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Grimstad golfklubb 10 år
En kort historikk
9. november i fjor var det på dagen 10 år siden Grimstad golfklubb ble stiftet. I løpet av disse
årene har dette unge idrettslaget fått rundt 800 medlemmer og et flott 9-hullsanlegg til en
verdi av 16 millioner kroner. Noen andre idrettsklubber i Grimstad som kan vise til noe
lignende?
Det hadde lenge vært ønske om en golfbane i Grimstad. Selv om man hadde en flott bane
på Nes ved Tvedestrand, så var det noen mil å kjøre fra Grimstad og østover på en dårlig og
svingete E18.
I september 1996 gild en gruppe golfere med hotelldirektør for Sørlandet kurs og konferansesenter, Svein Resell i spissen, ut i Adressa og etterlyste en golfbane i Grimstad. De ville gjerne
ha kontakt med grunneiere eller andre som hadde et passende areal å tilby. Så skjedde det
ikke mer før i november 1998. Da sto det en stor annonse under bill.mrk. i Adressa hvor det
igjen ble etterlyst arealer for en golfbane. Annonsen var satt inn av Paul Reme. Og da begynte
ting å skje. Det ble dannet et arbeidsutvalg og medio april 1999 ble det innkalt til informasjonsmøte. Det møtte rundt 70 personer, og det ble nedsatt et interimstyre som skulle jobbe
videre med planene om å danne en klubb og, ikke minst, bygge en golfbane.
Interimsstyret så på flere områder, Hodnebrog, Inntjore, (menes og Nævisdal. Og de landet på Hodnebrog. Der kunne de få 152 dekar hvor man kunne anlegge treningsbane og en
midlertidig 6-hulls bane. Men det viktigste var at området kunne utvides slik at man senere
kunne få en større bane.
9. november 1999 ble det invitert til stiftelsesmøte. Rundt 100 personer møtte opp, og interimstyrets forslag og planer ble enstemmig vedtatt og applaudert.
- Det var på tide at Grimstad fikk en golfklubb, uttalte daværende rådmann Hans Ole
Ziegler, som denne kvelden hadde fått jobben som ordstyrer.
Klubbens første styre ble valgt, med Arne Haukeland som klubbens første formann.

Mandag 19. april I999 ble det valgt et interimsstyre for å forberede grunnen for en golfklubb i
Grimstad. Medlemmene av styret var, f v.: Sigurd Holthe, Odd Vasbø, Arne Haukeland, Anlaug J. Thorsen,
Arne Johansen og Paul Reme.
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Den første banen
Man hadde store planer: Først en midlertidig 6-hulls bane, så en 9-hulls bane i 2004 og en
1 8-hulls bane i 2007.
Ikke uventet ble det en del debatt rundt etableringen av en golfbane på dyrkbar mark.
Landbruksnemnda måtte på befaring, men vedtok til slutt enstemmig å godkjenne en midlertidig disponering av 152 dekar dyrket mark.Tillatelsen skulle gjelde i fem år. Neste hinder var
fylkeslandbruksnemnda, men også der gikk søknaden gjennom og etter godkjenning av kommunestyret var det bare å gå i gang.
Vel, planene fra stiftelsesmøtet ble endret underveis. Men lørdag 26. august 2000, under
ett år etter at klubben ble stiftet, ble en 9-hulls bane åpnet på Hodnebrog. Daværende ordfører Per Svenningsen åpnet banen med utspill fra hull 1, og Grimstad hadde fått en golfbane.
Prislappen var 650.000 kroner. "Landets billigste golfbane på rekordtid", skrev Agderposten.
Banen var en liten 9-hulls bane, men godkjent av Norges golfforbund. Og den unge klubben hadde allerede fått 337 medlemmer.
Nye planer
Men Grimstad golfklubb hvilte ikke på laurbærene. Planene om en 18-hulls bane var lagt
på is, men man ønsket en oppgradering av den eksisterende banen til en fullverdig 9-hulls
bane. 12003 kunne man lese i avisene at klubben hadde inngått leieavtale for et område på
rundt 550 dekar. Men nå satte landbruksnemnda foten ned. Ikke mer dyrket mark til golfbane.
Golfklubben, som nå hadde over 800 medlemmer, ga ikke opp og fikk det til slutt som de ville:
En 40 års avtale om leie av cirka 550 dekar på Hodnebrog.
Årsmøtet i november 2003 applauderte og godkjente avtalen. På dette møtet takket
forøvrig Arne Haukeland av som formann, og Arne Johansen overtok formannsklubben.
Skotsk golfarkitekt ble engasjert, og forslag til reguleringsplan for en ny bane med 9 hull ble
behandlet i teknisk utvalg 13. april 2004.30. august samme år sa kommunestyret ja.
Det første som ble gjort var å "snu" banen og lage ny adkomstvei og opparbeide parkeringsområde. Det ble laget planer for nytt hull I og 2, og det ble jobbet intenst med finansiering av den nye banen. Her trengte man både byggelån, sterke sponsorer, tippemidler og
medlemslån for å få regnestykket til å gå opp.

