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Den fantastiske klubben
Borre Golfklubb er ti år. Dette er det første runde tall som gir tilstrekkelig
grunn til å jubilere, og jammen skal vi vite å feire oss selv. Feire at vi spiller
på en fenomenal bane og at vi er med i en fantastisk klubb. Med et klubbmiljø som de fleste kan misunne oss, og som gir så mange medlemmer så
mange gleder og opplevelser.
Et klubbmiljø som vårt er ikke noe som kommer av seg selv. Det krever
arbeid. Det krever at vi forholder oss til hverandre på en ordentlig måte. Ikke
minst krever det ildsjeler som jobber over tid og som har gå-på-humør nok
til å holde på over tid.
Borre Golfklubb har hatt mange slike — og har det fortsatt. Tillitsvalgte og
medlemmer som gjør klubblivet litt lettere enn hva det ellers kunne ha vært.
For golf er vanskelig nok, om en ikke i tillegg skal slite med vriene mennesker. Det å bli mottatt på en ordentlig måte, det i det hele tatt føle seg velkommen i miljøet, er viktig for enhver som akter å begynne med golf. For de
av oss som tilhører den første puljen iklubbhistorien var kanskje terskelen til
golf enda høyere enni dag. Det fantes ikke særlig mange spillere eller baner,
og begrepet golf var tankemessig knyttet til miljøer som — ihvertfall inntil da
- ikke hadde hørt hjemme i Horten og Borre.
For mitt eget vedkommende ble bange anelser raskt forvandlet til positive
opplevelser. Mottaket bestod av en sprudlende Liv Eyde Bø, engasjerte kurslærere som Liv Høegh og Hans Olaf Auensen, pro Johan Tanum og "medstuderende" som i alder både var yngre og eldre. Vi ble med andre ord vel
tatt hånd om og uteksaminert til grønt kort og banespill i 1990. Denfølelsen,
det å spille på banen for aller første gang, var en blanding av jomfruelig kribling og redsel som enhver golfer vil kjenne seg igjen i, helt tidsuavhengig.
For golf er en kombinasjon av positiv kribling og prestasjonsangst, katastrofer og himmelske slag, runder med løftet hode og nedskrevet handicap
eller runder som en bare hurtigst mulig må glemme. Golf er det eneste spill
jeg vet om som er som livet selv, og det er nok det som gjør spillet så fengende, så unikt.
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Klubb og bane har i ti år gått hånd i hånd og jeg har jobbet med begge i alle
ti -som presse- og informasjonsansvarlig og som redaktør av Borre Golfer'n.
Jeg har fulgt det hele på nært hold, og er den første til å underskrive på det
gode forhold som eksisterer innen klubben og mellom klubb og bane. Jeg
tror rett og slett at det var en lykkelig løsning å ha et eier- og driverselskap
som tar seg av alt arbeid som ikke er knyttet til det å drive en idretts- og
mosjonsklubb. Det ga rom for å konsentrere seg om det som for klubben er
viktigst; det idrettslige og det sosiale.
For samfunnet rundt oss har golfbanen hatt en langt større betydning enn folk
kanskje aner. Rent økonomisk legger gjestespillere også igjen en ganske så
anseelig sum i form av f.eks. bensinkjøp, overnattinger og restaurantbesøk.
Forretningsgolf gir bedrifter muligheter til å pleie kunder, kontakter og
kontrakter, og golfbanen er en merverdi som kanskje gjør at den medarbeideren en lokal bedrift er ute etter, vil slå seg ned nettopp her. Det er ikke vanskelig å slå fast at det verk Liv Eyde Bø og Hans Bø skapte ved å etablere en
golfbane har hatt ringvirkninger langt utover det å sikre driften ved Semb
Hovedgård.
Golfbanen har økt livskvaliteten i vårt lokalsamfunn. Dette gjelder ikke bare
for oss som er spillende medlemmer, men også alle dem som bruker kroa
som pausested en vakker sommerdag, ski- og turgåere, og skoler som bruker
treningssted og turområdene. Økt kvalitet er det i tillegg for andre idrettsklubber og i særlig grad nå tennisklubben som får sine innendørshaller og
baner ved 10. hull.
Liv og Hans bærer kostnadene ved å utgi en bok for å feire klubbens ti år. Jeg
har bare laget den. Boken gir et glimt inn i klubbens og banens historie — en
historie som så mange av oss har vært med på — i hele eller deler av perioden.

Borre Golfklubb, november 1999
Kjell Arne Bratli
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1989. Her skal driving range komme.
Klubbstyre og bane på befaring. Donald Campbell, Tove Dahlen, Liv Eyde Bø, Liv
Høegh, Håkon Preus, Hans OlafAuensen. Driving range ble åpnet lørdag 21. april
1990, samtidig medproshop og klubbhus.
Stiftelsesmøte for Borre golfklubb ble holdt i hovedbygningen på Semb Hovedgård
den 27.sept. 1989. Hans Olaf Auensen fikk vervet som klubbens første formann;
medHåkon Preus, Liv Høegh, Ragnhild Ustgård, Donald Campbell ogLiv Eyde Bø
i styret og Turid Fritzon og Hans Bø som varamedlemmer.
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Fra Gård til Golf
Slik Borre Golfbane ligger i dag ser det ut som den har vært der fra tidenes
morgen, og slik var det vi ønsket det.
Områdene rundt Semb Hovedgård er som skapt for naturopplevelser, fritid
og rekreasjon. Vi glemmer fort at det har vært andre tider og andre holdninger til utnyttelse av verdifulle jordareal i dette skrinne landet vårt.
For bare å gå vel 50 år tilbake da jeg vokste opp på Semb, kunne nok ingen
tenke seg at noe annet enn mat for mennesker og dyr skulle produseres på
hver eneste tilgjengelige kvadratmeter jord. Krigsårene fikk alle med den
minste hageflekk til å tenke selvforsyning og naturalhusholdning. Hos oss på
Semb var det et mangfold av produksjoner. På fjøset sto ca. 100 melkekyr, i
låven på Mellom Semb der proshop, trallerom etc. nå holder til, hadde vi 30
ungdyr og ellers var det både gris, høns, kalkuner, ender og kaniner.
Det fantes en traktor som ble drevet med treknott, men redskapen ble for
det meste trukket av gårdens mange arbeidshester.
Jeg kan enda se for meg den store jernbeslåtte sneplogen hvor tre hester var
spent for slik at veiene kunne holdes åpne om vinteren. Hest og vogn var
daglig fremkomstmiddel i disse årene uten mulighet til å bruke bil.
Der golfbanen nå slynger seg, vokste korn, poteter, kålrot og alle mulige
grønnsaker. Dessuten var det hundrevis av frukttrær og stor bærhage både for
salg og eget konsum. Der green 2 nå ligger, hadde vi to drivhus med tomater og agurker.
Stor aktivitet var det da som nå, men i roligere former uten for mange
maskiner. Vi barna var med overalt og ble tidlig satt til ulike arbeidsoppgaver. Hvor langt var det ikke å skulle tynne og luke kålrot renner som gikk
langs hele hull 7? En evighet for en 8-9åring.

ÅRENE ETTER KRIGEN

Da de første etterkrigsårene var over, ble det etterhvert andre krav til eiendommens utnyttelse. Nå var det ikke bare om å gjøre å skaffe mat til flest
mulig omkring seg. Rasjonell produksjon måtte det være.
På Semb fortsatte det store fjøset og melkeproduksjonen som hovedaktivitet frem til 1955. Da gikk jordbrukspolitikken inn for korn på flatbygdene
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og ku i dalene. Jordveien ble utnyttet til korn og poteter i vekselbruk, og de
store uthusbygningene ble i sin helhet tatt i bruk til produksjon av champignon som var påbegynt i mindre målestokk fra 1949.
På det meste dyrket vi 250 tonn sopp i året og hadde arbeid for ca. 20 personer året rundt. "Borre Champignon" ble distribuert i hermetisk tilstand
over hele landet og frisk i Oslo og Vestfold. Det var en omfattende og spennende produksjon som krevet stor påpasselighet hver eneste dag. Økonomisk
var det i mange år gårdens bærebjelke.
Når vi i dag kommer inn i proshop eller allrom, kan vi vanskelig tenke oss
at det her ble lagt til rette for en produksjon som trivdes best i fuktige, varme
og mørke lokaler.
Med et stadig økende krav til lønnsomhet, ble det etterhvert stor konkurranse fra land med billigere arbeidskraft og mildere klima.
Skulle vi bygge et nytt, moderne anlegg for vår hovedproduksjon eller
skulle vi la oss friste av et tilbud om å leie ut alle bygningene til en lokal
papp-hylse produsent?
Vi vurderte konkurransen fra utlandet til å være for stor til å tro på en fremtid for sopp-produksjonen på Semb og bestemte oss for utleietilbudet.
Samtidig arbeidet vi med en drøm om å starte oppdrett av varmblodstravere
og bygget ut stallen til 16 hestebokser. Dette ble en hyggelig hobby, men det
visste seg ikke å være noe vi ville satse mer på .
TANKEN OM GOLFBANEBYGGING VOKSER FREM
I 1988 opphørte leieavtalen for alle driftsbygningene. Det var nedgangstider
i næringslivet og det viste seg umulig å leie ut gammeldagse bygninger med
lav takhøyde. De fleste tradisjonelle jordbruksproduksjoner strevde i et overskuddsmarked. Alternativ utnyttelse var noe alle snakket om. Den store
utfordringen for oss ble nå å finne på noe som kunne ta i bruk en stor bygningsmasse og samtidig utnytte alle gårdens ressurser.
Hvilke spesielle fortrinn hadde vi egentlig på Semb?
En vakrere beliggenhet skal man lete lenge etter. Det gamle kulturlandskapet, suset i løvtunge trær langs det idylliske Borrevannet og de bygningsmessige perlene som ble dårlig utnyttet, måtte være utgangspunktet.
Eiendommen hadde med dagens krav til rasjonell drift en større estetisk enn
agronomisk verdi som vi burde kunne gjøre noe positivt ut av. Vi vurderte
både helsefarm og andre fritidstilbud før vi bestemte oss for å bygge en golfbane.
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Norges Golfforbund var på daværende tidspunkt et lite forbund med 6000
medlemmer. Vi hadde 4 gamle 18 hulls baner, 3 baner som var under utvidelse til 18 hull og 4 baner med 9 hull. Golfinteressen var stor, men muligheten til å få flere baner så ut til å være liten. Det hadde vært uhørt å bruke
dyrket mark til golfbaner. Med overproduksjonsfrykten i landbruket, var signalene gitt. Jorden burde kunne utnyttes på annen måte uten å nedlegges.
Etter befaringer og kontakter i Sverige, fikk vi Det svenske golfforbunds
sjefskonsulent til å komme til Semb. Han hadde stor tro på eiendommens
kvaliteter og bynære beliggenhet og anbefalte oss varmt å gå igang.
BORRE GOLFBANE A/S
Selskapet Borre Golfbane A/S ble stiftet i 1988. Hans og jeg var de eneste
aksjonærene, og selskapets formål var å finansiere, ta seg av utbyggingen og
senere drive golfanlegget på Semb.
Vi hadde hørt skrekkhistorier om alle skjær i denne sjøen og forberedte oss
på det meste. Et år med intens og målrettet informasjonsvirksomhet til landbruk- og skogbruksmyndighetene, naturvernmyndighetene, samferdselsmyndighetene, ulike politikere og til finansieringskilder, førte frem. Vinteren
1989 fikk vi rett til en midlertidig omdisponering av 2/3 av jordveien samt
noe skog og beiter, til sammen 650 da. Det vil si at jorden om nødvendig hvis
landet vårt skulle komme i en alvorlig krisesituasjon, må tilbakeføres til matvareproduksjon. (Det ble f. eks. dyrket poteter på Bogstad under krigen)
For tilblivelsen av Borre golfbane var det en heldig tid. All planlegging
foregikk i kulissene. Det tok bare 2 måneder for landbruksmyndighetene å
behandle våre søknader. Verre var det med samferdselsmyndighetene som
ikke ville la oss benytte den gamle porten til golfbanens inn- og utkjøring.
Her måtte vi helt til departementet som overprøvde fylkesveisjefens bestemmelser og tillot bruk av "Sembs-porten". Veisjefen var heldigvis unntaket.
Ellers møtte vi veldig positive holdninger- ikke minst i kommunen.
BANEBYGGINGEN STARTER OPP
Da alle formaliteter var i orden, tok det ikke mange dagene før byggingen av
banen var igang.
Landskapsarkitekt og aktiv golfer, Tommy Nordstrøm fra Sverige hadde
lagt ned et stort arbeide i detaljerte tegninger og planer for hvert eneste hull.
Selv kunne vi en del om saksbehandling, jord og planteproduksjon, men golf
hadde hverken Hans eller jeg noen kjennskap til. Det var viktig for oss å
velge de aller beste konsulenter og medhjelpere på dette området. Et team
bestående av golfspillende venner, bl.a. tidligere landslagsspillere, var til stor
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Hans Bø ser på det som med tiden skal bli etfrodig golfhull.
Liv Eyde Bø, Westye og Morten Høegh.
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hjelp for oss når det gjaldt å vurdere alle planer før de ble omsatt i praksis.
Dette vårt "Interimsstyre" besto av Siri og Einar Wahlstrøm, Liv og Westye
Høegh og Ole Raanaas. De sto til vår disposisjon som ekstra konsulenter
under hele byggeperioden.
Siden Hans og jeg var både eiere og drivere, ble det rask saksgang og korte
beslutningsveier. Det var helt avgjørende for en effektiv gjennomføring.
Økende arbeidsløshet på daværende tidspunkt med nedgangstider og skyhøye byggelånsrenter, gjorde at vi kunne velge blant de beste gravemaskinførerene. Vi ville være sikre på at alle oppgaver ble skikkelig gjennomført.
Her skulle det ikke gjemmes noe under jorden for å klare akkorden. Vi valgte
derfor å bygge banen med enkelte innleide maskiner på timebasis og egne
ansatte. Med stor innsats fra alle parter klarte vi gjennomføringen uten overskridelse av budsjettet. Det viste seg at vi blant dem som arbeidet aller mest
med gravemaskin på banen, hadde den rene kunstner med denne redskapen,
nemlig Bjørn Hanche. Siden den gang har han hatt alt utbedringsarbeide med
sine maskiner på banen og dessuten startet sin egen virksomhet og vært etterspurt i tilblivelsen av mange nye golfbaner.
Til hjelp med oppmålingen og igangsettingen av arbeidene, var vi så heldige
å få teknisk sjef i Skjeberg kommune, Lasse Holmen. Han hadde vært byggeleder da banen på Hevingen i Skjeberg ble bygget året før.
Videre hadde vi stor hjelp av to som sluttet i parkvesenet dette året. Ivar
Udahl tok jobben hos oss som formann og Finn Aas, som senere ble den første banesjefen vår. Ansatte gjennom mange år, Ole Arne Kjærnli, reiste til
Sverige og tok greenkeeper-utdannelse og Gunnar Rosvald lærte seg mest
mulig om golfmaskiner. Noen år senere fulgte Bjørnar Johansen, som i alle
år hadde jobbet hos oss i ferier og fritid, etter med greenkeeper- og landbruksutdannelse slik at han i dag fungerer som en meget respektert banesjef.
Iløpet av 1989 ble de første 9 hullene gjort ferdige og de neste 9 påbegynt.
Vi hadde en fantastisk sommer med mye fint vær og god hjelp. En gjeng
meget arbeidsomme og flinke polakker tok seg av raking og stenplukking
som måtte gjøres med hånd. Såbedet var perfekt og gresset etablerte seg fint
og tett. Vi syntes alt gikk den rette veien og var strevet verdt. Et kaotisk byggeområde og en tid med mange skeptiske bemerkninger fra forbipasserende var
heldigvis over.
Men så en dag fikk vi besøk av en iherdig fylkesagronom som mente vi
burde ha søkt vassdragsmyndighetene da han så hvordan vi tilrettela for bekken — vannene som slynger seg så fint gjennom de siste 9 hullene. Dette
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hadde ikke vært i våre tanker, for dette var jo bare en eksisterende bekk som
ble litt utvidet i tråd med innsendte tegninger. Men det resulterte i en kort
byggestopp og mange møter og forklaringer før vi fikk klarsignal til å gå
videre.
Vassdragsmyndighetene ble imidlertid ikke koblet inn — fylkeslandbruksjefen brukte fornuft.
BORRE GOLFKLUBB
Da vi inviterte potensielle medlemmer blant venner og kjente til å være med
å starte Borre Golfklubb i september 1989, hadde vi driving range og 9 fine
grønne hull å vise frem, samt en fremdriftsplan som tilsa et ferdig restaurert
klubbhus og proshop og åpning av rangen kommende vår.
At det også skulle være klart for spill på banens 9 første hulli august og de
neste hullene ferdig tilsådd i juni, var mer enn vi selv hadde forventet og
beregnet.
Stiftelsesmøtet for Borre Golfklubb ble holdt i hovedbygningen på Semb
Hovedgård den 27.sept. 1989. Ca. 30 personer hadde møtt frem for å diskutere vedtektene for klubben. Disse ble godkjent og det første styret ble valgt.
Hans Olaf Auensen fikk vervet som den første formannen med Håkon Preus,
Liv Høegh, Ragnhild Ustgård, Donald Campbell og Liv Eyde Bø i styret og
Turid Fritzon og Hans Bø som varamedlemmer.
Den første oppgaven for klubbstyret var å komme frem til en samarbeidsavtale mellom Borre Golfbane A/S og Borre Golfklubb. Det ble fastslått at
Borre Golfbane A/S skulle stå for medlemsadministrasjon, daglig drift og
vedlikehold av banen og bygningene mens klubben hadde alt med den
sportslige utvikling.
Tove Dahlen ble ansatt som kontorsjef i selskapet, Liv Eyde Bø som daglig leder og Hans Bø ble valgt til styreformann.
Dermed var startskuddet gått for Borre Golfklubbs historie.
Siden Borre Golfbane er lagt på historisk grunn i et meget gammelt kulturlandskap, er det kanskje noen som kan ha interesse av å vite litt mer om
stedets historie. Dels er den flettet inn i historien bak navnene på banens hull
som også er med i denne lille jubileumsboken, dels kan den leses i en artikkel som jeg tidligere har skrevet om Semb Hovedgård i Borre Historielags
årsskrift i 1988 — nå også tatt med i denne sammenheng.
For meg som er født på Semb og har hatt min oppvekst, min arbeidsdag og
mitt liv her frem til Borre Golfbane og Semb Hovedgård ble solgt til Einar
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C. Nagell-Erichsen i 1997, har det vært en utfordring og en opplevelse å få
lov til å bruke meg selv og ressursene i mine omgivelser på denne måten. Jeg
har hatt enestående trofaste og dyktige medarbeidere i alle år og er nå glad
at mange av disse fortsatt gjør en flott jobb på en trygg arbeidsplass som
Borre Golfbane.
En ny eier med pågangsmot og stor innsatsvilje er nå i god gang på Semb.
Einar C. Nagell-Erichsens velvilje, interesse, engasjement og ambisjoner har
allerede på meget kort tid hatt stor gjennomslagskraft. For golfbanens del er
han med sin stab i raskt tempo i ferd med å gjennomføre våre langtidsplaner
på rekordtid.
Hans og jeg var heldige som fikk en slik "arvtager". Vi kan med stor takknemlighet føle at alt er i de beste hender.
Liv Eyde Bø

