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Aldri for sent å debutere
med 'flagget på brøstet'

Ikke bare til å le av
"Columbus went around the world in 1492. That isn't a lot of strokes when you consider the course." (Lee Trevino)
Tekst: Johan Brinch Foss, Faggruppe golfhistorie

D

TEKST // FOTO Espen Olafsen, Norsk Senior Golf

e av oss som har levd en stund,
vet at livet ikke er for pingler.
De av oss som i tillegg er bitt
av golfbasillen, vet at heller ikke det er
noen spøk. Tvert imot – det er dødsens
alvor. Winston Churchill illustrerte
alvoret med at "Golf is a game who´s aim
it is to hit a small ball into an even smaller
hole with weapons singularly ill-designed
for the purpose." Mange smiler av et
feilslag. Det kaller jeg et klinisk smil. Et
smil som ikke kommer fra hjertet.
Riktignok synes vi i faggruppen at
golfhistorie er morsomt å drive med.
Men det påkaller sjelden den høyrøstede
latteren. Dessuten er vi litt anglofile av
natur – hvilken golfspiller er ikke det
– og setter større pris på den litt mer
underfundige formen, godt representert
ved britisk understatement. "The people
who gave us golf and called it a game are
the same people who gave us bag pipes
and called it music."
Heldigvis er det mange som ikke tar
golfen like seriøst som oss. Både kjente
spillere og spillere som er mer kjent for

andre talenter. Bob Hope (1903–2003)
er kanskje den mest kjente humorist
av dem alle. Han var faktisk en meget
dyktig spiller og har gjort seg selv
udødelig gjennom Bob Hope Classic,
et fast innslag på PGA Tour. En stor
avdeling er viet Bob Hope i golfens Hall
of Fame ved San Augustin i Florida. Vel
verdt et besøk. Han spilte golf med – og
gjorde godmodig narr av - sine mange
presidentvenner. "President Eisenhower
has given up golf for painting. It takes
fewer strokes. Selv mente han at Golf is
my real profession. Entertainment is just
a sideline. I tell jokes to pay my greens
fees". Med temmelig falsk beskjedenhet,
annonserte han at "Titleist has offered me
a big contract not to play its balls."
Golfspillet foregår på en sosial arena. En
utmerket måte å 'treffe' nye mennesker
på. "If you think it's hard to meet new
people, try picking up the wrong golf ball."
(Jack Lemmon) Og hvem er ikke bestevenner med klubbens pro? Min pro lærte
bort bunkerslag med følgende råd om
stance: "Kneel down, put your hands together and look up." Om jeg skulle trenge

