Fra Høsbjør til Starmoen

Terje Thronæs

Elverum golfklubb gjennom 25 år

”Golf –
et ballspill på kuperte, snauklipte gressbaner hvor man med bestemte
køller spiller en massiv liten ball fram til – og ned i et hull – på færrest
mulig slag.”

Forhistorien
Historisk sett har det fra tidligere tider vært en rekke fritidsspill verden over som minner om dagens golf.
Men skottene mener selv at de var de første, – allerede på 1400-tallet spilte vi golf her, sier de. Spillet ble
så populært at det skotske parlamentet i 1457 bestemte at golfspill måtte forbys! Det utkonkurrerte nemlig
de unge menns krigsopplæring! Den engelske kong James III fant også – av samme grunn som i
Skottland – å måtte forby spillet i 1470. Men på 1500 - tallet falt en av kongene selv for golfspillet, og da
ble det ”en kongelig sport”.
En av de første klubbene i Skottland het da også The Royal and Ancient Golf Club,
hjemmehørende på legendariske St. Andrews, den første golfbanen vår historie kjenner til. I et par hundre
år besto The Old Course av 22 golfhull, men i 1764 ble den gjort om til en 18 hulls
bane. Da hadde den nye sporten fått sine første regler, og turneringer ble arrangert.
Det tok likevel en del år før golfsporten spredte seg til andre land og kontinenter. Skotske
immigranter stiftet en golfklubb i South Carolina i 1786, men denne døde hen etter noen år, og først ca.
hundre år senere ble det skikkelig fart på denne sporten i USA. Den første golfklubb som overlevde
utenfor Storbritannia, kom imidlertid i Calcutta i India i 1829 mens man i Frankrike startet med golf i 1856,
og i Irland samme år.

Norges eldste bane,
”Kristiania Golfklubb”, ble stiftet 13. juni 1924. Utgangspunktet var ca. 150 mål innmark som ble stilt til
disposisjon av Westye Ekeberg, godseieren på Bogstad Herregård. Banen er utviklet og forandret i mange
etapper, og akkurat i våre dager - ved årsskiftet 2008 - får den igjen en ny ansiktsløfting. Dette var lenge
Norges eneste golfbane.
Norsk golf er en ung idrett. I 1950 var det fortsatt kun èn 18-hulls bane og to nihulls baner i Norge.
Sakte men sikkert økte antallet utover i 70-åra, men det var først på 90-tallet at golfsporten fikk sitt store
gjennombrudd her. I 1984 fantes 8 norske golfbaner, i 1989 16 og i 1997 hadde Norge 25 baner med 18
hull. Til sammenligning kan vi nevne at samme år (1997) hadde Sverige 394 baner klare, og i tillegg 50
nye baner under prosjektering. Først i overgangen til 2000 kom det vi kan kalle en liten norsk golfeksplosjon. I våre dager snakker vi om et baneantall i hele landet på 140. Da er 6-hulls baner ikke
medregnet.
I Hedmark var det på Høsbjør det startet, på det ærverdige turisthotellet oppe i Furnesåsen. Engelske
hotellgjester satte pris på å få noen golfhull å spille på under ferieopphold her, og en 9-hulls bane ble
ferdigstilt i 1932. Det var hotelleier Petter Louis Persen som på slutten av 20-tallet hadde lagt ut ca. 60 da
av oppdyrket mark til golfbane. Vi kjenner til at Gulla og Birger Lunke fra Elverum kjørte til Høsbjør enkelte
søndager med pent vær somrene 1937 og – 38 for å spille golf. Sønnen Viggo var med som ”caddy”.
Familien har i ettertid tatt vare på et par av køllene de brukte, og disse er i dag gitt til Elverum Golfklubb
og fins på veggen i proshopen vår.
”Europas mest kuperte golfbane”, ble det sagt om Høsbjør-banen. Hotellet hadde en blomstrende
periode i 30-åra, men så kom krigen og satte en stopper for denne ”fredelige kappestriden”, og ulike
direktører lot banen gro igjen. En ny hotelleier prøvde å blåse liv i hullene igjen så sent som i 1979, og
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Høsbjør Golfklubb ble faktisk startet igjen året etter av ivrige hamar-golfere. Lektor Inge Fjerdingstad sto i
spissen for entusiastene.
Følgende referat er funnet sammen med en navneliste på 20 personer..” som ønsket å bli
medlemmer”:
Referat fra stiftende generalforsamling for Høsbjør Golfklubb holdt på Høsbjør Hotell 26/6 1980.
Møtet startet med en befaring av banen ved Per Å. Bye. Fra interimsstyret møtte Irgens, Opsahl
og Taraldsen. Førstnevnte ble valgt til ordstyrer under møtet.
Pkt.1.
Pkt.2.

Klubben ble enstemmig foreslått stiftet under navnet Høsbjør Golfklubb.
Kontingenten ble fastsatt til kr. 500 for seniormedlemskap og til kr. 250 for
juniorer opptil 20 år. Det ble vedtatt full kontingent for 1980 og andelen herfra til Hotellet
skulle bestemmes av det framtidige styret etter varigheten av årets sesong.
Pkt.3. Valg.
Til undertegnelse av møteprotokoll ble valgt Bjørn Dæhli, Elisabeth Reistad, Knut
Lindman og Maalfrid Valsø.
Til styre ble interimsstyret enstemmig valgt. Dvs.: Inge Fjerdingstad, Dagfin Irgens, Jan
Opsahl, Jens F. Taraldsen og Tore Verbe. Styret velger selv formann etc. Til revisor ble
valgt Sjur Galaasen.
Eventuelt.
Det ble orientert om planer for åpningen 12/7 (utsatt til 26/7), om klubbrom og om salg/ utleie av
golfutstyr fra Hotellet.
Klubben kan skaffe halvsett av klubber(køller) med bag for ca. kr. 1000.
Møtet ble deretter hevet og protokollen undertegnet.
Hamar 10/7 -80
Inge Fjerdingstad
(for styret)

Jan Opsahl

Klubben ble notert som klubb nr. 8 i Norge med egen bane. ”Her var det lenge sauer og hester som
”klippet” fairwayene, og ofte måtte vi børste bort saueskitt på greenen før vi kunne putte”, sier
Fjerdingstad. Likevel – hele 77 spillere ble betalende medlemmer dette første året.
Men etter få år ble igjen banen liggende brakk. En ny eier hadde overtatt hotellet og hadde andre planer
for arealet. Igjen var gode råd dyre, for golfspillerne på Hamar ville ikke gi opp. De kom til å se mot øst.

Brannen på Starmoen
I Elverum hadde nemlig en brannkatastrofe skapt store utfordringer. Hele Starmoen-området ble svidd av i
en brann sommeren 1976. Store arealer – til sammen ca. 9.000 da – lå der med ett avskoget. Hva kunne
dette området brukes til? Kanskje man her kunne anlegge en golfbane? Dette var nok ikke den første
tanken som kom, men den kom - ! Sammen med ideene om motorbane, seilflyanlegg osv.. Faktisk ble
”Elverum Golfklubb” stiftet med tanke på en bane på Starmoen nettopp samme år som Høsbjørbanen
igjen ble nedlagt..
Et informasjonsmøte ble holdt 6. oktober 1982. Her var representanter både fra Norsk Golfforbund og
Elverum Kommune til stede, og man fikk informasjon om hva en golfbane var, hvordan en golfklubb kunne
utvikles - og om denne sportens fortreffelighet. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utrede dette
prosjektet videre. Medlemmer her var Jo Inge Bjørneby, Rolf Gundersrud, Knut Johansen, Erik Lund, Nils
Moberg, Per Schildman og Knut A, Sæter.
Borte på Hamar satt imidlertid noen andre kloke hoder som ganske raskt så mulighetene for et
samarbeid om en golfbane her. Ryktene om mulighetene på Starmoen spredte seg raskt – og veien til
Elverum var ikke lang. 19. jan. 83 ble det avholdt et nytt møte denne gangen i Rolvshallen, og her var
også styret fra Høsbjør med. Årsmøtet i Høsbjør Golfklubb for sesongen 1983 ble da avholdt hos Yngvar
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Christensen i Elverum (!) 8. november, og medlemmer fra Elverum Golfklubb , som da var nystiftet, ble
invitert til dette møtet. Melding og regnskap fra Elverum Golfklubb, som hittil kun hadde eksistert ”på
papiret”, ble lagt ved meldingen fra Høsbjør, og styret i Høsbjør Golfklubb fremmet følgende forslag:
Høsbjør Golfklubb skifter navn til Hedmark Golfklubb med hjemstedskommune
Elverum.
Underforstått var da at Elverum Golfklubb skulle gå inn i denne nystartede klubben. Forslaget ble
enstemmig vedtatt. Så diskuterte man planene for golfbane på Starmoen. Alle var enige om at her måtte
man arbeide raskt og effektivt, for det var kjent at Elverum Motorcrossklubb også var ute etter det samme
området!
Årsmøtet gikk inn for å etablere en 9-hulls golfbane innen 5 år, og man regnet med å kunne samle
250 medlemmer. Årsmøtet mente ellers at det ville være mulig å etablere en driving-range (et øvingsfelt),
en puttinggreen og en sandbunker for trening allerede sommeren 1984. Dette ville uten tvil stimulere
interessen. Allerede i 1984 burde 100 medlemmer være et realistisk mål. Videre regnet man med å kunne
inngå en leiekontrakt med Elverum Kommune på 40 år slik at STUI også kunne godkjenne - og støtte
prosjektet. Utover i 90-åra kunne man så utvide til 18-hulls bane, og 400 medlemmet måtte være
realistisk, mente man. Mulighetene for samarbeid med travbane og flyklubb måtte også undersøkes, f.eks.
om en felles kafeteria eller også et overnattingssted. Likeens mente man at banen måtte kunne brukes
som ski-arena om vinteren. Tilslutt vedtok årsmøtet kontingent for 1984 på kr. 100,-.

Pionertiden
Hedmark Golfklubb var et faktum, etablert ved en sammenslåing av Høsbjør GK og den nystartede
Elverum GK. Inge Fjerdingstad, som hadde vært formann på Høsbjør, ble valg til leder i den nye klubben.
Planer ble lagt på rekordtid, og Elverum Kommune fikk følgende ambisiøse prosjektliste presentert
allerede samme høst:
1984:
Anlegg av driving range og putting green. Søknad til STUI om støtte.
1984-88: Fullstendig anlegg av en 9-hulls golfbane med internasjonale mål.
1989-94: Utvidelse av banen til 18-hulls internasjonale bane.
Etablering av golfbanen gikk ikke uten sverdslag. Det politiske miljøet i Elverum kom også inn i bildet, og
der hadde man flere støttespillere for motorsporten. Ellers var det STORE planer for Starmoen: Flyplass,
travbane, fylkesvei, motorkrossbane, jaktskytebane, hundekjøringsløype, vannverk og altså … golfbane!
Samtidig som diskusjonen gikk om fordeling og bruk av området, jobbet styret i Golfklubben mot nye
medlemmer, økonomiske støttespillere og kommunale myndigheter. 31.10.86 viser medlemslista 45
medlemmer, og sommeren 87 hadde 80 medlemmer meldt seg på. Ennå hadde ikke klubben et eneste
golfhull klart!
Man møttes likevel på Starmoen, på ”driving-rangen”, slo golfballer, hadde instruksjon av proffe
golfinstruktører, drakk kaffe i brakkeveggen og koste seg. Man var ”pionerer”! Golfforbundets trener,
Gøsta Ingell, kom på besøk og lærte bort av sine kunster. Driving-rangen ble nesten for kort! ”Her var
sand og gresstorv og slett ikke like lett å finne igjen alle ballene”, skriver en av pionerene, Bert H.
Slettebø, og han fortsetter:
Vi startet med to brakker plassert ute i svingen før innkjøringen, omtrent der hvor ballene lander
på dagens treningsbane når du slår 240 meter. Der hadde vi vårt utslag, men vi slo altså motsatt
vei. Og da stort sette lengder fra 10 til 60 meter, i alle fall til å begynne med. I den ene brakka
hadde vi golfutstyr, baller, køller samt utslagsmatter. I den andre brakka hadde vi mineralvann og
is som vi solgte. Noen av damene stekte og solgte vafler. Ellers hadde vi nistekurv, og vi koste
oss. Vi lånte en bøtte baller, betalte kanskje litt, stilte oss opp på linje og slo på kommando. På
kommandoen ”stopp og plukk” gikk vi alle ut og plukket opp de ballene vi fant igjen. De som
plukket opp i sone fra 0 til 10 meter, fylte bøtta først. Trivsel og miljø!
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7. september 1987 kunne Hamar Arbeiderblad melde: Golfbanen i Elverum klar neste høst!
Representanter fra styret kunne berette at anleggsarbeidet på banen var i gang. Mange års planlegging
bar frukter. Og pr. dato dette året hadde man 140 medlemmer på lista.

