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TØFF ÅPNING: Mange generasjoner på vei mot flagget på banens første og vanskeligste hull (30o meter,
par-4). Fra venstre amerikaneren Ed Beck,
Daniel Øyri, Ole Sagen, styreleder Andrew Walton og i barnevogn,sønnen Severin.

Britiske lakseenker
svingte køllene først
Det var britiske lakseenker som svingte de første
golfkollene langs elven Vefsna, men det skulle ta mer
enn hundre år før området, i form av Helgeland Golfklubbs ni hull på Mosjøen,fikk en bane det kunne
være bekjent av.
48

NORSK GOLF, JULI

2005

Postboks 143
8651 Mosjøen
Tlf. 7511 33 88
Faks 75 11 83 00
E-post andrew_david_
walton@hotmail.com
www.helgelandgolf
klubb.no
g-hulls skogsbane
Stiftet 1997
Lengde 2179/1877 m
(gul/rød)
Par 34
Ett par-5, fem par-4-hull
og tre par-3-hull
Lengste hull: 6,411/350 m
Korteste hull: 4, 97/87 m
Planer 2005: Forlenge hull
8 fra par-3 til par-5
Veibeskrivelse: Du kommer til Helgeland golf-

bane ved åta av fra E6
cirka 10 km nord for
Mosjøen ved veiviser
«Helfjell». Ta så av til
høyre etter omtrent 2 km,
skilt «Golfbane».
Køsystem: Ballrenne
Handicapkrav: Ingen
Greenfee: kr 15o (18 hull),
junior kr 75
Medlemskontingent
2005:
Frivillig andel kr 5000
Hovedmedlem kr 2000
Øvrige familiemedlemmer kr 1300
junior under 12 år kr 300
junior mellom 12 og 19 år
kr 600
Pensjonister: kr 1200
Fjernmedlem: kr goo
Antall medlemmer: 140

VARM POLITISK POTET:Selv om landbruksminister
Lars Sponheim gjennom Norsk Golfdyrt og hellig
lovet norske golfbaner merking med brune
skilt fra E6, krangles det fortsatt
Drev J a
med veimyndighetene om
tillatelse.

KLENODIUM: Hotelldirektør Alf G. Johannessen med den
antikvariske golfbagen som ble funnet under loftsrydding
på Fru Haugans Hotell for noen år siden.

'RUTINERT: Den pasjonerte golfspilleren
Ed Beck flyttet sammen med sin norske
kone fra USA til Mosjøen for noen år
siden. Med sin golfentusiasme og hjelpet har han for lengst lagt den vakre
rutteringsområ-
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VAKKER NATUR: Full aksjon rundt flagget på hull 3 med de to første
hullene, det knøttlille klubbhuset og fjellformasjoner i bakgrunnen.

ra midten av 1800-tallet jaget britiske gentlemen laksen,
som sto tett under Laksforsen ovenfor Mosjøen, mens
deres koner underholdt seg med å slå golfballer. Opptegnelser forteller at lokale smågutter fikk io øre for hver ball
de fant på Forsjordflata, som ble benyttet som drivingrange.
På museet til det tradisjonsrike Fru Haugans Hotell, med
aner mer enn zoo år tilbake, er ett av klenodiene en full golfbag fra dette århundret.

F

ÅPNINGEN: Det var en stor dag i klubbens historie da Mosjøen-ordfører
Jann-Arne Løvdahl i 2003 kunne klippe den røde snoren og markere åpningen
av den slopede nihullsbanen. Her flankert av daværende formann AlfGilroy
Johannessen (til venstre) og Arne Giving fra NGF.
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1990-tallet. Det skulle gå langt mer enn ioo år, men takket
være initiativ fra blant andre grunneieren Ole Sagen og
direktør Alf Gilroy Johannessen, så distriktets første golfbane
dagens lys på slutten av 1990-tallet. Gulljorden i Helfjell,
med avkjøring fra E6 en mil nord for Mosjøen, var velegnet.
De første seks hullene ble tatt i bruk i 2997, og for to år siden
kunne Mosjøens ordfører åpne en utfordrende og naturskjønn 9-hullsbane i slopet versjon. Det er heller ingen ting i
veien for at banen kan utvides til 18 hull hvis interessen og
økonomien tilsier det.
Nær golfbanen finner du også friluftsområdet Baågneset
med badestrand, ballstetter, fiskemuligheter og turstier.

Hull i

Hull 6

Banens vanskeligste.
300/251 meter, par-4. Blindt
h ull fra både tee og innspill
mot en liten green. Bølgete
og smal fairway. Du skal
være fornøyd med par.

Her møter du banens lengste hull med sine 411/350
meter, kupert dogleg, par-5.
Med litt flaks og mye dyktighet kan du få en eagle på
scorekortet.