Klubben ble stiftet 8. november og da ble klubbens første styre valgt Foran f v.:Arne Johansen og Arne
Haukeland. Bak f v.: Odd Vasbø, Anlaug J. Thorsen og John Are Langmyr.
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Ny bane
Lørdag 5. mai 2007 ble to nye hull åpnet av daværende varaordfører Lars Magne Tønnesøl.
Man rokkerte på de øvrige hullene slik at banen fremdeles hadde ni hull, men den var blitt
lengre, og adskillig mer spennende. Nå var det bare å vente på fortsettelsen. Det ble jobbet
iherdig inne i "skogen", både av Niblick Golf Design, av anleggsfolk og ikke minst av et stort
antall golfere som stilte opp på utallige dugnader.
Og så endelig, 28. juni 2008 kunne Johan Jørgen Ugland åpne den nye banen med et slag fra
nytt hull 5, etter at Brian Phillips fra Niblick Golfdesign hadde "døpt" den med en skvett skotsk
whisky.
Den nye banen kostet 16 millioner kroner. Store deler er finansiert ved hjelp av tippemidler, sponsing av næringslivet og lån fra medlemmene. De rundt seks millionene som står igjen
må klubben ta på egenhånd.
Grimstad golfklubb kom i mål. Riktignok med en kortere bane enn opprinnelig planlagt.
Men med en bane som vekker stor begeistring blant medlemmene og den store horde av
greenfeespillere som kommer fra fjern og nær når andre baner på Sørlandet har stengt for
vinteren.
Klubbens visjon har alltid vært: "En klubb for alle, med bane åpen hele året". I snøfattige
vintre har her vært både juleturneringer og nyttårsturneringer, og i vinter var banen spillbar
helt til første snøfall medio desember 2009.
Karin Engh

Per Svenningsen, Grimstads ordfører 1995-2003, åpnet den
første banen 26. august 2000.
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Lars Magne Tønnesøl, varaordfører i Grimstad 2003-2007,
åpnet to nye hull 5. mai 2007.

Johan Jørgen Ugland, klubbens
eldste medlem og en gavmild
sponsor, åpnet den nye banen
på Hodnebrog 28. juni 2008.
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Jubileumsfesten
Grimstad Golfldubb ble formelt stiftet den 9. november 1999, og klubben feiret sitt ti-års
jubileum den 30. oktober 2009. Feiringen foregikk på Grimstad Vertshus i lokalene som i sin
tid var et grisehus. Men denne dagen da medlemmer av golfklubben, sponsorer og innbudte
gjester var samlet, var lokalet klargjort for festglade golfere med følge. I alt var det ca 55 personer inkludert gjester som var møtt frem til markeringen.
Deltagerne ble møtt med en velkomstdrikk, og menyen besto av reinsdyrstek med is til
dessert.
Anlaug Thorsen, medlem av det første styret, hilste velkommen med følgende:
Velkommen til denne jubileumsfest, der hver og en er hedersgjest,
det være seg sponsor eller spiller, grunneier eller tralletriller.
Vår felles interesse er en ball så liten,
som oftest gir oss overskudd, men også gjør oss sliten.
Herved tar jeg utslag fra tee nr ett. Ballen går i skogen — på vanlig sett
Videre går det på nr to og tre, en ball i bekken, men hva gjør vel det ?
På nr fire blir det par — hurra — hurra, men på fem blir det bunkers og ikke så bra.
På seks blir det trangt og skogen lokker, to tapte baller — det var som pokker.
På syv er det langt, det bør bli topp, og kommer til greenen, men må plukke opp.
På åtte blir det — du slette tid, hole in one, nå blir jeg blid,
og overlater spillet til vår kjære Nic Fuhr, som loser oss inn, jeg takker for tur.
Ha en hyggelig aften, og la det inspirere,
til golf og til fest, her skal vi jubilere.