Trysil inn i golfbildet
Imidlertid hadde også golfkrefter i Trysil begynt å røre på seg! Men nei, det fikk da være måte på, sa man i
Elverum. Nå var arbeidet godt i gang og planene klare for golf på Starmoen, så fikk da tryslingene holde
seg til Trysilfjellet og det som der tiltrakk seg turister og gjester! En viss arbeidsdeling måtte man da kunne
regne med! Og ordfører Arvid Nyberg i Trysil kom på banen og roet det hele ned. Trysil tenker utvikling,
ønsker flere sommeraktiviteter, men en golfbane er langt fram i tida, sier Nyberg. - Inntil videre skal vi
kunne samarbeide godt med Elverum og golfbanen på Starmoen.
Fantasi og luftslott var det også i Elverum. ARKITIM på Hamar la fram forslag og tegninger for et
kurs- og idrettssenter på Starmoen til 50 millioner kroner, deri et kurshotell til 40 millioner!
Luftsportsforbundet jublet – sammen med noen av styremedlemmer i Hedmark Golfklubb!
Også ordfører Olav Sæter ble utfordret til å delta i diskusjonen om golfbanen. Det gikk mange
rykter om at man her hadde fått en snobbe-sport til bygda. Burde ikke arbeiderpolitikerne heller slåss for
motorungdommen? Men Sæter sa ja takk, begge deler. Golf skal bli en folkesport, sa Sæter – og han
støttet seg til uttalelser fra mange golfentusiaster, både lokalt og nasjonalt. Klubben hadde håp om 500
medlemmer, og kunne dermed tilby medlemskap for ”en billig penge”. For tida – sommeren 88 – var det
satt til 1.500 kroner, forteller Hamar Arbeiderblad.
Samme avis har også en oversikt over de tillitsvalgte i klubben dette året (1988):
Styret: Formann: Inge Fjerdingstad
Nestformann: Rolf Gundersrud
Sekretær: Svein Erik Hoel
Kasserer: Stig Morten Stømner
Styremedlem: Anna Akre
Varamedlemmer: Siri Borchgrevink
Einar Steen Svendsen
Økonomikomite:
Rolf Gundersrud
Bert Slettebø
Per Schildman
Banekomite:
Jan Østby
Rolf Gundersrud
Steinar Solberg
Tor Senstad
Info.komite:
Einar Steen Svendsen
Finn Rasch
Juniorkomite:
Astrid Hausken
Einar Steen Svendsen
Treningskomite: Siri Borchgrevink
Morten Møystad
Solveig Rasch
Revisor:
Torleiv Larsen
Morten Møystad
Materialforvalter:
Steinar Solberg
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Noen golfuttrykk – før du leser videre:
Driving-range: treningsfelt
Fairway: kortklipt bane mellom utslagssted
og green
Green: området der flagget står
Greenfee: prisen for gjestespill på banen
Greenkeeper: banemester
Handicap: angir en spillers ferdighetsnivå

Pro: Golftrener
Pro-shop: Golfbutikk
Rough: område rundt fairwayene
Tee-sted: utslagssted

Golfbane på Starmoen
Bygging av banen på Starmoen i Elverum tok for alvor til høsten 1987 etter at man året før hadde
grovryddet treningsfeltet. I løpet av sommeren - 87 ble de tre første hullene klargjort. Klubben nærmet seg
150 medlemmer, og etter en intens sesong 1988 med ivrig og entusiastisk dugnadsinnsats av
medlemmene, ferdigstillelse av driftsbygning og montering av et datastyrt vanningsanlegg, var de første 9
hullene klare til såing i august. Allerede senere samme høst kunne man prøve forsiktig spill på såkalte
provisoriske greener. Tilskudd som var søkt fra STUI, ankom, og ny søknad om videre tilskudd til de neste
ni hull ble avsendt. Likeså planla man klubbhus. ”Pionertiden” – med dugnader, fellesskap, kaffe og kos i
brakkeveggen – var snart over, og noen var nesten litt lei seg for det.
Reiselivsmessa på Sjølyst 11.-14. januar 1988 hadde vært en viktig møteplass og et viktig
utstillingsvindu. Her kunne Hedmark Golf presenterte seg for første gang, og mange hadde ”oppdaget”
Elverum og Starmoen som et spennende reisemål på Indre Østland.
Vi klipper fra Østlendingens Golf-tillegg i mai 1989:
Millionene ruller inn over golfanlegget på Starmoen. Drøye millioner, - i hvert fall i forhold til det
andre klubber klarer å få ut av kronene. Ni hull ligger klare, redskapshus står der, de neste ni
hullene er påbegynt, datastyrt vanningsanlegg er i full drift, treningsfelt få baner har maken til gir
effektivt spill og avansert maskinpark gir greenkeeperen muligheter til å leve opp til ambisjonene.
Vel 3 millioner er brukt, og de neste ni hullene, treningsrunde med ni andre hull og et særpreget
klubbhus med plass for det meste skal stå for nye 6,3 millioner. Dermed er ni millioner passert.
Men dette er småpenger i forhold til det andre har sprøytet inn i sine anlegg. Og enda har
Hedmark Golfklubb gjort unna investeringer de andre fortsatt har på ønskelisten.

Det var et eventyr
å se en grønn og frisk golfbane vokse fram av branntomtene på Starmoen våren 1989.
- ”En ti-års drøm”, sier Inge Fjerdingstad i et intervju med Østlendingen. Og lovordene var mange både fra
fjern og nær. ”Landets flotteste anlegg”, ble det sagt fra flere hold. Nå gjaldt det bare å nå ut til ”alle” med
informasjon om golfmulighetene på Starmoen.
”Ingen er for gamle til å spille golf,” ble det proklamert – og spreke pensjonister stilte opp og
svingte golfkøllene på avisenes førstesider. Rekrutteringskomiteen, bestående av Einar Sten Svendsen,
Finn Rasch og Svein-Erik Hoel, laget et eget skriv til pensjonistene i sept. 89:
Hedmark Golfklubb oppfordrer alle golfinteresserte til å komme til vårt treningsfelt,
”driving-range”, for å slå av en golfprat og prøve noen golfslag….
Golfbanen er en del av det fremtidige Starmoen Fritidspark. Golfbanen skal bygges ut
til 18 hull snarest mulig. Golfbanen har status som fylkesanlegg, finansiert ved
innskudd fra medlemmene, tippemidler, støtte fra Hedmark Fylke, støtte fra Elverum
Kommune og lån i Kredittkassen.
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Banen har i dag et gressareal på til sammen ca. 150 mål…
Vi holder i dag til i provisoriske lokaler ved klubbens driving-range. Her driver vi
Golfopplæring og salg av golfutstyr, kaffe, is og mineralvann.
Klubbhus med kafeteria, golfbutikk og garderober er planlagt påbegynt til høsten.
Pensjonist:

Kontingent:
Baneandel:
Innmelding:

1.200,3.750,750,-

Ektefelle: 50 %

Pensjonistmedlemskap kan kreves fra og med den sesong man fyller 67 år.

Våren 1989
ble så banen forsiktig tatt i bruk, og med en fyldig terminliste for banens første sesong, rådde stor
optimisme i klubben. Da hadde medlemmene i flere år trent og ”spilt golf” på driving-rangen. De var ivrige
etter å ta hullene i bruk.
Velkommen til Starmoen, sier den nye formannen i Golfklubben, Rolf Gundersrud i et intervju. - Er det ikke
flott her? - Vi har den eneste golfbanen mellom Oslo og Trondheim, vi har 230 medlemmer, men plass til
mange flere. - Kom og prøv! Og formannen trekker opp planene fremover, håper å kunne utvide banen
allerede fra neste år. - Vi får landets fineste og tøffeste golfbane. - Jeg er ikke i tvil om at golf blir den nye
folkesporten i Norge, sier Gundersrud til Hamar Arbeiderblad - i september 1988. Og banemesteren,
Steinar Solberg, har etter eget utsagn ”drømmejobben”. Han har vært bonde hele livet, men nå vil han
ikke bytte med noen!
Likevel forteller historien at det slett ikke var bare rosenrødt. En del medlemmer var skeptiske til
ambisjonsnivået og fremdriftsplanene fra styret. Det gikk litt for fort ”i svingene”, syntes mange.
Utviklingsplanene var vedtatt på et noe usikkert grunnlag. Man håpet på mange medlemmer, man regnet
med store inntekter…. La oss vente litt og se, var signalet fra skeptikerne. La oss skynde oss litt
langsommere! Samtidig var det nok av dem som velsignet styrets planer og delte optimismen som rådde.
Styret ble i ”åpent støttebrev” betegnet som …” kompetent, modig, energisk, ansvarlig og økonomisk!”
Blant annet var det planene om bygging av et superflott klubbhus på Starmoen som skapte heftig debatt.

Strategien framover
Daglig leder hadde fra 1989 vært Helge Fjelddalen. Han betegnes som golfentusiast til fingerspissene, og
han hadde store vyer for klubben – og banen. I et strategiskriv til styret 1. september tar han opp
momenter i debatten om et klubbhus med en hotellfløy:
Det er helt klart at den økonomiske uttellingen en overnattingsfløy vil bety, egentlig
bestemmer ganske mye av den utvikling klubben vil få de nærmeste årene. Dersom de
økonomiske forutsetninger svikter noe, kan utviklingen av anlegget måtte forskyves
noe i tid. Beslutningen om overnattingsfløy er derfor etter min mening egentlig en
beslutning om klubbens fremtidige driftsform, og bør derfor vurderes meget nøye.
I fortsettelsen beskriver han klubben som en liten, hyggelig golfklubb med 225 medlemmer
med en 9-hulls bane som han beskriver som en perle. Et klubbhus skal bygges, og han gir uttrykk for at
det nå er viktig å tenke strategi. Hvor stort man skal legge an, blir hovedspørsmålet. Hva lønner seg for
fremtiden? Fjelddalen presenterer tre ”alternativer” i brevet til styret:
1/ Ta sikte på en ren distriktsklubb. 18 hulls bane og et beskjedent klubbhus vil lett kunne betales med
500 medlemmer og 3.000 greenfee-spillere (gjestespillere) i året. 500 medlemmer skulle være realistisk
innenfor en ramme på 3 år, mener han.
2/ Bygge ut klubb og anlegg med sikte på å være en ledende turneringsbane. 18 hull og klubbhus med
overnattingsfløy vil kreve 750 medlemmer og 6.000 greenfee-spillere pr. år. I tillegg måtte man da drive
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golfskole og ”forretningsgolf”, noe som ville kreve en helt annen organisasjon i bedriften med helårlig
ansatt personell. Dette mener han kan føre til at egne medlemmer ikke automatisk kan regne med ”åpen
bane” til enhver tid.
3/ Helårlig kommersiell drift av golfanlegget med utbygging til 27 (36?) hull og status som riksanlegg.
Dette vil i enda større grad stille krav til organisasjonen bak driften. Medlemstallet må økes til 1200 og i
tillegg 12.000 greenfee-spillere i året. Flere fast ansatte i administrasjonen, fyldig støtte fra det offentlige
og nært samarbeid med NGF. Klubbhuset utvides, likeså nærspillområder og parkeringsplasser.
Fjelddalen mener det er viktig at styret trekker opp en fremtidig strategi så snart som mulig, uavhengig av
klubbens økonomiske status. Han uttrykker at han selv ikke er i tvil om at utbygging til et riksanlegg fullt ut
ville være mulig i løpet av noen år. Men hans viktigste anliggende er her at styret legger en strategi og
dermed eventuelt på dette tidspunktet kan ta med et hotellprosjekt inn i planene om klubbhuset.
Styret fikk mye å tenke på. Noen lot seg begeistre, andre ble betenkte og prøvde å argumentere
om økonomisk trygghet og dekning for alle til enhver tid innkomne krav. Optimismen lenge leve, men…
Det hele bygget på en del usikre forutsetninger:
- Medlemstall ? - Greenfeespillere? - Og hva med sponsorene? Styret hadde de foregående årene strevd
med å øke denne posten.

Årsmøtet for 1989
ble arrangert 21. februar 1990 i et leid møterom på flyplassen på Starmoen. 58 medlemmer var til stede.
Årsmelding og regnskap ble presentert. Regnskapet viste et underskudd på 825.777. Hovedgrunn til
underskuddet ble oppgitt å være at gjeld på bygging av klubbhus og en maskingjeld var tatt med som
utgift. Uten disse postene viste regnskapet et driftsoverskudd på 88.397 kroner.
Så ble en driftsplan fram til 1994 presentert og godkjent av årsmøtet. Forslag til endringer i
vedtektene kunne ikke behandles da dette krevde 2/3 av stemmeberettigede medlemmer tilstede.
Medlemsmassen var nå kommet opp i 224. ”Imidlertid, skal vi i år få banen utvidet til 18 hull, må vi i vår få
inn 200 nye medlemmer”, heter det i styrets beretning. Videre skriver styret om byggingen av klubbhus:
”Etter mye planlegging, omgjøring av tidligere tegninger, et medlemsmøte og et ekstraordinært
årsmøte, ble det bestemt at klubbhus, det startet vi å bygge i 1989. Styret har i flere år søkt STUI
om støtte og vi regnet med å komme på sikker plass i 89/90. Vi fikk valgt en meget
hurtigarbeidende byggekomite som har gjort et meget tilfredsstillende arbeid.”
Ellers blir Rolf Gundersrud behørlig omtalt som en komite for seg – med et utrettelig engasjement for
klubbhuset. ”Nå regner vi med å være inne til baneåpning ca. 1. mai”, heter det i meldingen.
Styret kan begeistret fortelle årsmøtet at de i sin første sesong hadde 1.340 greenfeespillere på banen.
Og dette tallet skal mangedobles! Styrets problem i fremtiden blir ”kø-problemet” på banen!! Formannen
takker alle som har bidratt til å skape dette fenomenale miljøet som har trukket så mange spillere hit. Han
fremhever Solveig og Finn (Rasch) som representanter for ”pionerene”- som alle får en varm takk for
innsatsen.
Ellers beretter årsmeldingen om både innendørstrening på Lærerskolen og kurs på drivingen med bl.a.
instruktør Ashley Powel. Medlemsstatistikken forteller: 1988: 140, 1989: 224. - Og ”prognosene”: 1990:
415 medlemmer, 1991: 565, 1992: 665, 1993: 765.
For å nå disse målene, ble en vervekampanje med ”hyggelige gevinster” introdusert på årsmøtet i form av
et poengsystem.
Ny formann ble som nevnt, Rolf Gundersrud, nå med tidligere daglig leder, Helge Fjelddalen, som
varaformann, og Jens Storeng som kasserer. Svein Erik Hoel og Anna Akre ble henholdsvis sekretær og
styremedlem.
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21. februar 1990 ble så det ekstraordinære årsmøtet avholdt og vedtektsendringene vedtatt. En stolt
formann og ”primus motor”, Rolf Gundersrud, blir intervjuet av Stein Berg i Østlendingen 27. april 1990:
Hvis medlemsvervingen går som det ser ut, og vi blir 400 medlemmer, vil arbeidet med
ni nye hull bli satt i gang på røde rappen. – Vi åpner restauranten og pro-shopen 1.
mai og er forberedt på et veldig innrykk. – Vi har ca. 200 medlemmer nå, men etter
alt å dømme vil vi ha 300 innen 1. mai, og vervekampanjen vil ikke stoppe før 1. juli.
Kapasiteten på banen er beregnet til ca. 450 medlemmer.
Stein Berg slår også av en prat med klubbens engelske pro og køllemaker, Keith Dudman. Stein lurer på
hva som fikk en engelsk golfproff til Elverum?
Jeg har vært i Tønsberg tidligere og i Trondheim de tre siste somrene, men her er
forholdene ideelle. Det var ikke vanskelig å si ja da jeg fikk henvendelse om å starte
her. – Jeg tror golf begynner å bli mer anerkjent blant folk i Norge etter hvert. Faktisk
er jo ikke sporten dyrere enn andre idretter, hvis du bruker banen litt ofte. Hjemme i
England ser vi på ski som litt snobbesport……
Klubben ble organisert som et andelslag hvor medlemmene kjøpte en andel hver. Et andelsbrev kostet
2.250,- kroner med tilbud om 50 % reduksjon for ektefeller.

