KLUBBEN I MITT HJERTE: SKEI GK

ET LITE STY KKE NORGE
Allerede på 1930-tallet ble det anlagt en golfbane på Skeikampen.
Da var det hensynet til kvegdrift som satte en stopper for golfentusiastenes lek. I dag lever kveg og golfspillere side om side
i nasjonalromantisk melkesjokolade-harmoni.

KUSKREKK: I 1938 var det
de firbeinte som jaget
vekk golfspillerne. I dag
lever to- og firbeinte i full
harmoni under Skeikampen. I bakgrunnen hull 16
(tidligere hull 7).
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KLUBBEN I MITT HJERTE: SKEI GK

ETTERVEKSTEN: Gunnar Husveg var i flere år headpro på
Skei, i tillegg til å lede utdannelsen av norske golftrenere.
Her er han sammen med unge rekrutter, som det kryr av på
Skei.

KJEKKE KARER: Andreas Smith-Erichsen og Bjørn Hagemoen
er blant dem som har hovedæren for at Skei Golfklubb i dag
kan invitere til en enestående golfbane høyt til fjells.

PRESISJON: En golfspillers drøm, og kanskje et
mareritt, er hull 6 på den
nye banen, med Skeikampen i bakgrunnen.
Her er det NGA-sjefen
Arne Sartz-Knudsen som
tester sine ferdigheter.

UTLEIEHYTTER: Gudbrand Blihovde, travmannen som er
kjent for rekordhesten Atom Vinter, har for anledningen
byttet tømmene med golfkøllen. Her foran en av de fire
flotte hyttene han har til utleie mellom hull 1 og 2.

«Han så mulighetene for å gjenskape fjellgolf, men det var få som trodde han skulle finne
or nøyaktig 70 år siden begynte de første
golfballene å fly blant sauer, kyr og turister
under Skeikampen. Mellom einer og kratt
var det ryddet fem hull som hotellgjester på
Gausdal Høyfjellshotell kunne leke
seg på inntil konflikten med husdyr på beite satte en stopper for disse nymotens greiene i 1938.
Men golfpionerene på Gausdal var på
rett vei. I dag ligger en innbydende 18-hullsbane i de samme vakre omgivelsene. Den
inviterer både hotellgjester, gausdølinger, hytteeiere, campingturister og andre til en høyfjellsopplevelse man neppe møter noe annet
sted i Norden, ja, knapt nok i hele den golfinteresserte verden.
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Gjenskapte fjellgolfen. Skal én mann ha
æren for at golf under Skeikampen har gjenoppstått, må det være gårdbruker Bjørn Hagemoen.
Han så mulighetene for å gjenskape fjellgolf,
men det var få som trodde han skulle finne gress
for greener i denne høyden. Etter å ha fått med
seg lokale nøkkelmenn som direktør Andreas
Smith-Erichsen og Terje Seielstad, golfarkitekt
Leif Nilsson og reiselivsmannen Carl R. Ewelind,
ble Norges Golfforbunds bygge- og anleggskomité kontaktet.
For å gjøre historien om et langt og strevsomt
forarbeide kort: Anleggsarbediet begynte sommeren 1992, og i 1995 ble de første hullene på 9hullsbanen rundt Gausdal Høyfjellshotell ferdige. I fjor høst kunne endelig en stolt Bjørn Hagemoen slå slaget som innviet 18-hullsbanen, med

UTFORDRENDE: Mange morsomme og krevende hindre
møter Sartz-Knudsen og Smith-Erichsen på sin runde.

gress for greener i denne høyden.»
lokale stortingsfolk, ordfører og gründere som
tilskuere.
De siste skal bli de første. Golfere som kjenner den gamle banen vil oppdage at alt er snudd
på hodet. De siste 9-hullene som ble anlagt, er nå
18-hullbanens første. Banen starter derfor med
en «transportetappe», et par-3-hull på 100 meter
med utslag like nord for tidligere hull 9, som nå
altså er hull 18.
Fra første green er det omtrent 350 meter å gå i
jevn stigning til utslaget på hull 2. Her ser vi for
oss at man i fremtiden finner en ny variant hvis
tomtespørsmålet blir løst.
SAMLINGSPUNKT: Eli og Roar Johansen har overtatt den
daglige ledelsen av klubben og proshopen i bakgrunnen.
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OVER TREKRONENE: Andreas Smith Erichsen viser utslaget på hull 9, 850 meter over havet.

FOSSEKALLEN: Ikke akkurat noe drømmeleie for Terje
Seielstad. Hans Jevnhagen følger spent med på hvordan
det går med «fossekallen».
BORDET FANGER:
En golfrunde kan avsluttes med en hyggelig lunsj
på restauranten med
utsikt over treningsfeltet
og Gausdal Høyfjellshotell i bakgrunnen.

