Arild Wahlstrøm
Arild Wahlstrom e r død. 85 år gammel. Hans innsats
for norsk golf er kjent over hele landet og langt
utenfo r landets grenser.
Arild Wahlstrøm nådde le nger enn noen annen
innenfor golfen. Han nådde dypt inn i alle norske
golferes hjerter. Vi var alle på fornavn med ham.
Arild hø stet respekt for sitt levende engasjement for
norsk golf. Kunnskapsrik og generøs, skapende og
med en utrettelig vilje har ingen skaffet norsk golf
flere venner enn barn. Arild har i løpet av et langt liv
gitt golfens tillitsmenn og kvinner stadig nye visjoner og tro på golfens fantastiske potensiale som en
førsteklasses mosjons- og konkurranseidrett. Ingen
kan ta Arilds plass - han personifiserte norsk golf.
Arild er den av Oslo Golfklubbs medlemmer som
på det golfadministrative felt har fremhevet seg sterkes t i snart et hal vt århundre. Han ble medlem av
klubben bare to år etter den ble startet i 1924. Arild
ble norgesmester i 1949.
I en rekke år har han s ittet i Oslo Golfklubbs styre.
f pr han i 1961 overtok som formann for en 4-årsperiode. lnnen det samme tidsrom tok han initiativet til
å starte Norges Golfforbunds Treningskomite for å
styrke vår internasjonale s lagkraft. Hans generøsitet
vis a vis de yngste golferne - g utte r og jenter som
nettopp fattet interesse for golf som idrett og fritidsaktivitet - mangler s ides tykke. Arild Wahlstrøms
Turnering på Bogstad hver høst er blitt en nasjonal
turnering - og det aller største evenement for de
aller yngste i go lf-Norge. Arild var alltid til stede.
Utrettelig møtte han s pillere på klubbnivå og elites pillere i EM- og VM-sammenheng. Han var til
uvurderlig støtte for våre e litespillere når det røynet
på. Det var trygt å gjenkjenne Arilds skikkelse på
fremmede baner og i det internasjonale golfmiljøet.
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Med en generøs donasjon opprettet han Arild
Wahlstrøms fond for norsk juniorgolf. som årlig gir
en lovende norsk juniorgolfer et stipend til fremme
av mottagers golfferdig het.
I både nasjonal og internasjonal sammenheng har
Arild Wahlstrøm hatt en rekke tillits verv som bl.a.
omfatter leder for Norges Golfforbunds treningskomite fra begynnelsen av 60-årene, likeledes som han
i samme tidsrom tok seg av forbundets banekornite.
og etter å ha vært styremedlem 2 år. tok han over
som president fra 1967 til l 970. Fra 1968 til 1973
satt han som medlem av den tel"Tliske komite i
European Golf Assoc ia tion. og ble pres ident i
E.G.A. fra 1975 til 1977. E n ganske oppsikts vekkende posisjon tatt i betrektning av Norges bes kjedne stilling i golf-verdenen. Han har naturligvis
Norges Golfforbunds hederstegn. og har sågar sittet
i sty ret i det Svenske Golfforbundet. og innehar det
Svenske Golfforbundets gullmerke. tilde lt i 1979.
Ha ns evige kamp for å få flere gollbaner i Norge hie
krone t med hell i l 965 da han startet Oustoen
Country C lub. som uten Arilds utrettelige entusias me og pågangs mot neppe ville eksis tert. Han var
naturligvis Oustøen Count ry C lubs formann de forste åre ne , fra 1965 til 1969.
Måten Arild forenet en naturli2 autoritet med sin
generøse , nøk1eme og viljeste;ke forn1. gjorde ham
til den ideelle leder og til et mennes ke man umiddelbart så opp til og respekterte. O slo Golfklubb og
Norges Golfforbunds med lemmer og styre vil same
hans vidsyn. Det blir to mt etter Arild .
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