Klubbhus
Våren 1990 ble så det nye klubbhuset tatt i bruk. Dette hadde som nevnt vært gjenstand for debatt.
Klubbstyret og støttespillere hadde nemlig først lansert tegninger av et gedigent og makeløst klubbhus, et
fantasifullt sirkelrundt bygg med støttepilarer formet som golfkøller. For mange virket dette som et
fremmedelement satt inn i sammenhengen på Starmoen. Arkitekter og andre synsere uttalte seg også
negativt i denne sammenheng.
”Bygget her oppe bør heller tilsvare en amerikansk countryclub”, sier sivilarkitekt Terje Eek i et brev til
styret. I ettertid virker det som debatten med dette stilnet, Terje Eek fikk i oppdrag å tegne klubbhuset på
nytt, og da man satte i gang med byggingen, ble sparetiltak og nøkternhet satt i førersetet. En avtale med
Arbeidskontoret om et opplæringsprosjekt for bygningsarbeidere ble også benyttet, og klubben fikk et greit
og funksjonelt klubbhus med garderober, toaletter, kontorer og plass til pro-shop og kølleverksted i første
– og restaurant med kjøkken i andre etasje.
Det ferdige klubbhuset ble overlevert i mai 1990 – og hadde da kostet 2,5 millioner i følge årsmeldingen
for 1990. I samme årsmelding berømmes Rolf Christensen og hans firmas innsats. På årsmøtet ble han
også utnevnt til klubbens første æresmedlem. Men ”hotellfløyen” ble ikke med – i denne omgangen.
Det kan i dag være morsomt å se hvem de nå var, disse ivrige pionerene. Medlemslistene kan fortelle om
aktive støttespillere – men også om pasjonerte golfere:
Medlem

nr. 1: Morten Møystad
nr. 2: Annelise Møystad
nr. 3: Finn Rasch
nr. 4: Solveig Rasch
nr. 5: Carl Norberg
nr. 6: Anna Norberg
nr. 7: Rolf Christensen
nr. 9: Marit Steffens
nr. 10: Torleif Larsen
nr. 11: Arne Knutsen
nr. 12: Torkel Vigtel
nr. 13: Kirsten Lømo
nr. 14: Ole T. Lømo
nr. 15: Siri Borchgrevink
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nr. 18: Rolf Gundersrud
nr. 19: Oddborg Gundersrud
nr. 20: Arne Nyborg
nr. 24: Rolf Silkebækken
nr. 25: Gerd Silkebækken
nr. 26: Truls Gram
nr. 30: Tulla Steinseth
nr. 49: Synnøve Slettebø
nr. 50: Bert Slettebø
Noen av disse veteranene er i dag gått bort, men de aller fleste spiller fortsatt god golf på Starmoen.
Mange av dem er blant de ivrigste seniorgolferne i klubben – og de snakker fortsatt varmt om den tidlige
pionertida.

Golfbane på Starmoen
09. juni 1990 ble så banen offisielt åpnet med mange medlemmer og andre prominente personer til stede.
Ordfører Olav Sæter, sammen med representant fra Norges Golfforbund, Olav Theodorsen, foretok den
formelle åpningen. Den eneste banen mellom Oslo og Trondheim, ble det sagt. Formannen Rolf
Gundersrud kunne ønske velkommen til …
et kjempemessig anlegg som bare vil bli bedre etter hvert. Vi har en usedvanlig dyktig
greenkeeper i Steinar. Vi har en pro av internasjonalt format i Keith, som også er køllemaker… Vi
har en proshop med et fantastisk utvalg i alt som kan trenges… og vi har vår utmerkede
restauratør Åge som bestandig har noe godt å friste med.
Rolf fortsatte med å berømme alle som hadde gjort dette golfanlegget mulig, alle medlemmene og alle
støttespillerne. Og han spør tilslutt:
Hva har så dette kostet?
Når vi er ferdig med de neste ni hullene og har en komplett bane med maskiner, driftsbygning,
driving-range, pitch and put og klubbhus, vil dette ha en totalkostnad på ca. 9,5 millioner kroner.
Til sammenligning kan nevnes at normen for å bygge en golfbane er ca. 1 mill. pr. hull
Eksklusivt klubbhus etc.
Dette sier litt om hvor billig vi har fått det til!

Spillemuligheter på Østlandet - våren 1990:
Hedmark Golfklubb. Der er 9 hull i delikat
stand og maskinene har startet på de neste 9.
Banen har vært spillbar i hele vinter! På
Elverum! Medlemmene strømmer til og
Seniorforbundet håper å få lagt en av sine
turneringer dit.
Groruddalen Golfklubb. Det finnes vel
ikke andre enn Ingar Næss som klarer å
få til en golfbane i Oslo by! Banens første
6 hull skal være ferdig sådd 15. mai, og om
alt går veien, så slår man ut den første drive
15. september.

Onsøy Golfklubb i Fredrikstad er på golfkartet fra 1. mai. Da åpner 9 hull provisorisk med greenfee på 175,-. Ved St.Hans
tider regner man med å ha 18 hull ferdig,
med noen greener klare.

Skjeberg Golfklubb åpnes for almuen i
høst – før den tid er det kun for medl.
Borre Golfklubb – i utkanten av Horten
er et virkelig storprosjekt snart ferdig, et
femstjerners, ser det ut til. 650 mål av
Semb Hovedgård er lagt ut til bane - et
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meget stort areal. Banen er reservert faste
medlemmer inntil åpningen våren 91.

Og så spilte man golf på Starmoen! Fra klubbmesterskapet i september heter det:
Trond Baardseng, Elverum, halte i land seieren i en spennende tvekamp mot Hans Petter
Johnsen ……Trond brukte til sammen 178 slag på de 36 hullene, mens Johnsen hadde to mer. I
kvinneklassen ble en annen Elverums-spiller best – Tove Hagelund – med 214 slag, fire bedre
enn Birgitta Opsahl.
Baardseng var imponerende jevn, med 2x89 slag, mens Johnsen hadde 89 + 91. Beste dagsresultat hadde Jan Opsahl med 84 slag (2 runder på Starmoens 9-hull-bane).

For sesongen 1991
ga klubbstyret i Hedmark Golfklubb ut en håndbok med informasjon om det meste innen klubbdriften.
Hovedsponsorene pr. 28.02.91 var Hotell Central, Yngvar Christensen A/S, K-Bank, Elverum Entreprenør
A/S, Elverum Trykk A/S og Den Norske Bank.
Den nyvalgte formannen, Hans Heieraas, forteller i innledningen at fjoråret brakte klubben 166
nye medlemmer, og at de for kommende år ønsker seg 180 nye golfere. Det rår stor optimisme i styret, og
formannen ønsker alle en trivelig sesong.
Greenfee’en for 9 hull er 120 kroner, for juniorer 60,-.
Det kom likevel til å oppstå visse uoverensstemmelser og motsetninger i styret. Formannen ønsket å være
noe nøktern i den videre driften av klubben, mens andre deler av styret hadde et langt høyere
ambisjonsnivå og støttet daglig leders optimistiske vyer. Det ble vanskelige samarbeidsforhold, noe som
ledet til at formannen, Hans Heieraas, utpå høsten trakk seg fra formannsvervet – angivelig i protest mot
styrevedtak som medførte et for han uansvarlig høyt pengeforbruk. I brev datert 25. sept. 91 til styret
skriver Heieraas:
Fratreden som formann i klubben.
Jeg beklager å ha funnet det riktig å fratre som formann i Hedmark Golfklubb fra
dags dato.
Min beslutning er grunnet i:
1. Manglende samstemmighet mellom daglig leder og formannen vedrørende prioritering og
fordeling av arbeidsoppgavene i klubben, og manglende gehør for mine synspunkter i styret.
2. Inntrykket av manglende forståelse for å se alvoret i den økonomiske situasjonen og
interessen for å analysere denne, en situasjon som etter min mening i ikke uvesentlig grad er
relatert til feil prioritering av daglig leders oppgaver.
Slik som tillitsforholdet mellom formann og daglig leder og styret har utviklet seg siden det ikke
protokollerte styremøte den 24. juni, og aksentuert på styremøte den 23. september, ser jeg liten
mulighet til, under min ledelse, å få styret med på de tiltak som jeg ser nødvendig.
Jeg ser det derfor slik at klubben er best tjent med min fratreden.
Jeg vil imidlertid presisere at jeg ikke nærer noen bekymring for klubbens framtid etter en
nødvendig opprydding og refinansiering, og jeg håper å få bidra med å dra lasset som vanlig
medlem.
Nestleder Svein-Erik Hoel overtok formanns-ansvaret ut sesongen.

Norges beste bane
Helt fra starten av hadde banemulighetene på Starmoen av mange golfentusiaster blitt sett på som
ekstraordinære. Her hadde man fått satt av et areal til golfbane som lett kunne huse en og en halv
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fullskala golfbane, m.a.o. med 27 hull. Dette ville også mange gå inn for, banen på Elverum kunne bli
riksanlegg for golf i Norge, ble det hevdet! Maken fantes ikke! Også gjestespillere fra hele
Østlandsområdet berømmet banen og mulighetene som her lå.
Så skulle det likevel vise seg at …”skomakeren som alltid ville gjøre skoen etter lesten”, igjen skulle få
rett. Ambisjonene gikk en periode rett til himmels, mens økonomien slett ikke fulgte med.
Likevel: Utpå høsten 1991 sto en 18 hulls bane klar. Optimistene jublet. Til våren…! Men denne vinteren
var slett ikke naturkreftene på parti. Betydelige frostskader viste seg etter hvert som snøen smeltet utover
våren. Merarbeid, utgiftsøkninger. Utsettelse av åpning. Først utpå forsommeren kunne alle de 18 hullene
for alvor tas i bruk. Men de optimistiske golfentusiastene styrte fortsatt skuta – og medlemstallet var
økende. Det var fristende å lukke øynene for de røde tall i regnskapet. Golf- sporten var fortsatt i sin
spede begynnelse i Norge. Og bare se på Sverige! Medlemmene kommer, gjestespillere også. Dette var
kun startvansker. Ingen kan regne med store overskudd de første åra!
En viss besinnelse kan man likevel merke. Det ble vedtatt i styret ikke å tilsette daglig leder for 92sesongen. Personalutgiftene hadde vært en av de store overskridelsene foregående år. Ellers var styret
sterkt opptatt av å spre informasjon om golf-tilbudet på Starmoen. Skolene, de militære, bedriftene,
ungdom og studenter skulle kontaktes.
”Vi må gjøre alt vi kan for å ta igjen det vi tapte av nye medlemmer i 1991. Det er nødvendig å få inn 180
nye medlemmer i 1992,” heter det i et møtereferat fra styret.
Informasjons- og vervemøter ble arrangert …”fra Kongsvinger i sør til Moelv i nord”. Og en egen
budsjettkomite ble nedsatt. Denne kom alt i februar 92 med en nytt og oppdatert budsjettforslag.
Interessant er det også her å se den fortsatt rådende optimismen: Under headingen ”medlemmer” antydes
det, som grunnlag for budsjetteringene, følgende utvikling:
1991: 385 medlemmer, 1992: 645, 1993: 825, 1994: 925, 1995: 1.025, 1996: 1.100.
Men i forhold til regnskapstallene fra 1991 skrus budsjettet betraktelig ned. Mens personalutgiftene –
f.eks. – i 91 var 246.000, legges disse på 40.000 pr. år framover! Viktig å ta med i en slik ”rask oversikt” i
ettertid er også at de offentlige tilskuddene, som i startfasen var betydelige, falt bort etter et par år.
Styrets medlemsinformasjon fra oktober 91 avsluttes med følgende hilsen:
Tiden er inne for en oppsummering. De siste ni hullene har gitt oss en 18 hulls bane som vi har all
grunn til å glede oss over og være stolte av.
Med klubbhus og alle fasiliteter har vi et golfanlegg som er blant de beste i Norge.
Men, det koster - og inntektssiden har sviktet.
 Vi har for få greenfeespillere.
 Medlemsøkningen og sponsorinntektene er for lave.
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Medlemsoversikt -91
På medlemsmøtet i november 91 ble klubbens situasjon drøftet. Blant annet la styret fram en oversikt over
hvor medlemmene kom fra:
237 medlemmer fra Elverumsområdet.
85 medlemmer fra Hamarområdet.
15 medlemmer fra Flisa og sørover.
20 medlemmer fra Brumunddalområdet.
15 medlemmer fra Osloområdet.
25 medlemmer fra vestsiden av Mjøsa.
65 medlemmer ellers.
Aldersfordelingen var også interessant:
36,4% (168) 50-70 år
33,3% (154) 36-49 år
11,3% ( 52) 24-35 år
11 % ( 51) under 17 år
10 % ( 31) 18-23 år
For året 1991 hadde klubben fått ca. 100 færre medlemmer enn kalkulert med. Dette resulterte i en
inntekstsvikt på ca. 300.000 kroner. Samme optimismen hadde preget posten for greenfeespillere. Her
hadde man fått inn 265.000 kroner mindre enn budsjettert. Man innser at konkurransen fra nye golfbaner i
Oslo, Østfold og Vestfold er blitt merkbar. Sponsorinntektene ble også over 300.000 kroner lavere enn
budsjettert. I det hele – ingen lystelig situasjon.
Årsmøtet for 1991 sammenfatter ”åtgjerdene” framover:
1/ Vi må refinansiere lån
2/ Vi må verve nye medlemmer
3/ Vi må øke markedsføringen mot gjestespillere
4/ Vi må senke inngangsbillettene
5/ Vi må arbeide hardere mot sponsormarkedet
6/ Vi må skape et best mulig miljø på og rundt banen vår
I tillegg bekjentgjøres det at Helge Fjelddalen fratrer stillingen som daglig leder. Dette begrunnes med
klubbens økonomiske situasjon. Klubbens administrasjon framover må drives på dugnad, heter det.
Samtidig berømmes daglig leder Helge Fjelddalen for sin innsats, for etablering av klubbens dataanlegg
og for det administrative arbeidet han hadde gjort.
Årsmøtet informeres om at kostnaden på baneutvidelsen ble hele 2.762.000 kroner, mens overslaget på
forhånd var på 2.080.000. Dermed er den langsiktige gjelden økt til kr. 6.400.000 samtidig som
leverandørgjelden er på 516.000 kroner.
Det bemerkes at besøket i kafeteriaen har vært for dårlig. Det blir vanskelig å opprettholde den
standarden driveren der har lagt opp til hvis ikke medlemmene blir flinkere til å bruke tilbudet.
Foreslåtte kontingenter og avgifter for 1992:
Grunnsatsen for innmeldingsavgiften beholdes til 1.000,- kroner.
Grunnsats for baneandelen økes til 8.000,- kroner.
Grunnsatsen for årskontingent økes til 2.300,- kroner.
Ellers foreslår styret en ekstraordinær kontingent for året på grunn av sviktende inntekter. Denne
kontingenten settes til 2.000,- kroner og innkreves …”bare dersom det viser seg nødvendig”.
Ny formann ble Jarl Rasmussen med Jan Edv. Borge, Dagfinn H. Christensen og Sven Erik Hoel med i
styret.
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Sesongen 1992
Det er imponerende å lese møtereferatene fra vår og sommer 1992. Styret gir ikke på noen måte opp.
Stadig nye forslag presenteres, golf skal markedsføres, alle gamle medlemmer skal være med videre,
klubben skal overleve – selv om nok de fleste ser at man her hadde ”levd over evne” i noen år.

