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Arild Wahlstrøm (1909 – 1994) 
 

Ifølge et videointervju med ham i 1993, startet han som caddie 
i England før han tok opp spillet, mest sannsynlig ikke i 
England, men først da han kom tilbake til Norge i 1934.  
4 mai 1926 ble han som 17 åring innmeldt som juniormedlem i 
Oslo Golfklubb.  Mest sannsynlig ble han registrert som 
medlem av sine foreldre, men som med så mange i den 
situasjonen kan han ikke ha hatt tid eller interesse for sporten 
på den tiden. Den 12 mai 1934 ble han registrert som vanlig 
medlem i klubben og allerede i 1931 var han i finalen i NM. 
 
Etter flere år som aktiv golfspiller, med en rekke landskamper 
og norgesmester i 1949, var det golfadministrasjon som opptok 
meget av hans tid innen golfverdenen. Først var han med i alle 
komiteer i Oslo Golfklubb før han deretter overtok som 
formann i 1961. Dette vervet hadde han i 4 år hvoretter han ble 
valgt til formann i Norges Golfforbund (1967 – 1971).  
 
Hans siktemål under hele denne tiden var å få øket interessen 
for golfsporten, også utenfor Norge. 

 
I tiden som formann i NGF arbeidet han også sterkt for å få Forbundet til å bli medlem av Norges 
Idrettsforbund.  
 
Som et ledd i å få økt interesse for golf blant ungdom startet han i begynnelsen av 50-årene Arild 
Wahlstrøm Cup for gutter og jenter i alderen 7 – 15 år, en turnering som fremdeles arrangeres årlig på 
Oslo Golfklubb.  
 
Også internasjonalt var Arild Wahlstrøm aktiv. Han var medlem av den tekniske komiteen i European 
Golf Association (EGA) i perioden 1970 til 1975, og arbeidet aktivt med ulike viktige spørsmål, som for 
eksempel størrelsen på den fremtidige golfballen, golfregler, amatørstatus etc.  
 
Etter hvert ble han, som den andre fra Skandinavia, valgt til president av EGA, og virket i perioden 1975 
– 77. Han jobbet veldig hardt, planla møter i detalj, og prøvde også å utvide Føderasjonen med nye 
medlemmer som Checkoslovakia, Island etc. Han satte sitt formannskap i EGA foran mange av sine 
egne forretningsinteresser.  
 
Han benyttet enhver anledning til å snakke om Foreningen og dens fremtidige muligheter, samtidig 
som han underholdt tjenestemenn fra medlemslandene i sitt hjem i Oslo, og la vekt på den raskt 
voksende interessen for golf i Europa.  
 
For sitt samarbeid med vårt naboland ble han hedret med Det Svenske Golfforbunds hederstegn i gull. 
 
Man skulle tro at så mange verv og så mye heder ville ha dempet noe av Arild Wahlstrøms golfappetitt, 
men det var ikke tilfelle. 
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I begynnelsen av 60 årene tok han initiativ til å bygge Oustøen Golfklubb som etter hvert ble en perle 
av en bane og en utmerket avlastning for Bogstad. Deretter var tanken på å bygge en ny bane i 
Maridalen en av hans prioriteringer. Arild Wahlstrøm ble denne klubbens første formann i 1971. 
Dessverre ble dette prosjektet, til hans store fortvilelse, aldri materialisert. 
 
Utenom disse to prosjektene var han aktivt med i stiftelsen av Bærum Golfklubb som etter rundt 20 års 
iherdig arbeid fikk sin 18 hulls bane i Lommedalen. Han var med i arbeidet med golfbane på Kjekstad 
og han var en av stifterne av Grini Golfklubb i 1988. Han opplevde dessverre ikke åpning av 9 hulls 
banen her. Den ble først åpnet 2002. I tillegg til dette var han en «medspiller» i Kjell Kaspersen 
golfsenter i Oslo. 
 

 
 

 