Nye og
tidligere eiere av
Semb Hovedgård:
Einar C. NagellErichsen medfru
Unni,
Liv Eyde Bø
og Hans Bø.
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Noen datoer i klubbens historie
1989:
- Stiftelsesmøte 27. september 1989. Hans Olaf Auensen valgt til klubbens første
formann.
- Befaring av NGF på ni nysådde hull.
1990:
- Tove Dahlen ansatt fra 1.januar
- Johan Tanum ansatt som pro.
- Golfinesse på Sjølyst i mars, tegning av nye medlemmer.
- Åpning av driving range, proshop og klubbhus 21.april.
- Banebyggingen avsluttes. Fra 1. til 18 tee på 18 måneder!
- Spill på første ni hull 15. august.
- Juniorkurs med 23 deltagere.
- 180 personer på grønt kort teori og 110 også på praksis.
- Første ordinære årsmøte 5. desember.
1991:
- Spill på 18. hull for medlemmene fra 24. juni.
- Offisiell åpning 18 hulls bane 3. august. Stor festivitas og fest.
- Innsatsprisen "Årets pinnsvin" innstiftes.
- Damegruppen starter.
- Herredagene starter.
- Seniorgruppen starter.
- Nær 5000 greenfeespillere i sesongen. Flere av disse ble medlemmer.
1992:
- Klubbens første rekefest 11.mai.
- 17. mai-feiring med frokost og flaggheis innstiftes. Deltagelse i Borgertoget.
- Første store klubbarrangement - Junior Tour.
- Borrepokalen innstiftes.
- Turneringen Ferietreffen (Wilhelmsens Sommerpokal).
- Turneringen Siri og Einar Wahlstrøms Pokal starter.
- Turneringen Flaggkonkurranse, Wenche og Ole V. Raanaas Pokal starter.
- Første Midnattgolf spilles.
- Steinar Bjanger valgt som ny leder i desember.
1993:
- Juniorgruppen startet innetrening i januar, med assistanse av de norske golfessene Knut Ekjord jr., Øyvind Rojahn og Andre Blom. De tre gjorde militærtjeneste på Karljohansvern.
- Driving range forlenges, medlemmene slår lenger.
- Nordisk juniormesterskap arrangeres i begynnelsen av juli. Første trening av
forecaddies i klubbregi.
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- Damegruppen i gang med sine treningsreiser utenlands, 20 dobbeltrom på
Tanum Strand.
1994:
- Tine Faanes ble tatt ut av NGF for å spille Rungsted Open i Danmark.
Av juniorer ellers dukker navn som Anders Lie Kareliussen, Line NormannLarsen og Andreas Sleipnes opp dette året.
- NM Herrer og Damer lag 1994.
- Karsten Ping Open (Challenge Tour) 1994. Vinner Raymond Burns.
1995:
- Junior-NM juni. Audun Strøm blir nummer 3. Første på den "ordentlige" pallen
av Borre juniorer. Beate Faanes på 5.plass for spinnesiden.INM damer kom
Tine Faanes på 4. plass.
- Anders Lie Kareliussen og Thomas Pedersen nummer 1 og 4 på A-tour.
- Audun Strøm, Anders Lie Kareliussen, Jacob Treider, Thomas Pedersen og
Fredric Raaen tok bronse iNM junior lag (på Skjeberg)
- EM Senior for Herrer (Old Boys) arrangeres.
1996:
- Vintertrening med simulator med Eskild Raaen på Grand Ocean Hotel.
- NM Herrer og Damer august.
- Svein Billing blir Norgesmester i NM for seniorer.
- Årsmøte i desember med forslag om endret avtale mellom klubb og
bane.Forslaget får ikke støtte og oversendes styret.
- Liv og Hans selger Semb Hovedgård og Borre Golfbane AS.
1997:
- Ny eier, Einar C. Nagell-Erichsen overtar 1. januar.
- 130 på medlemsmøte i april.
- Line Norman-Larsen og Anders Lie Kareliussen til finalematch Junior Tour A.
1998:
- Ny pro, Martin Grythe, fra 1998.
- 150 medlemmer på vår-dugnad!
- Challenge Tour 1998. Gary Emerson vinner, setter banerekord med 63 slag, ti
under par!
- Juniorene får eget rom ved siden av Proshop 1998.
- Semb Hovedgårds golfstipend for treningsiver og seriøs satsing etableres.
Anders Lie Kareliussen, Claus Gunnestad og Ann Theres Solberg har hittil fått
det.
1999:
- Nye bunkere bygget i 1998 kommer i spill.
- Junior Tour A arrangeres på Borre i august.
- Tennisbaner med opplegg for innendørs trening for golf og tennins i
vinterhalvåret. Bjørn Waagø ansettes som daglig leder i Borre Tennisbaner.
- Jubileumsturnering 25. september med fest på Grand Ocean om kvelden.
15

Nybrottsarbeide i norsk golf
Samarbeidsavtalen mellom Borre Golfbane AS og Borre Golfklubb skilte
seg ut fra alt som på den tid var gjort inorsk golf Mange var skeptiske — ikke
minst i Golfforbundet. Liv Eyde Bø og Hans Bø ville gjerne gjøre dette på
sin måte og i denne delen var det jurist ektemannen Hans som var primus
motor.
— Hadde du lang erfaring med golf siden du kunne lage en så omfattende
avtale som uten særlige endringer har regulert forholdet mellom klubb
og bane i disse 10 årene?
— Nei, hverken Liv eller jeg hadde noen gang holdt i en golfkølle da vi
bestemte oss for å gå igang med banebygging på Semb. Vi la ferien vår til
USA for å forsøke å få et inntrykk av hvordan det kunne organiseres og vi
besøkte også en del baner i Sverige.
— Hvorfor overlot dere ikke til en klubb å ta hånd om utbyggingen?
— Du mener at vi skulle bare vært grunneiere som leiet ut jordarealene
våre? Selvfølgelig hadde det vært enklere, men vi var ute etter en helhetsløsning hvor vi så gård og golfbane som en helhet som skulle være eid og
styrt sammen. Dessuten ville det ta lang tid hvis en ny klubb først skulle etableres og så sette igang med finansieringen av et så stort prosjekt. Vi så at
dette kunne gjøres best og mest rasjonelt hvis 18 hull ble utbygget i privat
regi, fortløpende og uten for mange som skulle ha et ord med i laget i hver
eneste prosess under banebyggingen. Fra vår første kontakt med myndighetene i 1988 til 18 hull, klubbhus og maskinhall var ferdig, tok det heller
ikke mer enn vel to år.
— At vi som grunneiere, med den kompetanse vi kunne skaffe til veie for
bygging og drift av banen, tok hånd om dette, følte vi var det eneste riktige.
Golfere vil spille golf og har nok med den sportslige delen. Klubben har
tydelig vært fornøyd med ikke skulle bekymre seg for økonomi og banedrift.
— Jeg har forstått det slik at Borre Golfbane AS har økonomisk og driftsmessig ansvar og tar hånd om medlemskontingent og inntekter fra
driving-range og gjestespill m.m.?
— Det er riktig, men klubben har sin del av kontingenten samt en avtalt prosentdel av greenfee og range slik at den kan dekke sine ansvarsområder med
16

Fra NGFs befaring 6. oktober 1989. Liv Eyde Bø orienterer. Medpå befaringen
var både daværende visepresident iNGF, Jan-Yngvar Øhrn, ogpresident Carl
Semb. De niførste hullene var på det tidspunkt sådd, ogforbundsstyret var meget
imponert over det de så.

opplæring, turneringer, premier og forskjellig medlemspleie. Disse 10 årene
har vist at denne ordningen fungerer tilfredsstillende. Klubben har god økonomi og driften av banen som de første årene måtte subsidieres av grunneierene, gir inntekt som muliggjør stadig utbedring av banen og spillernes
faciliteter.
— Ville dere gjort det på den samme måten hvis dere med den erfaring
dere nå har fått, skulle bygge en ny bane?
— Uten tvil. Borre modellen har spredd seg og det er nå full tilslutning fra
Norges Golfforbund for å etablere baner etter dette mønster, avslutter Hans
Bø.
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Fra stiftelsesmøtet 27. september 1989. Hull-layout studeres,
og ordstyrer Hans Bø presenterer klubbens nyvalgte formann og nestformann:
Hans OlafAuensen og Liv Høegh.

18

Det graves ogplaneres, ryddes og dreneres... Det skulle en delfantasi tilfor å
forestille seg hvordan hullene 9 og 1 skulle bli.

19

Borre Gofklubbs første juniorgruppe våren 1990. Trym Stubberud(13), Øystein
Moe(17), Audun Strøm(12) Lars Bratli(8), Marius Dahlen(14) Cecilie Bratli(13)
+ pro Johan Tanum.
På Sjølyst-messe mars 1990: Hans Olaf Johan og Liv.

n,Il,mdt.L
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Den første tiden
Hans Olaf Auensen var første formann i det idrettslaget som den gang for ti
år siden tok mål av seg til å bli Horten-distriktets største (i og med at målsettingen var 1.200 medlemmer). Idrettslaget var dessuten det desidert yngste
i Borre kommune, bare spebarnet i forhold til andre mer ærverdige lokale
idrettsklubber som kunne skilte med stiftelsesdatoer langt tilbake i forrige
århundre.I sitt første lokale golf-intervju (Gjengangeren 1989) sa han blant
annet:
— Borre Golfklubb bygger opp et fullt nettverk som en idrettsklubb trenger,
og på siste styremøte besluttet vi å starte en egen juniorgruppe. Vi lager nå
et eget tilbud for juniorene, med nybegynnertrening med Johan Tanum, der
klubben subsidierer kurset. Meningen er at juniorer som er ivrig, trener og
viser fremgang skal bli tatt hånd om videre. Golf er så absolutt også et spill
for de yngste. Skal en virkelig nå langt, bør en begynne som ungdom, og en
kan gjerne starte når en er en syv—åtte år...
— Men har så unge mennesker styrke nok?
— Golf har mindre med styrke og mer med teknikk å gjøre, så spedbygde
ungdommer slår vel så langt som feks. hva jeg selv gjør.
Hans Olaf hadde forøvrig senket handicapet 17 (i 1990), og smilte til intervjueren med ordene: Jeg er stolt som en hane.
I samme intervju understreket han sterkt betydningen av golf som familiesport, og var sannspådd. Det kan en lese av klubbens medlemslister hvor
familienavnene utgjør en bra andel.
— Dette er nemlig en idrett som begge ektefeller kan delta i på lik linje. Den
krever tid, en runde på banen er fort fire timer, og derfor oppfordrer jeg
bestandig familier til å gjøre dette sammen, sa han.
På avisens spørsmål om han hadde tatt mål av seg til å lede distriktets største
idrettslag, svarte han:
— Tatt mål og tatt mål... Det var vel mer slik at Liv Eyde Bø og Hans Bø
måtte finne noen som hadde spilt golf før og som kunne være med å starte
opp denne idrettsklubben. Så falt vel valget på meg da.
Skrev Gjengangeren.
Uansett årsak — for klubben var dette et lykkelig valg. Hans Olafs entusiasme
og romslige væremåte drev klubbarbeidet fremover.
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Når han ti år etter ser seg tilbake, er det med stor glede over begynnerårene.
— De fleste av oss var grønne i denne type klubbarbeid. Hadde det ikke vært
for alle dem som tro til og gjorde en jobb, vet jeg ikke hvordan det ville ha
gått. Heldigvis hadde jeg Liv Høegh som nestleder, og med hennes erfaring
fra Oslo Golfklubb slapp vi unna barnesykdommene. Men aktivitetsnivået
var svært høyt. Ikke minst krevde grønt-kort opplæringen mye av tiden, med
opp i mot 200 på kurs pr. sesong.
Heldigvis svarte de som ble spurt om å gjøre en jobb for klubben et stort
JA. Hverken de eller jeg visste helt hva vi gikk til, men de tunge komiteene
som turnerings-, junior-, handicap, dame-, og festkomiteen kom fort i gang
og gjorde allerede de første årene en stor jobb.
— Det som jeg syntes er mest fantastisk, var den fine klubbånden som hersket — og som hersker fortsatt. Allerede fra første dag var det en bra andel av
lokale medlemmer, og disse bandt klubben sammen gjennom vintrene. Det
at vi hadde innendørstrening i låven, gjorde også at en del ildsjeler holdt god
kontakt og ble en aktiv kjerne. Vi fikk rett og slett til en god sosial ånd. Det
har vært en styrke i alt styrearbeid.
Hans-Olaf berømmer også den samarbeidsavtalen som ble inngått mellom
klubben og Borre Golfbane. Denne ga armslag for å drive med klubbarbeidet og konsentrere seg om det sportslige og sosiale.

Golfkro uten skjenkerett?
Det var ikke stor lokal motstand mot golfbane på Semb, men noen kjelker ble
det da lagt i veien, som da Golfkroa søkte om bevilling, og fikk nei i formannskapet. Da slo lokalvisen Gjengangeren til og refset flertallet på lederplass. I lederen skrev redaktøren en god begrunnelse for hvorfor kro og
banens plass i lokalsamfunnet.
"Borre formannskap sa med åtte mot fem stemmer nei til skjenkerett for
Borre Golfkro. Som begrunnelse anga flertallet at man ikke ønsket å knytte
øl og vinrett til et idrettsanlegg.
Dermed står det som kanskje vil bli Horten-distriktets største enkeltaktivum
for næringsliv og tilreisende i fare for på ikke å kunne skjenke sine kunder et
glass vin eller øl. I et klubbhus som både ligger et stykke utenfor det ordi22

nære restaurantmiljø og som skal kunne brukes aktivt av bedrifter. Det er
omtrent som om man skulle nekte skjenkebevilling for sentrumsrestaurantene fordi de ligger for nære idrettsanleggene i Lystlunden...
For de mange bedrifter som aktivt vil
bruke golfbanen på Semb for sine tilreisende kunder fra kloden over, må alkoholpolitikk på Borre-vis fortone seg
merkelig. Her får man ett av Norges
vakreste og største anlegg, med golfbane for medlemmene og i tillegg en
naturskjønn tursti åpen for alle. Det korre formannskap sa med åtte
mot fem stemmer
jenkerett for Borre
Golfkro. Som
samme gjelder klubbhuset, der serve- t at man ikke ønsket
å knytte øl ogbegrunnelse anga
ringsstedet Golfkroen er åpent for Dermed står det som kanskje vinrett til et idrettsa
te
vil bli
for næringsliv og Horten-distriktet
enhver. Et sted som med sin beliggen- keenkeltaktivum
å kunne
tilreisende i fare
skjenke
sine
et glass vin eller
som både ligger kunder
het sikkert vil ha sin kundekrets. Men lubbhus
et
staurantmigø
stykke
utenfor det or.
og som skal
kunne brukes
som vil mangle mulighet for de milde eet er omtrent som om man
aktivt av be
skulle nekte
ntrumsrestaurantene fordi de ligger forskjenkebevill
e
drikker.
Og
gjestene
ne
alkoholholdige
i Lystlunden...
nære idretts
tvinges til å reise andre steder. Forstå For de mange bedrifter
som aktivt vil bruke golfba
det den som kan.
Politikerne har neppe noen grunn til engstelse over det
de tilsynelatende ser som en kobling mellom idrett og alkohol. Hvis noen tror
at man i løpet av en golfmatch pauser for å ta seg en tur på Golfkroen, bør
de tro omigjen. Slik er ikke spillets etikette. Det dreier seg om en idrett der
regelverket er strengt og der man ikke slippes på banen før diverse prøver er
avlagt. Det dreier seg altså om en idrett i svært kontrollerte former.
Formannskapets flertall legger dessuten med sitt vedtak forholdene til rette
for politikerstyrt konkurransevridning og forskjellsbehandling. Gir man noen
anledning til restaurantdrift, bør det som for de fleste av oss er normalt matdrikke også gis anledning skjenket. Dette har hittil vært kommunens filosofi, slik bør det fortsatt være. Et annet prinsipp kommunen hittil har lagt til
grunn er at skjenkerett skal være lett å få og lett å miste. Slik kan det for vår
del også fortsatt være. Men å nekte bevilling uten skjellig grunn, det ser vi
ingen grunn til. Hverken denne gang eller senere for andre restauranter.
Vi finner intet saklig argument for at kommunestyret skal følge formannskapets flertall i denne sak. øl og vin til mat på et godt spisested er en rettighet folk har krav på, ikke noe politikerne bør avgjøre. Vi forventer at kommunestyret i denne sak følger formannskapets mindretall og gir Borre
Golfkro alminnelig skjenkerett for øl og vin."

Golfkro uten
skjenkerett?

Kommunestyret fulgte mindretallet og kroa fikk sin bevilling.
23

Åpning
Borre golfbane har feiret flere "offisielle" åpninger. Den første 21.april 1990
med driving range, proshop og nyrestaurert (og litt påbygget) klubbhus. På
rangen forsøkte 25 golfere å treffe 150-meters merket "Nauen-klokka" uten
å lykkes.
Allerede 15. august samme år var det spill på de første ni hullene, til stor
glede for en ganske så stor gjeng medlemmer, inkludert de 110 som i løpet
av 1990-sesongen tok grønt kort. Backnine ble sådd i juli, men sykdom på
rotsystemet førte til omsåing i september.
22. september gikk klubbens aller første konkurranse av stabelen, med 70
deltagere.

Gjengangerens redaktør Marit Haukom og Tønsbergs Blads Ernst Aas iputtekonkurranse på åpningsdagen.

24

21. april 1990. Mange forsøk, men ingen treffpå Nauen-klokka.
Mange fremmøtte, interesserte tilhørere.

25

Tuntreet plantes 21.april 1990 av Liv og Hans.

Golfstien gir en vandring gjennom et rikt kulturlandskap og
inntil et av Norges flotteste våtmarksområder. Langs stien er
det tavler som forteller hovedtrekk i landskapet, historien,
naturreservatet, fugl ogfisk og annet.
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Fra en av damegruppens Sverige-turer. Anni like før utslag.

Damegruppen på besøk
på Hovedgården.
Liv forteller fra
gårdens historie.