Anlaug Thorsen ønsker velkommen på rim. Til venstre Brit
Fossli som hilste fra Grimstad
idrettsråd, i midten John Are
Langmyr som fortalte som situasjonen i Grimstad golfklubb i
dag. Foto: Carl Erik Engh
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Nic Fuhr gjennomførte deretter rollen som toastmaster, og dirigerte talene etterhvert som
flere spratt opp fra sine sitteplasser.
Klubbens leder Arne Johansen tok oss gjennom klubbens historie fra første dag, og golfklubbens første leder Arne Haukland suplerte med fakta og morsomme episoder fra klubbens
første år. Hvor skulle klubben etablere en bane? Flere alternativ ble vurdert, og til slutt falt en
ned på Hodnebrog.
John Are Langmyr tok oss med i detaljer om dugnad og omskostninger. Med kr 20.000 på
konto gikk klubben igang med å anlegge en ni-hulls bane, som tilslutt kom på kr 230.000. 1 dag
har vi en flott ny ni-hullsbane som som sto ferdig i juni 2008, med en totalkostnad på 16,2 mill
kroner. Når årets spillemidler er utbetalt, vil klubbens gjeld være på 6,5 mill kroner.
Erik Mørland fikk ordet både som sponsor og som leder av byggekomiteen for den nye
banen. Han viste blant annet til viktigheten av å satse på barn og ungdom. Arne Hansen takket
for hyggelig miljø og trivlige timer på banen både med spillerunder og dugnad.
Banksjef ErlingVik fra Sparebanlen Sør holdt en hilsningstale, og overrakte en jubileumsgave
til klubben på kr 10.000. Klubben mottok også en gave fra Johan Jørgen Ugland på kr 20.000.
Leder av Grimstad Idrettsråd, Brit Fossli hilste klubben, og takket for maten.
John Are Langmyr

Erling Vik hilste fra Sparebanken
Sør og overrakte en gave på
10.000 kroner.
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Arne Haukeland fortalte muntre
historier fra klubbens første år.

Erik Mørland snakket om
sponsorarbeidet og om
byggingen av den nye banen.

GRIMSTAD
GOLFKLUBB
Av: Greenkeeper Carl Thyge Thygesen

D

et hele startet sommeren
1999, da Grimstad kommune
via noen ildsjeler var på let
etter egnede arealer til en fullverdig
9/18-hulls golfbane i Grimstad. Det
økende antall golfspillere i Grimstad,
syntes det ble for langt å pendle til
nærmeste golfbaneiTvedestrand
over 40 km. unna. -Det ble avertert
ilokalavisen hvor de ba grunneiereikommunen om å "melde"
seg. Min far var en av grunneierne
som meldte seg pga. en stadig mer
skrantende helse, etter et langt og
hardt arbeidsliv i jordbruket. Jeg
tente også fort på ideen, og så for
meg jobbmuligheter da jeg den gang
var ibegynnelsen på arbeidslivet,og
prøvde å finne ut hva man ville jobbe
med. Etter at alle innkomne forslag var grundig gjennomgått etter
forskjellige kriterier som avstand til
sentrum,vanntilgang osv, falt valget
på der dagens bane ligger.

18.

