den
før, gjør det ingenting. En god golfhistorie
kan gjerne gjenfortelles.

Les alle de komplette oversiktene på

Terjes magiske trippel
Men her en varm og vakker høstdag på Kongsberg GK gikk denne blide og glade karen nesten
til himmels.
Stedet er allerede nevnt. Det var Senior Masters
Landsfinale over to dager under fenomenale
bane- og værforhold. De avgjørende slag om
de klassevise seire i Senior Tour 2014 skulle
slås. Og det ble slått så det riktig forslo i «to
heile dagar til ende».
Lørdag spiller Terje greit, men ikke godt nok

individuelt og grafisk. Det er detaljopplysninger om hver klubb, i den grad vi har
klart å samle inn. Noen klubber har en
historie å fortelle, og da er den bare et
tastetrykk unna.
Vi ønsker å beskrive alle begivenheter av
historisk verdi. Det er 90 år siden den eldste
golfklubben ble stiftet i Norge, og mer enn
100 år siden de første slag ble slått. Vi har
ingen ambisjoner om å være golfens Wikipedia, men dersom dokumentasjonen finnes
og blir gjort tilgjengelig, vil vi legge den inn
på vår webside og kanskje også på vår tidslinje; bærebjelken i www.golfhistorie.no. Det
betyr at også du kan være bidragsyter.
Husk at bilder er minst like viktige som
tekst.
Våre skandinaviske naboer har begge
permanente golfmuseum. Vi tror ikke en
norsk variant ville bli nedrent. Men vi har
tro på et nasjonalt idrettsmuseum med en
tydelig golfavdeling. Som ett av de største
særforbundene i NIF er det bare naturlig at
NGF går i bresjen, med hjelp av Faggruppe
golfhistorie. Har du tenkt over hvor mye
kulturhistorie som er nedfelt i det frivillige
idretts-Norge? Tenk deg hvilken kulturskatt det ville ha vært om både særforbund

Et provisorisk utslagssted blir gjort i stand
rett nedenfor klubbhuset slik at man kunne
slå seg inn på greenen på hull ni.
Leverandøren av Bidrie 1 hadde gitt en elektrisk
tralle som premie til den som kom nærmest hullet.
Spillerne fikk kjøpe to slag for 100 kroner og det
var stor aktivitet, mye hojing, jubel og buing
etter hvert som presisjonen økte. Lenge var
det kvinnelig dominans. De har en egen følelse
med nærspillet. Inntil Terje Engebretsen fant ut

at han måtte være med å bidra.
Slaget så ikke fryktinngytende ut. Litt i korteste
laget, kommenterte forståsegpåere, men ballen
hadde sin egen tydelige vilje og klare mål: Hullet.
Med Terjes Hole-in-one var konkurransen over og
tralla hans. Men ikke nok med det.
Dagens spill holdt også til seier i klasse 2. Dermed
fikk han også et kjærkomment opphold i en uke på fenomenale Mar Menor i Spania i premie fra Premium reiser.
Mer fullkommen oppfyllelse av tre ønsker på en
gang kan selv ikke Kinderegg gi.
På en annen side; når du er fylt 66, så gjør du
som du vil.
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