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Eiker golfklubb

GLAD GJENG VED HULL 1:
Fra venstre: Arne Moe, Bjørn
Ole Vinje, Maine Fjeld-Olsen,
Sindre Moe og daglig leder
Tore Fjeld-Olsen i golfbilen.

Midtåsen
3051 Mjøndalen
E-post: post@eikergolf.no
www.eikergolf.no
Tlf.: Klubbhus 32 87 77 72,
proshop 32 87 74 03

Nihullsbanen ligger vakkert til i et kupert skogsterreng, nær dikteren
Herman Wildenveys barndomshjem, Portåsen.
Gode muligheter for utvidelse til 18 hull når tiden er
inne. Gjennomgikk betydelig ansiktsløftning frem
mot sesongen 2009.
Banen er en kupert 2075
meter lang skogs-/parkbane (rød 1838) med par 32.
Drivingrange med 20
matter og stor puttinggreen.
Daglig leder er Tore FjeldOlsen (Tlf. 971 60 355)
Pro Alan Maxwell, skotte
bosatt i Norge
800 aktive
Medlemskontingent:
Kr 1900 (greenfee 100 kr)/
kr 2900 (fritt spill)
Greenfee: hverdag/helg
kr 150/200
Spillerett: Kr 5000

Veibeskrivelse:

Golf på

Wildenvey
Tekst OG FOTO:

finn søhol
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For noen år siden ble Eiker golfklubb anlagt av en kameratgjeng på 10–12 entusiaster, som etter hvert økte til 40–50,
i et distrikt der fotball og bandy står for det meste av
sportsinteressen.

Fra Oslo til Drammen:
Over broen og til høyre i
retning Kongsberg, mot
Mjøndalen. To kilometer
fra Mjøndalen sentrum. Rv.
283 retning Drammen. Til
høyre Orkidéhøgda mot
Hagatjern/Konnerud. Til
høyre Blomsterlia frem til
gamleveien til Hagatjern.
Skiltet golfbane.

WILDENVEYS MINNESMERKE: Vises frem av daglig
leder Tore Fjeld-Olsen
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TOREDAMMEN: Spillerne på vei opp hull 6.

TYKK MORGENTÅKE: Været skremmer ikke
klubbens medlemmer fra å stille opp i klubbens
mange turneringer. Her over 50 samlet til proen
Alan Maxwells turnering med fine premier.

I
PREMIE TIL ALLE:
På plakaten står
det: «Ingen poeng
på hull 2? Vær så
god! Malaco». Og
så kan Bjørg Stavis
(t.h.) og Marit Hjallen Leknes bare
forsyne seg.
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Mjøndalen er interessen for
den edle sporten golf praktisk
talt lik null.
Likevel gikk kameratgjengen løs på
jordene nær dikteren Herman Wildenveys barndomshjem, Portåsen,
med spader, trillebører og stor entusiasme.
I løpet av kort tid laget de en
brukbar golfbane. Forståelig nok
ble greener og bunkere i minste
laget. Men de motbeviste i alle fall
daværende sogneprests påstand om
at golf ikke var noen sosial sport for
bygdas innbyggere.

Naturskjønt. Men at omgivelsene
gjør at man trives på den naturskjønne skogsbanen, kunne ikke

sognepresten motbevise.
Noe man også kan lese gjennom
linjene i et av Wildenveys kjente
dikt fra Hjembygdens sanger:
«Åser som senkede rygger
av dyr i hvilende ring
Strakte seg solskinnstrygge
Hele min bygd omkring».

Lokal forankring. Eiker golfklubb har
rundt 900 medlemmer, derav cirka 200
ungdommer. De fleste kommer fra
lokalmiljøet i et distrikt tidligere dominert fullstendig av fotball og bandy.
En viktig faktor er at klubbens store
dugnadsvilje gjør at den har klart seg
uten gjeld siden åpningen i 2001.
Derfor kan de holde medlemskontingent og greenfee på nivåer som ikke

RULLESTENER:
Toredammen er
oppkalt etter Tore
Fjeld-Olsen, som
viser frem noen
av de titusener av
rullestener han har
kastet i vannet.
Blant mange kryp
er dammen full
av store og små
salamandere, og
golfballer.

LOVENDE JUNIOR: Robert
Jonassen avslutter en fin drive.

GOD OVERSIKT:
Marit Hjallen Leknes har god oversikt ned mot hull 3,
som er banens letteste. I bakgrunnen
ser man hvordan
hullet forlenges.
NORSK GOLF, MAI 2009

39

klubben i mitt hjerte: eiker gk

ENKELT OG GREIT: Flott drivingrange med
tyve matter og hyggelig klubbhus med
administrasjon, proshop og liten restaurant.

Hull for hull
Det har skjedd store
forandringer på banen
foran 2009-sesongen.
Fra den beskjedne
starten i 2000, da både
greener og bunkere
var små, har kravet til
forbedringer dukket
opp. Tildeling gjennom Buskerud fylke på
2 millioner kroner og
tippemidler fra Nedre
Eiker på 400 000 kroner (nærmiljømidler),
samt annen støtte, har
satt fortgang i arbeidet med å realisere
«Nye Eiker golfbane».

1

Par 3, Indeks 9 og 10

144 m gul 123 m rød

6

Par 4, Indeks 1 og 2

298 m gul 253 m rød

Banens vanskeligste hull. Trang og med mye
skog på begge sider. Liten green i dag, men
forlenges i ombyggingen.

3

Par 3, Indeks 17 og 18 125 m gul 125 m rød
Banens letteste med god oversikt mot greenen
langt nede. Ombygges/forlenges, som også
setter vann i spill. Unngå skog på begge sider.

4

Par 4, Indeks 3 og 4

358 m gul 317 m rød

Banens lengste. Unngå vann til høyre. Stor dam
før greenen.

5

Par 3, Indeks 13 og 14 120 m gul 108 m rød
Out of bounds på begge sider, pass på.

253 m gul 243 m rød

Vanskelig innspill til en green som ligger høyere
enn utslaget. Out of bounds på høyre side. Kan
komme over problemene hvis du slår langt nok.

Høydeforskjell 15 meter opp til liten og ondulert green. Slå ikke for langt.

2

Par 4, Indeks 7 og 8

7

Par 4, Indeks 11 og 12 294 m gul 272 m rød
Out of bounds til høyre. Greit hull. Også under
ombygging.

8

Par 4, Indeks 5 og 6

328 m gul 284 m rød

Fort gjort å slice inn i sidevannshinderet.
Unngå tykk rough på venstre side.

9

Par 3, Indeks 15 og 16 155 m gul 113 m rød
Greit par-3-hull. Sidevannshinderet «Tore
dammen» er en ballsamler av rang, og er oppkalt etter daglig leder.
Banens lengde i 2008 var 2075 m (gul) og 1838 m (rød).
Dobbelt lengde (18 hull) blir da 4150 og 3676. Par 32 og
64. Den «nye» banen får par 35 og 70.

DANSK LEGE
MED FIN STIL:
Mikael Sixten
Nilsson slår ut
på banens lengste hull, hull 4.
Til daglig er han
røntgenlege på
Buskerud sentralsykehus.

PORTÅSEN KULTURSENETER: Nedre Eiker kommune skal skape kultursenter av Herman Wildenveys gamle hjem, som er nabo til golfbanen.
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