Ytterligere to grunneiere meldte
sin interesse for å kunne stille
nok arealiførste omgang til en
9-hulls bane. Dermed ble Grimstad
Golfklubb et faktum og stiftet en oktoberkveld samme år.For å komme
fort igang med en 9-hulls bane,ble
det som allerede var dyrket mark
opparbeidet til en enkel/midlertidig
9-hullsbane +Driving range (som
også er dagens). Spaden ble satt i
jorden april 2000 av meg og min far
,og vi bygde en enkel bane så godt
vibare kunne til en prislapp av ca
kr.100.000! Greenene på ca 200 m2
ble pekt ut av klubbens ildsjeler,deretter frest og tilsatt litt sand og
sådd. Alt spirte til 17.mai og august
2000 åpnet banen.Mens denne
banen ble spilt i 6-7 år og medlemstallet vokste raskt, pågikk parallelt
planlegging av en fullverdig 9 hulls
bane som krevde utbygging av
skogsmark og en dobling av arealet.

En 40 års leieavtale mellom klubben
og grunneiere kom på plassi 2008.
Hogstmaskiner ble satt inn samme
år. Første av 2 byggetrinn startet
2006 og ble avsluttet høsten 2007.
Det må ikke glemmes at det ble
lagt ned ufattelig mange dugnadstimer under disse byggetrinnene!
Banen ble offisielt åpnet 28.juni
2008.Banen er designet og bygget
av Niblick Golf design fra Scotland.
Banen defineres som en kombinert
skogs -og parkbane.Pga utviklingen
økonomisk i golfbransjen lokalt/
nasjonalt, har klubben ikke sett det
som forsvarlig å utvide til 18 hull.
Banen har i dag 680 medlemmer-en nedgang fra drøye 800 fra
toppårene 2002-2011.Årlig antall
greenfeespillere ligger stabilt på
omlag 1500.Klubbens pro er engasjert 2 dager iuken.-Han jobber resterende 3 dager iuken for naboklubben Arendal.Klubben satt ifjor opp
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FAKTA
NAVN: Carl Thyge Thygesen
ALDER: 38 år
• Grunneier av 2/3 av arealet
klubben leier
• Bor selv på gården/eiendommen
• Har kjæreste,ingen barn
• Jobbet som greenkeeper i16 år
fra år 2000.
• 2000-2005: jobbet sesong
Arendal Golfklubb.
• Fast jobb Grimstad golfklubb fra
2005 og frem til idag.
• Gikk på greenkeeperutdannelse
Gjennestad 2000/2001.

nytt klubbhus som vi fikk i gave av
en lokal sponsor-et bygg til verdi
av kr 400.000.Et klubbhus nummer
2 settes opp i disse dager på dugnad-som skal bli ny pro-shop,kontor++.Kan nevne at vi fikk dette
bygget av et firma som gikk konkurs
mot at klubben selv tok det ned.
Banen består av 1par 5, 5 par 4 og
3 par 3 hull.Total-lengde på 2411m
fra gul tee(9 hull). Slope-verdi: 123.
Baneverdi: 66,1. Banen er forholdsvis
krevende å spille.-En del smale hull
og mye onduleringen på greenene.
6 av greenene er bygget opp av
ren sand lokalt fra sandtak iReddal.
De er bygget med 30 cm sand(for å
oppnå hengende vannspeil).Under
sanden er greenene godt drenertei
et lag på 10 cm drensgrus.Resterende 3 greener ble pga. dårlig økonomi
bygget som jordgreener av stedegen masse.Men en liten "lysning" i
økonomien gjorde det mulig å bygge

om en av jordgreenene lik til sandgreenene i 2014. Det ble laget en god
avtale med pensjonert Head-Greenkeeper fra Arendal golfklubb, John
Bernard Johnsen om å bygge om
greenen. John Bernard stilte med
egne maskiner og fikk samtidig
hevet greenen og forbedret området
rundt greenen.Resultatet ble meget
tilfredstillende og man fikk bukt
med problemene vannet tidligere
skapte.Alle greenene er sådd med
RØdsvingel/Engkvein og stelles som
Rødsvingel.PrØver derfor ikke å. gå
under 4.5 mm.(helst 5mm.) klippehøyde. Derfor har klubben investert i
en greenrulle som har vist tilfredsstillende resultater på greenspeed.
Greenene klippes 3-4 ganger per uke
og gjødsles med granulert gjødsel
hver 4.uke.De dresses hver 14.dag,
får behandlig med Revolution hver
4.uke,luftes etter behov/kapasitet
(fast dyplufting senhøstes).
>>>
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Prøver å unngå vertikalskjæring. Alle hull har gresstees
som er bygd opp av sandholdig jord. Kun greener og
tee-steder har vanning.Tilgangen på vann var et problem,så det ble derfor bygget en kunstig dam som står for
vanning og er samtidig et vannhinder.Banen har totalt
15 bunkere. Driving rangen er stor med et areal på 50
mål og lengde på drøye 300m.
Fremtidige baneprosjekter: Klubbens største behov
per idag er å få bygget en stor putting-green,et nærspillområde,chiping-green og bunker. Klubben har idag
kun 2 små putting-greener uten vanning.Det satses på å