Tøffe tider
For å styrke klubbens økonomi fant styret raskt ut at det ble nødvendig å kreve inn den på årsmøtet
vedtatte ekstraordinære kontingenten på 2.000 kroner.
Men den forventede medlemstilstrømningen uteble. Det var her man hovedsakelig hadde
forregnet seg. Likeens viste det seg å være vanskelig å få sponsorer. På begge disse områdene ble alle
medlemmene pålagt å gjøre en innsats. Skriftlige oppfordringer ble sendt ut. Bakgrunnen var at klubben
etter hvert hadde mottatt ”krasse brev fra banken”. Den forholdsvis raske ferdigstillelse av 18-hullsbanen
hadde som sagt kostet mer enn budsjettet forutsa. Investeringene ble langt høyere enn budsjettert.
Pengene strakk ikke til. Flere møter mellom styre og bank, stadige styremøter utover sommeren, nye
ideer for å overleve ble lansert. Og signalene fra banken sa…”at banken ikke har noe ønske om å drive en
golfbane”.
13. oktober ble det 11. styremøte dette året avholdt på Hotell Central. Her ble det konkludert med at
klubben ikke kunne betjene sin gjeld med det framlagte budsjettet. Styret måtte snarest lage en ny søknad
til banken om hva som trengtes for å drive videre. Kontakten med den lokale banken ble beskrevet som
positiv. ”Alle steiner skulle snus.”
Klubben hadde i denne situasjonen engasjert advokat for å unngå misforståelser og feil disponeringer i
denne vanskelige situasjonen. Her var spørsmål om låneforhold, om medlemmenes andelsbrev, om
innbetalte medlemsavgifter osv.. Det ble også innkalt til ekstraordinært årsmøte 5. november 1992. Her
skulle orienteres om klubbens situasjon, om planene framover, om budsjett for neste sesong og om
kontingenter, avgifter og baneandeler.
Nye medlemsordninger ble foreslått og planer for nye andelsbrev presentert. Likeens ble et korrigert
driftsbudsjett lagt fram. I referatet fra 4. november heter det:
Styret er av den oppfatning at målsettingen kan virke høy på bakgrunn av de resultater som er
oppnådd i inneværende år, men med en samlet innsats på alle områder fra alle medlemmer vil
målsettingen bli nådd, og HGK’s framtid være ”reddet”. Et enkelt regnestykke er: Om Hedmark
Golfklubbs medlemmer i dag. 500 stykker – skaffer 1 stk greenfeemedlem hver, da er
målsettingen med medlemstilgangen nådd!!!!
Spørsmålene om baneandelene var også ”en varm potet”. Her sluttet styret seg til et innkommet forslag:
Baneandeler som er betalt av medlemmene betales tilbake etter opphør av medlemskap.
Medlemmene forplikter seg til at den innbetalte baneandel ”fryses” for perioden 1992 til
31.12.1995. Baneandelene forrentes etter en rentefot som fastsettes av årsmøtet. Rentene
fratrekkes i kontingenten.
På hvert styremøte denne førjulsvinteren snakkes det økonomi. Styremedlemmene strever.
Kreditorene ligger ”på vent”. Samtidig skal styret gjøre jobben sin med hensyn til ny sesong 1993. Det er
”hårda bud”. Reklamesnutter produseres, dugnadsinnsats på mange felt: ”Vakt på Bingo på Arkaden”!!
Årsmøtet i januar forberedes, innkallelse sendes ut.
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Fra en fyldig sakliste sakser vi:
Medlemsstatistikken viser:
År:
1987 1988
Medlemstall:
211 140

1989
219

1990
385

1991
462

1992
482

Forslag til satser for kontingenter og baneandeler var nye:
Medlemskap
Senior
-Ektefelle
-Barn u. 11 år
Senior 1.år
-Ektefelle
Pensjonist
-Ektefelle
Ungdom u.23 år 1.150,Junior u. 17 år
Firma, åpent

Kontingent
2.300,1.150,115,1.900,900,1.750,865,575,3.450,-

Baneandel
8.000,4.000,-

6.000,3.000,-

12.000,-

En markedsføringskomite bestående av Stein Berg, Ottar Berget og Rolf Gundersrud la fram sin rapport
om virksomheten i 1992:
- Deltagelse i brosjyre for Norsk Skogbruksmuseum
- Annonse i Elverumsguiden, 15.000 eksemplarer.
- Egen brosjyre i farger for HGK, 5000 eksemplarer.
- Stoff fra Starmoen i Golfentusiasten
- Annonse i samme - , nr. 3.
- Annonse og red.stoff i Sommeravis for Trysil, 7.000 eks.
- Egen reklamevegg på Golfsentret i Oslo
- Stand under Hamarmartn
- Tilbud om medlemskap på TV-Hedmark
- Reklamefilm på TV-innlandet og Norgesnettet.
Årsmeldinger og regnskap ble som vanlig presentert. I ordskiftet som fulgte meldingene, ble styret kritisert
for manglende regnskapsoversikter til komiteene. Dette ville ha bedret komiteenes styringsmuligheter.
Styret ble bedt om kommentar til klubbens drivverdighet. Dette fikk revisorene kommentere. I
revisjonsberetningen fra KPMG, som ble lest, het det bl.a.:
For øvrig vil vi presisere at klubbens framtidige drift er avhengig av vesentlig resultat-forbedring
eller tilførsel av ny egenkapital.
Valgkomiteen innstilte på helt nytt styre og årsmøtet valgte:
Formann:
Jan Erik Jørgensen
Nestformann: Sjur Galaasen
Kasserer:
Magne Lindstad
Sekretær:
Johanne Karin Seem
Styremedlem: Finn Liberg
Vara:
Turid Klareng
Anne Årva

14
Faggruppe golfhistorie.
Underlag er hentet fra enkeltforfattere, NGFs arkiv, direkte fra klubbene og klubbenes websider.

I debatten som fulgte presentasjonen av neste års budsjett, ble det understreket fra styret at det i lengden
var umulig å drifte klubben uten daglig leder. Likevel mente flere i forsamlingen at personal – og
administrasjonsutgiftene var satt for høyt. Likeens var mange skeptiske til forhøyelsene av kontingentene.
Noen hevdet at det kanskje ville være lettere å få flere medlemmer ved lavere satser, og likevel få det til å
lønne seg.

Vår og sommer 1993
Styret bestemte seg for å holde styremøter minst en gang pr. måned. Mange saker måtte avklares før
sesongen tok til. Driften av kafeteriaen var en. Styret ville prøve å finne eventuelle medlemmer som kunne
tenke seg å drive kafeteriaen. Ellers ble det foreslått en enklere drift ”til hverdags”, men med et bredere
tilbud i helgene.
På styremøtet i februar la kassereren fram de røde tall fra regnskapet og konkluderte med at
klubbens økonomiske situasjon var alvorlig. I realiteten var klubben insolvent, heter det i møtereferatet. I
den situasjonen følte kassereren det var galt å kreve nye medlemmer for baneandeler. Styret ville følge
opp denne situasjonen kontinuerlig.
Til neste styremøte var det kommet brev fra banken om at styret burde kreve medlemmene for ekstra
kontingent for å dekke inn en negativ likviditet. Styret svarer banken at dette ikke er enkelt da mange av
medlemmene ennå ikke hadde betalt ordinær kontingent for året. Vanskene tårner seg opp.

Konkurs
I slutten av juni orienterer så banken styret i klubben om at banken ”tiltrer pantet” og står for den videre
drift av golfbanen fra 1.7.93. Styret må innkalle til ekstraordinært årsmøte hvor det blir redegjort for
situasjonen og hvor baneandelene nedskrives til kr. 0,-.
Så gikk det likevel ikke.
Her var satset stort. Rådgiverne hadde vært profesjonelle – innen golfsport. Økonomene hadde stort sett
vært fraværende. Men banken krevde renter og avdrag, og kreditorene stilte sine ufravikelige krav.
1. juli 1993 kom følgende brev fra Kreditkassen i Elverum til Hedmark Golfklubb:
VARSEL FØR BEGJÆRING OM TVANGSFULLBYRDELSE
Oppsigelse av Kassakreditt
Oppsigelse av gjeldsbrevlån
Varsel om tvangsbruk fast eiendom med driftstilbehør
Vi viser til flere møter i juni 93 der vi bl.a. er blitt informert om at klubbens økonomi er så anstrengt
at det ikke er dekning for utbetaling av løpende kostnader, herunder utbetaling av lønn og
feriepenger til ansatte. Det synes således dokumentert at klubben ikke lenger har grunnlag for
videre drift av banen/ anlegget på Starmoen.
Vi ser oss derfor nødt til å si opp kassakredittkontrakten med øyeblikkelig virkning slik at gjelden
straks er forfalt til betaling.
Videre utbetalinger vil således ikke tillates.
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Deres kassakredittengasjement utgjør pr. 25.06.93 kr. 500.000 med tillegg av renter og
omkostninger fra 1.10.92, med øyeblikkelig virkning.
For ovennevnte låneengasjement har Kreditkassen nedenstående sikkerheter:
-panteobligasjon med driftstilbehør kr. 1.600.000 i gr.nr.62, br.nr.130 i Elverum tgl
20.9.89
-panteobligasjon med driftstilbehør kr. 2.500.000 i samme eiendom tgl 1.12.89
-panteobligasjon med driftstilbehør kr. 2.000.000 i samme eiendom tgl 9.10.90
Kreditkassen overtar driften av golfbanen på Starmoen!
Golfklubben får frist til 15. august med å skaffe 1,5 millione kroner til å kjøpe banen tilbake. 400
medlemmer blir bedt om å bidra med 4.000 kroner hver for å redde golfbanen.

Nytt selskap?
Det blir så skrevet brev til alle medlemmene om de ville tegne aksjer i et nytt aksjeselskap, ”Starmoen Golf
A/S”. Dette er et selskap som nylig er stiftet av Trond Baardseng, Rolf Gundersrud, Sjur Galaasen, Jan
Erik Jørgensen, Finn Liberg, Jan Opsahl og Øyyvind Rønsberg - med en aksjekapital på 71.000 kroner. I
brevet redegjøres det for klubbens situasjon. Det bekreftes at verdien av baneandelene som er innbetalt,
vil gå tapt, men for å unngå konkurs, må alle medlemmer returnere et skjema hvor de skriver under på at
de aksepterer at andelene er gått tapt. Samtidig blir medlemmene altså oppfordret til å tegne nye aksjer a
kr. 1.000,- i det nye selskapet. I tillegg sender styret med et tenkt driftsbudsjett for 1994 for Starmoen Golf
A/S.
Banken hadde overtatt banen, og kravet var at innen 1. september måtte det være etablert et
eierselskap som kunne overta driften.
Nå viste det seg at Kreditkassen allerede 21. august hadde lagt golfbanen ut på anbud, og 14
interessenter hadde meldt seg - før de hadde hørt at banken hadde høynet budet til 4 millioner! Da ble det
bare tre igjen. En av dem, Starmoen Golf A/S, hadde i første omgang greid å skaffe fram 1,5 millioner.

