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Hakadal GK

Stiftet: 14 august 2001
Formann:
Bernt Fredriksen
Medlemmer: 1000,
hvorav 450 aksjonærer
Aksje: kr 23 000
Kontigent: kr 4150
Medlemskap: kr 1500
(inkl. én gratis runde,
kr 300 for øvrige)
VÅPENSKJOLD: Fearnleyslektens 150 år gamle våpenskjold,
og første hull i bakgrunnen,
er det første som møter golfspillerne som kommer til den
naturskjønne banen.

RIK PÅ KUNST: Et glimt inn i Aas
Herregårds storsal byr på en rik
kunstopplevelse, ikke minst preget
av Fearnley-malerier.
FAMILIEN BAK: Med den vakre
hovedbygningen til Aas Gaard
som bakgrunn ruller familien
Fearnley ut på en runde. Daglig
leder Nils Thomas Fearnley har
foreldrene Sissel og Thomas på
hver side

En elegant

naturopplevelse
Fearnleyslektens ruvende herregård «høgt oppi Hakadalen» danner
en elegant ramme om den naturskjønne Aas Gaard Golfpark.
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Tekst og foto:

finn søhol

KJERRINGA MED «KØLLEN»: Kjerringsvingen
kalles Hakadal Golfklubbs kvinnegruppe,
med åpenbar referanse
til Kjerringa med staven, som i følge visa
bodde i nabolaget. Her
blir noen representanter for gruppen servert
champagne av daglig leder Nils Thomas
Fearnley.
NORSK GOLF, MAI 2007

45

klubben i mitt hjerte: hakadal gk
STILLE: Aas Gaard Golfpark ligger i rolige
og naturskjønne omgivelser, mindre enn en
halvtimes kjøring fra Sinsenkrysset.

DRØMMESTED FOR SPONSORGOLF: Aas Gaard Golfpark er et drømmested for sponsorgolf. En naturskjønn bane med glimrende greener og fairwayer, og et område som er ideelt for jakt, fiske og bærturer,
toppes av muligheter for gourmetservering på Raasjøen Jaktslott eller tradisjonsrike Aas Herregård.

AAS GAARD GOLFPARK
1488 Hakadal
Telefon: 67 07 51 00

B

anen ble åpnet i fjor, og klubben har
allerede 1000 medlemmer, hvorav
cirka 450 er aksjonærer. De kan glede
seg over den vakre banen med et rikt dyreog fugleliv.
Gården består av 58 000 dekar med skog,
fiskevann og 1300 mål dyrkbar mark, som i
første rekke ble benyttet til korn som kastet
lite av seg. Derimot var jordene velegnet til
gressproduksjon.

Golf bedre enn korn. – At alt også lå til rette for å bygge golfbane på området forsto vi
da det nesten ikke gikk en uke uten at vi fikk
besøk av interessenter som gjerne ville inngå
et samarbeid om et golfanlegg. Til tross for
at ingen av familiens medlemmer var golfinteresserte, startet vi en lang prosess med
kommunen om å få tillatelse til bruksendring. Det har til slutt gitt gården en virksomhet med gode arbeidsplasser og langt
større lønnsomhet enn kornproduksjon,
forteller daglig leder Nils Thomas Fearnley,
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som har sine foreldre, Thomas og Sissel, og
den øvrige familie som støttespillere.

Kan felle 50 elg. Med golfanlegget som
agn, kan man også få mer glede av sine fristende sponsortilbud, som jaktslottet Raasjøen med fellingstillatelse for rundt femti
elg, skogsfugljakt og ørretfiske. At gården
vinterstid også byr på et skiparadis vet turgåere fra langt utenfor distriktet.
Historisk sett har Aas Gaard hatt en rekke
næringsveier i tillegg til skogsdrift og jordbruk. Blant annet var det betydelig sinkproduksjon ved overgangen til det nittende
århundre. Kraftverk, sagbruk, høvleri, gartneri, stutteri, hotelldrift og utleie av husmannsplasser og hytter er andre virksomheter, som siden 1860 har preget gårdens økonomiske liv. Siste nytt er leting etter uran i
områdene rundt Romeriksåsen. Med galopperende priser på verdensmarkedet kan det
bli en «gullgruve» for gården.

GOLFSTART MED BLOMSTER: En kreativ daglig leder Nils Thomas Fearnley
åpner golfsesongen med å bytte ut gule kuler med blomster i samme farge.
Her slår han ut fra et blomstrende utslagssted, med Varingskollen i bakgrunnen.
VAKKERT OG
LANDLIG: Hull
7 (Par 3) er et av
mange vakre
og landlige hull,
beskyttet av
flere bunkere.
Bjørnholt i bakgrunnen.

GOLF ER GØY: Headpro Morten Hansen lærer
Hakadal Golfklubbs nye rekrutter at golf er
gøy.

Internett: www.hakadalgolf.no
Beliggenhet: Banen ligger ca.
25 minutter fra Sinsenkrysset
i Oslo. Følg RV4 via Nittedal
mot Gjøvik. Fra Varingskollen
skisenter er det cirka 2 kilometer til du tar av til høyre mot
Tøyen (skiltet Aas Gaard med
golflogo). Deretter første vei til
venstre (også skiltet).
Banebeskrivelse:
18-hulls, kupert skogs-/parkbane
Arkitekt Jeremy Pern
Hvit 5732 m
Gul 5417 m
Rød 4638 m
Par 71
Treningsområdet består av:
250 meter lang drivingrange
med
20 utslagssteder
4 greener å sikte mot
Gressutslag
«Fairwaybunker»
800 m2 puttinggreen
Chippinggreen
To sandbunkere og en gressbunker
Daglig leder: Nils.Ths. Fearnley
Headpro: Morten Hansen
Greenkeeper: John MacPhail
Greenfee: kr 400
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MANGE VANNHINDRE: Ett av 17
vannhindre møter du på det 500
meter lange par-5-hullet, hull 3.

LENGST: Åpningshullet, fra Aas gård med utsikt mot Varingskollen. Par 5 og 544 meter langt fra hvitt utslagssted, med
flere muligheter til bunkerbesøk.

ELEGANTE GOLFKJERRINGER: Med kølle og stakk stiller landets
mest elegante kvinnegruppe opp til finalen i Kjerringsvingen.

DRIVINGRANGEN: Aas
Gaard Golfpark har
meget gode treningsfasiliteter, blant annet
en 250 meter lang
range med 20 utslagssteder, og en rekke
bunkere og greener.
PLANER: Det foreligger
planer om å bygge en
nihullsbane, og noen
av dagens 18 hull vil da
byttes ut med noen av
de nye.
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