en sandwedge i tillegg til guds nåde,
foretrekker jeg en med ost og skinke.
Ellers formaner David i likhet med de
fleste pro'er viktigheten av å keep your
head down. Det tror jeg er fordi han
ikke vil at jeg skal se hans upassende
munterhet etter et feilslag. Det hender
likevel at jeg treffer ballen(e). "While
playing golf today, I hit two good balls.
I stepped on a rake."
Vi som spiller golf i Norge, må av og til
haste innendørs når guds vrede tordner
og lyner over våre prestasjoner. "If I'm on
the course and lightning starts, I get inside
fast. If God wants to play through, let him."
(Bob Hope) Men tidligere PGA-spiller Lee
Trevino har kanskje et enda bedre råd.
"If you're caught on a golf course during a
storm and are afraid of lightning, hold up a
1-iron. Not even God can hit a 1-iron."
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Norsk Senior Golf har hatt en medlemsøkning på drøye 500 seniorspillere i 2016.
Selvfølgelig hjalp det godt at EGA og NGF besluttet å senke aldersgrensen for
seniorer til 50 år for å oppleve nye utfordringer på golfbanen. For det er det i
hovedsak NSG tilbyr sine medlemmer gjennom et omfattende utvalg av turneringer
over nesten hele landet.
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år omfattet Callaway Senior Tour 140 turneringsdager på 82 baner. Ved å delta på minimum
sju av disse og minimum fem av 23 spesielle 'uttaksturneringer' kunne våre seniorspillere
kvalifisere seg til EGA Lagmesterskap (kvinner og menn), ESGA Lagmesterskap for menn, Marisa
Sgaravati/ESLGA 65+ for kvinner, ESGA Masters 70+ for menn og ikke minst landskamper mot Portugal, England, Danmark og Sverige.
DRØMMETUR TIL SAGAØYA. Nytt på årets representasjonsprogram var landskamp mot
Island. Dit reiste en kampklar og forventningsfull gjeng bestående av fire kvinner og åtte menn. De gikk
riktignok på et dundrende nederlag, men turen til Sagaøya, og ikke minst spill på golfbanen på Vestmannaeyjar, ble en fantastisk opplevelse for livet. En av spillerne, Anne Ki Klemetsen, Hof GK uttalte:
– Takk for at vi fikk oppleve dette. Vestmanaøyene – wow. At tapet for Island ble dundrende gjør ikke så
mye. Opplevelsen var stor uansett. Været var alt – sol, regn, varmt, kaldt og vind. Guanolukta i havna på
Vestmannaøyer, Heimaøy var intens. Men som vi sa da jeg var liten: "Det lokta pænga".
GLEDER SEG TIL Å FYLLE 70. Det er få andre idretter der så mange gleder seg til å fylle 70 år
som i golf. Da runder du et 'adelsmerke' som gjør at du kan delta i ESGA Senior Masters 70+
(Europamesterskap 70+). Tro likevel ikke at det er a walk in the park å kvalifisere seg til å spille med
flagget på brøstet. I Norsk Senior Golf, som administrerer Senior Tour og uttak til mesterskapet, er det
hele 817 spillere som kjemper om de 12 plassene (seks brutto og seks netto) på laget. I årets mesterskap
i Belgia gikk det norske nettolaget helt til topps.
BATTLE OF BRITAIN. Av de 109 ulike representasjonsoppgavene medlemmene av NSG kan være
med å kjempe om, får hver spiller kun lov å være med på én.
NSG opererer ikke med et fast landslag, men fordeler oppgaven 'solidarisk' etter spillernes plassering på OoM etter mesterskapenes og landskampenes kvalitative 'status' der EGA Lagmesterskap rager
desidert høyest.
Stas er det også å bli tatt ut for å spille mot United Kingdom. Denne landskampen spilles av seks
brutto- og seks netto-spillere og består av fourball bestball første dag og singlematcher annen dag er
en av sesongens store begivenheter.
I år gikk turen til Lydd GC i Kent syd for London, og for første gang på mange år klarte Norge å få
med seg trofeet The Viking Ship hjem til Norge. Laget besto av: BRUTTO: Jan Andersen, Drammen GK,
Pål Christiansen, Vestfold GK, Rune Bartnes, Sotra GK, Ulf Kristiansen, Asker GK, Rune Kleiv, Grønmo GK og Erik Isaksen, Hauger GK. NETTO: Gunnar Skrautvol, Oslo GK, Erlend Wiik, Drøbak GK,
Jon Ragnar Krogstad, Kongsvingers GK, Jan Martin Lyng, Haga GK, Knut Bøhle, Onsøy GK og Gunnar
Ellingsen, Aurskog Finstadbru GK.

Krevende spillestrategi med Atlanterhavet som sidevannshinder.
Det å spille 'Med flagget på brøstet' er
en stor motivasjonsfaktor for den unike
aktiviteten i Norsk Senior Golf. Her er
det norske laget på plass i Spania under
årets 'Europamesterskap'.
Norges kaptein Gunnar Skrautvol (til høyre)
tar stolt imot trofeet 'The Viking Ship'.

Flere opplysninger om Norsk Senior
Golf sitt virke og medlemstilbud
finner du på www.seniorgolf.no.
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