Meinich kommer
24. september 1993 kommer så nyheten om at banken har inngått en avtale med Sorknes Golf A/S v/
Thomas Meinich om overtagelse av Starmoen Golfbane. Datoen for overtagelse var satt til 1. oktober.
Kjøpesummen antydes i en av avisene til 4,3 millioner. Samlet gjeld hevdes å være rundt 7 millioner, så
her er det kun Kreditkassen som taper, som det heter fra en av bankens representanter.
Det sto vel ikke til å nekte at ildsjelene bak Starmoen Golf A/S var skuffet. Mange hadde stått på for å
finne en løsning, og mange følte også at man var i nærheten av målet. Men samarbeidet med Sorknesselskapet var vel ikke det verste som kunne skje. Viktigst var selvfølgelig at medlemmene i Hedmark
Golfklubb fortsatt kunne ha en velholdt bane å spille på. Thomas Meinich mente å kunne love det. Han
hadde to-tre år tidligere etablert golfbanen og klubben på Rena, og der kommet godt i gang. I avisen
håper han ellers å kunne spare en del utgifter på samarbeidet mellom to nabo-baner. Et felles sekretariat
på vinterstid kan også virke besparende. Ellers er Meinich nøktern optimist i samtale med en av avisene:
- Jeg pleier å sammenligne drift av en golfbane med skogsdrift. Det tar mange år før du har noe utbytte av
det, sier han. Meinich eier Sorknes Golf A/S sammen med shippingbedriften Gill-Johannessen A/S i Oslo.
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Meinich ser mange muligheter for banen på Starmoen. Utvidelse til 27 hull er også spennende planer, sier
han til Hamar Arbeiderblad.
Konkursen var altså et faktum. Innbetalte andeler var dermed tapt for alltid.
Konkurs-registret Brønnøysund ble varslet og ”konkursen åpnet” pr. 20.10.93.
Det hadde vært spennende, men tøffe år. Både medlemmer i klubben og i de ulike styrer og utvalg hadde
satset optimistisk. ”Golf er den idretten som øker mest”, het det i mange aviser og bransjeblad i disse åra.
Likevel var man her kanskje 10 år for tidlig ute i forventningene om oppslutning. Det var først etter
overgangen til et nytt årtusen det virkelig tok av når det gjaldt tilstrømning av medlemmer til norske
golfklubber. Etterpåklokskap!!

Ny start
29. oktober 1993 ble Elverum Golfklubb vekket til live ”på ny” etter konkursen i Hedmark GK. Thomas
Meinich, eieren av Sorknes Golfbane og golfselskapet, kom som en reddende engel, ble det sagt av
mange. Det ble – etter møter og samtaler – inngått en avtale mellom Elverum Golfklubb og et nytt
datterselskap under Sorknes Golf A/S, Elverum Golf AS (EGAS). Avtalen innebar en overtakelse av
golfanlegget på Starmoen med driftstilbehør. Rena-selskapets intensjon var å drive golfbanen og all
forretningsmessig virksomhet på anlegget. Klubbens hovedinteresse var å sikre sine medlemmer spillerett
på banen. Denne første avtalen skulle gjelde for tre år (94 – 95 – 96). På den konstituerende
generalforsamlingen i klubben høsten 93 ble følgende styre valgt:
Leder:
Jan Erik Jørgensen
Nestleder:
Sjur Galaasen
Kasserer:
Morten Møystad
Sekretær:
Johanne K. Seem
Styremedlem: Finn O. Liberg
Vara:
Anne Årva
Turid Klareng
Nye vedtekter ble godkjent. Formålet ble som tidligere: ”…. å fremme golfidretten i sunne former”. 30
medlemmer var til stede og undertegnet protokollen.
På første styremøte 15. november ble komiteene oppnevnt. Hedmark Golfklubbs gamle logo ble
forandret ved at Elverum ble satt inn i stedet for Hedmark. Man hadde vinterhalvåret på seg til i ro og mak
å planlegge en ny golfsesong på Starmoen.

Avtalen
mellom Elverum Golfklubb og Elverum Golf AS slo fast at EGK fikk status som ”Klubb med bane”. Klubben
kunne også benevne Starmoen Golfbane som sin hjemmebane. Klubbens medlemmer som hadde betalt
full fritt-spill-avgift, og som hadde hvitt kort i henhold til Klubbens regler, hadde rett til å spille gratis på
Starmoen Golfanlegg gjennom hele sesongen. Antall medlemmer som hadde denne retten, ble begrenset
oppover til 2.000 (!).
- ”Partene skal i fellesskap bestrebe seg på å nå dette tallet. Selskapet kan, dersom dette tallet ikke nås,
inngå avtaler med andre klubber”. Årsavgiften besto av en klubbavgift (kr. 300,-) som gikk til Klubben, og
en frittspillavgift – kr. 1.300 – som tilfalt Selskapet.
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Thomas Meinich kom og deltok på styremøter utover våren, samarbeidet krevde kjennskap og nærhet. Og
styret hadde lært. Alle forslag fra de ulike komiteene ble nøye vurdert i henhold til budsjett og utsikter.
Søknad fra junioravdelingen om full støtte til diverse juniorturer ble noe redusert. Begrunnelsen var
klubbens sårbare økonomi. Så kom Meinich juniorene noe til unnsetning. Han tilbød gruppen 10.000
kroner for en dugnadsinnsats på banen! Ellers kunne Meinich informere om medlemstallene pr. dato (mai
-94): 342 aktive voksne, 4 passive voksne, 20 aktive juniorer, 3 passive juniorer. Ellers gikk også styret
nøye igjennom alle utgiftspostene i budsjettet og definerte begrepene.
Avisen Østlendingen hadde 20. januar 1994 meldt at samlet krav i konkursboet etter Hedmark
Golfklubb var på hele 10,6 millioner! Overraskende nok var det også kommet et krav fra
Kulturdepartementet. Golfklubben hadde nemlig fått tippemidler fra Staten på kr. 2,68 millioner, og reglene
sier at ved nedleggelse skal midlene føres tilbake. Nå ble resultatet at virksomheten skulle fortsette, så
her lå det nok til rette for nye forhandlinger med Departementet. Hedmark Fylkeskommune hadde gitt
250.000 i byggetilskudd, og de meldte ikke noe krav i boet siden driften på golfbanen skulle fortsette.

Golfspill igjen
29. april 1994 var det igjen klart for golfspill på Starmoen. En optimistisk driftsleder fra Sorknes – med fru
Inger, var til stede. De hadde stor tro på at ”Sorknesmodellen” også ville slå positivt ut her på Starmoen.
Det hadde noe med spille-pris å gjøre. Når man her tidligere betalte langt opp mot 10.000 kroner for
andeler og årsavgift, vil det ha en stor PR-verdi at man nå kunne spille for en årsavgift på 1.600 kroner.
Sorknes hadde siste året hatt 1.800 medlemmer, delvis takket være en lav årsavgift. Men også Meinichs
policy hadde betydning: – Jeg håper å folkeliggjøre denne sporten, sier han i samtale med Østlendingens
Stein Berg. Sorknes har de siste par årene fått flere hundre ”fjernmedlemmer” fra Osloområdet. Der er det
for tiden kø ved de fleste golfbanene, kan Meinich fortelle. Ellers er han sterkt opptatt av å få alle formalia i
orden, både med banken og med Elverum Kommune.
Og i både styremøte og medlemsmøte senere på høsten ble det vedtatt at den nye klubben skulle hete
Elverum Golfklubb. Hedmark Golfklubb var dermed over i historien.

Svensk Pro
Jonas Alvsing fra Gøteborg hadde de siste to årene vært engasjert som trener på Sorknes. Nå flytter han
med familien til Hedmark, sier han i et intervju, og blir å finne både på Sorknes og på Starmoen. Han
planlegger kurs på flere nivåer, ukedagene på Starmoen og i helgene blir han å finne på Sorknes. Ellers
har det også vært snakk om vintergolf på Hamar – i Vikingeskipet! Dette er et prosjekt Jonas er spent på.
Golf er for han Sporten med stor S!
På et medlemsmøte 6. desember 1995 ble deltagerne bedt om å komme med innspill til styret om
strategien framover. Forslagene og kommentarene var mange:
-

baneeier må også være ansvarlig for medlemsverving
styret har vært for passiv denne sesongen
satse mer på juniorene og elitespillerne
øke bidragene til juniorarbeidet
krav om trening til juniorspillere som får delta i turneringer
arrangere flere golf-kvelder
vi må få flere nye medlemmer
hva med et treningsfelt i hamar-området?
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Golf er en idrett
På mange måter virket det nå som om klubben var kommet ”i trygge hender”. Styret hadde klare avtaler å
holde seg til, kolleger på Sorknes å drøfte sakene med, og virksomheten på Starmoen blir til en viss grad
”profesjonalisert”. Forholdet til baneeier virker greit. Man prøver å ta vare på det sosiale aspektet, men
vekten skyves mer og mer over på det sportslige. Golf er en idrett! Man må trene, krav stilles til
deltagerne, særlig i de yngre gruppene. Det er kommet et idrettslig alvor over virksomheten.
Treningsplaner som ble satt opp for juniorene i klubben, så alvorlig ut. Og gruppa økte fra 28 deltagere til
63 i løpet av 96-sesongen! Det føltes riktig at det ble satt inn både ressurser og oppmerksomhet overfor
de yngre medlemmene i klubben.
Dette er også inntrykket man får ved gjennomlesning av møterapporter og årsmeldinger fra midten
av 90-årene og utover. Styret dras med i satsingen på juniorspillere som utmerker seg, og elitegruppen får
høy status. Klubbens pro har som allerede nevnt svensk bakgrunn, nok også for sitt golfengasjement. En
del av ”veteranerne” melder da at de savner ”det gamle, gode miljøet”! Gravalvorlige turneringer
dominerer programmet ”ørk og helg” – hvor er det blitt av ”glad-golfen” og ”gøy-golfen”?
Men rett skal være rett. Klubben vokste, virksomheten økte. Kreditorene fikk den betaling de skulle ha og
unge spillere fra Elverum Golfklubb gjorde seg gjeldende i nasjonale konkurranser. På møte i september
foreslo styret å yte stipend til tre juniorspillere som hadde hevdet seg utmerket i landsmålestokk: Monica
Gundersrud, Anita Gundersrud og Marianne Rekve.
Handicap-komiteen for 1996 melder f.eks. at 509 av klubbens 1093 medlemmer har offisielt handicap, noe
som er en økning på 158 fra året før! Det kan være morsomt å ta med at 5 av medlemmene har et
handicap mellom 3,0 og 5,4 (dess lavere handicap, dess bedre), 19 ligger mellom 5,4 og 11,4, mens den
store gruppen av medlemmer, 327, ligger mellom 26,5 og 36. Og komiteens leder, Svein-Erik Hoel,
melder at hele 339 medlemmer har fått endret sitt handicap i løpet av sesongen 1996.
Test-komiteen melder fra samme sesong om stor aktivitet. Hele 370 grøntkortprøver er avlagt, ca. 100
flere enn året før. Og av disse besto 283 prøven. Grønt kort er ”sertifikatet” for å få anledning til å spille
golf på en bane.
Klubbens egne budsjett for 1996 og 1997 var laget på grunnlag av henholdsvis 850 og 1100 medlemmer.
Kr. 300 pr. medlem tilfalt klubben som driftsmidler. I tillegg kunne klubben ha inntektsgivende turneringer,
lotteri og reklameinntekter. Og mesteparten av midlene bruktes til trening og støtte til juniorene.
Resultatene kom også. Jentene fra Elverum kom hjem med gull fra junior-NM for lag.

Stein Berg i Østlendingen fikk sagt det:
”Golf er egentlig to ting: Hobby for hvermann og idrett for noen få. Banene er nesten det eneste de
har felles. Men banene er så store og dyre at de er avhengige av mange brukere for å greie seg,
Derfor kan hobby-massen klare seg fint uten eliten, men stjernespillerne er avhengige av den
store aktiviteten. Slik blir det ikke tvil om det overordnede målet. Til beste for begge parter.”
(Østlendingen 14/4 – 04)
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På styremøtene i 1998 kom det opp spørsmål om å etablere en korthullsbane, 9 hull på et areal ved siden
av banen på Starmoen. Saken ble også drøftet med baneeier. Likeså en utvidelse av parkeringsplassen.
Men den fortsatt viktigste saken var medlemsverving. Budsjettet for sesongen 1998 var satt opp på
grunnlag av 1.200 medlemmer! På møtet 10. februar dokumenteres det at klubben så langt kun har 414
voksne betalende medlemmer og 35 aktive juniorer, men det er tidlig på året. På styremøtet i slutten av
mars hadde 746 betalt sin kontingent.
På møte i mai -98 forteller baneeier at banemannskapet sliter med å klargjøre banene. ”Vi har 20 greener
som det ennå ikke er liv i. Fairwayene ser bra ut.” Ellers sies det at baneeier er godt fornøyd med
medlemstallet – 856 – så langt. Meinich er ellers inne på tanken om en felles vervekampanje for Sorknes
og Elverum. Og på møte i august fortelles det om 1.160 medlemmer! Bare i juli kom det 70 nye
medlemmer! – Hva var det vi sa?
Årsmøtet for 1998 ble avholdt på Starmoen i november, 61 medlemmer til stede. Det bemerkes her at
medlemstallet lokalt har økt, mens det fra Oslo- og Akershus-regionen har gått noe ned.
Det informeres om en strategi-gruppe som er nedsatt med Pål Wettre som leder.
Ellers kommer det fram i et senere møtereferat at EGAS hadde et underskudd på 100.000 kroner i 1998.
Styret i EGK er urolige for dette og håper at selskapet kan vise et overskudd neste år.

