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Det er få golfklubber som til de 
grader retter lyset mot familien, 
som Mørk. Her ligger alt til rette 
for at både lillebror på seks og 
bestefar på åtti skal trives.

Noe for 
enhver

FAMILIEGOLF: Et nøkkelord på Mørk, her 
demonstrert ved lillebror Haakon, store-
søster Nora og mor Bodil Risbråthe. 

TEksT OG FOTO:  
FINN SØHOL
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BALLsAMLER: Pytten 
foran det korte hull 2.

Hovedbanen på Mørk, 18-hulls-
banen, er passe vanskelig, og du 
kan vandre rundt de seks kilome-

terne i nesten full isolasjon og tro du er 
alene blant trær, dyr og vakre, velstelte 
fairwayer og greener, mens barna hygger 
seg på den vesle knøttebanen med en 
symbolsk greenfee på tyve kroner.

Som om ikke dette er nok, kan hele 
familien samles på en fin, nihulls mids-
izebane. I tillegg kan man mellom sla-
gene benytte seg av sosiale fasiliteter 
som grillplass, gapahuk og populære 
lekeaktiviteter som forkorter venteti-
den hvis noen i familien er opptatt ved 
noen av de tre banemulighetene.

Flott drivingrange. Treningsområ-
dene er av første klasse. Den nesten 
300 meter lange drivingrangen er 
blant landets fineste, og du kan følge 
ballen hele tiden.

Restauranten og proshopen holder 

også høy kvalitet, og bidrar til å under-
streke den miljøvennlige profilen som 
eier og daglig leder Peder Mørk har 
maktet å skape rundt gården, som har 
vært i familiens eie siden 1850.

Og best av alt, denne golfperlen 
ligger strategisk plassert bare 45 
minutter med bil fra hovedstaden, 
30 minutter fra Moss, 25 fra Ski, 15 
minutter fra Askim og heller ikke 
langt unna Sverige.

30 000 runder. I fjor ble det spilt 
nesten 30 000 runder på Mørk. Og 
det var ikke bare de 1350 medlem-
mene og norske greenfeespillere som 
besøkte banen. Spillere kom også 
langveisfra. Selvfølgelig fra Sverige, 
men også Østerrike og Tyskland der 
Peder Mørk har vært aktiv i sin mar-
kedsføring. Med kort vei til Rygge 
flyplass og båtanløp i Oslo fra Køben-
havn og Kiel, er Mørk attraktiv. 

Mørk Golfklubb
1820 Spydeberg 
Tlf. 69 83 33 30
Telefaks 69 83 33 31
www.morkgolf.no 
E-post: post@morkgolf.no 

Mørk Golfbane har mange 
banetilbud. Først og fremst 
en krevende, 18-hulls park- 
og skogsbane. Den er 5512 
meter lang fra gult utslags-
sted, og 4759 fra rød, og 
har par 72. 
I tillegg er det en nihulls, 
midsize parkbane med par-
3- og par-4-hull, til sammen 
par 64 over 18 hull. Dessu-
ten er det en sekshulls 
knøttebane for de minste. 

Greenfee
18-hullsbanen, 
hverdager kr 300
18-hullsbanen, 
helg kr 400
Junior halv pris
Nihullsbanen, 
18 hull: kr 200
Nihullsbanen, ni 
hull: kr 125 Knøt-
tebanen: kr 20
Foreldre som 
ledsagere gratis 
Medlemskonti-
gent fra kr 650 
(junior) til 4600 
(voksen, hoved-
banen) 

Veibeskrivelse
Fra hovedstaden kjører 
du E18 forbi Tusenfryd 
til Spydeberg og tar til 
høyre mot Skiptvedt. 
Etter cirka tre kilometer 
er det skiltet til høyre 
mot Mørk. Veien fører 
rett til golfanlegget. 
Gunstig plassering, 
bare 24 kilometer fra 
Moss, via Våler kirke 
der det er skiltet til 
banen. 

Daglig leder, eier og 
greenkeeper: Gårdbru-
ker Peder Mørk
Headpro: Martin Johan-
nison, som blant annet 
er tidligere svensk 
landslagsspiller.

Noen bønder var golfpionerer
Mens norske landbruksmyndigheter lenge kjempet 
iherdig mot bygging av golfbaner på dyrket mark, 
var det noen få gårdbrukere som var pionerer når det 
gjaldt bygging av golfbaner på egen grunn. Peder 
Mørk er en av dem.
Etter å ha «luktet på golfsporten» i 70-årene i Spyde-
berg, bestemte Mørk seg i 1989 for å trappe ned korn-
produksjonen og bygge en sekshulls treningsbane på 
egen jord, noe som ble avslått av fylkesadministrasjo-
nen i første omgang. Kommunen var imidlertid positiv 
og i 1990 ble banen tatt i bruk som golfbane nummer 
15 i Norge. Etter jevnlige utvidelser siden den gang, 
fremstår nå Mørk som et komplett familietilbud. 

sIDEN 1850: Utslaget på hull 
11 peker mot Mørk Gård, som 
familien har eiet i snart 160 år.  
Simen Nyland heter spilleren.

TRE GLADE GUTTER: Fra 
høyre Thomas Roskifte, 
Håkon Svenneby og 
Simen Nyland. 

ONkEL PEDER: Her sammen med deltagerne i en av de man-
ge turneringene på knøttebanen. 

sTRATEGIsk PLAssERT: 
Proshopen har nærkon-
takt med både bane, 
restaurant og trenings-
områder. 
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To hull å huske
Lengst og vanskeligst: 
Hull 15, 526 meter fra 
gul og 458 fra rød, par 
5, indeks 2. Kalles Ves-
ten. Dogleg cirka 150 
meter fra opphøyet 
green, som ligger i en 
gammel kullmine. 

Kortest og morsomst: 
Hull 2, 85 meter fra gul 
og 70 meter fra rød, par 
3, indeks 15. Mye vann å 
styre unna, men mulig-
heter for hole-in-one. 

sJARMTROLL: Lillian Kvilesjø viser oss hull 2, som er banens korteste, med 92 
meter fra gul, og også er banens hole-in-one hull.

GULL OG sØLV: Vinneren i klubbmesterskapet, 
Christer Friis (t.h.), og nummer to, den svenske 
assistentreneren Calle Bonnier.

VERNEVERDIG: 
Rammesagen fra 
rundt 1580. Den 
ligger ved Mørk-
bekken som du 
passerer på vei 
mot hull 4. Den 
var i bruk helt til 
1950, og hadde 
fra starten «Kon-
gelig sagbruks-
bevilgning for 
eksport» fra Det 
Kongelige Slott i 
København. 

sIsTE RUNDE: På vei til en spennende finalerunde i klubbturne-
ringen. Fra høyre Aksel Sørby, Espen Nilsen og Frank Myran. 