Damegruppens "turnering med ledsagere" er blitt et
populært innslag etterhvert som stadigflere familier
spiller golf Reker hører med ved slike høve. Her ses
Maria Strøm, Sverre Bye og Svein Billing.
28

Golfstien — en kulturreise
Golfstien er noe helt særegent for Borre golfbane. En slags natur- og kulturreise gjennom århundrene og Borrevannets vakre egne. Tidligere, i denne
forstand før golfbanen, var det bare området ved Verket som var tilgjengelig
for det store publikum. Skibakkene på Verket var utfartsområder for byens
befolkning, og mang en liten krabat fikk sin første skiopplæring her - som de
gjør det den dag i dag.
Områdene mot Borrevannets søndre ende, Vassbånn, var derimot mål kun
for de fugleinteresserte, og kjente amatørornitologer telte i følge lokalavisen
til mellom 200 og 300 arter, hvorav nær 80 hekkende.
Med banen ble de lite tilgjengelige områdene rundt Semb åpnet for ferdsel.
Den gamle eventyrskogen vest for greenen på hull 2, opprinnelig landskapsparken til det barokke hageanlegget, og teestedene på hull 3 er blitt en kjær
vandresti for mange, og brukes året rundt. Det var Liv og Hans som for egen
regning opparbeidet en tursti gjennom det vakre særpregede kulturlandskapet rundt de første hullene. Mye av grunnlaget for et positivt samarbeid med
naturvenner ble lagt nettopp i denne fasen. Semb Hovedgård viste i ord og
handling at områdets øvrige brukere skulle tas hensyn til.
Tre andre personer med engasjement for Borrevannet ønsket å sette fokus
på naturreservatet og de nydelige omgivelsene. Ivar Lundstad, Håkon Skjauff
og Ole Hansen. Med ornitologi som hovedinteresse, og engasjerte som de var
i friluftsliv i det store og det hele, markedsførte de seg under "Borrevannets
venner".Imars 1990 etablerte de en prosjektgruppe, som i tillegg til de tre
besto av Liv Eyde Bø. Fagtemaene ble fordelt på:
— Naturforhold — Hovedtrekk i landskapet og hvordan de har oppstått.
— Historie og Landskap — Semb Hovedgård — Verket — Eydeparken —
Vassbånn.
— Naturreservatet — Naturkvaliteter — Dyreliv — Ferdelsbestemmelser.
— Hva påvirker Borrevannet? — Arealbruk — Forurensingstilførsler.
Temaene er gjenspeilt i store, og leseverdige, tavler som er plassert langs
stien. I 1995 fikk Borrevannets Venner utbygd et fugletårn. I 1998 startet
Borre Ringmerkingsgruppe opp med ringmerking av fugl i området. Grunneierforeningen ved Borrevannet har vært viktig samarbeidspartner for å få
dette til. Samarbeidsånden var og er god mellom alle parter. Dette har gitt
resultater.
27

Aktiv damegruppe
Under Anni Githmark Willes ledelse ble Borre Golfklubbs damekomité
startet tirsdag 23. april 1991. Den har helt siden da vært en drivkraft i klubbens sosiale liv, og vært en betydelig trivsels- og miljøskaper.
"Vi hadde og har som hensikt å arbeide for og bygge opp en aktiv damegruppe. Dette er uavhengig av våre ferdigheter og handicap.
Vi har foreløpig hatt uformelle sammenkomster første tirsdag i hver måned
i den aktive perioden. Med dette vil vi tilrettelegge og arrangere møter,
emner, turer til andre klubber og senere turneringer. Etter en tid vil vi
bestemme en fast "damedag" i uken. Utenom tirsdagsmøtet — første i hver
måned — har vi møtt hverandre foran klubbhuset de andre tirsdagene kl. 17,
og delt oss inn i passende lag, og gått på banen.
Tillater tiden det — avslutter vi med litt bevertning på Golfkroa. Dette har
gradvis vist seg å være populært, flere og flere har etterhvert følt seg hjemme i miljøet.
Slik bygger vi opp et trygt, sosialt nettverk i klubben. Vi er, som tidligere
nevnt, ulike i ferdigheter og lærer av hverandre. Dette sår også spiren til å bli
ivrigere.
Hensikten er å ta hånd om nybegynnere, hjelpe dem til rette i klubben, samt
fremme kontakten mellom medlemmene, både i spill på banen og sosialt
samvær.
Til deg som føler deg ny og ukjent i klubben — nøl ikke med å ta kontakt
med meg eller andre i damegruppen. Vi er en uformell, hyggelig flokk, og vi
kan bruke hverandre. Jeg tror ingen er så blasert at vi ikke setter pris på et
gjenkjennende smil og et nikk. Følg med på klubbtavlen om møtetid og sted.
Velkommen til en ny, inspirerende sesong."

Skrev Anni i Borre Golfer'n i 1991.
Og damekomiteen lever i beste velgående, i jubileumsåret med Liv Eyde Bø
som leder.
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Norsk golfs hedersmann nummer 1, nå avdøde Arild Wahlstrøm, foretok den høytidelig åpning.
NGF-president Carl Semb traffpå første drive.

30

3. august 1991
I 1991 ble det sesongåpning 29. april på de første ni hull, mens de ni siste ble
åpnet for spill 24. juni.
Den store åpningsdagen var imidlertid 3. august.I følge klipp fra lokalavisene koste folk seg og skinte om kapp med den sterke sola og Borre hadde
fått "Norges beste og flottest beliggende golfbane". Utsagnet falt mange
ganger på golfbanen lørdag av de som forstår seg på det. Om kunnskapene
om de andre banene i landet svikter, har likevel ikke vi andre problemer med
å skrive under på det.
"Så skal det da også annet enn en liten bane til å trekke kjendiser og hundretalls gjester bort fra stranden som Borre Golfbane gjorde lørdag. De ville
være med på starten av det nye lokale golfeventyret, og ikke først og fremst
for "å bli sett".
Vår gamle storhopper Bjørn Wirkola var blant dem. — Jeg har begynt med
golf for å treffe gamle hoppkompiser. Det er umulig å treffe dem ellers.
Det går riktignok med en del tid til spillet, men det gjør ikke noe. Golf er
ualminnelig moro, sier han og putter inn en ball i hullet foran sin hoppvenn
Lars Grini.
For Benny Borg gikk det derimot ikke like greit. Selv om han tok "det
grønne kortet" - sertifikatet før du slipper ut på en golfbane på egen hånd —
for tre år siden, hadde han problemer med banebredden i Borre. Først havnet
han i skogen, og derfra rett ned i en av grøftene utenfor banen. — Jeg satser
mer seriøst på golf nå, men er tydeligvis litt rusten ennå, sier han.
Det var ikke så farlig for Benny eller noen av de andre. De tok "Fourball
Bestball- turneringen" som en fin gjennomgang av golfanlegget på Semb, og
koste seg. Kjell Kaspersen og den tidligere tennisstjernen Kirsten Robsahm
svingte også golfkøllene sine på banen, men Knut Th. Gleditsch lot være.
Den tidligere NRK-stjernen som nå har begynt på nærradioeventyret med
Norges Radio, var en novise i sammenhengen. Likevel, ivrig på å lære kunstene mens kona Berit kommenterte "Gle"s krumspring. Nå når Borre
Golfbane er åpnet, er det mange som skal hedres. Grunneierne Liv Eyde Bø
og mannen Hans er selvfølgelig enerne, men de hadde ikke kommet langt
uten banearkitekt Tommy Nordstrøm som har tegnet en bane av topp internasjonal klasse. Han igjen hadde ikke kommet langt uten ivrige pådrivere,
samt en medlemsstokk på rundt 500 som allerede forguder Borre Golfbane.
31
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Tommy Nordstrom, banens fremragende arkitekt.

Den offisielle 18-hulls åpningen ble dekket
godt i mange media. Her faksimilie fra Se og
Hør

Borreflagget presenteres.

Lars Grini og Hans Bo for turneringen.
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BorreGolferen
En fantastisk
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Høsten 1991 kom BorreGolfer'n med sin første utgave, og
er utkommet to ganger årlig senere. Det var et løft å starte
opp med egen klubbavis allerede første hele sesong med 18
hull. Klubber før oss brukte mye lengre tidpå å komme i
gang, og Borre Golfklubb satte en standard med sin annonsefrie klubbavis på blankt papir. Den velkjente bladlogoen,
tegnet av Eirik Lund Nilsen, kom først i 1992.
Redaktør i alle år har vært Kjell Arne Bratli.
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Junior-gøy med golf i 1991
Nittenåringene Tine Faanes og Eskild Raaen bruker vinteren til å trene golf i
Florida. Eskild skal gå på golfskole og kombinere dette med annen utdannelse, mens Tine skal trene med pro Johan Tanum.
— Det som er moro er at selv i nybegynnerklubber som vår, er det folk som
satser mer på å utvikle sin golf, sier Johan.
Siste dag før Borre Golfbane stengte, var det Johans tur til å være caddy
for to unge som gleder seg til turen. — Vi skal dessuten mer ut å spille neste
år. Det er ikke nok å spille her i klubben, de må ut og møte andre.
Johan synes han har flere unge å spille på og ramser opp Monica Moskvil,
Tine Faanes, Beate Faanes, Janniche Raaen og Cecilie Bratli på spinnesiden,
for å nevne noen få.
— På guttesiden har vi Audun Strøm, Marius Dahlen, Arne Vidar Wøien,
Fredrik Raaen, Lars Bratli og blant de eldre Eskild Raaen. Ja, det finnes flere
også, men så er noen nevnt av de lokale som er ivrige.
— Undervisningen er gått greit. Mange viser både fremgang og interesse, og
det er hyggelig å se at så mange involverer seg så mye i golf som de gjør. Det
gjelder naturligvis også for de voksne, det er jo ikke så lenge siden golfen
kom til Horten.
Ingen prat med Johan går uten å snakke om banen. — Den er utmerket og
har potensiale til å bli glimrende. Men noen av bunkerne er for enkle og hull
nummer åtte, fjorten og femten bør lages litt vanskeligere, muligens med
smalere fairway. Gresset her er fenomenalt og den som lærer å putte på våre
greener, kan putte hvor det skal være. Dette skal være et sted det er utfordrende de å komme til.

Juniorarbeidet
har vært langsiktig og systematisk Stadig
flere er kommet
til, og dagens
junioravdeling
er stor og god.
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Eldst og yngst i klubben i '91
Golf med 70 års mellomrom. Bjarne Christiansen og Lars Bratli begynte
omtrent samtidig med å spille golf. Den ene var syttiåtte, den andre var åtte
år. Spillemessig har de fulgt hverandre som erteris. Ved årets sesongslutt har
eldstemann hcp 37, minstemann 39, og det går neppe mange dagene på våren
neste år før begge får sitt offisielle handicap.
At en åtteåring tar opp sporten, er forståelig, men en åtteogsyttiåring?
— Midt i blinken for pensjonister, sier Bjarne. — En får vært ute i deilig
natur og mosjonert seg en fire-fem timer. Og det trenger en, for det er lett å
bli for stillesittende når en kommer opp i alder.
Han hadde tanker om å komme nedihcp 33-34 i år, men innrømmer at han
i så fall måtte ha trent mer. Det er mosjonen som i første rekke betyr noe, og
at kroppen holdes ved like.
— Jeg slapper av og koser meg uten tanke på at jeg for enhver pris skal ned
i handicap. Ikke noe stress for meg,
takk.
— Golf blir mer og mer moro desto
lenger en holder på, men i sommer
ble det litt for lite golf, det merket jeg
på svingen. Problemet mitt er allikevel først og fremst nærspillet, mens
langspill og puttingen går ganske bra.
Neste år blir det å ta en del instruksjonstimer for innspill, slik at det sitter bedre etterhvert.
Han anbefaler andre pensjonister å
begynne med golf. — Vi har god tid
og det er så deilig å gå opp på banen
om formiddagen. Jeg er her oppe i
seks timer ad gangen, fire og en halv
times spill, litt oppvarming og litt
prat.
Og Lars? Han synes golf er rågøy,
og ønsker seg flere medspillere på
samme alder.
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Området rundt klubbhuset i
1988, med den gamle potetkjelleren øverst til venstre og
garasjebyggpå nåvære puttingggreen. Det er Hans Bø
som sammen med Einar og
Siri Wahlstrøm ser
på tegningene.

Området rundt klubbhuset i
1999, nå med det nye kontorbygget. Dan Børge Akero
poserer gjerne for klubbens
PR-medarbeider.
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En skribents inspirasjon
For en skribent har klubb og bane i tillegg til gleder også gitt inspirasjon.
Både egne og andres golfviderverdigheter har utløst skrivetrangen og i ti år
har denne penn lobbet seg inn i en rekke aviser, golfblader og bøker. Den første uhøytidelig sak sto i Gjengangeren to dager etter åpningen 28.april 1990
under tittelen "Med Syverjern mot Nauen-klokka".
Kjell A. Bratli

Med Syverjern mot Nauen-klokka
"Heller åtte bløtkaker med ett fødselsdagslys, enn én bursdagsbløtkake med
åtte lys ".
Karlson på taket
Nå kan en jo saktens lure på hva Karlson på taket har med golf på Semb
Hovedgård å gjøre. Utenom det at fyren er kulerund og har motor og dobbelt
propell... Men utsagnet fra Astrid Lindgreens bok rant en i hu, den dagen på
treningsbanen da de lillebrorske følelser tok overhånd. En sånn dag da ingenting liksom flasket seg. Det er da en trenger å få frem den mer fandenivoldske karlsonske pytt-pytt innstilling til livet: Heisan, hoppsan, her kommer en passe tykk mann i sin beste alder. Nå skal vi lureri litt...
Det der med golf er jo noe en kan lære seg like godt først som sist. En kommer jo ikke unna. Banen ligger der som en magnet, den, med stadig sterkere
dragning. Dessuten er en alltid nyfiken på å lære nytt og mye. For bare det å
lære seg golfuttrykkene krever tydeligvis sin mann, skal en dømme etter
utgitt litteratur om emnet. Så gi meg minst en uke til, så skal jeg nok huske
å si driving range om treningsbanen, pluss spe på litt annet histen og pisten.
Uten blussel og uten knussel.
Forrige onsdag var en våt dag, med tung snø og et intervju med golfbaneeiere Liv og Hans. Lørdag for en uke siden var det festivitas på gården, med
tuntre og åpning av treningsbanen. Mandag for fem små dager siden sto en
der da, med golfkølle i lanken. Vel forberedt. Hadde en kanskje ikke gått
noen treningstimer i '74, og dessuten sett mye golf på TV? Ingen hokuspo37

Tunet. Her kjenner enhver Borregolfer seg igjen. Challenge Tour 1994
Nordisk juniormesterskap arrangeres i begynnelsen av juli 1993.
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kus med det. Lett og elegant og ballen svever liksom av seg selv. Mot et hull
på den grønne topp som kalles green, med grass så fint som på en engelsk
fotballbane.
Akk ja. Godt at det er solid håndverk som underlag der en slår. For mens
en selv svinger ledig bakover — så forover — og titter opp for å følge ballens
elegante flukt mot de store lengder, står jernkølle nummer syv omtrent fast i
mattegulvet og sveveflukten er et lite plopp med to meter ballbane. "Prøv
brassie istedet", foreslår en forbipasserende knekt, hva nå en skal på den
kafeen så tidlig i uka... Nå, en lærte jo i en senere leksjon at det var trekølle
nummer to han mente, og ikke brasseriet.
Golf er en demokratisk idrett. Bare tittelen alene på håndboken "Golf for
alle" viser jo det. Kjekk bok å ha med forresten, når en står der bredbent og
lurer på hvorfor den fordømte ballen ikke vil ut å flyve. "Golf er en sport for
ung og gammel for familien og for eliteutøveren. En sport med flere hundre
års tradisjoner, spilt nesten over hele verden. Golf gir helsebot, moro og
spenning i naturskjønne omgivelser i godt sosialt samvær. Hva mer kan man
kreve?" Spør boken.
Oppløftende, ikke sant? Særlig ved neste kapittels innledning. "Golf er et
enkelt spill. Det gjelder med så få slag som mulig å slå en bestemt ball en gitt
distanse ned i et hull. Til dette formål benyttes inntil fjorten køller".
Fjorten køller! Det høres artig ut når man har problemer nok med den ene.
Og no' hull på driving range er det ikke. Derimot avstandsflagg. Og en klokke, sånn skikkelig en fra Nauens støperi. Kjekk å ha den også når ballen
svupper dithen og klokken klinger. Men gudbedre hvor minimal en slik klokke er på en 140 meters avstand. Bitte liten er den og voldsom tiltrekningskraft har den, Nauen-klokka.
Sånne golfbaner har også en ansatt mentalhygieniker. Han kalles Pro og
viser deg hvordan du ikke skal gjøre ting. Pro'en er en tålmodig fyr med sitt
eget språk og beveger seg på en skala fra "slett ikke verst, bra, bedre" til
"glimrende". Minst like oppbyggelig som en time hos en mild predikant.
Itillegg til selvfølelsesordene er det syverjernet som forløser ens sjel. Med
ben i Donald-vinkel kan en slå ball etter ball med dette. Noen går hit, noen
dit, og noen går slett ikke. Nå skal man ikke sammenligne nytelsen ved en
god ball med hva den egentlig bør sammenlignes med, man er da et dannet
menneske. Men så langt unna en stor vinsmakning er det nå ikke.
Syverjern, golfball og Nauen-klokka er dessuten en uslåelig kombinasjon
når det gjelder å fenge ens interesse. En blir ganske enkelt hekta. Etter to
dager kan en nærmest høre golfkøllene skrike der de står trygt plassert i golfbagen, hvis de ikke tas ut og luftes. Ja, de piper verre enn en hund som vil
ha følge av sin herre og mester. Bare en lytter etter. Og søtten au, når en ten39

Flyfoto `99 av hullene 5, 6 og 7.
Dugnadene har vært ev viktig del
av en felles klubbfølelse, også for
juniorene. Her fra en av de aller
tidligste, antagelig 1992.
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ker over det, hva slags annen idrettslig mosjon kan en 41-åring med dårlig
knær egentlig kose seg med..?
Et gode med syverjernet er at det er umulig å slå så langt som til Nauenklokka. Men igår dro pro'en frem spoon'en, trekølle nummer tre. Den går farlig langt, og det jeg nå frykter mest er å treffe klokka av ren og skjær vanvare. Den er så vakker der den står og fortjener mest å bli truffet av en ball
fra syverjernet. Men foreløpig er syver'n mer Ole Brumm enn Karlson på
taket, den holder seg til hundremetersskogen. Så noen umiddelbar fare for å
ringe inn andre golfere til dugurd på Mellom-Semb synes ikke åpenbar.
Nauen-klokka er forøvrig honninggul og plinger søtest når ingen ennå har
hørt den klemte. Det har en lært seg på femte dagen med golf.