Nye samarbeidspartnere 1999
Klubbens trener, Jonas Alvsing, hadde for sin virksomhet på banen dannet sitt eget selskap, Alvsing Golf,
og hadde opprettet en egen avtale mellom baneeier og dette selskapet. Ved salg av f.eks. reklame knyttet
til banen ut over 5.000 kroner, ble det vedtatt at overskytende skal deles 80/20 mellom Alvsing Golf og
EGK. Begrunnelse for forslaget var at det måtte være en gulrot for den som skal selge reklame! Formelt
var dette en grei sak. I praksis var det likevel vanskelig å få virksomheten til å lønne seg, og Jonas planla
relativt raskt å avvikle selskapet.
Konstellasjonen i ”pro-shoppen” hadde nemlig forandret seg. Klubbens ”egen” Trond Baardseng (1949)
hadde nå kommet inn som assisterende trener parallelt med Jonas. Trond var i ferd med å fullføre sin proutdannelse og hadde i tillegg lang fartstid både i klubben og i det norske golfmiljøet. Det ble naturlig at
disse to pro’ene laget en ny og mer aktuell organisering av arbeidet seg i mellom og i forhold til baneeier.

Elverums Mr. Golf
Trond hadde altså de siste årene ”gitt seg golfen i vold”. Han startet også på driving-rangen på Starmoen i
80-åra. ”Jeg traff den første ballen, og da var det gjort,” sier Trond i samtale med Geir Hovensjø i
Backspin. Han forteller ellers at han syklet rundt i Elverum med en golfkølle på sykkelen og golfball i
lomma. Spilte golf hver dag og snakket støtt golf med kolleger på Elverum Trykk.
Det hadde vakt en del oppsikt at det skulle bygges golfbane på Elverum, og i Golfforbundet var man ute
etter yngre krefter i komiteer og styreverv. Trond ble, ganske overraskende både for han selv og andre,
valgt inn i styret i Norges Golfforbund. Han ba selv om en varamannsplass til å begynne med, men nei –
inn i styret med deg! Siden han hadde typografutdanning og praksis fra Elverum Trykkeri, bla han styrets
kontaktperson mot ”Norsk Golf”, forbundets medlemsblad. Og her virket han i 10 år! Alt var under
etablering og oppbygging. Norsk golfbevegelse lå i startgropa, og golf var kommet for å bli!
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Da Trond i 2000 ble ferdigutdanna pro, etter tre år sammen med 17 andre håpefulle, var det naturlig for
han å fortsette – nå som medansvarlig pro sammen med Jonas Alvsing på Starmoen. Dette var også
starten på en meget aktiv periode i klubben, og det falt helt naturlig for Trond å ta tak for alvor.
Junior- og elitegruppa var på denne tida en aktiv gjeng. Jonas trente A – og de beste av B-tour-spillerne,
mens Trond trente resten av B- og alle C-tour-spillerne. Ellers ivret Trond for at spillerne burde sette av tid
til en kaffekopp og en prat etter runden på golfbanen. Det sosiale miljøet ville vinne på det, mente Trond.
Han hadde ellers også mange ideer fra arbeidet i forbundet som han prøvde å omplante til golfmiljøet på
Starmoen.
Ellers viser det seg at EGAS så langt denne sesongen har et underskudd på 205.000 kroner. Og hittil har
950 medlemmer betalt kontingenten. Utover i sesongen øker innbetalingene, og til årsmøtet er tallet 1.152
– derav 113 juniorer. Baneeier ønsker ikke på det nåværende tidspunkt å satse på den foreslåtte
korthullsbanen. Den ordinære banen må ha første prioritet, og her kreves innsats. Baneeier er glad for
innspill om utbedringer fra klubben og også for ideer om hvordan skaffe midler til disse utbedringene.
Sving It DA blir nå det nye ”pro-selskapet” klubben skal samarbeide med. Her har proene slått seg
sammen – og Jonas og Trond eier 50 % hver, og de har ansatt formann og regnskapsfører i selskapet.
Avtalen dekker….
- Junior – og elitetrening
- Bedriftsprofilering
- Leie av klubbhuset m. proshop og verksted. (Kafeteriaen leies ut.)
- Medlemsinformasjon
Avtalen forutsetter ellers at det også eksisterer en avtale mellom klubben og Elverum Golf AS på Rena.
Avtaletida ble i første omgang satt til 4 år. Jonas og Trond ser lyst på framtida for Starmoen. Vi har 1200
medlemmer, men fortsatt ledig kapasitet, sier de. Men når Atlungstad på Hamar åpner, blir det spennende
å se hvordan medlemsmassen fordeler seg (!)

Ny avtale mellom EGK og EGAS
Litt senere på førjulsvinteren ble så avtalen mellom klubben og EGAS gjennomgått og reforhandlet. Den
gjeldende avtalen fra 93 trengte revisjon, og den nye blir grunnlaget for det videre samarbeidet mellom
klubben på Starmoen og baneeier Elverum Golf AS / Sorknes Golf AS. Den omhandler – i 9 punkter –
spillerettigheter, årsavgifter, banestandard, samarbeid om klubbladet ”Backspin” og løsninger på
eventuelle tvister og lignende.

Årsmøtet i november 2000
summerer opp virksomheten i sesongen. Meldingen viser et medlemstall på 1.179, omtrent det samme
som året før. Virksomheten har ellers vært god. Juniorene er både mange og ivrige, likeså har herrelaget
spilt seg opp i 1. divisjon fra neste år. Jentene vant nok en gang NM for lag. Denne gangen var det
Marianne Rekve, Anita og Monica Gundersrud som representerte. Monica har ellers også representert
Norge på landslaget gjennom hele sesongen, og hun ble nr. 3 i NM. Gledeligst av alt var vel at styret
meldte om klubbens gode økonomi. Noe av forklaringen var at klubben hadde fått tilskudd fra automatdrift,
noe som ikke var kommet med i budsjettet. Klubben har hatt avtale om drift av 3 spilleautomater, noe som
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gir inntekter på ca. 100.000 kroner. For neste år må styret søke Lotteritilsynet på nytt om denne driften.
Likevel fant styret å måtte foreslå økte kontingenter for neste sesong:
Voksne født før 1980 bosatt i Hedmark og Oppland
Voksne ”
” ” bosatt utenfor ”
”
Eldre Junior født 1981-1983
Juniorer født 1984 eller senere

kr. 2.850,kr. 2.350,kr. 2.000,kr. 750,-

Og i budsjettet for kommende år regner man ut fra en medlemsmasse på 1.200!

I sesongen 2002
hadde klubben vært representert i NM for lag, og igjen hadde jentelaget greid en 3. plass. Rapportene fra
de ulike komiteene fortalte også om stor og god aktivitet. Og gledeligst av alt var vel at styret igjen melder
om god økonomi. Juniorhuset er ferdigstilt, og klubben har fortsatt et godt samarbeid med baneeier og
med Swing It DA.
Nytt styre for 2003 ble som følger:
Leder:
Morten Solberg
Nestleder:
Ragnar Steen
Sekretær:
Inger Hyni
Kasserer:
Kristian Skar
Styremedlem: Ingvild Haugbråten
Vara:
Einar Nilsen
Ole N. Bjørneby
Året går inn i rekken av gode golfsesonger for klubben. Det ble riktignok sen baneåpning pga sen vår, noe
det er vanskelig å gjøre noe med. Men komiteene rapporterer om god aktivitet, banekomiteen ønsket seg
likevel bedre kontakt med baneeier. Seniorkomiteen – Vi over 60 – får honnør for entusiasme og
miljøarbeid og de idrettslige resultatene er gode: Marianne Rekve, Anita og Monica Gundersrud vant dette
året Lag-NM. Monica har ellers spilt på landslaget, og hun ble nr. 3 i NM individuelt.
Klubben har god økonomi, sies det også, og det rapporteres om godt samarbeid med baneeier. Avtalen
med Swing It DA om trening for juniorer og bedriftsprofilering fungerer bra, det snakkes og skrives om et
åpent og godt samarbeid i golfmiljøet på Starmoen.

I styret sesongen 2002 velges:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedl.:
Vara:

Vidar Furulund
Ragnar Steen
John Skjemstad
Carl G. Engzelius
Inger Hyni
Einar Nilsen
Morten Solberg
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Årsmeldingen for 2002 beretter også om nok et solid år. Bra økonomi og stort engasjement. Styret
bevilget 20.000 kroner til opprustning av parkeringsplassen, og man ønsket å ferdigstille ”juniorhuset”.
I budsjettet for kommende sesong bevilges 190.000 kroner til juniorene og 130.000 kroner til
elitekomiteen. ”Golf er idrett”- holdningene dominerer fortsatt.
Hvem var det ellers som spilte golf – og hevdet seg – dette året?
Resultater fra klubbmesterskapet forteller:
Damer: 1. Marianne Rekve
176 slag
2. Oddborg Gundersrud 202 slag
3. Tove Hagelund
207 slag
Junior Gutter:

1. Lars Solberg Øian
155 slag
2. Bjørn Erik Hertzberg 160 slag
3. Lasse Aspen Melby 166 slag

Senior Damer: 1. Tove Hagelund
2. Kirsten Sønderaal
3. Tove Liberg

190 slag
198 slag
206 slag

Senior herrer:

1. Jarl Rasmussen
2. Tore C. Marksteen
3. Ole Petter Løchting

183 slag
187 slag
193 slag

Herrer:

1. Jonas Alvsing
2. Lars Solberg Øian
3. Klaus Ove Liberg

314 slag
326 slag
335 slag

Strategidokumentet 2002 – 2006
Igjen kommer det i komiteer og styre opp spørsmål som gjelder videre drift av klubben. Hvordan vil vi ha
det. Hva skal vi prioritere? Hvordan skal vi bruke midlene best? Det blir atter utarbeidet et
strategidokument. Dette skaper ny debatt om planene framover.
Strategi for rekruttering
Strategi for utvikling av banen
Strategi for utvikling av det sosiale miljøet
Strategi for turneringsvirksomhet
Strategi for barne- og ungdomsarbeid
Strategi for utvikling av junior – og elitespillere
Verdigrunnlaget for klubben sier: Vennlig, tilgjengelig, solid og konkurransedyktig.
Og hele strategien bygger på samarbeid med Elverum Golf AS på Rena og Swing It - samt driver av
kafeteriaen - og forutsetter at klubbens økonomi er god.
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Dokumentet ble sendt ut, og styret ba om kommentarer fra alle komiteene. Bert Slettebø fra
Seniorkomiteen er krass i sitt svar, noe som får Jonas Alvsing til ”å se rødt”. Hovedmotsetningene er nok
synet på golf hovedsakelig som sosial miljøfaktor kontra golf som konkurranseidrett. Skal man arrangere
flest mulig turneringer, eller skal man prioritere familie – og gøy-golf? Bert har lang fartstid. Han var blant
pionerene i 80-åra og husker miljøet på driving-rangen, med kaffe og kaker i solveggen. Jonas har
forholdsvis liten forståelse for dette. Han er organisator og proff, oppflasket i et svensk
konkurransesamfunn. Det skal spesielle talenter til for å administrere en golfklubb med over 1.000
medlemmer! Så mange interesser, så mange synspunkter!

Sesongen 2003 – optimismen råder grunnen
I et møte mellom styret i EGK og Swing It angående medlemsbladet Backspin, vedtok styret å gå inn med
kr. 50.000 til støtte for økte kostnader ved trykking av bladet. Styret hadde fått brev om dette forholdet
allerede i april og orienteres om at bladet er kåret til landets beste klubb-blad. På møtet i mai avtales
åpning av juniorhuset, marshalltjeneste drøftes og styret vedtar en kompensasjon til styret for styrearbeid,
f.eks. verdien av 50 polletter. Styreleder tar opp saken med Swing It. Sakene blir fulgt opp i neste
styremøte.
Ellers meldes det fra pro-ene at banen dette året er ”kanon-bra”. Det er også
medlemssituasjonen. Et oppslag i Backspin, som for øvrig ble kåret til landets beste golfblad i 2001,
forteller at klubben nå har ”et passe antall medlemmer”, like oppunder 1.200! Det snakkes om at
banekapasiteten så å si er ”fylt opp”. I et intervju med lederen, Morten Solberg, heter det at…”Vi tåler nok
en liten økning.” M.a.o. vår og sommer 2003 er fylt av optimisme…….
Hvor går pengene?
spør Tore Andresen i et oppslag i Backspin våren 2003. Et vanlig medlemsskap koster drøyt 3.000
kroner. Bare 100 av disse går direkte til klubben for å dekke driften og de aktiviteter klubben er
ansvarlig for.166 kroner går til Norsk Golfforbund som medlemskontingent. 120 til medlemsbladet
Backspin, mens resten går til baneeier til vedlikehold og drift av banen. Bare lønnskostnadene dette
året er beregnet til 1,1 millioner kroner.

Ny rammeavtale med ”Nye Swing It”
Styret sa opp gjeldende avtale med Swing It i august 2003. Grunnene er at frister i avtalen ikke er holdt,
og dessuten at ordlyden i avtalen er upresis.
På styremøte i EGK i oktober orienterte Jonas Alvsing om at den økonomiske situasjonen i Swing
It er såpass problematisk at de planlegger å avvikle selskapet. Nye samarbeidsformer ble drøftet. Meinich
var også med på drøftingene på vegne av EGAS. Han kunne ellers melde at driften av banen på
Starmoen siste året hadde gått med overskudd.
Utpå høsten 2003 forelå det et utkast til ny avtale mellom EGK og Nye Swing It. Denne ble ikke ”ratifisert”
da Swing It ble slått konkurs. Eierne hadde selv gått til Sør-Østerdal Tingrett og begjært selskapet
konkurs. Bobestyrer, advokat Per Åge Borg, meddelte at selskapet hadde en gjeld på nærmere 3
millioner. Selskapet ble stiftet i 2000, og verdiene i selskapet vil ikke dekke gjelden – ifølge bobestyreren.
Det hele løste seg ved at partene tok hver sin halvdel av ansvaret.
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PGA-president
Klubbens ene pro, Trond Baardseng, var fortsatt også engasjert i golfarbeid sentralt. Proenes
organisasjon, PGA, har slitt en tid, styret hadde fått ”godt med pepper”og Trond hadde fra sitt ståsted
tydelig ytret seg i debatten. Dermed ble han valgt inn i styret for PGA, Norway, og ble til og med president.
Dermed fikk han også oppgaven med å re-organisere hele association-en. Som tidligere 10 års
styremedlem i Norsk Golfforbund, så han straks viktigheten av at disse to styrene måtte samarbeide – til
beste for all golfvirksomhet i Norge. Profesjonelle og amatører har felles interesser, sa Trond – og vant
gehør for sine synspunkter. Her var det snakk om utdanning, turnee-virksomhet og ikke minst
samfunnskontakt. Viktig framover ble å samordne trener- og proff-utdanning for alle sær-idrettene. Så
langt var det kun vært golf som hadde hatt egen utdanning av profesjonelle utøvere..
Men – i tillegg til dette ble det også nok å ta fatt i - på den hjemlige arena.

