Fra – Trondhim Golfklubbs 50 års Jubileumsbok
På side 26 i jubileumsboken står det å lese følgende:

“Barnepikene på Sommeresetra”
Allerede I 1955 ble det satt opp en egen "Ekteskapspokal" i en årlig konkurranse som var åpen
for ektepar og "faste samboende". En svært populær årlig match gjennom alle senere år. Elna og
Ragnar Dogger vant den første pokalen til odel og eie etter tre seire i 1965 etter flere turneringer i
hard konkurranse med Per og Ada Hestbek.
Alt dette var i utgangspunktet vel og bra, men det er ingen grunn til å legge skjul på at golfernes
barn nok ikke satte så stor pris på foreldrenes altoppslukende nye interesse. Tenåringene ble nok
overlatt til seg selv, og de minste til barnevakten i lange perioder.
Barna som ble lokket med til Sommerseter fant raskt ut at det var andre ting som var mer
morsomt å holde på med enn å vente i timevis på at foreldrene skulle bli ferdig med sine runder
og deretter samles for golfprat ved "det 19. hullet" som klubbhuset i låven ble kalt.
Til og med i helgene tilbragte foreldrene på golfbanen, og kanskje var det for å bøte på en smule
dårlig samvittighet at Mossen Meincke Finne allerede i 1953 gikk i spissen for å etablere en
barneparkering for de minste i helgene. Her ble ungene passet på og aktivisert av litt eldre piker i
familiene eller i omgangskretsen som på denne måten fikk anledning til å tjene litt ekstra
lommepenger.
«En av de første "barnepikene" på Sommersetra denne sommeren var en sped
14-åring ved navn Liv Ullmann som var datter av en av Mossens venninner.
Hun viste talenter også her, og den senere så berømte skuespillerinnen minnes
nok enda den søndagen hun ble kjørt på "jobb" i Meincke Finnes splitter nye og
flotte Rover.
Liv åpnet grinda øverst i Møllebakken og vinket grossereren igjennom, men akk, - hun hadde glemt å
lukke bildøra som brått og brutalt ble revet av da den hektet seg fast i grindstolpen.
Unge frøken Ullmann ble likevel ikke oppsagt og gjorde jobben sin til alles tilfredshet og ordningen med
barneparkering fortsatte i mange år fremover. «
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