Det er min tur i år
Det er definitivt min tur i år. Jeg føler det liksom i hele kroppen at sesongen
blir akkurat slik jeg ønsker den; full av flaks og gode slag. Ihvert fall er jeg
fortrøstningsfullt overbevist om det, her jeg i skrivende stund sitter med snø
over halvannenmeter'n utenfor hytta på fjellet. Med ni golfblader, tre golfbøker, diverse europeiske baneguider samt regelboken som ferielektyre gjentas mangt et godt slag i drømme. Niks krim for meg — nok pappvin, mye golf
og litt fantasi holder i massevis.
Nå er det selvsagt ikke lesestoff alene som avgjør hvor godt man slår. En
må vel nesten være mer naiv enn undertegnede for å tro no' slikt. Nei da,
selvsagt må det utstyr til, helst av den typen som både kurerer slice, hook og
det som verre er, samtidig som ballen nærmest av seg selv ruller i hull på
færre slag enn noen gang før. Jeg kan derfor med hånden på hjertet si at aldri
før har utstyrsfabrikantene hatt et mer takknemlig offer, og annonsørene skal
vite at ingen leser med større og mer aktiv interesse om golfutstyrs fortreffeligheter i et utall annonser og utstyrsspalter enn nettopp denne golfentusiast.
Iår, som i fjor, året før, og før det igjen, er jeg et høyst godlynt objekt å selge
til, og jeg tror konsekvent på alle påstander om at utstyret nå er så lettspilt at
det snart er selvspillende. Kom med det, det er nettopp hva jeg er på jakt
etter, sier jeg. Hva søtten skal man drive med golf for om en ikke kan unne
seg litt nytt utstyr fra tid til annen? Iallfall minst en gang om året?
Fordelen med å handle jevnlig nytt er uten tvil at man aldri står tom for køller. Ja, det må da være flere med meg som har funnet ut at det er kjekt med
ett sett på kontoret, ett på hjemmebanen, ett i klubb nummer to og tre, og ett
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i bilen? Dette er omtrent som å smake vin, når alle er prøvet, prøver man om
igjen. Og blir det aldersstegent og vintage nok, kan det jo saktens hende det
til og med blir verdt noen grunker.
Mine hemmelige våpen, årets kombinasjon, gjør at jeg allerede lenge før
sesongen følte meg helt trygg på at jeg vil være en racer innenfor og utenfor
banen. Problemet blir vel nesten heller å holde litt igjen, slik at alt slagsparende-utstyret ikke senker handicapet for raskt. Slikt er kun egnet til å
vekke misunnelse i mine kretser.
Som en sedat og — jeg må nok innrømme det — noe korpulent bogeyspiller
med dårlige knær har jeg lenge innsett verdien av å være i såpass form at jeg
ved hvert slag har nok pust igjen til å slå. Konsekvensen av dette er allerede
tatt. Ikke i form av timer på treningsstudio, fri og bevare, men i form av en
elektrisk golfvogn. Jeg testet den i fjor og har beregnet den til å senke antall
slag på runden med to-tre. Dessuten peser jeg mindre under runden og er
mindre andpusten etter. En personlig fremgang, og sikkert betydelig mer
golfetikette'sk for motspillerne, spør du meg.
Iår spiller jeg magna-baller. To prosent større og lettere å treffe, ifølge produsenten.Med større bakspinn, mindre slice og lengre lengde er dette sikkert
midt i blinken for meg. For ytterligere å forsterke magna'ens ballbane rett
fremover og om mulig å få full ballkontroll, bestemte jeg meg hodestups for
å la et senior-grafitt køller være mitt baginnhold i år. Med oversized hode,
insert og et stort, tilgivende sweet spot, skal det ikke bli mange bomene på
meg i år, nei.
Egentlig hadde jeg vel ikke trengt å trene i det hele tatt i år, nå som utstyret
skal forestå brorparten av jobben. Men av pur ekshibisjonisme og gode råd
har jeg også denne vinteren frekventert utenlandske baner og golfsenteret, der
norsk golf hedersmann, Arild Wahlstrøm, er min personlige veileder.
Tålmodig sittende på sin krakk har han gjennom to vintre observert og korrigert, ja, forhåpentligvis sett det som en oppgave å få en habil golfspiller ut av
et snart middelaldrende krek som startet med golf for bare fem år siden. Alltid
positivt oppmuntrende, alltid to-the-point, og med et sikkert blikk for det oppnåelige har han plukket av den ene feilen etter den andre. Feil som med
usvikelig sikkerhet dukker opp igjen og som Wahlstrøm like usvikelig på sitt
gentleman-aktige vis igjen retter på. Han vet hva det handler om, golf-nestoren som spilte sitt første NM i 193 1, når han stadig forenkler swingen slik at
den passer til en skrott som er mer velutviklet av et matutsvevende liv enn for
eliteidrett. Arild Wahlstrøm er definitivt mitt hemmelige våpen — i tillegg til
utstyret.
Nå er det saktens noen som lurer på hvorfor jeg ikke har tatt skrittet fullt ut
og gått til anskaffelse av køller som sidekorrigerer automatisk, som med
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kjøpsgaranti forbedrer scoren med 5-10 slag eller som slår 30-50 meter lengre.
Jeg kan ikke svare annet enn at det har sine selvsagte årsaker. For det første
er jeg engstelig for å havne langt forbi og bak greenen med slike voldsomme
slaglengder, for det andre vil jeg av personlige grunner helst ikke opptre som
scratch-spiller før i neste sesong, for det tredje går det en grense for utstyrsidioti. Min går ved utstyr jeg ikke helt får til å klaffe, eller som forfengeligheten bedømmer utenfor det passende og estetiske. Det er nå ikke alt som får
lov til å stikke frem fra mine golfbager, "style" må det være. Men det er klart,
blir dette allikevel ikke mitt år, er jeg muligens villig til å prøve nesten hva
det skal være ved neste korsvei.
PS. Inntil den perfekte anti-shank-køllen kommer på markedet, lar jeg meg
belære av tilfeldighetenes gode råd. Det skjer ved at jeg stiller meg opp på
den matta på rangen som alle må passere, den nærmest klubbhuset. Er svingen shankende nok, er det utrolig hvordan ekspertisen forbarmer seg over en,
i form av free advice. Men om swingen ser normal ut akkurat nå... det er
bare å ringe, om dere skulle ha noen tips om utstyr som automatisk løser
dette problemet på lang sikt. For som jeg pleier å si, det er ikke mannen bak
ballen, men utstyret det kommer an på.
(Skrevet påsken 1994)
I"koppen" på par på denne greenen (9.) føles stort.
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Siden 1992 (bildet) er 17. mai feiret på Borre.Iår ble flaggstangen flyttet til tunet
foran klubbhuset, og det føles som om den har vært der bestandig.
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Bevisst satsning
Redaktøren har bedt om et lite innlegg fra min tid som leder av Borre golfklubb, i anledning 10-års jubileet. Altså årene 1993 -94 og 1995.
Da jeg overtok formannsklubben etter Hans Olaf Auensen, hadde jeg 1 år
som varamann og 3 år som viseformann som ballast.
Det var nok mange av mine venner og bekjente som fikk seg en billig glis
over at jeg skulle tiltre som aktiv idrettsleder. Det var minst av alt hva jeg var
kjent for. Det var da heller ikke på den sportslige siden jeg følte at jeg hadde
noe å bidra med. Etter 16 år i lokalpolitikken, flere av dem med lederansvar,
var det den organisatoriske biten jeg kunne bidra med.
Borre G.K. var en spennende nyskapning i vårt område, og det var artig å
fa være med å bygge den opp fra grunnen av. Det å ta over etter Hans Olaf,
gikk glatt. Han hadde lagt et meget godt grunnlag i sin periode, og han hadde
vært uunnværlig når det gjelder den golftekniske delen av jobben.
Etterhvert som klubben vokste, og oppgavene ble flere og større, vokste
behovet for en endret komitestruktur. Vi trengte flere tillitsmenn på mange
poster, og disse måtte kurses. Heldigvis hadde klubben dengang som nå,
mange ja-mennesker, og de stilte villig opp. Vi prøvde bevisst å rekruttere
lokale medlemmer, siden disse ble en stadig større del av medlemsmassen.
De fleste komiteene ble omorganisert, men størst var forandringene i turneringskomiteen og grønt kort-komiteen. Hemmeligheten var å danne selvstendige lag, som kunne fungere komplett med alle de funksjoner en turnering krever. Med dette på plass, kunne oppgavene fordeles slik at man ikke
brant ut lagene, og slik at også tillitsmenn fikk rikelig tid til å spille. Samtlige
gjorde en kjempeinnsats, og de må ha syntes det var litt artig. For flere av
dem holdt det gående i mange år.
Vi hadde også endel spennende golfpolitiske diskusjoner som ledet frem til
en bevisst satsing på junior og elitespillere. Målet var flest mulig i Norgestoppen. Er målet nådd? Kanskje ikke men vi er på vei i riktig retning.
Klubbens økonomi ble etterhvert av en såpass størrelse at vi innførte et nytt
system for regnskap og budsjettkontroll som fungerte meget bra.
Den viktigste — nærmest eksistensielle — sak på Borre, er forholdet mellom
Borre Golfbane A/S og Borre G.K. Skal det fungere skikkelig, må det være
tuftet på formelt samarbeid på bred front. Man skal ikke se spesielt dypt for
å se at kryssende interesser kan ligge der. Jeg har lyst til å dvele litt ved denne
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problemstillingen. Spesielt fordi måten vi gjorde det på, har gitt meget gode
resultater. Her er det Hans Olaf har sin store del av æren for den gode dialogen som ble skapt i gjensidig respekt for hverandres motiver.
Klubbens medlemmer lever i en privilegert situasjon: vi får servert et toppkvalitet anlegg uten å legge to pinner i kors utover å betale årsavgiften. En
rekke mennesker arbeider hardt for at vi skal kunne utøve vår sport på de
grønneste gressganger. At da baneeierne må ta hensyn til økonomi — til
gressvekst — når banen skal åpne og når den skal stenges, er naturlig og nødvendig. Det må — her som ellers — være samsvar mellom ansvar og myndighet. Var det interessekonflikter, ble de gjennomdiskutert og omforent. Var
problemet løst, så var det løst for godt.
Og så Tove da. Skulle hun fått den omtalen hun fortjener, ville det sprenge
rammen for denne lille historiske betraktning. La meg bare derfor kort slå
fast: "Med Tove går alt så meget bedre".
NGF hadde etterhvert fått øynene opp for hvilken perle Borre Golfbane er,
og flere og flere spennende forbundsturneringer ble lagt til Borre. De ble alle
gjennomført med glans.
Tillitsmannsapparatet ble etterhvert så stort og så veltrent, at vi følte at vi
kunne ta på oss enda større oppgaver. Så da Borre fikk anmodningen om å
påta seg å arrangere Norges første internasjonale profesjonelle golfturnering
— Challenge Tour, var vi straks positive. Dette var en sak som styret selvsagt
måtte ha medlemmene sikkert i ryggen på, og støtten fikk vi.
Challenge Tour kom — ble mønstergyldig avviklet — og dro igjen etter en
uke. En uke som ble uforglemmelig for dem som fikk følge begivenhetene
på nært hold. Igjen satt vi med en kjempe innsats fra de mange frivillige bak
oss og en masse viktig lærdom. Det var en glede å lede organisasjonskomiteen gjennom prosjektet, det ga mange minner. Morsomt er det også å se at
mange av dem som spilte på Borre den gangen, nå er å finne på fremtredende
plasser på Europatouren.
Jeg kan ikke forlate Challenge Tour uten å berette litt om Karsten Solheim
— mr. Ping himself. Som man vet kom han inn som hovedsponsor, og spenningen var stor om hvorvidt han selv ville være tilstede. Gleden var stor da
det ble kjent at ikke bare han, men også hans frue Louise og en av sønnene
skulle komme. Som formann følte jeg at jeg hadde en viss vertskapsplikt
overfor familien Solheim. Dette medførte at jeg fikk god anledning til å prate
med dem alle. Spesielt moro var det å høre fra Karsten selv hvordan hele
hans golfimperium ble til.
Karsten hadde bakgrunn som metallurg, og hadde arbeidet med legeringen
iunderstellet på fly som skulle lande på hangarskip. Han hadde også noen år
månelandingsprogrammet "Apollo" til dette ble skrinlagt. Disse kunnska46

pene tok han med seg over i produksjon av golfutstyr, så man får vel anta at
PING-køllene tåler både harde landinger og luftige baner.
Jeg innrømmer gjerne at jeg synes det var artig å få utnevne Karsten og
Louise Solheim til Borre Golfklubbs første æresmedlemmer. Med alle funksjonærene i ring rundt 18. Green, kunne ikke rammen vært bedre. Jeg tror
fortsatt at den uken det året står på første side iminneboken hos de fleste som
var med.
Som jeg nevnte innledningsvis var det det organisatoriske jeg ønsket å
gjøre noe med, og etter at det var gjort, følte jeg at tiden var inne til å trekke
seg tilbake. Per Lorentzen hadde vært min viseformanni 1 år, og det var med
trygghet jeg ga klubba videre til ham. La meg bare slå fast at de 7 årene i styret har vært meget interessante og lærerike.
Med golfhilsen Steinar Bjanger

Steinar Bjanger med Borre Golfklubbs første æresmedlemmer, Louise og Karsten
Solheim.
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Stille! Silence please!
Større turnering enn Karsten Ping Norwegian
Challenge Tournament hadde aldrifør vært
arrangert iNorge.

Autografjegere i kø for de beste spillerne, og det
hendte det vanket en ball også.
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Velfortjent applaus til vinner Raymond Burns og to'er Dennis Edlund. Minst like
fortjent til de mange funksjonærene fra Borre Golfklubb. Uten dem hadde ikke
arrangementet gått prikkfritt. Medhjelperne er Borre Gofklubbs store aktivum.
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Tribune på hull 18.
Det er intet dagligdags syn på Borre.
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Puttekonkurranse. Kjell Frøyd, Hans Bø, Marius Dahlen.
Øve, Øve... trenger vi alle.
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Sesongen det skjedde så mye
1996 ble året da medlemmen følte at det skjedde så mye — i form av endringer
som angår oss som medlemmer. Liv Eyde Bø og Hans Bø hadde gjennom
lengre tid arbeidet med spørsmålet om et generasjonsskifte m.h.t. Semb
Hovedgård og Borre Golfbane. Da det ble definitivt at ingen av barna ville
overta, besluttet de å gjennomføre et generasjonsskifte utenom familien.
Høsten 1996 ble det inngått avtale om salg av gården og Borre Golfbane AS
til Einar C. Nagell-Erichsen. Eierskiftet skjedde med virkning fra 1.1.1997.
I klubbens årsberetning understreket styret at man har stor respekt for den
avgjørelsen Liv Eyde Bø og Hans Bo har tatt, selv om styret gjerne hadde
sett at samarbeidet med Liv og Hans hadde fortsatt.
Året kan stå som et eksempel på flere andre år, og fra samme årsberetning
sakser vi derfor:
"Styret er derfor glad for at Liv og Hans har funnet en ny eier som de føler
er den rette til å videreføre driften og utviklingen på en hensiktsmessig måte.
Vi ønsker den nye eieren velkommen og ser frem til å samarbeide med ham.
Dessverre satte den harde vinteren også i 1996 sitt preg på banens tilstand
og da særlig på greenene, som først oppnådde bra standard i august.
Greenenes tilstand, vedlikehold og ikke minst hastighet har vært gjenstand
for betydelig diskusjon blant medlemmene ogi styret. Mot værgudene kjemper man riktignok forgjeves, men også greenenes konstruksjon påvirker i
ikke uvesentlig grad kvaliteten. Med sandgreener og den gressorten som av
klimahensyn er anvendt på Borre, kan man ikke regne med å få frem lynhurtige greener med ultrakort gress. Likevel har man nok lært mye av
sesongen 1996 og det er grunn til å håpe at forholdene vil kunne bli bedre
neste sesong.
Når dette er sagt, må det også påpekes at banen for øvrig også i år har vært
i meget god stand. Det er gjort flere forbedringer, bl. a. med bunker bak
17. green, og nå i høst pågår bl. a. arbeidet med å fylle ut ujevnheter på en
rekke av fairwayene.
Heldigvis medførte ikke den dramatiske påsatte brannen på driftsbygningen
på hovedgården uregelmessigheter i banedriften, til tross for at en stor del av
maskinparken ble ødelagt. Vi vil takke for den store innsatsen som ble gjort
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av eiere og banemannskaper i en meget vanskelig tid for å forhindre at banen
og derved spillerne skulle få problemer.
Den nye stenlagte terassen med nye møbler og asfalteringen av veiene ved
klubbhuset har vært en stor forbedring. Terassen har blitt det store møtestedet, særlig på sensommeren med usedvanlig varmt og fint vær.
Kroa's nye vertskap har gjort en utmerket jobb og har produsert god mat og
et hyggelig miljø. Servicen er på topp og det Nils'ke personlige preget gjør
alt svært trivelig. Vi takker for både maten og den flotte og hjelpsomme
tonen.
Klubben har hatt en rikholdig terminliste med god variasjon, faktisk så
omfattende at det ikke er mulig å skrive i detalj om alle aktivitetene.
Det største arrangementet var uten tvil NM for damer og herrer imidten av
august. Såvidt vi kan bedømme både ut fra egne observasjoner og de tilbakemeldingene vi har fått fra NGF og deltagerne, forløp det hele på en utmerket
måte, selv om belastningen for de sentrale funksjonærene var usedvanlig stor
med aktivitet fra sekstiden om morgenen til nesten midnatt både lørdag og
søndag.
Damedagene ble i 1996 særdeles positive og vellykkede, med mange deltagere og stor entusiasme også utenfor golfbanen. Også nyordningen med
herredag en gang i måneden har blitt godt mottatt — bortsett fra den ene hvor
det regnet kattunger og hvor noen ga opp
allerede etter 1. hull ...
Utviklingen har derfor vært fin selv om
nye klubber betyr stadig økende konkurranse om de nye golferne.
Iløpet av året tok 130 grønt kort mot 94
forrige år.
Treningsopplegget har i 1996 stort sett
fulgt samme opplegg som tidligere. Det
har vært juniortrening hver mandag i sommer sesongen. Sist vinter gjennomførte
de beste juniorene også vintertrening.
Selv om det kunne være ønskelig ut fra
Vår første Norgesmester. Svein Billing
vant NMfor senior i 1996.
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rent sportslige hensyn, er dessverre klubbens økonomi til hinder for at det
legges opp til mer omfattende treningsopplegg. Hvordan man eventuelt kan
bedre situasjonen i så måte, må være en sentral oppgave neste år.
På turneringssiden vil vi først nevne at klubben i år har fått sin første
Norgesmester ved at Svein Billing vant NM for senior i knivskarp konkurranse. Vi gratulerer Svein og håper at hans fremgang også kan inspirere
andre.
Under NM på Borre var det Trine Faanes som sto for den beste plasseringen med en 6. plass. Hun ble også nr. 6 sammenlagt i Braathens SAFE Tour.
Også Alexander Sundsten viste tenner og det var ikke mye som skilte før
plasseringen hadde blitt meget bra.
Ellers har juniorene deltatt med bra resultater på både Junior A og B-tour.