Årsmeldingen for 2003
kommer på årsmøtet i desember. Den forteller om en aktiv sesong med tidlig åpning av en fin bane. Midt i
sesongen bevilget styret penger, kr. 12.540,-, til hvilebenker på tee-stedene, og på samme tid skiftet
Swing It ut alle skiltene rundt på banen. Benkene ble montert i en dugnad blant medlemmene. Meldingen
beretter om et medlemstall for 2003-sesongen på 1.048.
Sportslig fortelles det også om en god sesong, Lars Øian er etablert i Norges Cupen, og i NM endte han
på en respektabel 22. plass. I NM Lag Herrer kom laget vårt på 7. plass. Det sies at amatørene på laget
spilte meget bra. I NM Lag Damer ble det en 4. plass, bare 4 slag etter Oslo GK. Elitekomiteen hadde
130.000 kroner til disposisjon, av disse ble 30.000 gitt som støtte til Monica Gundersrud.
Når det gjelder klubbens økonomi, sies det i årsmeldingen at økonomien i klubben er basert på en del
usikre faktorer, nå som i tidligere år. Dessuten har styret hatt vansker med å få inn det budsjetterte
offentlige tilskuddet til juniorhuset. Her kreves en del dokumentasjon som mangler. Ellers ble juniorhuset
offisielt åpnet i slutten av mai. Styret meddeler ellers at klubbladet Backspin har blitt for dyrt – og at
gjeldende avtale med Swing It er sagt opp pr. 25/08 -03. Hovedgrunnen var at avtalen etter styrets mening
ikke ble oppfylt fra Swing It’s side. Etter styrets mening var avtalen uklar, og styret ønsker å utarbeide en
ny avtale med selskapet. Eierne av selskapet er noe usikre på fortsettelsen da selskapet siste år gikk med
underskudd.
Et annet forslag som ble diskutert på møtet, kom fra Pål Wettre. Han foreslo at alle medlemmene betaler
inn kr. 300,- kroner som forskudd til drift av kafeteriaen. For beløpet kan det enkelte medlem ta ut varer i
løpet av sesongen. Styret foreslo i stedet 200 kroner til dette formålet. Dessuten ville styret at åremøtet
skulle diskutere om klubben for fremtiden skal støtte profesjonelle golfspillere tilsluttet klubben.

Men så sprang en bombe:
De valgte revisorer så seg ikke i stand til å revidere regnskapet for klubben for 2003!
En av grunnene var at regnskap med bilag ikke var kommet revisorene i hende før 5. desember, en fredag
før årsmøtet 11. des. Revisorene hadde rukket en rask gjennomgang, og presenterte en liste på 20
kommentar-punkter. Dermed kunne ikke revisorene Rekve og Gundersrud på noen måte godkjenne det
fremlagte regnskapet.
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I noen av punktene heter det: Regnskapet var ikke skikkelig ført, bilag manglet, ingen bilag var attestert,
bilag ført på feil konto, regnskap fra juniorkomiteen – som heller ikke stemmer – er ikke tatt med,
medlemsliste og kontingenter stemmer ikke, dokumentasjon på bokførte sponsorinntekter mangler – og
administrasjonsutgifter var ikke dokumentert. ”Eine grausame Salbe”, som det engang het.
Det ble innkalt til ekstraordinært årsmøte utpå etterjulsvinteren, styret ble ”kastet” og nytt styre valgt. Man
hadde gjort en god del forhåndsarbeid for å finne en styreleder som kunne være kapabel til å rydde opp i
tallrekkene. Valget hadde falt på Øyvind Myhre fra Hamar, til daglig leder for rådgivingsselskapet
Collegium Consulting på Hamar.
Med seg hadde Øyvind Stein Hauge, Erland Terjesen, Olaug Bye og Viggo Granås. Med revisorenes
anmerkninger ble regnskapet for 2003 godkjent med et underskudd på 138.000 kr. og overlatt til det nye
styret til opprydding. Det nye styret fikk også i oppdrag å sette opp et nytt budsjett for kommende år.

Ryddesjau i 2004
Etterjulsvinteren 2004 er ryddesjauen i gang. Det antydes i et intervju at den nyvalgte lederen, Øyvind
Myhre, reiste Hamar – Elverum 25 ganger for å delta i styremøter i golfklubben denne forsesongen. Det
hadde vært mye å ordne opp i. - Hadde ikke trodd det skulle bli så vanskelig å få gjennomført
ryddejobben, sier han til Backspin.
En av de første utfordringene for det nyvalgte styret ble å bestemme seg for en pro. Både Trond og Jonas
var aktuelle, og her var meningene delte. Øyvind innrømmer at dette var vanskelig. Når styret til slutt
landet på Trond og selskapet hans, Spectro, var styrets begrunnelse sponsorpleien, som krevde tillit og
troverdighet, ryddighet, sosial adferd, evnen til å skape ro, struktur i arbeidet og trenerkompetansen.
Denne bestemmelsen førte til at f.eks. lederen for junior- og elitegruppa trakk seg fra vervet. Disse
gruppene ønsker Jonas som trener. Men styret var enstemmig og hadde også et solid flertall fra et
medlemsmøte i ryggen. Ellers uttrykker Øyvind glede over å vite at konkursen i Swing It ikke innebar noe
ureglementært fra eiernes side.
- Nå trenger klubben ro til – etter å ha fått orden på økonomien – å konsentrere seg om rekrutterings arbeidet. For tredje året på rad går medlemstallet nedover, og vi har ca.100 medlemmer for lite i forhold til
NGF’s mal for å sikre lønnsom drift. Dette innebærer den store utfordringen framover, sier Øyvind. Nye
klubber kommer og fisker etter hvert i samme vann som oss. Viktig er det også å arbeide med trivselstiltak
og god medlemspleie for å beholde de gamle medlemmene. Elverum Golfklubb skal være et hyggelig sted
å komme til, understreker Øyvind. – De vanlige medlemmene som spiller et par ganger i uka, er de
viktigste medlemmene vi har!
Så langt formann Øyvind, som foran årsmøtet til høsten takket for seg. Det var dette ene ”året” han hadde
sagt ja til.

Golf – god butikk?
I et lengre intervju med Thomas Meinich går Hamar Arbeiderblad inn på driften av golfbanene på Rena og
i Elverum. Journalisten, Frank Brandsås, mener å kunne konkludere med at ”Golf er god butikk”. Først
refereres situasjonen for selskapet Swing It – som riktignok på dette tidspunktet er slått konkurs – men
som i flere år har hatt en omsetning på over 2-3 millioner. Likeens er det snakk om store tall når det
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gjelder golfbanene. Banen i Elverum hadde i de nærmest foregående åra stabile inntekter på ca. 3
millioner, med et positivt resultat før skatt hvert år på mellom 100 og 200.000 kroner. Banen på Rena
hadde slitt noe mer og de siste par årene gått fra store overskudd på slutten av 90-åra til røde tall fra
2001. Gjelden der hadde økt til over 7 millioner. Likevel forteller Meinich om en egenkapital på over 8
millioner, noe som gjør at han karakteriserer selskapet på Rena som et av landets mest solide golf-AS’er.
Her kommer det også fram at Meinich og hans selskap fikk kjøpe Elverum Golfanlegg for 4,3 millioner
etter konkursen i 1993.

”Best i test”
Fra Backspin høsten 2004 klipper vi:
- Banene på Sorknes og i Elverum blir rangert som nr. en og to i en stor undersøkelse som et
markedsplanleggingsfirma har gjort av 107 (!) golfbaner i Sør-Norge. Man har undersøkt sammenhengen
mellom priser og kvalitet på banene. Av fylkene som er undersøkt, rangeres Hedmark som nr. 3 av 10.
Thomas Meinich er meget godt fornøyd med undersøkelsen, og han mener dette viser at golf er i ferd med
å bli en folkesport. Banene på Sorknes og i Elverum er to av bare fire baner uten innmeldingsavgift.
Denne avgiften varierer ellers mellom 12 og 15.000 kroner. Årsavgiften på Elverumbanen var for 2004 kr.
3.150,-.

Antall medlemmer
Men hvor mange er vi egentlig i klubben? spør mange. Svaret er: I 2004 er vi 915 medlemmer. De to
foregående år var vi 1185 (2002) og 1085 (2003). Nedgangen siste år kan forklares med at Trysil har fått
egen bane, og fjern-medlemmene fra Oslo-området har fått flere baner å velge i.
Av de ca. 900 medlemmene i klubben, er 244 fra Elverum mens 250 kommer fra Hamar. Dette er et lavere
tall enn nær-medlemmene på Sorknes, forteller Meinich. Han mener at det her er et potensial for klubben.
Elverum har størst tilflytting av kommunene i Hedmark, og særlig er det få medlemmer i aldersgruppa 25 –
35 år fra Elverum. Men dette er kanskje også den vanskeligste gruppa å rekruttere fra? Yrkesaktive
småbarnforeldre? Og hamarmedlemmene vil vel forsvinne til Atlungstad ? antyder vi.
Det er ingen trøst, men samme utvikling har man også sett på Sorknes. I årsmeldingen for 2004 forteller
tallene at Sorknes Golfklubb i 2000 hadde 1.366 medlemmer, i 2001: 1.250, i 2002: 1.052, i 2003: 975 og i
2004: 795. Når så enda flere medlemmer fra Oslo-området forsvinner til lokale klubber nærmere
hjemstedet, og Atlungstad stikker av med hamarsingene, ja – hva da?

Økonomi 2004
Etter en noe turbulent periode så det nå – etter oppryddingen i vårhalvåret 2004 – ut til at økonomien var
inne på en tryggere grunn. Men fortsatt satses det på usikre hester. Medlemsutviklingen har vi snakket
om. Inntekter fra automater er et annet spørsmål. Klubben har hatt inntekter fra tre spillautomater, men
siste år forsvant en av dem. Nå spekuleres det i om offentlige regler knyttet til EU-direktiver også vil fjerne
resten. Det antydes at Norsk Tipping kommer til å få monopol på slike automatkilder.

27
Faggruppe golfhistorie.
Underlag er hentet fra enkeltforfattere, NGFs arkiv, direkte fra klubbene og klubbenes websider.

Fakta
Golf i Norge 2003:
- Det er registrert 117.000 golfspillere i Norge.
- Det var i 2003 en nettotilvekst på 8.000 spillere.
- Det er ca. 200 golfklubber i Norge.
- Gjennomsnittsprisen for et golfmedlemskap på Sør- og Østlandet er 10.631 kroner.
- Det er relativt billigere å være medlem i en klubb med en 18-hullsbane enn en med
9-hulls.
- Hele 15% av befolkningen oppga i 2002 at de kunne tenke seg å begynne med golf.

På Starmoen
Trond Baardseng fikk altså en ny arbeidssituasjon denne våren; alene som pro på Starmoen. Men Trond
var optimistisk og uttalte at han ønsket et åpent og inkluderende miljø hvor alle følte seg hjemme. Ellers
tok han til orde for at aktive medlemmer måtte kunne ta med en venn eller to ut på banen og introdusere
golfspillet for dem, f.eks. en av ettermiddagene i uka.
Lars Heramb overtok som leder for juniorgruppa. Lars hadde to døtre som gjerne svingte
golfkøllene, og som også svingte dem godt. Han uttalte at treningsforholdene for juniorene fortsatt var bra,
men at han også aksepterte at noen av de ivrigste juniorspillerne reiste til Trysil for av og til å trene med
sin gamle pro, Jonas Alvsing. Likeens var det med noen av ”elite-spillerne”. Men begge disse gruppene
holder fast på medlemskapet i Elverum Golfklubb med hjemmebane på Starmoen.

