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Vegard Viksmoen (47) i Mjøsen GK har fått et
oppdrag de færreste kan drømme om. I helgen
(2012) dømmer han prestisjefylte British Open.
Viksmoen er eneste norske deltager i helgens The
Open Championship - den eldste av de fire
majorturneringene, som krydres med finspill fra
stjerner som Tiger Woods, Rory McIlroy og Lee
Westwood.
Utrolig morsomt
«Ingen norske spillere har klart å kvalifisere seg til en av golfens aller største turneringer, men en nordmann
er likevel med», skriver Norges Golfforbund i en pressemelding.
Det synes idrettssjef Frode Scheie er kjempestas:
Det er utrolig morsomt at vi for første gang har med en norsk dommer i British Open. Det er et prestisjefylt
oppdrag, poengterer Scheie, som mener hamarsingens deltagelse er et resultat av hard, langsiktig
jobbing for å utvikle trenere og dommere i Norge.
Samarbeid bærer frukter
Forbundet har jobbet tett med og fått støtte fra R&A – organisasjonen som arrangerer The Open og fungerer
som golfmyndighet utenfor USA, og som holder til på ærverdige St. Andrews i Skottland.
Dette arbeidet bærer nå frukter. Det er en stor fjær i hatten for oss at en norsk dommer får delta i den
største og eldste av majorturneringene, som mange også anser for å være den gjeveste å vinne, sier
Scheie.
En av få utvalgte
The Open Championship arrangeres i år (2012) på Royal Lytham and St. Annes GC i engelske Lancashire,
hvor Mjøsen-dommeren og forbundsdommeren Viksmoen altså er en av få utvalgte til å påse at alt går riktig
for seg når stjernene skal gjøre opp om det høythengende trofeet.
Torsdag 19 juli 2012 slår verdensstjernene ut på. Royal Lytham & St Annes I England..
I løpet av fire dager de gjøre opp om den 141. utgaven av The Open Championship, den eldste av golfens
fire majorturneringer-.
Jeg er ydmyk og stolt og gleder meg naturlig vis meget sier Vegard Viksmoen, til daglig avdelingsleder
ved Hamar katedralskole.
Solide forberedelser
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Noen dager før turneringen starter skal Mjøsen-dommeren på samling i England med kollegaer fra hele
Europa. Der vil han få en grundig gjennomgang av de lokale reglene for banen og gjennomgå de siste
forberedelsene før alvoret starter.
Jeg har fått vite at jeg skal følge en gruppe hele runden. Om jeg får dømme en eller fire dager, vet jeg
ikke. Uansett skal det bli veldig spennende. Jeg har dømt golf i ti år og til sammen hatt 2000 tilskuereHer kommer 200000 over fire dager, poengterer Viksmoen, som allerede har begynt på lese seg opp.
Ja det er en del forhold her som jeg ikke er vant til, som tribuner og tv-tårn. En del regler er også mer
aktuelle for links baner, alt som har med bunkere og bunkervegger eksempelvis.
Viksmoen føyer seg pent inn i rekken av norske toppdommere. I fjor dømte Ruth Bjørnstad, Andrew Brown
og Eldbjørg Lie Jørgensen i Solheim Cup. Denne gangen kom henvendelsen fra R&A.
Flere gode dommere
Dette er en fjær hatten til hele den norske dommerstanden. Blant flere kandidater var Vegard den, som
pekte seg ut denne gangen. Både som TD og dommer har han lagt ned en kjempeinnsats gjennom flere år.
Han representere Norge på en flott måte, sier Thore Wilhelmsen, spill- og dommerkonsulent i NGF. Han
liker det han ser.
Vi har flere «unge• dommere nå, med god regelkunnskap og de nødvendige menneskelige kvalitetene.
Kommunikasjonsevne er viktig. Det samme er evnen til å sette seg inn i situasjonen. Forstå at det koker I
hodet på folk. at det lønner seg å ære hyggelig og rolig. sier Wilhelmsen.
Vegard Viksmoen svarte ja med en gang da forbundet ville ha han til The Open. Jeg var aldri i tvil. Jeg
kommer garantert til å være litt nervøs når det drar i gang, men jeg er trygg på det Jeg kan og får god hjelp
observatører i hver ball og de faste dommerne på Europatouren.
Blir du rik av, dette?
Nei, det vanker ingen lønn, men jeg har heller ingen utlegg. Jeg får betalt reise, kost og losji, og kan ikke
tenke meg en bedre måte å bruke sommerferien på, sier Viksmoen.
Teksten er delvis funnet i en artikkel skrevet av Martin Næss Kristiansen (HA) og delvis fra en artikkel
skrevet av Tom Erik Andersen for Norsk Golf juni 2012
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