KLUBBEN I MITT HJERTE: ULLENSAKER GK

Ullensaker

Ullensaker GK ligger bare et par driverlengder
sør for Gardermoen, og de som spiller der for
første gang forteller at det føles som å få flyene
i hodet. Men man venner seg til alt, og de 550
medlemmene elsker nihullsbanen sin.

STEMNINGSFULLT:
Pro Jørgen van Vuuren
sender ballen i motlys
ut fra en av bunkerne
som beskytter greenen
på hull 5.

38

norsk golf, desember 2006

norsk golf, desember 2006

39
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ULLENSAKER GK
Postboks 40,
2051 Jessheim
Tlf.: 63 98 40 30/
930 87 517
Web: www.ullensakergolfklubb.no
Beliggenhet: Kjos Gård
på Sand i Ullensaker
kommune
Beskrivelse: Kupert
nihulls parkbane, åpnet
juni 2002. Flott
drivingrange.
Par 34/68 Gul tee
2251/4502 meter,
rød 1912/3899 meter.
Utleie av biler og traller, stor puttinggreen
og chipping-green.
Protimer, kurs, proshop og restaurant.

GOLFINTERESSE PÅ TOPP: Ullensaker GK kan ikke klage på rekrutteringen. Her får
Kent Daniel Danielsen instruksjon av pro Jørgen van Vuuren med andre juniorer som
tilskuere. I Bakgrunnen den fine drivingrangen som nå utstyres med tak.

HYGGELIG MIDTPUNKT: Et oppgradert klubbhus er populært
samlingssted på golfbanen.

TEKST OG FOTO:

FINN SØHOL

Veibeskrivelse: Ta av
mot Jessheim fra E6.
Kjør RV174 mot Sand.
Ta av mot Holter på
RV178, etter 500 meter
skiltet golfbane til
høyre.

D

en svenske sangeren Edvard Persson har
en vise om gåsepågen fra Skåne som synes
skoger, sjø og strand ser ut som et eventyrland når man ser det lite grann från ovan.
Og kanskje nynner en og annen pilot på Perssons sang, der han manøvrerer et av mange hundre fly som daglig flyr lavt over Ullensaker Golfbane på vei til eller fra Gardermoen.
For å kvalifisere til å bli presentert i serien
Klubben i mitt hjerte er det imidlertid ikke nok at
banen ser vakker og velstelt ut fra tusen meters
høyde.
Like viktig er det at den også har en sosial profil som gjør at medlemmer og andre trives. Også
der scorer Ullensaker fullt hus.

Daglig leder:
Arild Rognstad
Pro: Jørgen van Vuuren
Greenkeeper:
Duncan Bruce
Altmuligmann og
grunneier: Arild Kjos

Godt miljø. Da Norsk Golf besøkte klubben en
strålende sommerdag i august, hadde sjefstrener
Jørgen van Vuuren 12 juniorer i trening på den
fine puttinggreenen. 14 av klubbens seniorer
hadde sin ukentlige turnering og bakkeansattes
forening i SAS Braathens hadde hyggeturnering
med middag og premieutdeling i klubbhuset.
I høst reiste 24 av klubbens medlemmer på
golftur over Nordsjøen for å besøke hjemmebanen til sin skotske greenkeeper Duncan Bruce.
Det forteller litt om trivsel og initiativ.

Greenfee: 150/250
hverdag/helg, junior
halv pris
Innmelding: Det er ingen innmeldingsavgift
eller aksje i klubben.
Ledige medlemskap
(fullt medlem kr 2750).

SE OPP FOR FLY: En flott drivingrange med fin
merking fra 50 til 250 meter, dessuten chippingnett på 30, 60 og 90 meter. Her «sikter» Kim
Daniel Sand på ett av de mange flyene.
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Unnfanget i Australia. Ullensaker Golfklubb
ble unnfanget i Australia. Det var der grunneierens sønn Stig Arne Kjos studerte markedsføring
og ble bitt av golfbasillen. Da han kom hjem til
Kjos gård la han ideen frem for sin sportsinteresserte far, som tidligere hadde tatt initiativet til et
alpinanlegg nær gården.