Ny eier av Semb Hovedgård og Borre Golfbane AS; Einar C. Nagell-Erichsen på
årsmøtet i desember 1996.
Enkelte fryktet eierskiftet, og ga uttrykkfor dette i lokalavisene — ogpå årsmøtet.
Alle negative spådommer må sies å være gjort til skamme, Borre golfbane har vel
aldri vært ibedre stand .
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Forskjønning og galopphester
— Bakre utslag på hull 6 skal bygges om.
— Trær skal plantes mellom fairway 1 og utslag 9.
— Skogen skal tynnes en del steder for å gi mer lys.
— Broer skal bygges om fra trebroer til steinbroer.
— Servicestasjoner skal utplasseres på alle hull.
Dette er noe av det som skal skje i løpet av "den stille sesongen" — og er
ledd i en stadig oppgradering og forskjønning av banen.
Gård- og baneeier Einar C. Nagell-Erichsen har dermed fortsatt og forsterket det mål som Liv og Hans hadde om at Borre skal være en norsk
toppbane. Produktet, banen, er kjernen i medlemmenes golfliv. Her er hva
han sa om banen like etter at han hadde overtatt:
— Når det gjelder selve banen har jo den vært bygget og holdt i eksemplarisk stand før min tid. Borre har et ry som få andre baner, og dette er noe vi
akter å videreutvikle i samme ånd. Banen er akkurat hva andre sier om den.
Den er den beste i landet. Og vi skal fortsette å være i toppen.
— Vi er så heldig at vi har en stab av ansatte som virkelig er opptatt av
hva de driver med. Med Tove og Bjørnar i spissen drives alt rundt golf'en
meget bra, og tilbakemeldingene fra medlemmene på hva vi har gjort de tre
siste sesongene er positive.
Det var mange spente medlemmer da Einar overtok i 1997. Til årsmøtet i
desember 1996 ble det uttrykt engstelse (riktignok av en liten gruppe medlemmer) for at banen ville bli skadelidende til fordel for hesteoppdrett.
Med andre ord; ville Einars deltagelse i internasjonal galoppsport fortrenge
hans interesse for banen og golfklubben?
Iden saken har han feid all tvil av banen. Med gjenoppføringen av driftsbygningen, ny ridehall, indre og ytre oppussing av gård, havnehager, pluss
pluss, har han — sett fra golfernes side — ytterligere forsterket rammeverket
rundt landets vakreste bane. Og medlemmene har lært seg at bak begrepet
Meridian Stutteri skjuler det seg et av Europas flotteste stutterier, med høykvalitets avlslinjer.
Einar selv er født i Bærum, og vokst opp på småbruk i Lier. Han var to år
i Marinen som navigasjonsoffiser og tjenestegjorde på ubåt. Yngste offiser
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ombord, fikk dermed de jobbene ingen andre ville ha —
og vokste på det. Studietiden
tilbrakte han i USA, og med
bachelor- og mastergradene
i økonomi.
Det var her, i Denver
Colorado, han lærte seg
golf. Denne fjellrike staten
som hviler ryggen mot
Rocky Mountains er et
eldorado for allslags utendørsaktiviteter som jakt,
fiske og turgåing, og ganske sikkert for nordmenn
betydelig mer kjent for
sine skisentre enn for
golf.
— Det var den gangen
vi var fire stykker på ett
golfsett, og alle skulle
spille på Julaften, med
votter og hansker, og en
bag. Men golf lærte
jeg, så var jeg der også i syv
år. Tre og et halvt år med
studier og tre og et halvt år
med jobb, sier han.

Einar — eier av Semb Hovedgårdfra 1997.

Nå har han golfbane utenfor hagedøren på Semb. Men fortsatt er det
begrenset hvor mye tid han får til å spille. Som småbarnsfar, som aktiv
investor med mange jern i ilden, er det foreløpig mange andre ting som
nødvendigvis må ta tid. Men handicapet holder seg stabilt rundt 24.
— Jeg må få lov til å berømme tonen i klubben. Det har vært en positiv
opplevelse å være en del av Borre Golfklubb, og samarbeidet med klubben
har vært meget bra. Jeg stiller meg derfor i gratulantenes rekker ved 10 års
jubileet.
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Nytt er det også ha vakre hester i synsranden. De bidrar til å gi klubben et
"Country Club-look"som få andre. Banens frodige natur gir øyne og sjel hvile.
Her hull 5 sett fra dametee på hull 6.

58

Hvem sier at golf ødelegger naturen? Her årets andunger fra hull 12.
Vakre hull 5 når det går mot høst, sett fra herretee på 5.
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10 år er ingen alder...
... men du verden så mye som har hendt i løpet av de 10 årene Borre
Golfklubb har bestått.
Omtalen av klubbens tilblivelse og første 10 år kan du lese om andre steder
i dette jubileumsheftet. Det jeg, som klubbens styreleder i jubileumsåret, har
fått i oppdrag å si noe om, er hva vi kan vente oss av og ønsker oss de neste
10 årene.
La meg derfor begynne med en liten oppsummering av status:
• Vi har en klubb med god økonomi
• Vi har nådd "taket" på omkring 1200 medlemmer
• Vi spiller på en bane som må kunne beskrives som absolutt førsteklasses
• Vi begynner å få enkelte spillere som holder meget høy kvalitet nasjonalt
• Vi har en grei organisering og mange ivrige ildsjeler
• Vi har høy kompetanse på å arrangere turneringer
• Vi har et utmerket miljø
Hva mer kan vi vel ønske oss?
Vel, ingenting (nesten) er gratis og det er mange utfordringer som venter
oss. Ta for eksempel rekruttering av og utviklingen av barn og ungdom som
golfspillere. Årets nye tiltak, "knøttene", har for alvor vist oss at vi har både
potensiale og viktige oppgaver. Skal vi kunne utføre disse på en fornuftig
måte, må vi både finne flere ildsjeler og passe på de vi har, ikke minst de som
er ledere og instruktører.
Det samme gjelder på nær sagt alle andre områder. Det er mange som har
gjort og gjør en betydelig innsats for klubben, men forståelig nok er det grenser for innsatsviljen. Det å rekruttere, lære opp og deretter ta skikkelig vare
på de som er villige til å stille opp, må være en meget høyt prioritert oppgave til enhver tid. Dagens styre er fullstendig klar over at vi allerede burde ha
kommet lenger på dette feltet og behovet vil ikke bli mindre etter hvert som
tiden går.
På den sportslige siden er vi i ferd med å finne frem til et visst system. Vi
må ha ressurser nok til å følge opp både de som tegner til å bli virkelig gode,
og de som ellers viser innsats og interesse. Og klubbens tilbud må ha "en rød
tråd", slik at man ikke plutselig står på bar bakke fordi man passerer en eller
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Styret ijubileumsåret.: Foran: Per H. Lorentzen (leder), Nils Erik Strøm.
Bak: Lise Guldberg, Rolf Mourn, Kjell Skogsholm, Åse Junge, Jill Arne.

Tre av juniorene
som har deltatt på
henholdsvis B ogA
Tour i 1999.
Ann Theres
Solberg,
Karl-Fredrik
Johannessen,
Fredrik Myhre.
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annen aldersgrense eller lignende. Jeg ser klart for meg at vi må klare å tilføre mer ressurser til "aktiv golf' i årene fremover. Vi må holde fast på at
Borre Golfklubb er et idrettslag og må som sådant sette aktiv idrett høyt opp
på prioriteringslisten.
Hva så med selve banen, vil kanskje noen spørre. Her er vi i den heldige
situasjonen at vi har en baneeier som har dokumentert sin vilje til å satse på
en stadig utvikling og som helt klart ønsker en høy standard. Jeg kan ikke se
at det er grunn til å tro at dette grunnsynet vil endre seg over tid, tvert imot
tror jeg at utviklingen vil fortsette i samme spor, om enn ikke med samme
tempo som i de par-tre siste årene. Vi får nå et utvidet tilbud gjenom de tennisbanene og den boblehallen som anlegges og det arbeides på noe lenger
sikt med å få til en korthullsbane. Det vil være en oppgave for kommende
styrer å bidra til at den utviklingen som finner sted, er i medlemmenes interesse og med behørig sideblikk på utviklingen i kostnadsnivået. Med det samarbeidsklimaet vi har på Borre, tror jeg at dette vil være en overkommelig
oppgave.
Når det gjelder kapasiteten på banen, har vi nok enda litt å gå på i ukedagene. Helgene er imidlertid svært hardt belastet, og vi må se i øynene at
det før eller siden må innføres visse former for begrensninger for greenfeespillere samt satses minst like mye som i dag på å få opp spillehastigheten.
Her kan alle medlemmene virkelig yte store bidrag, ikke minst gjennom
ganske enkelt å passe på seg selv!
På administrasjonssiden vil det etter hvert tvinge seg frem nye løsninger,
hvor bruk av innkjøpt assistanse vil bli en nødvendighet. Selv om vi slipper
mye av det administrative arbeidet de fleste andre klubber må utføre, ganske
enkelt fordi Borre Golfbanes AS gjør det for oss, er virksomheten av et slikt
omfang at det kreves en eller annen "rød tråd" som kan holde det rutinemessige arbeidet i god gjenge. Vi har tatt det første skrittet ved å "legge ut" regnskapet til en regnskapsfører og flere tiltak må nødvendigvis komme innen
overskuelig fremtid.
Hvor er vi så om ytterligere 10 år?
Jeg ser for meg Borre som en av landets totalt sett beste klubber og som det
kanskje aller beste totale golf- og rekreasjonstilbudet. Men som sagt, ingenting er gratis. Skal min visjon bli virkelighet, må vi stå på fortsatt!
Vi gratulerer oss selv med de første ti og tar fått på de neste — uten opphold!
Per H. Lorentzen
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Et spennende sted å være ansatt
Blant medlemmer er Tove Dahlen bare
Tove. Hun har vært med hele tiårs perioden; fra provisorisk kontor på låven, til
dagens nye kontorbygg ved puttinggreenen — der hvor den gamle potetkjeller'n
sto. Og fra stillingen som kontorsjef fra
begynnelsen januar 1990 til hun overtok
som daglig leder etter at Liv Eyde Bø
trakk seg tilbake.
— Dette har vært en både interessant tid
og et godt sted å være ansatt. Det har dessuten vært et aktivt sted, med mange oppgaver og mer enn nok å gjøre i alle år og
alle sesonger, sommer som vinter.
For det er ikke bare golfsesongen som
gir Tove og de andre ansatte fulle hender.
Månedene mellom sesongslutt og sesongstart innebærer avslutning av det ene året
og mange forberedelser til det neste.
Vår alles Tove.
Dessuten en del kontorarbeid som må skyves på i den
perioden det "går en kule varmt" med et høyt antall
henvendelser fra medlemmer og ikke-medlemmer, bane-og spilleaktiviteter
og alt annet arbeid som hører med til en bedrift med mange ansatte i sesongen, noen færre i vintersesongen.
— Jeg føler meg priviligert som har Borre Golfbane som arbeidsplass, sier
Tove. — Jeg var jo litt spent på hva som ville skje i og med eierskiftet. Liv og
Hans og jeg hadde et nært og godt samarbeid gjennom flere år, og jeg var veldig fornøyd med tingenes tilstand slik de var. Men eierskiftet gikk veldig bra.
Vi har fått en eier som driver videre i Livs ånd. Han er positivt opptatt av at
banen drives ordentlig, og at den er i topp stand. Han er opptatt av en stadig
forskjønning av hele området, og gir oss ansatte handlefrihet til å drive
banen. Det er en inspirasjon for oss ansatte, og gjør at vi bestreber oss på å
holde ting i god stand og yte maksimal service overfor medlemmer og gjester. Når det gjelder forholdet til klubben, synes jeg at det alltid har vært
meget bra. Vi var pionerer i norsk golfverden. Vi startet med et aksjeselskap
som eide og drev banen, og med en golfklubb som avtalemessig brukte
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På vegne av alle Borre Gofklubbs medlemmer takker vi dem som holder banen i
sin fenomenale stand. Her er sommerbesetningen samlet: Fra venstre fremste rad:
Alexander, Bjørnar Tove og Bjørn. Bak: Ulf Elin ,Jan Olav, Ole Arne og Thomas.
Medlemmene gjør innsats gjennom den årlige vårdugnaden. Her er det greenkeeper Bjørnar som dirigerer troppene.
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banen. Dette var jo noe som kunne ha gitt konflikter, men som viser seg å ha
fungert veldig bra. En varm takk for godt samarbeid gjennom ti år til komitemedlemmer, styremedlemmer og sist men ikke minst til klubbens tre formenn: Hans Olaf, Steinar og Per.
Sammen med de ansatte på Borre Golfbane er det bare å gratulere med ti
års jubileet og ønske lykke til i årene som kommer.

Klubben med fløyelsmatter...
Som oftest er Borre i usedvanlig god stand sammenlignet med de fleste andre
norske banen — med fairways som fløyelsmatter. Slikt gjør seg ikke selv, og det
er banens travle ansatte som holder det hele i stand. Både gjennom sesongforberedelser og med intensivt arbeid i selve sesongen. Greenkeper Bjørnar J.
Langklep har sammen med sine medarbeidere vært en pådriver for utviklingen
av banen og resultatene blir stadig bedre.
— Borre er heldig som har stabil arbeidskraft på banen. De sesongansatte
kommer tilbake år for år, og utgjør en stamme som er stolte av sin bane.
— Å drive golfbane er livslang læring. Blant annet lærte vi mye av 1994sesongen, som startet med dødt grass i store mengder. Da våren kom og naturen ellers ble grønn, var banen bare gul og tilsynelatende tørr og død. Det å
få den i vekst igjen var ikke enkelt. Vertikalskjæring av store fairwayområder,
innleiing av perforatorsåmaskin og mye pass og oppfølging både på greens og
fairway. Til sammen ble det sådd ut 1000 kg gressfrø, uten godt resultat. Dette
ble en lang og kald vår med dårlig trivsel for frø som skulle spire. Da varmen
endelig kom, kom den så brutalt at jordoverflaten tørket veldig fort ut. Med alt
hva det medførte av intensivt vanningsarbeid. På åtte uker kom det bare 16mm
nedbør, og vi jobbet på spreng for å fa banen i fin spillbar stand til Ping
Challenge Tour i august. Det klarte vi, men med turneringsstart kom regnet.
200 mm pøste ned på et par dager!
— Når enkelte uffer seg over at vi stenger banen for tidlig, så har det med
erfaringene fra den gang å gjøre. Det å gi banen ro i innfrysingsesongen på
høsten, gir uttelling i form av bedre bane sesongen etter. Vi holder åpent så
lenge det er forsvarlig, og åpner så fort vi kan — både i kalde perioder, og ved
sesongstart. Fram mot sesongstart år 2000 foregår det mye arbeid på banen.
Flere bunkere utvides med høyere kanter, og det blir ny fairwaybunker på hull
5. Herreutslaget på hull 3 utvides og bakre utslag på hull 6 bygges om. Broer
skal bygges om fra trebroer til steinbroer og det skal bli servicestasjoner på alle
hull. Vi har med andre ord mer enn nok å gjøre gjennom hele vinteren.
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Uten mat og drikke duger golfer' ikke... Golfkroa: banens hull nr. 19.
Her tre blide, iform av Bjørg, Mona og Benedicte.

Allrommet brukes til mye annet enn årsmøter og kurs. Her vokser matkøen for
bespisning etter dugnaden 1999.
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Mat og drikke
På ti sesonger har Borre Golfkro servert flerfoldige titusener golfere. Bak
disken har det imidlertid kun vært få personer som har stått for det hele. Erik
Saltvik Nilsen var den første, fulgt av Tom Holland (1991-92), Inger Lise
Husøy og Lars Erik Grøndal (1993-94), Øyvind Brandstup (1995), og fra
1996 Bjørg og Nils Wevle.
I vinternummeret `97 skrev Bjørg og Nils en hilsen til brukerne under tittelen Entusiaster:
"Golfere sett med ikke-golferes øyne kan i mange tilfeller avstedkomme
tanker som kan, av mange være forundrende og spørrende. For oss som var
nye i kroa var nok dette tilstede. Selv hadde vi aldri vært nærmere en golfbane enn avstanden fra godstolen til tv-skjermen. Hva var nå dette for noe?
Hva spiser de? Når spiser de?
Spørsmålene var mange.
Svarene kom ganske så raskt etter åpningen av ny sesong i slutten av april.
De spiser alt — bare det går fort nok. Så her var det bare å trå til med spise og
drikke. Etter hvert fikk golf erne sansen for såvel salater som varm mat, og
det hele jevnet seg ut til en, for oss, fin kombinasjon av fastfood og mer tradisjonell mat. Likeledes har det vært jevn tilgang fra firmaer, fra såvel lokalmiljøet som til mer perifere lokaliseringer, noe vi tror er til gode for golfbanen og for kroa.
Vi har truffet en masse hyggelige mennesker i et usnobbet miljø. Noen har
vi blitt godt kjent med, andre bare på nikk med. Disse menneskene har lært
oss mye om golf som er kommet godt med.Ikroa snakkes det primært golf
med alle dens varianter og mangfoldigheter.
Tidlig i sesongen overhørte vi følgende mellom to: "Jeg tror jeg må kjøpe
meg et nytt køllesett." "Det er mye å billigere å forbedre svingen din," var
rådet.
Krovertskapet trives meget godt og ser frem til å ta fatt igjen. Samtidig vil
vi takke alle våre gjester fra fjern og nær for god sesong og alle de positive
tilbakemeldingene vi har fått. Det sporer til ny innsats.
Bjørg og Nils
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Chef'en sjøl, Nils, med sin nye grilli anledning Midnattsgolfen.
Vakkert, hva? Midstommernatt ved Verket.
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Godoa er et sosialt bindingsverk som samler oss etter turneringer og runder.
Verket midtvinters. Nå er det skiforeningen og turgåere som bruker banens områder. Banen er til glede for mange grupper.
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Å bevege en hvit liten ball
På så og si hver eneste golfklubb finnes det en eller flere proer. De er noen
rare typer som studerer hvordan folk beveger seg for å spille en liten hvit ball
hit og dit, og som mener de kan hjelpe dem til å bevege seg bedre slik at ballene går mere hit enn dit.
Pro er forkortelse for professional, og vi har to typer proer. En "golf pro"
er en som tjener penger på andres golf og en "pro golfer" er en som tjener
penger på sin egen.INorge ble proen importert fra England med at vi fikk
de første golfbanene, og det er ikke mer enn ca. 10 år siden "trenerstrømmen"
avtok fra de britiske øyer og vi fikk svenske og egenproduserte norske proer.
Utviklingen de siste ti årene har derimot vært eksplosjonsartet og vi er nå
138 medlemmer av PGA Norge, hvorav 122 er instruktører og 16 er spillere.
Vi har også vårt eget utdanningssystem som holder trenden gående.
Opprinnelsen til proen finner vi i Skottland hvor caddiene merket at jo
bedre de fikk spilleren hvis køller
de bar til å spille, jo bedre fikk de
betalt. Så godt betalte spillerne
for å få hjelp til lavere score at
noen caddies lot køllebæring
være køllebæring og fant seg et
jorde i nærheten hvor de tok imot
elever. På den tiden var utstyret
man brukte noe enklere enn det vi
har idag. Blant annet brukte man
skaft av hickory som brakk for et
godt ord. Ballene var av lær som
man stappet med fjær og kokte,
de var lite holdbare og veldig
dyre. Dette var "big business" og
mange proer kombinerte produk-

