
Golfpro.filen: 

Det er nok mange som 
1kke kJenner P T , men det 
er neppe en golfsp1ller 1 
landet som 1kke vet hvem 
han er Rart er nå heller 
1kke det, ettersom han har 
s1ttet midt i smoroyet, -
landets torste og storste 
golfklubb, 1 snart 30 år 
Han ble 1 1961 , headhun
tet .. av klubbens davæ
rende formann Arild 
Wahlstrøm, og var da 
loytnant I lngeniorvåpenet. 
med jus som sidesprang 
Han tok med godt mot fatt 
på en for ham frammed 
f airway, men ble rask1 
varm I toyct og er I dag det 
ron(! encycloped1a I golf. 
Han svarerpå alt. fra hvcm 
er hvcm I golfverdcncn til 
defin1s1,oner I regelboka 

... \ . 

uten å trekke pusten. Det 
gJor han når han forlater 
sin kontorkrakk etter endt 
arbe1dst1d, og den er 1kke 
preget av noen arbe1ds
t1dsfor1<ortelse. Seiv om 
vinteren, - da man skulle 
tro han lå på sofaen, har 
han gammeldags arbeids• 
tid for Oslo Golfklubb 

Å være daglig leder av 
en klubb med 3.000 s1ete, 
der nkt1gnok bare 12· 1500 
viser seg In natura. det er 
noe de færreste av oss 
passer til Doren til hans 
aller helhgste er JO stort 
sett åpen, og alle og 
enhver kan stikke sitt 
kontafe1 inn og moddele 
ham alt fra sorger !ra hJem 
og rough, lii sporsmål, 
som om han var deres 

Per Teigen 
nærme~e foresatte Et 
med em som gans-<e l!d'.J9 
11TlPQC"ertes O\ier P.T.s 
els.<verd ge n:eresse for 
med errmenes Q'01'en og 
laden l koMort deo, 
for ærte ham en kerarru<i<p
la'e som henger over hans 
sl<nveoord - 1<ans:< e litt for 
tioyt t l å b observert -
der det stå.r ,F YOU 
HAVE NOTH 11.lG TO DO -
DONT 00 rT HERE . 

Å b noen go fsp .er av 
betydn ng har a dr vært 
P T s amb SJOn men så 
har han da s,eiden hatt tid 
t å gå Ienger enn t. 
flaggstangen ved 1 tee 
som han g,eme når på 
åpmngsdagen. 

P T er k ubbens fj8rde 
sei<retær s den 1924 
Birger Hat.e som var den 
forste. er fortsatt på farten 
90 år, og har oppIe11d a e 
formenn, mens Per har 
vært sei<re1ær under 9 av 
dem og stått sentrrut ved 
alle store arrangementer 
ved s..den av sn dommer
JObb I N.G F 
- Du ser ut bl å trwes rr,ed 
din JObb l O.G K ? 

- Det er en morsom 
utfordnng at det bestand1g 
skier noe Her behever en 
1kke vente på noe besok. 
Det er en helt spesiell 
arbe1splass hvor ,eg treffer 
mange pos1t1ve menne
sker 
- Gre,er du å holde kustus 
på klientellet, - det er 10 
meget assortert ? 
- De eldre er ,,no problem .. , 
og det er SJelden noe tov 
med de yngre årganger. 
De får klare beskJeder og 
det holder. Ungdommen 
her går Jeg god for Tit å 
være så mange som 1 
0 G K. så er .. staben .. 
relativt beskJeden. så man 
er avhengig av fnv1lhge 1 

kom1teene som gJor et 
arbeide medlemmene 
burde sette mer pris på og 
ove mindre knt1kk. 
- Hva er det mest positive 
du opplever her på 
Bogstad? 
- Det må være når 1eg 

horer med'.em.mer ~ 
s tres cve1 den P<ri~e 
tilvære sen her oppe 
- F '",ner cu at det er mye 
aJvor på Danen? 
- Både a og net Under 
..-_on1<uranser s,,.a, det 
v ære r. oe a . rv setv 04'?'. 

g'.edeo ved å O<'.orn!ooere 
s1<al 000' re,e Me,; på 
regelsiden må det a\dr b'.i 
noe s:mger,va.sen.. Om en 
sp er i<an synes at t 
re:t!era:ghe1 .,.,;e opp,'lå.S 1 

g tte s ruas;ooer er det 1 

a e fa l bedre å tmge 
reg.iene enn å o ~etla-"..e elet 
til den en"ei•e SP(!!ers 

s'i<Jønn hva som er rett og 
runefig. 
!\år det g_ielder selskaos
rundene e!ler •fnend y 
games• som man ofte 
ka er det, vil 1eg s, at 
a~oret for en a't fo,- st0< de1 
har tatt ovemånd. Jeg 
synes at golfspc ere a" og 
t ' S-<U le beVI ge seg en 
koserunde hvor man 
g,eme a inn et -:ntt kast .. 
pr hu og kUMe kose seg 
med golfso et og forsc,;,.e 
noen stagvananter og i'kke 
avstå av frykt for å ba 
stående å hakke I rough·en. 
- Har du lii slutt et gOdt råd 
du rueme vil bnnge Vldere 
t, golfsp,nere? 
-Det måtte forst og fremst 
være til sp ere som 
onsker å etablere handi
cap, el'er har som mål å 
sptlle seg ned. Vårt 
lnand1cap-system 8f 

basert på Stableford 
poeng som tlfs,er at en 
spiller skal plultj(e opp 
ballen når man 11<ke kan 
score poeng på et h1. l 
Puthng skal man trene på 
putt1ng-greenen ved 
klubbhuset og il(ke ute på 
banens ord nære greens 
når man likevel tkke kan 
oppnå noe poeng FOf 
mange sp11lere er hurtig 
spill nokkelen til tnvsel på 
banen, - og det er ,o for å 
hygge oss at"• sp lier golf, 
tkke sant? 
Ja, det Per srer her bar 
være en rettesnor for a te 
sp1llere. Per er alltd på par 
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