for har klubben også gjort grep på utgiftssiden. Det
merkes på maskininnkjøp og det holdes igjen på antall
årsverk.Totalt er det drøye 1.6 årsverk(!)i klubben som
fordeler seg slik: 40% stilling klubbsekretær, sommerhjelp banevedlikehold som kun er engasjert 260 timer
(11timer uken) iperioden 15.apr-15.okt.,og meg selv
i100% greenkeeperstilling -med hovedtyngde på å
jobbe detteien 8-månedersperiode sommerhalvåret.
Så arbeidspresset merkeslAlt bør fungere og det må
gå på "skinner".-Og det er tøft når man vet at slikt som
maskinparken,vanningsanlegget blir stadig eldre og det

For 3 år siden måtte vi anerkjenne at naturen har
et ønske om å dominere også på en golfbane.
bygge om de 2 gjenværende jordgreener til sandgreener tilsvarende de andre. Klubben vil forlenge hull 7 fra
dagens par 4 til par 5 ved å lage en dog-leg. Det ønkes å
forbedre flere tee-steder ved å særlig gjøre dem større.
Maskinparken domineres av John Deere. Klubben
disponerer: John Deere fairwayklipper(7700),J.Deere
greenklipper(2500 E),J.Deere Tee-klipper(2500 A),Gator, J.Deere traktor(955),Kubota minitraktor, Vertidrain
7212,Gianni Ferrari roughklipper(Turbo 5),mindre
Toro roughklipper(223 Groundmaster),Dakota toppdresser(traktormontert),Hardy traktorsprøyte,Tru turf
Greenrulle.Driftsbygg(privat låve) leies av artikkelforfatteren og fungerer som verksted og oppbevaring av
samtlige maskiner.
Klubben har fortsatt noe gjeld å stri med og inntektene har gradvis gått litt ned på de fleste poster. Der-

må påventes mer tid tilreparasjoner.-Og da blir det igjen
vanskeligere å opprettholde banestandarden...-Så da må
man satse på redningen: Dugnad fra klubbens medlemmer.Her er det utrolig mange som stiller opp og tar i et
tak.Det er en fast gjeng(10-15 pers.) pensjonister som
gjør dugnad 2 timer hver tirsdag.Samtidig trår de til ved
bygging av nytt klubbhus som skjer idisse dager.Det
arrangeres også fellesdugnader.Plukking av rangeballer
gjøres nå også kun på dugnad.Dugnads basert arbeid
byr selvfølgelig på en del utfordringer: Det faller alltid
av noen gjennom vinteren,så det må jobbes mye med
ny "rekrutering" hver vår. Det blir mange å forholde seg
til som greenkeeper,skaper en del uforutsigbarhet,noen
jobber så mye at det går ut over golfinteressen osv. Uansett så er alternativet til dugnad mye dårligere,så man
må være ydmyk og tålmodig med dem....
***

Denne artikkelen er kommetistand som et resultat av at Per-Ove B. Lysvold, Bjørnefjorden golfklubb, utfordret meg til å skrive
et innleggiGressforum. Dette er den andre artikkeleni en stafett hvor artikkelforfatteren skal utfordre en ny greenkeeper til å
skrive om sinbane.Jeg ønsker derfor å utfordre Abner Hykisrrud til å skrive om Alta Golfklubbineste nummer av Gressforum.
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