Catrhine Eyde Grythe og Martin
Grythe, Borres headpro fra 1997.
Martin har sin faste spalte i
Borre Golfer'n, og dette er hans
bidrag tiljubileumsboken.
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sjon og salg av utstyr med instruksjonen. Dermed var pro shopen komplett
med salg, reparasjon og undervisning.
Hvordan man så finner ut at man vil bli pro kan nok variere. For mitt vedkommende var det en kjærlighet for golf, en veldig interesse for den tekniske og mentale siden av spillet og et ønske om å formidle dette til mennesker
som var interessert. Bidra til å dempe frustrasjonene og øke gledene i dette
merkelige spillet.
Og det er jo fantastisk å kunne jobbe med noe folk velger å gjøre på sin fritid, å bli betrodd å "tukle" med det aller kjæreste de har, altså golfsvingen.
Og belønningen, rent bortsett fra den i kroner og øre, er når elever viser progresjon i sving og handicap.
Jeg har ofte fått spørsmål om jeg ikke blir lei av å undervise "nybegynnere"
dag ut og dag inn. Det er klart spennende og givende å jobbe med elitespillere, men på en annen side er det ingen som har større mulighet til rask og
merkbar forbedring enn en "fersking" som topper ni av ti baller. Og som trener er det viktig ikke å glemme at man selv har vært nybegynner en gang.
Med vennlig golfhilsen
Martin
Vinteren 1997/98 startet juniorgruppen en systematisk innetrening. Her fra en av
helgesamlingene på innendørssenteret iSarpsborg.
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To vakre og
vriene par 4-hull.
Hull 5 og 6 gir
en panaromaeffekt uslåelig
blant norske
baner.
Hull 5 er et av
Norges mest fotograferte og et
signaturhullfor
Borre.
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Jubileumsfest 1999
Så er vi kommet dit igjen, vi hører alt gongongen,
som sier at vi atter må ta avskjed med sesongen.
Den siste "tour" har nettopp gått
den siste putt, den har vi slått.
Nå må vi til sydlige jaktmarker dra,
helt til Spania, Tunis og USA
Vi tappert kjempet har oss gjennom regn og harde vinder
og av og til så har vi lurt på hvorfor vi nå finner
en glede i å holde på
den lille hvite ball å slå?
Den havner jo slett ikke der hvor vi vil,
både utspill og innspill blir urent spill.
Men når så slaget sitter som det skal og kroppen følger,
da kjenner vi langs ryggraden de varme gledesbølger.
For golf er tingen, hei og hå,
vi selger ikke driver'n nå!
Vi drømmer om lavere handicap-tall
mens vi chipper i kopp som en mester skal!
For Håpet er vår trøst i bakken opp den lange toer'n,
og Troen på en bedre sving må styre våre golfjern.
Dogfast vårt motto alltid står:
"Jeg skal bli bedre neste år"!
Da skal vi beherske hvert eneste slag
med de køller vi har i vår trillebag.
Diktersangene ble skrevet av Tor Bakke og sunget til melodien "Røverne i
Kardemomme By" på festdagen 25. september 1999. Da benket medlemmene seg sammen til jubileumsfest på Norlandia Grand Ocean Hotel.
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Liv Eyde BØ ogformann Per H.Lorentzen.
Blant andre jubilerende; Willy og Bjørg K Andersen,
Jack de Lange og Astrid Ulmo.
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Ved et jubileum
"Nå feirer vi dagen", sier Per H. og stråler
fornøyd over festen, griper glasset og skåler
For loven og kappen har'n etterlatt hjemme
og se på det blink som i øyet er fremme.
Og alle vi andre vil hjert'lig istemme:
Gid vi bare kunne ha
sånn en formann hver da'!
Ja, nå skal vi feire, vi er 10 år må vite
men synes slett ikke at det tidsrum er lite
som vi har levd gjennom på Sembs grønne sletter
med kølle og ball i en stadig jakt etter
å skrive oss ned — det er målet vi setter
Gid vi bare kunne ha
litt mer tur nå og da!
Men ikke det spiller noen rolle igrunnen
om scorekortet bringer degpå topp eller bunnen.
For gleden ved spillet på vårlige kvelder
det vennskap som knyttes — miljøet som gjelder
er hva som langt mer enn poengene teller
Gid vi bare kunne ha
sånne gleder hver dag'!
For vi er jo klubben, det er vi som har bursda'
vi alle har bidratt til en klubb vi er stolt av.
Så la oss ifellesskap det preferere
at klubben må trives og stadig bli bedre
og hermed så vil vi oss selv gratulere.
Gid vi bare kunne ha
sånn en golfklubb hver da'!

Primus motor og sangforfatter
Tor Bakke
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Einar C. Nagell-Erichsen ipassiar med bl.a. tidligere styremedlem og
damegruppeleder Unni Auensen og tidligere formenn Steinar Bjanger og
Hans OlafAuensen.

Ann-Mara Bye,
Tore Sleipnes og
Sverre Bye.
Sverre er en av
klubbens mest
treningsivrige
lavhandicap 'er
og representerer
klubben i en
rekke
mesterskapssammenheng.
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Hull 2 "Vikingen" er et monsterhullfor mangespillere.
Det er også hull 3 "Ynglingen " — "Liv" sin fine paviljong-bakgrunn til tross.
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Huller med navn
Hullene på Borre har historiske navn. Navnene er hentet fra historien og
historiene som hviler over Semb og over Borre. Navnene er valgt for å ære
og minnes dem som har levet og drevet eiendommen — fra den første veidemann slo seg ned og til stordriften i dette århundre.
Hull 1 HAUGBONDEN
Mye tilsier at jorden i Borre var av den aller første som ble dyrket her i
landet. Det tidligste bevis på bosetting på Semb finner vi i gravhaugene
— en samling på 15 stykker, rett opp for parkeringsplassen og den litt større
haugen ved 18. tee. Disse haugene er fra jernalderen — d.v s. omkring 2000
år gamle. På den tiden ble man ikke gravlagt med alt sitt gods og gull slik
som vi finner i vikingegravene. Derfor er disse haugene mindre enn f.eks
gravene i Nasjonalparken i Borre.
Hull 2 VIKINGEN
Haugen ved 18. tee er den yngste av haugene ved golfbanen og tidfestet til
vikingtiden 11-12 hundre år tilbake.
Hull 3 YNGLINGEN - LIV
Harald Hårfagre var av ynglingeætt Hans forfedre Eystein Fret og Halvdan
den gavmilde og Matille er ifølge Snorre gravlagt i Borre. Noen mener at
deres sæte kan ha vært på Semb, men dette vet vi ikke med sikkerhet.
Tilføyet av Einar C. Nagell-Erichsen i1999:
Det vi med sikkerhet vet, er at Liv Eyde Bø er født på Semb i 1939 og har
vært aktiv eier og driver av eiendommen fra hun var ganske ung.Igod
familietradisjon så Liv seg om etter nye driftsmuligheter for gården. Hun
valgte den gang en uvanlig løsning ved privat å bygge en golfbane i
1989/90. Hun var primus motor i byggeperioden og daglig leder også for
golfbanen frem til hun og ektefellen Hans solgte gård og golfbane i 1997.
Hull 4 VERKET
På 1700-tallet ble det drevet teglsteinsverk på det stedet som fortsatt kalles
"Verket". Steinene ble skipet ut fra Steinsnes.
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Greenen på hull 5, senhost 1998.
Hullene Haugbonden (1), Kirkegrinden (9) og greenen på Godseieren (18).
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Hull 5 FERGEMANNEN
Før de moderne kommunikasjonsmidlene kom, gikk den raskeste veien fra
Skoppum og Nykirke til Horten over Borrevannet. Her var det en liten ferge
som fraktet folk. Fergemannen holdt til i "mørkehuset" like nord for
5. green.
Hull 6 MØRKEDALEN
Den blåsvarte leiren som stadig ble gravet opp, fikk dette området til virke
som en mørk dal — derav navnet.
Hull 7 KLOSTERHAGEN
Jordstykket nord for hovedgården har i alle år hatt dette navnet. Var det fordi
man av det som ble dyrket her betalte tiende til Hovedøen Kloster eller har
det sammenheng med et kloster som kan ha stått på de store kjellerhvelvene som dagens hovedbygning er bygget over? Disse står der med sine
vakre buer og metertykke vegger og tidfestes til tidlig middelalder.
Hull 8 TOSTEINS HULL
Tostein av Sæme var den første navngitte bonden vi sikkert vet bodde på
Semb på 1300-tallet. En mektig herre som betalte rikelig for å bli gravlagt
inne i Borre kirke — og i tillegg like mye for fremtidig vedlikehold av
kirken.
Hull 9 KIRKEGRINDEN
Fortsatt ser vi rester av en grind rett nord for 9. green. Denne kalles
"Kirkegrinden". Ferdselsveien — den gamle "Kongeveien" gjennom Vestfold
gikk her. Ble den kalt "Kirkegrinden" fordi man herfra kan se Borre kirke?
Eller har det sammenheng med at åsen nord for denne kalles "Kirkeberget"?
Hull 10 LEILENDINGEN
Den mektige Langeslekten som bodde på Brunlagodset ved Larvik og på
Falkensten Bruk i Borre hadde også Semb under sitt adelsgods. På hele
1600-tallet var brukerne på Semb leilendinger og ukedagstjenere på
Falkensten.
Hull 11 SORENSKRIVEREN
Fra 1719 til 1754 hører vi om sorenskriver Gustav Wilhelm Mandahl som
holdt stort hus på Semb. Gårdsbruk ble det heller mindre av, til tross for
hans kamp for sine rettigheter når det gjaldt Borrevannets oppdemning.
Ved hans død ble gården solgt på auksjon til greven på Jarlsberg.
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Borres `Åmen Corner" med hull 12 og 13 til høyre. For de fleste kan det lønne
seg med en bønn på hull 17 også.
Par 3-hullet 16 (Statsråden) gir mange trøbbelpga vannet. Så er det da også oppkalt etter en marineminister
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Hull 12 GREVEN
Fr. Chr. Otto von Wedel Jarlsberg eide Semb i første omgang bare en kort tid
før han solgte den til sin venn oberstløytnant von Bentzleben. Da hører vi for
første gang om teglbrenneriet som en viktig næringsvei på Semb. Den neste
eier amtsforvalter Flor satte gården i pant hos sin overordnede på Jarlsberg.
Allerede i 1789 — 35 år etter at greven sist hadde eid Semb — var den igjen
hans. Etter 10 år solgte han den videre.
Hull 13 SLETTEMYR
Heter den lille plassen øst for 13. hull. En plass som dels har vært drevet
selvstendig, dels under de andre Sembgårdene.
Hull 14 HOVET
Navnet skriver seg fra det gamle offerstedet som må ha ligget her — før kristen tid. At Kirkeberget ble navnet på åsen syd for Hovet, kan kanskje bety at
det senere ble bygget et kristent offersted — en kirke? — et kloster? — der det
tidligere var gudehov?
Hull 15 JACOB SVERDRUPS HULL
Norges første landbruksskole ble grunnlagt på Semb i 1825 av
Jacob Sverdrup. Han var en stor foregangsmann i norsk landbruk.
Hull 16 STATSRÅDEN
Ole Wilhelm Erichsen, sjef for Marinens Verft i Horten og senere statsråd for
marinedepartementet, levet på Semb sammen med sin kone som populært ble
kalt "Tante Rikke" og var gårdens og bygdens gode ånd i årene mellom 1848
og 1883.
Hull 17 SAM EYDES HULL
Da Sam Eyde gikk av som generalsekretær iHydro i 1916, kjøpte han Semb
og mange andre gårder rundt Borrevannet; til sammen 2500 dekar jord og
nesten like mye skog. Han hadde ikke ro til å bo på landet og drive gård, men
han var levende interessert i dette stedet hvor han senere som stortingsmann
og minister elsket å tilbringe sin fritid.
Hull 18 GODSEIEREN
Det ble Sam Eydes sønn, Sigurd Eyde kalt "godseieren" som skulle drive den
store eiendommen fra 1922.Ihele Sembs historie var han en av de få som
hadde jordbruket og driften av eiendommen som sin eneste oppgave og levevei.Ihans tid ble det dessuten startet en omfattende produksjon av champignon på eiendommen.
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Litt fra Sembs historie
Denne historien skrev Liv Eyde Bø for Borre Historielags årsbok 1988.
Sembs historie er like mangfoldig som gårdens eiere opp igjennom tidene.
Den tidlige historie fra steinaldermannen slo seg ned ved Borrevannet —
kanskje for snart 5000 år siden — frem til det mer konkrete vi vet om Semb
etter middelalderen, har alltid fascinert meg mest. Fortellinger om flintøkser og vikingsverd som var funnet i jorden, satte fantasien i sving.
Dronning Åsas ukjente grav var vi som barn sikre på at vi en gang skulle
oppdage, og den store hemmeligheten som lå gjemt i hovedbygningens
mange hundre år gamle kjellerhvelv måtte vi finne ut av. Men hittil må vi
bare støtte oss til hypoteser når det gjelder disse spennende tider. Vi vet at
navnet Semb kommer av det norrøne Sæeimr som betyr gården (heimr) ved
sjøen. Men hvem som bodde her og hvilken funksjon de metertykke
romanske kjellerhvelvene hadde, vet vi ingenting sikkert om.
KONGESETE?
Noen mener at Vestfoldkongene kan ha hatt sitt sete på Semb. Snorre nevner Holtar som kongsgård for Halvdan, med tilnavnet "den gavmilde og
matilde". Det er flere Holtangårder ved Sembs nordgrense, men det er ikke
funnet rester av så gammel bebyggelse der.
KIRKE ELLER KLOSTER?
Selv vil jeg heller slutte meg til dem som mener det kan ha ligget en kirke
på hovedbygningens kjellerhvelv. De kristne offersteder ble ofte bygget der
de hedenske tidligere lå. "Hovet" er den dag i dag stedsnavnet på en liten
plass på høyden nord for gården. Kan dette offersted ha blitt erstattet med
en kirke som muligens huset det berømte Borrekorset? Andre navn i omgivelsene kan også tyde på noe i den retning. Hvorfor skulle ellers berget
bak, det som i dag er gårdens stabbur kalles "Kirkeberget"? Hvorfor heter
restene av en gammel grind litt lenger sydøst "Kirkegrinden"? Hva har gitt
navnet "Klosterløkken" til jordstykket nord for gården?
MIDDELALDEREN
På 1400-tallet nevnes brukeren på Semb for første gang ved navn. De
gamle dokumenter kan fortelle om den mektige Tostein av Sæme som ga et
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Semb Hovedgård i nypusset stand, september 1999.

helt markabol i gave til Borre kirke. Det må ha vært litt av en gave, som
både sikret ham evigheten med gravplass inne i kirken og dessuten var til
fremtidig vedlikehold av selve kirkebygget.
KIRKE- OG ADELSGODS
Som kirkegods ble eiendommen omkring 1450 sammen med en rekke
andre gårder, adelsgods under Henrik Krummedikes Brunla. På 1600-tallet
eide den adelige Langefamilien Brunlagodset.I1661 arvet datteren, Ida
Lange, Falkensten og hadde rett til ukedagstjenester fra sine leilendinger på
Semb.
DET VANSKELIGE 1700-TALLET
Med Ove Langes død i 1698 mistet Falkensten sine adelige privilegier.
Bonden på Semb kunne føle seg som en fri mann, men historien tyder på at
han likevel ikke var det i praksis. En lønnsom drift som kunne bære gårdens omkostninger var allerede dengang litt av et problem. Derfor gikk
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gården fra hånd til hånd. Vi hører om sorenskriver Mandahl som fikk med
seg sine naboer i sydenden av vannet og gikk løs på demningen i nord med
slegger og skjellsord. For å holde gammel gjeld fra livet, lånte han penger
av greven på Jarlsberg, som ved auksjon da sorenskriveren døde, slo seg til
på gården. Etter kort tid solgte han den videre til sin gode venn oberstløytnant von Bentzleben. Den nye eieren markerte seg på Semb ved å starte et
teglverk på gården. Derfor heter beitene nord for gården den dag i dag
"Verket". Steinene ble skipet ut fra Steinsnes som kanskje fikk sitt navn av
den grunn? Amtsforvalter Flor som kjøpte gården av von Bentzleben,
hadde deponert en panteobligasjon hos greven på Jarlsberg "i tilfelle nogen
embedsgjæld i sin tid maatte paahæfte". Etter bare 30 år eide greven igjen
Semb — nå frem til 1800 — da han solgte den til krigsråd Grønvold.
DET BLOMSTRENDE 1800-TALLET
Fra dette århundre vil jeg først og fremst nevne Jacob Sverdrup. Han kjøpte
gården av Grønvold i 1825, og startet her Norges første landbruksskole.
Semb ble et mønsterbruk, og et samlingssted både for bønder fra Borre og
andre bygder. Jacob Sverdrup la grunnen til et moderne og lønnsomt jordbruk med sin kunnskap om gjødsling, drenering og vekselbruk. Sverdrups
"agerdyrkningsseminarium" var så anerkjent at det fra starten av fikk statsbidrag mot å ta opp minst 6 frielever i året.
Skolens verksted utarbeidet også nye jordbruksredskaper som ble solgt til
bøndene og bidro til lettere driftsmåte og bedre jordkultur. Allerede i 1835
overlot Jacob Sverdrup landbruksskolen på Semb til sin sønn Peter. Selv
hadde han fått tilbud om nye utfordringer som bestyrer på Fritzøe Jernverk.
Sønnen var også en dyktig landbruker, men flyttet etter 2 år skolen til Rise
i Sem kommune fordi statsoverføringene falt bort. Til minne om grunnleggeren av Norges første landbruksskole er det på Semb reist en bauta
over Jacob Sverdrup.
STATSRÅD — SEMB
Da Peter Sverdrup i 1840 solgte Semb, var det proprietær Christian
Hals som overtok. Han drev tungt og ble her bare i 8 år. Daværende
sjef på Marinens verft, Ole Wilhelm Erichsen, ble den nye eieren. Historien
forteller at Ole Wilhelm Erichsen — i tillegg til å være den driftige sjef for
Marinens Verft i byens mest dynamiske 10 år — også drev sin eiendom på
en mønsterverdig måte. Hovedbygningen ble påbygget for å huse hans
store familie, som fortsatte å bo der helt frem til 1883 — vel 20 år etter hans
død. Fordi Erichsen i mange år satt som marinestatsråd, ble gården kalt
"Statsråd Semb"
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NYERE TIDER
Inntil min bestefar, Sam Eyde, kjøpte gården i 1916 hadde den vært både i
familiene Konow, Beylegaard, Grønbech, Jensen og ingiers eie. Fabrikkeier
Julius Jensen på Myren mek. verksted ble byggherre til dagens hovedbygning etter at den vakre gamle trebygningen brant ned i 1908. Den ble
oppført etter tegninger av arkitekt Herman Backer.
Det var et historisk eiendomskjøp som fant sted i 1916-17 da min bestefar trakk seg tilbake som generaldirektør i Norsk Hydro og nå ville drive
landbruk i stor stil. Til sammen kjøpte han 11 gårder omkring Borrevannet.
Det utgjorde ca. 2500 da jord og nesten like mye skog. Med en rasjonell
enhet, sine erfaringer fra storproduksjon i Hydro samt kunstgjødsel derfra,
ville han avhjelpe landet i en mangelvaresituasjon p.g.a. verdenskrigen.
Mange engstet seg nok med tanke på den spekulasjon som kunne ligge i et
slikt storkjøp. Dette ble også opphavet til en ny konsesjonslov for jordeiendommer.
Min stadig søkende, rastløse bestefar ble aldri noen bonde på Semb.
Med sin levende interesse for historie og for Borre, ga han fra eiendommen
her en del av Nasjonalparken som ble til på hans initiativ. Forøvrig var
Semb bare et utgangspunkt for hans nye aktiviteter som stortingsmann og
diplomat. Min far, Sigurd Eyde, var derimot en bofast landbruker med
hovedinteresse i sin store melkeproduksjon fra 200 dyr på båsen og senere
stor champignon-produksjon.
Da den gamle driftsbygningen brant ned i 1936 var det han som fikk stå
for en nyoppføring. Store bygninger, mange hus og 1/3 av tidligere jordvei,
var mitt utgangspunkt da jeg overtok gården noen år etter min fars død i
1956. Barndommens drøm om de hemmeligheter de gamle kjellerhvelvene
måtte gjemme, ble nok fortrengt av mer jordnære krav. Med dagens interesse for viten om tidligere tider vil de likevel kanskje en dag bli kjent.