LEDERDUO: Daglig leder
Arild Rognstad (t.v.) og pro
Jørgen van Vuuren hygger
seg på sin golfrunde.
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Hull for hull
Hull 1/10, gul 142 m, rød 119, par 3:
Banens letteste hull. Fra luften lett å plukke ut
under landing på Oslo Lufthavn. Fem bunkere i bakkant gir nemlig inntrykk av en fot.
Spill deg inn til høyre for bunker i forkant. Der
er det mest å lande på. Men gå ikke for langt.
Der venter de fem bunkerne.

Hull 2/11, gul 361, rød 289, par 4:

UKENTLIG: Seniorgruppen møtes en gang i uken til
hyggeturnering med sosialt samvær og premieutdeling
i klubbhuset.

Smalt hull med bølgete terreng mot greenen.
Hold deg til høyre side av fairway på utslag.
Hele venstre side er UTE. Ekstremt krevende
innspill til greenen som ligger på en bakketopp. Slår du for langt ruller ballen ut, for
kort ruller den cirka 40 meter tilbake.
Banens vanskeligste hull.

Hull 3/12, gul 274, rød 231, par 4:
Siden innvielsen i 2002 har klubben vokst jevnt
og trutt. Mens mange golfklubber sliter med dårlig økonomi og stagnerende medlemstall, kan
Ullensaker skryte av mer enn hundre nye medlemmer i 2006.
Medlemstallet ligger på cirka 550 spillere i alle
aldre. 85 prosent kommer fra lokalmiljøet, men
det er også mange av flyselskapenes piloter med
jevnlige besøk på Gardermoen, som har meldt
seg inn.

KREVER SIN MANN: Fra
utslaget på hull 5 er det 184
meter over et dalsøkk med
vann for å nå hullet på en
høyde. Hele venstre side er
UTE, og her ligger det
mange baller, men neppe
den til pro Jørgen van Vuuren.

Skynder seg langsomt. Svært mange er fornøyd med en nihullsbane og er mer interessert i
forbedringer før man tenker en utvidelse. Derfor
har kubben i løpet av året satset på å gjøre klubbhuset mer effektivt og trivelig.
På alle utslagene er matter blitt erstattet med
gress og på drivingrangen får stadig flere utslag
tak over hodet. Oppkjørselen er blitt asfaltert og
greener og fairwayer blir stadig i bedre stand.
Klubbledelsen ser ikke bort fra en utvidelse til
18 hull når økonomien åpner for en ny satsing.
Derfor er planene for lengst klare og, i det dette
leses, sannsynligvis lagt frem for kommunen.
At klubben vil lykkes i å realisere planene er vi
ikke tvil om.

Dogleg til venstre rundt en kjempestor og eldgammel bjørk. De beste driverne slår over
bjørken og kutter dogleggen, mens det tryggest er å gå til høyre for bjørka. En drive på
200 meter gir et fint innspill til greenen.
UTE til venstre.

Hull 4/13, gul 255, rød 240, par 4:
Dogleg til venstre med UTE på samme side.
Pass opp for fairwaybunker til høyre. Et perfekt utslag kutter dogleggen og du får et lett
innspill på 50-60 meter.

Hull 5/14, gul 184, rød 131, par 3:
Utslag over et dalsøkk med vann halvveis.
Hele venstre side UTE. Greenen beskyttes av
to greenbunkere. Slår du for langt havner du
UTE.

Hull 6/15, gul 309, rød 272, par 4:
Blindt hull. Du må slå deg over en høy bakketopp. Etter cirka 200 meter får du fint utsyn
mot greenen. Har bunker foran og bak.

Hull 7/16, gul 296, rød 265, par 4:
Svak dogleg til venstre. Blindt utslag.
Innspillet over et vann og to greenbunkere.

Hull 8/17, gul 204, rød 186, par 3:
Med en liten hook havner du lett UTE. Også
lett å havne i bunker i forkant av greenen.

Hull 9/18, gul 213, rød 186, par 4:
Vanskelig hull med hele høyre side UTE.
Greenen beskyttet av stor bjørk og greenbunker med nesten to meters dybde.

HYGGELIG RESTAURANT: Her er det middag med premieutdeling for bakkemannskapet
til SAS Braathens som nettopp har fullført en konkurranse.

42

norsk golf, desember 2006

