KLUBBEN I MITT HJERTE: LOMMEDALEN GK
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FINN SØHOL

Intime Lommedalen GK i Bærum har ikke vokst seg større enn den har
råd til. Golfbanen kan i år feire sitt femårsjubileum med i overkant av
500 medlemmer, som bare har godord å si om klubben sin.
KREVENDE: Det hviler ro over det krevende signaturhullet, hull 4.
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GOLFFAMILIE: Familien Søderberg.
Fra venstre Marte, Ola, Anne Lise,
Kjell og Petter.

Lommedalen GK

Lommedalsveien 340
1350 Lommedalen
Bærum
E-post: post@lommedalengk.no
Internett: www.lommedalengk.no
Daglig leder: Kim Havrevold
Greenkeeper og banesjef: Even
Gustav Johnsrud
Driftsansvarlig: Kjell Søderberg
Nihulls parkbane, par 33 (fire
par-3-hull, fire par-4 og ett par-5).
Design: Leif Nilsson
2048 meter fra gult utslagssted
og 1686 meter fra rødt.
Drivingrange med 30 utslagssteder, og områder for å trene pitching, putting og bunkersslag.

V

i får umiddelbart lyst til å
sitere fra visa om Gresshoppen
og Valmuen av forfatteren Juul
Hansen, som ble udødeliggjort av
den folkekjære skuespilleren Frank
Robert. Der heter det blant annet:
«Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten?»
Og med tanke på konkurser og
økonomisk bakrus for mange altfor
store og dyre golfanlegg, kan vi jo
for egen regning føye til resten av
visa, som går slik: «De fleste gikk
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FLOTT START:
Fra hull 1 med
Johnsrud gård i
bakgrunnen. Til
høyre kommer
spillerne opp mot
avslutningshullet.

det ille som store være ville.»

Flott stemning. Det er et faktum
at man merker en flott stemning på
Lommedalen golfklubb.
Eller hva skal man si når man
en varm sommerdag plutselig blir
overrasket av at en fra klubbens
ledelse dukker opp med gratis forfriskning. Og under klubbmesterskapet går grillen for fullt med frivillig mannskap. Her opplever man
et sosialt miljø som gjør det enkelt å

innlemme Lommedalen golfklubb i
serien Klubben i mitt hjerte.
Klubben og dens daglige leder
Kim Havrevold satser sterkt på
lokalmiljøet. Ett av initiativene har
vært å invitere Lommedalen skole,
i forskjellige klassetrinn, med til
sammen 370 elever. Også mange av
lærerne ble bitt av golfbasillen. Slike
tiltak er en av grunnene til at antallet nye medlemmer steg med cirka
20 prosent i fjor.
Klubben har også et godt samar-

beid med naboklubben, og storebror, Bærum Golfklubb.
Med Märtha Louise i nabolaget
er det ikke rart om medlemmene
av Lommedalen GK føler seg som
i paradis når de er ute på den fredelige banen, selv om det hittil ikke
foreligger noen troverdige observasjoner av de berømte prinsesseenglene over fairwayene. Da er det
større sjanser til å dumpe på en elg
eller to på runden …

TO NØKKELMENN: Daglig leder Kim
Havrevold (t.h.) og driftsansvarlig Kjell
Søderberg.

GOLFENTUSIAST: Grunneier Even Gustav Johnsrud
holder også banen i førsteklasses stand.
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Hull for hull
Hull 1
Gul og rød 226 m. Par-4.
Indeks 8.
Starter med ryggen mot veien. Skråner nedover. Bunker i
forkant, ingen lett green.
Hull 2
Gul 126 m, rød 106 m. Par-3.
Indeks 9.
Banens letteste hull. Over et
juv med vann opp til greenen.
Hull 3
Gul 348 m, rød 263 m. Par-4.
Indeks 1.
Bred fairway, slakt stigende.
Nærmest Johnsrud gård. Bunker på høyre side. Ondulert
green.
Hull 4
Gul 211 m, rød 192 m. Par-4.
Indeks 6.
Signaturhullet. Banens stolthet. Svak dogleg. En del trær
kan skape vanskeligheter med
å komme inn på ett slag. Fire
bunkere i forkant.

TYNNING: Tømmerhogst ved hull 5 gjør banen lysere.

Hull 5
Gul 414 m, rød 351 m. Par-5.
Indeks 5.
Vann bak høyden midtveis.
Nytt vann senere.

Hull 7
Gul 173 m, rød 92 m. Par-3.
Indeks 2.
Bunker i forkant av høyre side.
Lite green å jobbe med.

Hull 6
Gul 152 m, rød 108 m. Par-3.
Indeks 4.
Banens HIO-hull. Stor høydeforskjell. Vann til venstre for green.

Hull 8
Gul 327 m, rød 277 m. Par-4.
Indeks 7.
Et av banens letteste, med bred,
fin fairway. Dogleg venstre.

Hull 9
Gul 130 m. Rød 107 m. Par 3.
Indeks 3.
Liten green krever stor nøyaktighet. Mange bruker et ekstra
jern for ikke å havne blant
tusenvis
av baller i
dammen.

KLUBBMESTERSKAPET: Alltid populært med KM.
Her er noen av deltagerne i 2007-mesterskapet samlet.
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