Gården er et sentralt punkt på runden, medfire hull som møtes ved selve
huset. Her hull 2.
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Klubbmestere
1991
Herrer
Damer
Gutter
Piker

Westye Høegh
Liv Høegh
Harald Høegh
Monica Moskvil

1992
Herrer
Damer
Gutter
Piker

Eskild Raaen
Tine Faanes
Jacob Treider
Cathrine Børresen

1993
Herrer
Damer
Gutter
Piker

Audun Strøm
Tine Faanes
Audun Strøm

1994
Herrer
Eskild Raaen
Damer
Inger Lise Faanes
Audun Strøm
Gutter
Piker
Line Norman-Larsen
Old Boys Egil Christiansen
Fair Ladies Bodil Ullring

1997
Herrer
Claus Gunnestad
Damer
Monica Moskvil
Gutter
Anders Lie Kareliussen
Piker
Old Boys Svein Billing
Fair Ladies Britt Bruun-Lie
1998
Herrer
Claus Gunnestad
Damer
Beate Faanes
Gutter
Fredrik Myhre
Piker
Old Boys Svein Billing
Fair Ladies Bodil Ullring
1999
Herrer
Anders Lie Kareliussen
Damer
Tine Faanes
Gutter
Richard Solberg
Piker
Ann Theres Solberg
Old Boys Svein Billing
Fair Ladies Britt Bruun-Lie

1995
Herrer
Audun Strøm
Damer
Inger Lise Faanes
Gutter
Anders Lie Kareliussen
Piker
Beate Faanes
Old Boys Kjell Oswold
Fair Ladies Britt Bruun-Lie
1996
Herrer
Jon Karlsen
Damer
Monica Moskvil
Gutter
Andreas Sleipnes
Piker
Line Norman-Larsen
Old Boys Geir Luytkis
Fair Ladies Ragnhild Osvold
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To klubbmestere: Claus Gunnestad og
Anders Lie Kareliussen. De to mottok
også Semb Hovegårds Golfstipend for
1998.

Borres æresmedlemmer
Louise Solheim (1994)
Karsten Solheim (1994)

Liv Eyde Bø (1996)
Hans Bø (1996)

Borre Golfklubbs formenn
Hans Olaf Auensen
Steinar Bjanger
Per H. Lorentzen

1989 — 1992
1993 — 1995
1996 —1999

Årets Pinnsvin
Årets pinnsvin er en vandrende hederspris som årlig tildeles et av Borre
Golfklubbs medlemmer. Prisvinneren skal ha utmerket seg gjennom særlig
innsats til klubbens beste, og gjennom sin fremferd ha vært et eksempel til
etterfølgelse. (Navnet pinnsvin er etter hedersprisens utseende)
1991 Kjell Arne Bratli
1992 Jan Raaen
1993 Hans Olaf Auensen
1994 Anni G. Wille
1995 Jørgen Skaarnes
1996 Tor Bakke
1997 Hans Olaf Auensen
1998 Egil Christiansen
1999 Per H. Lorentzen
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Hole-in-One
NAVN

KLUBB

Terje Skaar
Borre
Thomas Lindberg
Kjekstad
Ja Kyu Min
Oslo
Andreas Fleischer
Borregaard
Alfred Monge
Grenland
Inge Holt
Borre
Unni Auensen
Borre
Inger Lise Hærås
Kristiansand
Cato Bryn
Oslo
Ivar Cock
Borre
Tor Ellinger Bråten Borre
Freddy Lorentzen
Oppegård
Håkon Petterson
Borre
Geir-Kåre H. Mourn Borre
Sverre Bye
Borre
Bjørn Ustad
Borre
Drammen
Ove Hansen
Geir-Kåre H. Mourn Borre
Bjørn Ustad
Borre
Christian Martinsen Losby
Vidar Hanvold
Drammen
Håkon Wika
Vestfold
Steven Bottomley
"Challenge Tour 98"
Anne-M. JohannessenVestfold
Magnus Myhre
Borre
Antoinette Salvesen Vestfold
Arne Aanerud
Borre
Otto Almrost
Borre
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DATO

HULL

20.07.91
25.04.92
02.05.92
14.07.92
04.10.92
13.05.93
19.05.93
29.07.93
18.09.93
21.04.94
03.08.94
07.08.94
07.06.95
09.09.95
18.08.96
21.09.96
04.05.97
11.06.97
11.07.97
30.05.98
04.06.98
09.08.98
23.08.98
03.05.99.
29.06.99
26.07.99
26.07.99
08.10.99

hull 4
hull 11
hull 11
hull 4
hull 16
hull 11
hull 4
hull 11
hull 4
hull 4
hull 4
hull 8
hull 16
hull 4
hull 4
hull 11
hull 4
hull 11
hull 4
hull 11
hull 16
hull 11
hull 11
hull 11
hull 4
hull 16
hull 11
hull 11

Jarle Høyte, May Gunn
Sleipnes og Helen Gløersen
ved resultattavlen under
Challenge Tour '98.

Banerekord:
63 slag.
Gary Emerson
Challenge Tour 1998
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Medlemmer pr.l.november 1999
22040
22041
51880
15120
14810
51530
21391
21410
16471
20550
15881

ABRAHAMSEN, BRITH
ABRAHAMSEN, ØYVIND

33 044411
33 044111
33 337926

21370
20720
20721

ASPHEIM, TURID
ASPILL, DEREK

33 043344
33 387711

ASPILL, OLAUG BERGEM

33 387711

AKERØ, DAN BØRGE

22 564181

12680

ALMROST, OTTO
ALMAAS, FRANK
AMUNDSEN, WENCHE
ANDERSEN, ARILD
ANDERSEN, BJØRG KJOS
ANDERSEN, ESKIL ANDRE M

33 045716

12681

ASPAAS, ANN-MARI
ASPAAS, ODD

33 081549
33 081549

ASTRUP, CHRISTOFFER
AUENSEN, HANS OLAF
AUENSEN, UNNI

22 503135
33 081569
33 081569

AULIE, DAG
AULIE, LILL
AURMO, ANDERS

67 847725
67 847725
22 148203

AURMO, HALVOR
AURMO, MARIT

22 148203
22 148203

AURMO, ODD
BACKE, PEDER B.

22 148203
22 921415

BAGGERØD, BENT

33 049462
33 073013

ABRAHAMSEN, BERNT

ANDERSEN, EVA

12230
20000

ANDERSEN, HANS JØRGEN
ANDERSEN, JAN ERIK

20881

ANDERSEN, JAN R.

15710

ANDERSEN, JOHAN TREIDER

53050
17501
12231
19310
15880

33 383413
33 041976
33 044757
33 052484
33 046710
33 073560
33 042335

21870
10060
10061
13790
13791
16672
16671
16673
16670
18880

ANDERSEN, KJETIL
ANDERSEN, LENE K

33 081719
33 451423
33 056030
33 046710
33 320345
33 052484
33 316380

50150
10541

17500

ANDERSEN, MONICA
ANDERSEN, PÅL RICHARD
ANDERSEN, TERJE
ANDERSEN, TERJE

53130
12740

BAKKE, ELLEN
BAKKE, RUNE
BAKKE, TOR
BAKKEN, JOHN R.
BAKKEN, TERJE

15882
20001

ANDERSEN, TOM ARE
ANDERSEN, TORIL GROTHE

33 052484
33 073560

11920
11921

BALCHEN, ARNT
BALCHEN, BERIT

22200

ANDERSEN, TROND G

16470
52101

ANDERSEN, WILLY
ANDERSSON, HEIDI RØSLAND

33 082649
33 041976
33 044736

12110
20380
20381

52100
20010
14580
51860
15160
21900

ANDERSSON, STEFAN
ANDREASSEN, OVE
ANDRESEN, HANS PETTER
ANDRESEN, MAGNUS EGGE

33 046711
BALSNES, OSCAR
22 468392
BARRATT, ALEXANDER
BARRATT NORDLIE, ELISABETH 22 563998
BARRON, ALEXANDER HOLMER 33 042806

12360
21901
15251
15252
16291
20880

ANDRESEN, THOMAS
ANDRESEN, AASE MARIE
ANFINSET, LIV THEM-ENGER
ANFINSET, OLA THEM-ENGER
ANTONSEN, ELLEN KVANLID

16351
16350

ARNE, JILL C.
ARNE, ODDVIN

20770

ARNESEN, ANDREAS

51760
21600
22750
21730
15781
15780
12250
18380

92

33 073978
33 326535
66 846892
33 313087
22 740042
22 144194

16280
10540

19260

33 073013
90 946677
22 448053
33 041283
33 041283

33 319764
33 055490
32 813021

11971
11970

BARSTAD, PER HARALD
BECKER, PER ARNE
BENTZEN, VEGARD
BERG, ANDERS LUNDVALL
BERG, BENGT ANDRE

33 041723
22 144194
32 089649
32 089649
32 891866
33 310942
33 045456

21830
19380
11941
19381
21861

BERG, EILEEN
BERG, ERIK PAUL
BERG, EVA ORITZ
BERG, PAUL RICHARD
BERG, PER ERIK

11940
11942

BERG, SCOTT N.
BERG, STEPHAN

33 082680
33 082680
22 449434
33 074638
33 082878
33 074638
32 820203
33 082878
62 453340

33 045456
22 550307

13810
13811

BERGAN, KNUT
BERGAN, TOM ROBERT

32 819287
32 812963

33 325321
ARNESEN, KJELL
33 070420
ARNESEN, PER STAHL
ARNTZEN, JØRGEN NORDHUUS 33 081444
33 326218
ARNTZEN, VIDAR
33 043162
ASCHIM, EVA T.
33 043162
ASCHIM, RAGNAR
33 043339
ASK, STEINAR

19470
52120
11031

BERGAUST, STIG A
BERGE, BERNT INGMAR
BERGER, OLAV

11030
22290
17150
19750
11782

BERGER, WIGDIS
BERGET, HALLGEIR
BERGLAND, SVERRE
BERGLUND, BENGT
BERNHARDT, LARS

22 525919
33 049209
33 042829
33 042829
33 047982
22 569985
33 074039
22 565719

ANDRESEN, MARCO-RAINER
ANDRESEN, RAGNAR

ANTONSEN, LISA

ASPHAUG, BENTE

67 566717

21420
16970
50950

11780
11521
11520
50860
22620
19330
11050
11051
19240
17850
22440
22442
17060
20050
21580
15800
17630
21581
21582
15190
15191
19800
21140
15740
15830
19191
16951
16950
21091
21090
19672
12201
19670
19671
12200
53150
21031
21030
16490
52071
52070
11011
16811
16810
22020
11300
20790
10810
10812
10811
18460
14880
19770
18801
18800
21171

BERNHARDT, PETER LAURITZ 22 565719
33 073163
BILLING, BRITH
33 073163
BILLING, SVEIN
33 322954
BIRKELAND, ØYVIND
BIYAJIMA, KATSUMI
22 931539
BJANGER, EIRILL
33 046295
33 043357
BJANGER, GRO DETLIE
33 043357
BJANGER, STEINAR
BJARKØ, TRYGVE
33 081648
33 082995
BJERKE, ESPEN
32 848247
BJERKE, LARS
BJERKE, MARTIN HODT
32 848247
BJERKE, MATS-JACOB
33 082995
BJERKE, SVEN BREDE
33 047572
BJERKESKAUG, EDDIE
33 044992
33 041419
BJERKESKAUG, EGIL
33 041419
BJERKESKAUG, MARIUS
33 044992
BJERKESKAUG, MAY-LISS
BJERKESKAUG, MORTEN
33 044992
BJØNTEGÅRD, HANS O.
66 784328
BJØNTEGÅRD, ÅSE
66 784328
BJØRNBAK, LARS PETTER
33 045638
BJØRNHOLDT, SVEIN HARDER 33 386504
BJØRNSEN, EGIL
33 046873
BJØRNSEN, TOM
33 395251
BJØRNØY, ANN-KRISTIN
33 074619
BLIKSTAD, BERNHARD
22 553409
BLIKSTAD, SYNØVE
22 553409
BOOK, INGER G.
33 082665
BOOK, OTTO
33 082665
BORGE, AUD
33 074175
22 137230
BORGE, CHRISTIN
33 074175
BORGE, HANS ERIK
BORGE, LARS MARTIN
33 074175
BORGE, MICHAEL
22 137230
BOSTRØM, PER
33 475464
BOTTOLFSEN, MARIANNE
33 046882
BOTTOLFSEN, PER-ARNE
33 046882
BRAGLI, ODD
33 082485
BRANDAL, ANNIE
33 045734
BRANDAL, JAMES
33 045734
BRANDSTRUP, ANNE
33 042756
BRANDT, BEATE STEIMANN
33 048361
BRANDT, FRODE STEIMANN
33 048361
BRANDTSEGG JOHANSEN, RUNE 67 137891
BRATHAGEN, KNUT
33 413128
BRATLI, ERLAND
33 042691
BRATLI, KJELL ARNE
93 468329
BRATLI, LARS
33 045816
BRATLI, LISE
33 070089
BRATTESTÅ, STÅLE
33 396026
BRECHAN, AASTA FRIMANN-D. 22 437984
BREDESEN, INGWILD
33 317760
33 046173
BREKKA, EVA
33 046173
BREKKA, MAGNE
33 081802
BRESLO, INGEBORG

17983
51730
52680
16120
22190
13451
13450
16840
11530
51520
51521
22410
12461
13510
15570
13511
21080
12271
12270
12272
22091
10341
14371
14370
10340
20250
10201
10190
10200
19580
10752
11580
10750
22690
51821
51820
52720
10210
19570
22310
11280
10980
10981
10090
16160
17080
18890
10370
16360
10610
10460
18361
18360
10461
13200
16730

33 776994
BRUN, CHRISTINE
33 310834
BRUNO, MATTIAS
BRURBERG, KATHRINE
33 043737
BRUUN, FRANK
33 320885
93 289885
BRUUN, STINE
BRUUN-LIE, BRITT
33 041386
33 041386
BRUUN-LIE, PER
BRØRBY, HENNING
33 046635
33 048109
BRÅTANE, DAG HENRIK
BRÅTEN, BRITT EIRIL
22 691382
22 691382
BRÅTEN, TOR E. ELLINGER
BRAATHEN, TERJE OLIN
BUGGE, CECILIE
33 313523
BULL, J. RANDULF
67 120255
BULL, JACOB FERDINAND
22 446852
67 120255
BULL, MONIQUE S.
BURMANN, FRED
33 042742
22 490135
BURAAS, NORA I.
BURAAS, PETER M.
22 490135
BURAAS, PHILIP
22 490135
BUTTINGSRUD, INGER
22 499054
BYE, ANN-MARI
33 046852
BYE, BETZY
33 044928
BYE, KÅRE
33 044928
BYE, SVERRE
33 046852
BYE-ANDERSEN, JON
33 385938
BØ, HANS
33 070304
33 320246
BØ, JON ASBJØRN
BØ, LIV EYDE
33 070304
BØRJESSON, GUNNAR ERIK
22 601321
BØRRESEN, BRITH LØNN
33 044097
BØRRESEN, ERIK
33 333370
BØRRESEN, ODD J
33 044097
BØRSETH, ANDERS
33 081952
BÅRDE, ALI
33 368508
BÅRDE, PER EINAR
33 368508
CALE, RAYMOND
33 048624
33 327445
CAMPBELL, DONALD
CARLSEN, OLE-JOHAN
33 325658
CARLSEN, TOR
33 056395
CARM, ODD
33 041658
CHRISTENSEN, EIRA
33 383754
CHRISTENSEN, HERMAN
33 383754
CHRISTENSEN, JAN OLAV
33 073238
33 384866
CHRISTENSEN, JAN SPÆREN
CHRISTENSEN, RICHARD
33 325509
22 564307
CHRISTI, LARS KNEM
33 073104
CHRISTIANSEN, BJARNE
CHRISTIANSEN, BJØRN
33 053925
33 044341
CHRISTIANSEN, CARL-AAGE
CHRISTIANSEN, EGIL
33 041862
CHRISTIANSEN, INGER S.
33 052177
CHRISTIANSEN, JAN
33 052177
CHRISTIANSEN, AASE
33 041862
CHRISTOFFERSEN, KARL-JOHAN 32 818445
CHRISTOFFERSEN, NINA
67 145326

93

13201

CHRISTOFFERSEN, AASTE

32 818445

22142

ERIKSEN, ANDERS

33 323068

20320

CLARK, ARILD

33 337544

22140

ERIKSEN, JØRGEN BAKKEN

33 323068

21390

33 383413
67 145051
67 145051
90 079407
67 548257

14641

ERIKSEN, MARIUS
ERIKSEN, SVEIN

33 042255
33 042255
33 323068

13640

CLARK, ROBERT LEIGH
CLAUSEN, BJØRN HARALD
CLAUSEN, EINAR
CLAUSEN, KYRRE
CLAUSEN, MADS E.GRYTNES
CLAUSEN, SIMEN GRYTNES
COCK, ESPEN
COCK, MARTIN
DAHL, ANNIKKEN
DAHL, GUTTORM

22 698529

10120

11400

DAHL, TOM

22 492072

19320

DAHL, TOM

33 319841

15390
21801

17700

DAHL, TORE
DAHLE, HELGE
DAHLEN, KNUT

33 049276
32 894156
33 070142
33 070179
33 070142

21990

33 318833
33 318833
22 562016

15260
15261
18850
21460
21461
10600
10601
11401

67 548257
22 496123
22 496123
22 492072

20480
22400
16310
22180

FINSTAD, JAN MORTEN
FIRING, JAN
FIRING, PER HERMAN

33 368671
33 368831
33 327951

33 387664
33 313581
33 319454

16311
20360
19721

33 368831
91 580911
22 670779

18020
21221

FIRING, SISSEL
FJELD, KENNETH
FJELDSTAD, CHRISTINE
FJELDSTAD, HEGE

22 561418

FLEM, JOACHIM
FLEM, KNUT

33 074020

51040
52610
20030

DANIELSEN, THOMAS
DAVIDSEN, STEIN
DIETRICHSON, OLUF

21451

DILLING, HILDE
DITLEV-SIMONSEN, BRITTA
DOKKEN, ARNE
DOKKEN, ARNE GEORG EIDE

22 731435
33 399570
33 399570

54101
12940

DOKKEN, CHARLOTTE EIDE
DOKKEN, TORUNN EIDE
DOLVEN, SVEIN

33 399570
33 399570
22 561250

16390

DREFVELIN, MORTEN VILII.

72 524131

16391
15230
15232
22800
15310
15311
22280

66 784896

17531
17530

DREFVELIN, OLE MARIUS
DREYER, THORBJØRN
DREYER, TURID AUD
DUE, JON
DYBWAD, LARS
DYBWAD, RAGNAR M.
DYRKORN, HARALD
DYSTEBAKKEN, JOHANNES
DØRUM, JAN
ECKHARDT, ALEXANDER
ECKHARDT, DANIEL

11160
21521
21520
22430
12020
21100
18010
20860
21670
18471
18470
15631
20780

94

22 607280

EYDE, ULLA

33 074133
33 384929
33 081679

DALLAND, LARS
DALLAND, PER A.