Trysilfjellet Golfklubb
I mai 2004 melder Trysilfjellet Golfklubb at de har 350 medlemmer og en kjempeflott bane. Her skal bli
kamp om ”beina”!
I september samme år blir Thomas Meinich intervjuet av Hamar Arbeiderblad, og han regner her med at
medlemstallet vil gå ned i begge ”sine” klubber. Vi merker selvfølgelig etableringen av Trysilbanen, men
han mener at selskapene han styrer med, har tatt høyde både for Trysil og en kommende bane på
Atlungstad. Meinich vil fortsatt tenke langsiktig, og han mener det er gode potensialer i lokalmiljøet rundt
Elverum.
”Selv om begge våre baner i år går med driftsmessig underskudd, er det ikke noe i veien med banenes
likviditet,” sier Meinich til avisa – året er 2004, måneden er september! Driftsmessig vil Meinich tenke 2030 år framover, sier han. Alle banene i Østerdalen er liv laga i en slik sammenheng.
Nå skulle det likevel vise seg at det ikke ble så lett ”å få endene til å møtes” - og dermed klubbene til å
leve ”med hodene over vannet”... Det kommer vi straks tilbake til…

Årsmeldingen for 2004,
lagt fram på årsmøtet på Hotell Central 24. november, bar preg av at det hadde vært nødvendig med en
ryddeaksjon når det gjaldt økonomien. Styret hadde også blitt valgt på et ekstraordinært møte med
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nettopp dette for øyet. Og styret hadde virkelig nådd målsettingen og kunne presentere et overskudd på
kr. 189.570,-. 70.000 av dette hadde styret valgt å bruke til nedskrivning av ”juniorhuset”, slik at det
bokførte overskuddet lød på kr. 119.580,-.
Men medlemstallet går ned for fjerde året på rad. Styret anbefaler klubben snarest å utarbeide en konkret
rekrutteringsstrategi med tilhørende aktivitetsplan. Klubben har bare tida og veien – sier det gamle styret
før det trekker seg.
Og utfordringene står i kø:

Atlungstad, sommeren 2005
I et stort tosiders oppslag 19. juli forteller Hamar Arbeiderblad om satsingen på Atlungstad Golf AS like sør
for Hamar. 54 kvinner og 231 menn hadde til da kjøpt aksjer i golfbanen ved Mjøsa. Noen kjente bønder
var også med på laget. Planen var at banen skulle åpne ett år etter, i 2006. Noen få hadde kjøpt mange
aksjer, Sparebanken Hedmark var største bidragsyter, ellers var hamarsingene i klart flertall. Hver aksje
hadde kostet 30.000 kroner. Banekolleger i Elverum, på Rena og i Trysil følger spent med. ”Den enes
død, den andens brød”, sier et gammelt ord. Skal det også slå til i golf-Hedmark?
På medlemsmøtet Elverum Golfklubb i august 2005 ble det gjort stas på klubbens norgesmester,
Monica Gundersrud. Hun er en flott ambassadør for klubben og for golfsporten, og får en hyggelig
påskjønnelse for det fra klubben.
Ellers ble det opplyst at medlemstallet nå var 726, noe som forteller at ca. 200 medlemmer er blitt
borte siden siste årsmøtet. Nå oppfordres medlemmene til å ta med interesserte venner til gratis prøvespill
på banen. I tillegg ytes det bidrag til alle som melder seg opp til grøntkortkurs .

Årsmøtet for 2005
valgte Knut Brenden fra Hamar til ny leder for ny sesong 2006. Med seg i styret hadde han Olaug Bye fra
Brumunddal, Kjersti Haakensveen fra Hamar, Stein Hauge og Erik Nygård fra Elverum. Knut berømmer
det forrige styret for solid arbeid og velger også å se på rekrutteringsarbeidet som noe av det viktigste. –
Vi må få inn flere medlemmer fra Elverum, sier han i et intervju med Backspin.
Et annet område som styret arbeider med, er driften av kafeteriaen. Her samarbeider de med baneeier
Meinich. Elverum Golf AS skal denne sesongen også drifte kafeteriaen sammen med pro-shopen.
Hovedsakelig blir det servering fra automater i butikken, men med mulighet til å avtale arrangementer i
kafeteriaen til egne tilstelninger. De 300 kronene som ble krevd inn sammen med kontingent fra hver
spiller, blir returnert.
Ellers blir Golfbox og Golf Online tatt i bruk for alvor i klubben. Hver spiller får sitt eget golfkort og kan
dermed bestille spilletid og ta vare på egne resultater direkte.
Et annet resultat av data-alderen er vel også at klubbens mangeårige blad, Backspin, nå går inn. Styret –
og mange med dem – mener at klubbens hjemmeside kan gjøre nytten. Her ”ansettes” en ansvarlig, og
alle komiteer o.a. kan sende inn stoff, rapporter og lignende. , så sørger en ansvarlig redaktør for at stoffet
kommer på hjemmesidene.
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Planer for 2006
Styret la ned et stort arbeid i oppdatering av strategi-planen for klubben. Virkeligheten forandrer seg raskt i
våre dager. Medlemsutviklingen følger trender og spor det ikke er lett å forutsi. Som nevnt har
medlemstallet i klubben vært for nedadgående de siste åra. Hva kan vi gjøre med dette, spør styret – nok
en gang.
På medlemsmøtet 22.august 05 ble dette hovedemnet. Og ambisjonsnivået sto heller ikke denne gangen
tilbake for tidligere planer. Når det gjelder økonomien, skal klubben arbeide for å få en situasjon der man
kan ha 500.000 kroner stående på en høyrentekonto som en økonomisk plattform! Når det gjelder
medlemmer, er målet for sesongen 1.000 medlemmer. Dette var altså vyene i 2005.

Ny leder
Da Knut Brenden av helsemessige årsaker måtte trekke seg som leder av klubben, rykket nestlederen,
Olaug Bye, opp. Hun var ikke fornøyd med denne situasjonen for styret, og hun uttrykker håp om at
valgkomiteen for neste år må finne en leder som er fra Elverum.

Konkursen 2007
Høsten 2007 kan så avisene melde at Thomas Meinich har måttet gå til skifteretten med begge sine
golfselskap:
Både Elverum Golf AS og Sorknes Golf AS gikk mandag til skifteretten og begjærte seg konkurs.
Samlet har de18 millioner i gjeld.
(Hamar Arbeiderblad 20. nov.2007)
Selskapene har ikke hatt likvide midler til rådighet, sier Meinich til avisene. Man ser heller ingen løsning
om refinansiering. Han forklarer den store gjelden i selskapene med underskudd på driften gjennom
mange år. Og grunnen til underskuddene var hovedsakelig nedgang i medlemstallene. Dessuten er kravet
om høy kvalitet på banene med og trekker kostnadene oppover. Meinich mener at situasjonen nå er helt
annerledes enn for 8 – 10 år siden. I dag er det kommet til så mange nye baner at det blir vanskeligere å
drive lønnsomt. Konkurransen om medlemmene er mye større.
Konkursen i de to selskapene skal ikke føre til noen nedleggelse, mener Meinich. Begge klubbene har vist
interesse for å drive banene videre. Nå er det bare snakk om å få til akseptable kjøp av banene.

Elverum Golfklubb
som nota bene ikke har gått konkurs, har gjort vedtak om at klubben ønsker å drifte banen på Starmoen
videre. Styreleder Pål Wettre er optimistisk. To ting måtte klareres. Medlemmene i klubben måtte gi styret
fullmakt til å forhandle innenfor bestemte rammer når det gjelde kjøp av banen. For det andre krevdes det
realistiske planer for god økonomisk drift av banen i kommende golfsesonger.
Det ekstraordinære årsmøtet 10. desember 2007 ga så styret de fullmakter det ønsket. Prosessene i
forholdet mellom klubben og kreditorene kan likevel komme til å dra ut i tid.
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Melding fra styret etter møtet 3. januar 2008 er ikke positiv. ”Ingen løsning”. Norgeskreditt AS, som er den
største kreditoren, og EGK v/ styret står langt fra hverandre. 31. januar kommer ny melding. Avstanden
mellom partene er fortsatt stor, så stor at forhandlinger nærmest virker nytteløse.
Forhandlingene mellom kreditorene og Sorknes Golf AS har resultert i en avtale, kan avisene melde. To
investorer har gått inn og kjøpt banen, og de vil så leie banen ut til Sorknes Golfklubb. Noe lignende er det
vel ingen som våger å tro i forbindelse med banen på Starmoen.
Siste melding fra styret i EGK 8. februar 2008 sier at klubben ikke har råd til å kjøpe banen. Norgeskreditt
AS krever 2.250.000 for banen mens klubben har budt 1.250.000. Avstanden på en million er betydelig,
sier styreleder Pål Wettre. Likevel innkaller styret til årsmøte og vil der legge fram saken.
- Vi kan da ikke la golfbanen på Starmoen gro igjen!
16. februar 2008 kom så siste nyhet via Østlendingen:
”Investor Gard Midtvåge” overtar Starmoen golf.” Norgeskredit har solgt konkursboet. Og som det heter i
avisa: Dermed tyder alt på at Elverum-spillere går mot en ny aktiv golf-sommer på Starmoen.
Men – hvor lenge var Adam i paradis? - Dagen før årsmøtet trakk investor Midtvåge seg fra avtalen med
Norgeskreditt. Dermed var hele prosessen tilbake til nullpunktet.
Årsmøtet ble gjennomført, om enn noe amputeret. Budsjett for neste år og valg av styre ble utsatt. Etter
årsmelding og regnskap for 2007 – som for øvrig viste solid klubbarbeid, og med et lite overskudd samt en
egenkapital på høyrentekonto – ble situasjonen grundig drøftet.
Norgeskreditt hadde på forespørsel antydet at klubben kunne leie banen – eller også kjøpe den – nå for
1,5 millioner! Men – som formann Pål sa – vi må ha is i magen. Fra debatten klipper vi:
Det er driften av banen som er utfordringen framover. Og da må vi ikke dra på oss for stor gjeld i
form av lån.
Naboklubbene inviterer til samarbeid, kommer med fristende tilbud, konkurrerer om de samme
golfspillerne som vi er avhengige av.
For første gang i klubbens historie merker man en klar og ønskelig realisme i styret i forhold til
forventet medlemstall. I 2007 utgjorde medlemskontingentene til sammen knappe 1,2 millioner –
betalt av ca. 450 medlemmer med ulike satser.
Vi mister nok fortsatt medlemmer til naboklubbene, men kan vi hente inn nye? Rekrutteringskomiteen jobber aktivt hele året. Men hvor mange medlemmer trenger vi for ikke å prise oss helt
ut av markedet?
Trond Baardseng, klubbens pro, sier i et avisintervju dagen etter – at klubben trenger 3,5 til 5 millioner for
å drifte en 18 hulls golfbane! Har vi bare 3-400 medlemmer, blir det dyrt for den enkelte! Hvilke andre
inntekter kan klubben forvente, - og: hvilke utgifter kan man kutte ned på? – Hvor mange aktive golfere
kan man forvente å samle i Elverum? – Spørsmålene er mange…
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Herrer i eget hus
På det ekstraordinære årsmøtet 31. mars – med ca. 100 frammøtte medlemmer – var stemningen spent.
Det hadde lekket litt til pressen dagen før, men nå skulle vi få vite det direkte fra formann Pål. Som den
lojale styreformann han er, refererte han grundig styrets arbeid og tilnærming til en akseptabel løsning:
Styret foreslår at klubben kjøper – av Norgsekredit – golfbanen på Starmoen med ”hus og hytte” og utstyr
for til sammen 1,5 millioner! Forslaget er grundig motivert og mulighetene solid dokumentert i budsjett og
virkelighetsbeskrivelse fra styret. Et langtidsbudsjett følger - samt også en tilsynelatende realistisk
medlemsprognose for åra framover.
”Vi blir herrer i eget hus, dere”, er formannens uttrykk til forsamlingen etter at årsmøtet har godkjent
styrets forslag og gitt formannen stående applaus. Nå skal Elverum Golfklubb drifte egen bane, en
situasjon vi ikke har hatt på Starmoen siden Hedmark Golfklubb driftet banen fra slutten av 80-åra og fram
til 1993. Den som lever, får se, som det heter. Men la oss her uttrykke håp om at planer og budsjetter
framover fortsatt holder seg innenfor realistiske rammer.
Trond Baardseng – klubbens pro – blir ansatt som daglig leder, noe han rent golf-politisk ser på som en
god løsning. Dette bør bli løsningen for flere små klubber rundt om i landet, sier Trond.
Men det er spennende – og usikre – tider i norsk golfverden. Mange klubber og driftsselskaper utover
landet sliter med de berømmelige endene som ikke vil møtes.

Aktuelle problemstillinger
Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten? spør Morten Harry Olsen i Norsk Golf ’s aprilnummer i år,
2008. Og sjefsredaktør Espelid aktualiserer problemstillingen: Alle nybygde golfbaner skal etter sigende
være ”mesterskapsbaner”, hva nå det egentlig betyr. Alle ønsker å høre gode ord om banen sin, men her
kan vi selvsagt likevel uten problemer snakke om ulike baner, ulike vanskelighetsgrader, ulike ”nivåer” og
ulike potensialer. Og det skulle vel egentlig være bra. Men M.H. Olsen hevder at det er bygd for mange
like baner de siste åra, baner hvor alt skal være helt topp standard. Nå vet vi at flere golfere hevder at de
er godt fornøyde med sin bane, også om den ikke er aktuell som såkalt mesterskapsbane. Og det er vel
kunsten, - ”å sette tæring etter næring”, som sjefsredaktør Espelid sier i sin kommentar.
Bakgrunnen for tema-artikkelen til Olsen er den vanskelige situasjonen mange klubber og baner har
kommet i når medlemstallet ikke følger de kanskje alt for optimistiske prognosene. Kanskje kan flere være
lykkelige som ”små, lokale golfbaneeiere” med et godt, inkluderende miljø - hvor det er åpent for alle til å
komme og prøve! Enhver golfbane må ha et minstemål og et minstekrav til standard og nivå, men derfra
og til å markedsføre seg som superbane, er avstanden betydelig.
Vi har tidligere påpekt den nye – og klart mer realistiske tonen i Elverum Golfklubbs planer for de
nærmeste årene. Og på det nåværende tidspunkt lever vi i håpet om at de gamle medlemmene slutter
opp om klubben, og at man også får oppleve et visst tilsig av nye medlemmer i åra framover. Fra vårt
ståsted nå, på sensommeren 2008, ser det bra ut. Målet på 500 medlemmer er ikke nådd, men nærmer
seg. Styret og medlemmer har jobbet godt sammen denne sesongen. Mye dugnadsarbeid er utført,
banemannskapet får stadig ros for sin innsats og banen er flott. Oppslutningen om klubbens
arrangementer har også vært god. Vi ser med andre ord lyst på situasjonen for golfmiljøet i Elverum.
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På slutten av denne beretning kan vi ikke la være å tenke på optimistene som dro det hele i gang – for
over 25 år siden. Pionerene som så mulighetene og som begynte å slå på golfballer i sandhaugene på
Starmoen. La oss tilslutt takke dem – for optimismen og innsatsen – og alle timene med planer og
forhåpninger. Elverum har en golfklubb med en golfbane vi er glade for og stolte av.

Kilder: Elverum golfklubbs arkiv
Backspin, klubbens medlemsblad
Private arkiv
Avisklipp Østlendingen og Hamar Arbeiderblad
Den store golfboken
Samtaler med pionerer og pro.
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