KLUBBEN I MITT HJERTE: HAFJELL GK

Perle

i Gudbrands dalen

ONDULERT: Banen heller mot dalsiden og adskillige meter
siderull må kalkuleres inn. Dette bildet er fra greenen til
hull 5. I bakgrunnen hull 8.
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Hafjell Golfbane er en godt bevart hemmelighet, som bare er de
færreste forunt å finne frem til. Slik ville det imidlertid ikke vært
dersom klubben og grunneier Johannes Nermo fikk bestemme.
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FAMILIEDREVET: Nermo er et av mange norske hoteller
som er tuftet på lange familietradisjoner, her representert
ved sønnen Johannes med yngstedatteren Agnethe på
armen, sin finske hustru Susan, eldstedatteren Mathea og
mor Anne Gunn og far John.

Krigsskueplass i aprildagene

TRAMPER PÅ MIN BRO: En hyggelig trio midtveis på hull 7: Johannes Nermo, Nils Moen og Martin Vole.
GJESTER: En glad kvartett
gjestespillere som sier de trives med både banen, utsikten og hotellet. Fra venstre
Elin Gullaksen, Borgny
Langeland, Else Karin Bruvik
og Berit Vik.

vor mange norske og utenlandske golfentusiaster som passerer slalåmbakkene i
Hafjell bil på sin vei nord eller sørover E6,
vet at dalsiden på østsiden av Gudbrandsdalen
også skjuler en av landets mest velstelte golfperler? Det er en hemmelighet veimyndighetene i

H

Oppland ikke unner dem å ta del i. Til tross for
tallrike henvendelser fra familien Nermo, som
driver både det hyggelige familiehotellet og den
flotte golfbanen, er informativ skilting til golfparadiset fortsatt strengt forbudt. Derimot er det
langs E6 tillatt å reklamere for både bob-bane og
veimuseum…
Kjempet for golfbane siden 1988. Hvis man
likevel skulle være så heldig å oppdage banen får
man en opplevelse man sent vil glemme. Og det
til tross for at både myndighetene og enkelte
naboer siden 1988 har forsøkt å hindre utbygging av 9-hullsbanen. Det var første etter tre-fire
avslag i Fylkeslandbruksstyret at søknaden ble
innvilget med en stemmes overvekt. En av naboene begrunnet sin protest med at banen ville lage
et «sår» som ville skjemme ut hele dalsiden.
Uttalelsen står i skarp kontrast til både Norsk
Golfs utsendte medarbeiders vurdering og
meningen til de mange entusiastiske spillerne
fra egen medlemsliste, hvorav 70 prosent er fastboende og cirka 30 prosent er hytteeiere. I tillegg
kommer besøkende fra klubber over hele landet,
som vi traff under vårt todagersbesøk med køller,
blokk og kamera.
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Nermo Hotell ble historisk i aprildagene 1940 da
general Otto Ruge og hans stab rykket inn i hotellet
for å organisere kampen mot okkupasjonsmakten.
Noen timer senere trakk Generalstaben seg tilbake
til tettstedet Øyer, og det utviklet seg etter hvert
harde kamper mellom tyske og norsk/britiske styrker oppover hele Gudbrandsdalen med store tap
på begge sider. Ikke minst på grunn av de fryktede,
tyske stridsvognene, ble det umulig å stå imot tyskerne som rykket frem i terrenget mot Øyer, nettopp der vi i dag finner golfbanen.
Senere under krigen overtok tyskerne hotellet,
som blant annet ble brukt som skole for Arbeidstjenesten og etter freden i 1945 til internering av
landssvikere.

Femtegenerasjon som golfsjef. Historien
om Nermo Gård i Øyer strekker seg helt tilbake
til 1442. Neste gang Nermo nevnes er i 1502. Ved
et skjøte datert den 5. mars 1866 fra Johannes
Pedersen Nermo til Johannes Johannesen
Wedum, kom den nåværende familien i besittelse av gården.
Dagens golfsjef er Johannes Nermo. Han er
femtegenerasjon av eierfamilien som driver
hotellet, som med hytter og leiligheter kan ta 170
overnattingsgjester. Aktive i driften er Johannes’
foreldre Anne Gunn og John Nermo, foruten finske Susan. Hun reiste fra sitt hjemland til Hafjell
for å jobbe under de olympiske vinterleker i
1994, og ble så glad i både Gudbrandsdalen og
Johannes at hun ble for godt.
– Det er bare å innrømme at vi tok en stor sjanse da vi etter at tillatelsen ble gitt, satte i gang med
å bygge en golfbane til 12 millioner kroner. Vi
gamblet på at den lokale befolkningen ville støtte
opp om banen, selv om noen få var imot før de
fikk se resultatet. Og det har slått til for fullt.
Som nevnt er 70 prosent av dagens medlemmer fra lokalmiljøet og de er flittige gjester på
banen og de sosiale tiltak i klubbens regi.
– Det gir et solid, økonomisk grunnlag for drif-