Hull 2

Hull 7

En 315/251 meter dogleg,
par-4. Her har du full oversikt; hellende terreng der
d u slår kort av veien til
klubbhuset og wedge inn
til en amfilignende green.

Et berg- og dalbane-hull,
307/273 meter lang dogleg,
par-4, som må spilles
svært nøyaktig. Spesielt
hoper problemene seg opp
når du nærmer deg greenen. Her skal du være fornøyd med en par.

Hull 3

Her skal du på green med
første slag, 127/114 meter
u nna, par-3. For å være
trygg, bør du sikte litt til
høyre for flagget.

HOPPERENS FAR: Ole Sagen er far til hoppstjerne Anette
Sagen. Han er grunneier med fellingstillatelse på banens elg.
Er det en beiler eller elg han har i kikkerten denne gangen?

H ull 8

Kort, blindt hull der du er
like spent hver gang om du
har havnet på greenen,
143/123 meter, par-3.

Hull4

Skal du ha hole-in-one er
dette stedet. 97/87 meter,
nok et par-3-hull. Skog på
begge sider og liten green
som heller mot høyre.
H ull 5

H ullet ligger 264/212 meter
unna, i stigende terreng.
Par-4 som er noe forlenget i
år. Her tar du driveren og
klinker til. Da bør du ha et
lett slag inn til greenen.

H ull 9

Banens siste hull er en krevende par-4, 225/204
meter lang dogleg med
kraftig stigning. De friskeste går over en treklynge og
rett på greenen, som er
helt skjult. Ender femti
meter fra det vesle klubbhuset. Etter ni hull kjenner
d u det i beina. Fortsetter
d u ni til, blir det litt av en
kraftprøve.

STYRELEDER: Andrew Walton viser gjerne frem både Helgeland GK og sin glimrende teknikk. Sønnen Severin er et synlig bevis på hans aktive innsats for klubbens rekruttering.

NORGES LENGSTE:Sjøgata i Mosjøen har Norges lengste,
sammenhengende trehusrekke fra i800-tallet. Den hvite
streken markerer Anette Sagens rekordhopp på 174,5 meter.
Til høyre ett av byens beste spisesteder med det velklingende navnet Ferdinand.

BARNEBARN: Bestemor Else Magga Øyri lokket barnebarnet Daniel Øyri fra Stavanger til hyppige besøk på hytta
nær banen ved å gi ham medlemskap i golfklubben.
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ET ESS: Gemyttlig stemning og vakre omgivelser da Alf Schei Martinsen delte ut premien
for nærmestflagget på hull 4 til ia-åringen Thomas Nygård Jensen, som for å unngå
enhver tvil satte ballen rett i hullet.

DET VESLE KLUBBHUSET:
Klubbhuset ligger vakkert til,
med hull i og hull 9 som
nærmeste nabo, og bare
noen få meter fra en fin drivingrange.

HVOR BLE DET AV BALLEN? Ole Sagen etter
utslaget på hull 6,en svært kupert dogleg.

NATURENS VILLE BLOMSTER: Det er en vakker ramme om den kuperte banen.
Her er ballen ledet av Emil
Sagen.
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Hvis du besøker Helgeland Golfklubb som gjestespiller, bør du samtidig la golfkøllene hvile en
dag eller to for å ta denne vakre delen av Norge i
nærmere øyesyn. Her er noen forslag:
* Hvis du ikke allerede er gjest på Fru Haugans
Hotell i Mosjøen, er du herved anbefalt et opphold Nord-Norges eldste hotell med mer enn
200 års tradisjon med kvinner i ledelsen. Ved
siden av førsteklasses service kan du også se
noen av landets eldste golfkøller som ble funnet
på loftet, der de hadde ligget siden 188o-årene.
* En tur til øya Vega med båt er også noe du ikke
vil angre. Her har det vært bosetting i 10 00o år.
Ti forskjellige orkideer er blant øyas mange severdigheter.
* Sjøgata i Mosjøen har Norges lengste,
sammenhengende trebebyggelse fra 1800-tallet
som er vakkert restaurert. Som en kuriositet
finner du også en 174,5 meter lang, hvit strek
som markerer hvor langt den lokale hoppstjernen
Anette Sagen svevet da hun satte sin verdensrekord.
* Hildurs Urtearium ved Brønnøysund, som ligger ca. 15 mil unna, byr på vårt nordligste herbarium og vingård med mange skjønnhetsinntrykk
du sent vil glemme.
* En kort biltur langs lakseelven Vefsna fra
M osjøen finner du den 17 meter høye Laksforsen,
som av mange utenlandske turister betegnes
som en av Europas vakreste.
* Området er også full av stedsnavn som vekker
d ystre minner fra siste verdenskrig; Majavatn,
Ylvingen med fangeleir og fort, Blodveien. Men
heldigvis også positive tanker for fremtiden som
Børgefjell Nasjonalpark.
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