GOLFPULS

Det var ikke bare på Vemork det ble utført
sabotasjeaksjoner under andre verdenskrig!
Da tyske offiserer ønsket å spille golf på Bogstad like etter invasjonen, tok baneformannen i Oslo Golfklubb grep.
Tekst: Arne Ramstad

F

or formann i banekomitéen,
Olaf Heyerdahl, var ikke
spesielt lysten på å slippe
okkupantene ut på fairwayene
på Bogstad. Løsningen ble å åpne for
dyrking av poteter og grønnsaker på
golfbanen!
Voksen gård stilte hest og plog til
disposisjon, og før de tyske soldatene
hadde rukket å snøre på seg golfskoene, dra på seg hanskene og vende
nesen mot Sørkedalen, hadde Heyerdahl og kompani harvet opp fairwayer
og greener.
Da forsvant raskt golfinteressen
blant tyske offiserer og soldater.
Men iveren etter å spille golf forsvant ikke blant klubbens medlemmer, som greide å skvise inn noen
runder mellom åkerlappene. Det ble
til og med gjort en hole-in-one før
freden kom til landet 8. mai.
Men selv under krigen var det
nærmest utenkelig å spille golf uten

Da krigen tok slutt i 1945 startet
arbeidet med å gjøre banen spillbar
igjen. I årene som fulgte ble flere av
de som var caddier under krigen noen
av våre beste golfere. Navn som Kaare
Kittelsen, Erik Osland og ikke minst
John Johansen gjorde seg bemerket
langt inn i 50- og 60-årene.

å ha caddie - en aktiv gjeng på cirka
25 mann tok seg av den biten.
David Hansson forteller:
«Jeg var caddie for Cato Aall og mener
å huske at han spilte sammen med
Arne Steckmest, gamle Noble Stibolt
og Gilbert Heron. På 9. hullet fikk Cato
Aall hole-in-one og da ble det med 9.
hull. Det ble stor oppstandelse det, vet
du. Da bar det rett inn i klubbhuset
for å feire med full middag. Jeg husker
at jeg ikke hadde fått penger av Cato
Aall, og jeg stod utenfor klubbhuset og
ventet (caddier fikk aldri komme inn i
klubbhuset – er du gal! - det var strengt
forbudt).
Omsider kom han ut til meg og da fikk
jeg hele 20 kroner. Og det var enormt
mye penger den gangen. For å gi et
eksempel på hvor mye det var, kan
jeg fortelle at en stor is med sjokolade
kostet 15 øre. Da kan du tenke deg at
20 kroner var veldig mye penger.»

Du kan lese flere utrolige
fortellinger fra sabotasjeaksjonen
på Bogstad, og golf under krigen,
på www.golfhistorie.no

HISTORISK: Ivrige golfere spiller golf mellom åkerlappene på Bogstad. (Foto: Oslo Golfklubb)
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Dette er en norsk bane - i februar!
Våren nærmer seg – endelig. Hos noen få heldige baner har den allerede kommet.
Mens store deler av golf-Norge må tilbringe vinteren enten
på innendørssentre eller utenlands for å svinge køllene, er
det noen få klubber som holder det gående utendørs på
sin hjemmebane.
Bildet til høyre er fra Solstranden Golfklubb utenfor Stavanger. Solastranden GK er den banen i Norge som pleier
å ha lengst sesong, og også i år har de holdt aktiviteten
gående gjennom nesten hele vinteren. I åpningshelgen i
februar hadde de over 200 spillere innom banen!

Det har vært en spesiell vinter flere steder i landet.
I romjulen ble det spilt et tosifret antall golfturneringer
utendørs i Norge, og Norsk Golf har de siste par månedene
mottatt rapporter om åpne baner både på sør-, vestog østland - og flere av den med sommergreener.
Besøk norskgolf.no for å se vår oversikt over åpne
baner. Kjenner du til åpne baner i ditt lokalområde?
Send oss tips på e-post til redaksjon@norskgolf.no!
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