HYTTEMEDLEMMER:
Bilnestoren Tore Steen og
datter Bodil er blant mange
lokale hytteeiere som er flittige brukere av den flotte
golfbanen, som til stor glede
dukket opp i 2002 og gjorde
ferieoppholdene enda mer
varierte.

RESSURSER: To av banens
nøkkelfigurer: Headpro
Vegard Haugen fra Øyer (til
venstre) og tidligere greenkeeper og anleggsleder Leif
Larsen.

norsk golf, mai 2004

49

KLUBBEN I MITT HJERTE: HAFJELL GK

Banefakta
Hafjell Golf åpnet 2002
9-hullsbane
Skogs/parkbane
Par 66 (2x33)
Lengde 2104 (gul),
1783 (rød)
4 par-3-hull,
4 par-4, 1 par-5
Korteste hull:
Hull 3 – 76 meter
Lengste hull:
Hull 8 – 417 meter (rød),
458 (gul)
Greenfee:
Ukedager kr 220,- senior,
kr 100,- junior
Helg og helligdager
kr 270/150
Andeler 2004:
Årsavgift inkludert
medlemskap Kr 3400
Andeler: Utsolgt
Antall aksjer 1100 –
til sammen 650 andelseiere
Årsavgift junior: Kr 800,Årsavgift studenter:
Kr 1700.Nermo Gård
2636 Øyer
Tlf. 61 27 57 60/65
Priseksempler: Kr 495,per person for overnatting med frokost og greenfee. Kr. 1390,- per person for weekend fra fredag til søndag med 2 frokoster, middager og
greenfee.
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ten men vi ønsker oss også flere besøkende. Derfor er skilting på E6 av golfbanen så viktig for at
vi skal få flere greenfee-spillere, sier Johannes
Nermo, som selv er blitt en habil golfspiller med
handicap 19,5.
Hotell og golf. – Vår store styrke er kombinasjonen hotelldrift og golfbane. Både sekretariat
og en liten proshop får plass i resepsjonen. Det
gir oss muligheter til å kunne gi rimelige tilbud
for golfgjester.
Det er ingen overdrivelse å kalle banen for en
perle i Gudbrandsdalen. Det finnes ikke mange
norske baner som er så velstelte med blomster,
vannfontener og steinbroer. Det skyldes ikke
minst profesjonelt arbeid fra den rutinerte entreprenøren Skåret AS med anleggsleder Leif Larsen. Larsen overtok senere som
greenkeeper fra åpningen 15 juni
2002 til ut sesongen 2003. Det er
ikke minst hans nøyaktighet som
gjør at banen er blitt som den er.
Alle detaljer er av gjennomført kvalitet. De
200 kilo tunge hullskiltene i skifer er noe for
seg selv. En kjempestein i dammen mellom
første og siste hull er gjort om til fontene.
– Den er resultatet av et veddemål mellom
meg og entreprenøren som ikke trodde det
var mulig å bore seg gjennom. I fjor kunne
totalt 15 370 greenfeespillere glede seg over
den originale fontenen og andre overraskelser
man møter på banen.
– Med bedre merking håper vi at i år vil langt
flere finne veien til Hafjell Golf og Nermo Hotell,
som står klar med åpne armer og alle rettigheter
for å gjøre besøket til en hyggelig opplevelse, sier
Johannes Nermo.
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FEMTE GENERASJON: Golfsjef Johannes Nermo, femte
generasjon av slekten, demonstrerer med stolthet «Gudbrandsdalens skjulte perle» og ønsker velkommen til en
runde i naturskjønne omgivelser. Her slår han ut på hull 3
med Øyer sentrumog Gudbrandsdalen i bakgrunnen.

Suksess med kunstgresstee

KUNSTIG TIL 25 000: – Kan anbefales,
sier klubbmedlem Ole Petter Røgeberg.

Utslaget på hull 4 ser ut som en frodig gressmatte, men er i virkeligheten USA-produsert,
kunstig og nesten vedlikeholdsfri. Matten er 60
kvm stor og rullet ut på en blanding av grus og
dreneringsmasse. Samlet pris kr 25 000.