«Her treffer du på et kryssende
vannhinder med steingrunn etter
200 meter.»
Nå må det med en gang sies at turen er verdt
slitet. Når man får pusten igjen, kan man glede
seg over Skeikampens mektige silhuett mot
nordvest. Dessuten ligger de neste åtte hullene
fint til rette med behagelig avstand mellom green
og neste utslag. Hvis man ikke allerede er blitt
mett av utsikt, er det også flott utsyn over Gausdal, videre mot Hafjell og Lillehammer-distriktet
mot syd.
Et hull å minnes. Skal vi trekke frem et spesielt
hull som besøkende sent vil glemme, er det hull
6. Det er et drøyt 450 meter langt par-5-hull.
Midt på fairway, 150 meter fra utslaget, står et tre
å sikte mot; etter 300 meter følger et nytt, og
rundt en dogleg blir det virkelig morsomt. 60-70
meter unna ser du flagget på en liten øy, og greenen er ikke større enn at mange vil få ballen ufrivillig vasket.
Banens vanskeligste er imidlertid det 460
meter lange hull 5, nok et par-5. Her treffer du på
et kryssende vannhinder med steingrunn etter
200 meter. Fairwayen er smal og heller mot høyre. Veien mot greenen byr på nye problemer med
dogleg og bunkere. I turneringer er det her klinten virkelig vil skilles fra hveten.

GODE SKEITIPS
Det finnes neppe en golfbane i Norge
som har så mange gode overnattingsmuligheter som Skei. Thon-gruppen
eier begge høyfjellshotellene som ligger på baneområdet, nemlig Rainbow
Gausdal og Skeikampen. Noen kilometer unna ligger Austlid fjellstue. I
tillegg kommer et rikt tilbud på hytter,
leiligheter og campingplasser.
Hvis det ønskes noe helt spesielt
kan Skei Seter, som troner med flott
utsikt mellom hull 1 og 2, anbefales.
Hver av de fire hyttene i setergrenda
har plass til 16 personer og passer til
storfamilier, vennegrupper og bedrifter. Hyttene eies av Gudbrand Blihovde, travmannen som er mest kjent
for stjernehesten Atom Vinter som
løp inn mer enn 8 millioner kroner
før den ble pensjonert.
Mange tilbud: Hvis man ønsker å
prøve andre golfbaner i nærheten, er
ikke veien lang med bil til golfbanene
på Hafjell, Kvitfjell eller Mjøsen. Vil

man i stedet ha en golffri dag er det
mange muligheter:
Den yngre garde vil sikkert sette
pris på Hunderfossen familiepark
med eventyrgrotte og mange spennende aktiviteter.
Den mer kulturelt interesserte kan
besøke Bjørnstjerne Bjørnsons hjem
på Aulestad med regelmessige
omvisninger i sommerhalvåret.
Litt lengre unna finner du Maihaugen med de Sandvigske samlinger
med 185 gamle og nyere hus og Norges Olympiske Museum, begge på
Lillehammer.
Peer Gynt-veien er en 60 kilometer
lang, vakker fjellvei gjennom Peer
Gynts rike fra Skeikampen via Gåla til
Espedalen. En naturopplevelse med
bil for de late og sykkel for de spreke.
I nærmiljøet er det også muligheter
for fine fiskeopplevelser og rideturer
innover fjellet. Gausdal og Skeikampen hoteller har dessuten flere tennisbaner.
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VANNSPEIL: Et stemningsbilde fra et av de
vanskeligste hullene under Skeikampen.

SKEI GK
Segalstad Seter
2652 Svingvoll
(22 mil fra Oslo)
Arkitekt Leif Nilsson
18-hullsbane i
høyfjellsterreng
Lengde: Ca. 5200 m
Par 70

Greenfee: fra Kr 50,til 350,Tlf.: 61 22 00 78
Fax: 61 22 00 77
info@skeigolf.no
Overnatting,
tlf.: 61 24 74 64
Ca. 700 medlemmer,

hvorav 150 under 17 år
Medlemskontingent:
Voksen kr 2000,0-17 kr 800,Studenter, 18-21
kr. 1200,67+ Kr 1800,-

GRILLPARTY: Golf og tennis lever i hyggelig sameksistens under Holmenkollen Tennisklubbs årlige juliarrangement på Gausdal Høyfjellshotell.
Her satses det på begge aktiviteter med grillparty som avslutning.

TØFFE TAK: Gamle hull 1 er nå «degradert» til hull 10
uten at utfordringen er blitt noe mindre for Terje Seielstad
og hans golfkolleger.
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