21150
11670

22 657408
33 320671
33 395353
33 082765
22 449965

FEKENE, JOACHIM
FEVANG, JOHNNY EINAR
FIG VED, SVEIN-ERIK

13111
13110

22480

22160
22030
11820
10I 10

ERIKSEN, UNN Fl
ERIKSSON, PERNILLA
ERVIK, PER
EVENSEN, BJØRN
EVENSEN, PER ARNE
EVENSEN, ØIVIND
EYDE, AGNETHE
EYDE, BENEDICTE

90 606586
22 496368

DAHLEN, KNUT MARIUS
DAHLEN, TOVE

22481

17470
21400

FAGERLI, HEGE L
FARDAL, HARALD
FEKENE, ENGEBRET O.

18530
10260
10262
10261

11450
54100

14640
22141

33 078659
33 045075
33 045075
67 132071
33 070870

12620
22000
15690

21220
13750
20560
21380
22810
16530
16531
17070
21490
11081
11781
17480
12240

33 045910
22 449434

14970
21540
10311

EDVARDSEN, RANDI
EGER, CHRISTL NAGEL

33 399305
33 317145

10310
17301

EGER, KJELL
EIDE, EIRIK DAHL
EIDSÅ, UNNI SISSEL
ELIASSEN, SVEN OTTO
ELLINGSEN, PER
EMBERLAND, KÅRE
EMBERLAND, PETTER
ERICHSEN, DAVID LYNGVÆR
ERICHSEN, LIV LYNGVÆR
ERICHSEN, MARIANNE
ERIKSEN, ALEKSANDER NÆSS

33 317145
33 399060
33 070699
90 145219
33 052271
33 318421
33 045912
33 045912
33 046751
33 046045

10930
13920
13921
18980
21690
18920
12210
17230
22780
19820
11353

FLØRENES, CHRISTIAN
FLØRENES, HENRIK
FLAATE, HAAKON
FLAATHEN, JAN OLAF
FORSMO, ARNLJOT
FORSMO, RANDI
FOSSELL, ELSA
FOSSUM, TERJE G.
FOSVIK, RAGNHILD
FOYN-BRUUN, BENTE MARIE.
FREDRIKSEN, HANS JACOB
FRIGSTAD, EINAR
FRIMANN-DAHL, JANINE
FRITZON, ARE
FRITZON, FREDDY
FRITZON, TURID
FROGNER, SVENN-OLAV ØIA
FROST, CHRISTIAN E
FROSTAD, FINN
FROSTAD, INGA-BRITT

33 322046

33 074020
22 239620
22 239620
33 041888
33 041550
33 322530
33 322530
33 043959
33 045759
33 041 161
22 565719
33 051476
33 326242
22 469670
33 047218

33 060440
33 060440
33 324484
33 323000
22 461481
22 461481
FROSTAD, TORILL
33 055032
FRYDENBERG, GRY KRISTIANE +402203407
FRØSHAUG, BJØRN TORE
22 148139
FRØYD, KJELL
33 459458
FUSDAHL PEDERSEN, TERJE
22 448 487
FØRSUND, MATS JOACHIM
33 046435
FØSKE, ANDERS WOLL
33 073488
FAANES, BEATE
33 043425

11350

FAANES, INGER LISE

33 043425

18762

GUNDERSEN, ANETTE RØNNE

33 323042

25000

FAANES, STEINAR

33 043425

18760

GUNDERSEN, KJELL

33 323042

11351

FAANES, STIG

21991

GUNDERSEN, METTE HOLMERN 33 378478

11352

FAANES, TINE

33 049484

18790

GUNHILDSTAD, JAN

33 064915

10961

GERNER, HARALD H.

22 146851

20960

GUNNERØD, ROY LESEGO

33 055315

20911

GERNER-MATHISEN, AINA

16760

GUNNESTAD, ARILD

33 070841

13764

GERNER-MATHISEN, CHRISTOPHER

16761

GUNNESTAD, CLAUS

33 070841

22630

HABA, YASUHIRO

66 849222
20910

GERNER-MATHISEN, FINN

20501

HAGA, ERLING JOHAN

13763

GERNER-MATHISEN, HENRIK

66 849222

20500

HAGA, TOR JOHAN

67 530488
67 122089

15950

GISWOLD, ARNULF

33 062066

52660

HAGBERG, JON

33 046446

15952

GISWOLD, CHRISTIAN JOHAN

33 062066

22801

HAGBERG, KAMIL MLODZIANK. 33 046446

15951

GISWOLD, LAILA

33 062066

22820

HAGBERG, THOMAS

33 043634

14920

GJELSTAD, ELISABETH

23 250445

20420

HAGEN, TERJE

64 863806

10471

GJELSTAD, JAN ERIK

22 500728

21462

HAGEN, TURID GRYNES

64 863806

10470

GJELSTAD, REIDUNN E.

22 500728

14843

HAGENE, JOACHIM

22 506244

22680

GJENGAAR, BJØRN-ATLE

33 049484

14842

HAGENE, JON ARNE JR.

22 506 244

16632

GJERPEN, BENTHE B.

22 463611

19510

HAGEVIK, RUNE

91 831292

16633

GJERPEN, CATHRINE M

22 463611

12100

HALS, ARNE

33 044230

16631

GJERPEN, HENRIK

22 463611

12101

HALS, SØLVI

33 044230

16630

GJERPEN, OLE JOHAN

22 463611

51710

HALUM, KRISTOFFER

33 365243

11241

GJERPEN, TARAN

22 143113

20441

HALVORSEN, CHRISTIN BJERKLI 67 150563

21250

GJERSØE, AMUND LORENTZ

33 060761

14030

HALVORSEN, GLENN ULRIK

95 160000

20940

GJERSØE, MORTEN

33 399649

16170

HALVORSEN, GUNNAR

33 041901

10911

GJERULDSEN, ADA LISA

33 321175

14783

HALVORSEN, HILDE JELLUM

10910

GJERULDSEN, SVEN

33 321175

19360

HALVORSEN, NICOLAI FJELD

1334094773

13461

GJESSING, BERIT

33 325201

22150

HALVORSEN, PER

21551

GJESSING, EVA

37 085329

20440

HALVORSEN, ROY

33 319814
67 150563

21550

GJESSING, ROAR

37 085329

50940

HALVORSEN, TOR ERLING

32 877993
33 048682

13460

GJESSING, SVEN

33 325201

12670

HALVORSEN, VIDAR G.

21010

GJØLSTAD, TOM

33 384526

22420

HAMMER, ROY

22 522365

18570

GLAD, PÅL

33 326111

13340

HANCHE, BJØRN O.

33 046125

18480

GLADSØ, TORBJØRN

33 078608

11960

HANSEN, FRODE

33 043001

18940

GLATTETRE, JENS M.

90 055930

14781

HANSEN, GRETHE DAHL

33 046349

12051

GLØERSEN, HELEN

33 081426

13850

HANSEN, HARALD L.

12050

GLØERSEN, PER GERHARD

33 081426

19120

HANSEN, JAN INGAR

19270

GLÅMSETER, ØYSTEIN

67 136853

22660

HANSEN, JAN SIGMUND

52050

GODØ, TERJE

33 369609

13960

HANSEN, RUNE

15430

GOFFENG-NIELSEN, STEIN

22 492923

14780

HANSEN, SIGURD DAHL

15341

GRAVER, BIRGITH

33 049253

14782

HANSEN, TROND DAHL

15340

GRAVER, GUNLEIK

33 049253

13290

HANSEN, ULF THOM

17120

GREGERSEN, JORUNN

33 045449

22760

HANSSEN, ESPEN HINRICHS

33 070122
32 883956
33 046349
81334094773
33 047022

17110

GREGERSEN, ØIVIND

33 053471

22650

HAYNES, MAGNUS ANTHONY

66 847068

21120

GRESSWELL, ANDREW

33 045049

14141

HEDMAN, EWA

33 082921
33 325658

13440

GRETLAND, TOM R.

33 321558

19410

HEDSKOLD, MATS

20801

GRIMSRUD, HEGE HANSEN

33 046627

10830

HEESCH, TORE BERGSTAD

22 462547

18540

GRIP, URBAN

67 563569

12090

HEGG, LEIF

33 042998

19950

GRUEHAGEN, BRITA IHLI

33 042303

12091

HEGG, LISE JELLESTAD

33 042998

10130

GRYTHE, CATHRINE EYDE

33 048918

11740

HEIDUM, BJØRN

33 045837

10131

GRYTHE, MARTIN

33 048918

11741

HEIDUM, NINA HORNE

33 045837

53140

GUIJORD, JOHN BJARNE

33 082349

21880

HEJLL, Kjell Erik

15350

GULDBERG, LISE

33 328544

22520

HELLIESEN, HANS OLE

22 138894

19631

GULDBRANDSEN, BRITH

33 044095

14210

HELSETH, ROBERT

33 327231

21270

GULDBRANDSEN, ESPEN

33 082555

19650

HENGEBØL, KARI

33 328423

19630

GULDBRANDSEN, TORE

33 044095

14041

HENNIE, EVA

33 044667

12820

GULLIKSEN, KJETIL W.

33 045835

14040

HENNIE, JON HARRO

33 044667
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15370

HENRIKSEN, ARILD

33 051625

21510

INBERG, HENRIK

22 521586

17960

HENRIKSEN, GEIR

33 078371

21511

INBERG, MARCUS

22 521586

22770

HENRIKSEN, HELGE

33 326465

19520

INGEBRIGTSEN, JOHN

33 074390

18531

HENRIKSEN, KIRSTEN

32 894156

52020

INGEBRIGTSEN, KJELL A.

93 215606

19900

HER, MEAN

22 481317

10560

INGELS, KIRSTEN

33 073697

16510

HERZOG, ANDREAS

22 507816

16410

INGELS, METTE

33 081968

13400

HETTE, YNGVAR

33 046226

10561

INGELS, STEIN

33 073697

20240

HILLMANN, PER

33 370575

16080

INGERØ, BÅRD BRATII

22 550517

16750

HINDRUM, GUSTAV

22 568028

51010

INGERØ, ØIVIND BRATH

22 491021

22060

HINZE, BENT

22 183775

13690

IRGENS, GRETE

33 081532
22 140472

11200

HIORTH, JAN INGE

22 148923

11811

ISAKSEN, CECILIE

22441

HODT, KARI

32 848247

11810

ISAKSEN, INGVAR H.

22 140472

20761

HOFSØY, CHRISTIAN

33 046908

10740

IVERSEN, AUDHILD FREBERG

22 290976

20760

HOFSØY, TOBIAS

33 046908

10741

IVERSEN, OLE REIDAR

22 290976

11440

HOFVANDER, OLE

33 474944

17640

JACOBSEN, ARILD

33 041958

13660

HOGSTAD, ERLING

33 043072

10660

JACOBSEN, GERD

33 081048

20890

HOLM, GEIR

33 396329

51840

JACOBSEN, GRETHE

33 392376

21610

HOLM, SVEIN

90 160066

15691

JACOBSEN, LIV-GRETA

33 384929

18481

HOLMEIDE, INGER JOHANNE

33 078608

51830

JACOBSEN, SVEIN

33 392376

19150

HOLMEN, ANDREAS

66 845003

10020

JAHRE, JØRGEN JR.

33 455077

20040

HOLST, BJØRN

22 503432

10021

JAHRE, KARI ANETTE

33 455077

20041

HOLST, KARI

22 503432

10491

JAKOBSEN, BENTE REITAN

33 324872

12080

HOLST, TRYGVE ANNAR

33 043082

10492

JAKOBSEN, KENNETH

33 324872

19740

HOLTER, AKSEL

33 326458

10490

JAKOBSEN, TOR V.

33 324872

13670

HOLTER, KNUT

33 325462

10031

JALLAND, JENS-FREDRIK

33 078330

19741

HOLTER, SVANHILD

33 326458

19930

JALLAND, JØRGEN G

33 078330

16680

HOLTH, INGER

10030

JALLAND, ROAR

33 078330

16681

HOLTH, MARIANNE

10032

JALLAND, TERJE

33 078167

18700

HOMAN, ROBERT

33 055233

51900

JANSSON, SVEN-OLOF

18701

HOMAN, VIBECKE SAGEN

33 055233

13610

JEBSEN, FRIDTJOF A.

67 542904

16591

HOPE, ANNE KARIN

33 385644

51511

JEMTLAND, SIRI

22 437556

16590

HOPE, ARILD

33 385644

51510

JEMTLAND, TOR

22 437556

11610

HORNNÆSS, ERIK

22 521627

52600

JENSEN, ANDERS

33 047661

15210

HORNNÆSS, MORTEN E.

22 551554

14391

JENSEN, ARIL

22 731909

11611

HORNNÆSS, WINNIE

22 521627

12750

JENSEN, BJØRN SCHWARTZ

22 146271

18990

HORPESTAD, RAGNAR

33 380597

52030

JENSEN, ERIK

33 047288

18551

HOTVEDT STENEHJEM, BENTE

33 332211

52690

JENSEN, ERIK

33 078980

15200

HOVDE, ROAR

32 810768

14392

JENSEN, GISELA

22 731909

53400

HOVDEN, KNUT R.

33 048086

15783

JENSEN, MORGAN TANDBERG

33 043162

14400

HUMPHRIES, MARTIN

33 042547

50090

JENSEN, RAGNAR

32 832875

15380

HURUM, BORGAR

22 440253

15782

JENSEN, THOMAS T.

33 043162

22590

HURUM, PETTER

33 081670

52601

JENSEN, WENCHE KJÆRÅS

33 047661

22560

HØEGH, ANDREAS

66 847593

10161

JENSSEN, HENRIK OMTVEDT

10003

HØEGH, HARALD

22 144954

10160

JENSSEN, KRISTEN

22 469326
22 469326

10001

HØEGH, LIV

22 144954

10162

JENSSEN, PEDER OMTVEDT

22 469326

10002

HØEGH, MORTEN

22 144954

53060

JENSSEN, SVEIN

67 545819

11041

HØEGH, NUNNE

22 502700

10861

JEPPESEN, INGER LISE

33 052223

11040

HØEGH, OVE

33 081900

10863

JEPPESEN, JESPER

33 052223

10000

HØEGH, WESTYE

22 144954

10862

JEPPESEN, JOACHIM

33 052223

21020

HØIBACK, KIRSTI

33 329707

10860

JEPPESEN, STEN OVE

33 052223

21022

HØIBACK, OLE JOHAN

33 329707

22320

JOHANNESEN, EIRIK ASPAAS

33 081478

21021

HØIBACK, PER OLAV

33 329707

19030

JOHANNESSEN, KARL-FREDRIK 90 777374

10731

HØSTMARK, EVA

33 322192

10730

JOHANNESSEN, THOR A.

33 322192

10732

HØSTMARK, KARIANNE

33 322192

51740

JOHANNESSEN, WENCHE

33 338480

15090

HØYTE, JARLE

33 070606

18391

JOHANSEN, ARILD

33 779371

18870

HAVE, THOMAS

67 145696

15450

JOHANSEN, ARNE

33 042129
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.

19940
15551
15451
15550
10480
16240
12811
18390
18392
13501
17020
16241
13500
16242
12810
51890
51891
19561
19560
14870
10380
10381
53180
21721
21720
10850
1 1270
1 1271
17840
11560
11561
11562
19450
19452
19451
20660
21810
52160
21061
21470
19110
21471
21060
16640
21760
17520
17521
22500
50600
15040
13182
13181
13180
1 1880
12410
52630

JOHANSEN, ARVID HEIN
33 074840
JOHANSEN, AUD DAHLGAARD 33 056434
JOHANSEN, BITTEN
33 042129
JOHANSEN, BJØRN
33 056434
JOHANSEN, BJØRNAR
33 074378
JOHANSEN, EDVIN VALEN
33 074151
JOHANSEN, ELISABET
33 046398
JOHANSEN, JØRGEN ANDREAS 33 779371
JOHANSEN, LISE BERIT G.
33 779371
JOHANSEN, OLAUG
33 045555
JOHANSEN, OLE JØRGEN
33 074632
JOHANSEN, PÅL
33 074151
JOHANSEN, ROLF WINTHER
33 045555
JOHANSEN, TOVE
33 074151
JOHANSEN, TROND
33 046398
JOHANSON, ARNE
33 326050
JOHANSON, GRETE
33 326050
JOHANSSON, GRETE
33 062018
JOHANSSON, NILS KRISTIAN
33 062018
JOHNSEN, ASTRID S.
33 081433
JOHNSEN, INGRID
33 043881
JOHNSEN, JARL
33 043881
JOHNSEN, STIG-ANDERS
91 320657
JOHNSRUD, ANNE GRETHE
33 323687
JOHNSRUD, KNUT
33 323687
JORDANGER, MAGNE
32 770511
JUEL, ANDERS CHR.
32 885849
JUEL, LISBET
32 885849
JUELL, ERIK
22 561796
JUELL, FERDINAND G.
22 144334
JUELL, HELEN
22 144334
JUELL, MAREN
22 144334
JUNGE, BJØRN
33 047770
JUNGE, JONAS
33 047770
JUNGE, ÅSE
33 047770
JUVIK, ELIN
JØNSBERG, GRETHE
33 331837
JØNSBERG, KARL
33 331837
JORGENSEN, ASTRID HELEN
33 316181
JORGENSEN, BJØRN-ALF
33 045794
JØRGENSEN, CELINE VARMANN 22 564307
JØRGENSEN, GRO AGNES
33 045794
JØRGENSEN, JAN
33 316181
JØRGENSEN, LISE
33 383305
JØRGENSEN, PER
22 144072
JORGENSEN, PER HELGE
33 052923
JØRGENSEN, RANDI
33 052923
K. JOHANSEN, SVEN MAGNUS 33 319335
KALTENBORN, CARL PETTER 66 912882
KANUTH, ROBERT C. JR
KARELIUSSEN, ANDERS LIE
33 042315
KARELIUSSEN, GRETHE
33 042315
KARELIUSSEN, STEINAR
33 042315
KARLSEN, ALF
KARLSEN, BRITA BJØNNESS
33 081103
KARLSEN, INGWILD
92 852880

15460
11710
11460
16191
16190
22260
14150
11630
13630
50890
15431
22130
20230
10250
22380
19290
10791
10790
21910
52640
52641
10080
17260
20970
53160
18451
19070
20601
20600
20530
zi790
20640
20641
17370
13060
18261
18260
50840
12190
17580
21222
18000
19101
16690
52710
18830
18831
20650
17750
12521
12522
15910
15911
18590
12981
12980

KARLSEN, JON
33 073985
KARLSEN, OLE K.
32 838536
KARLSSON, MATS
+46 8423963
KARMISHOLT, TORUN
33 325 617
KARMISHOLT, UFFE
33 325 617
KELDER, ELTON
33 082260
KIRKEBY, ODD KRISTIAN
66 797152
KIRKEBØ, EINAR
22 462972
KIRKEVOLD, KARL JOHAN
33 041296
KISO, TAKASHI
67 535952
KJELLEVIK, LISBETH
22 492923
KJELSÅS, KNUT
33 328525
KJOS, FREDRIK
22 609997
KJÆRNLI, OLE ARNE
33 073236
KJØLNER, EVEN
33 385716
KJØLSTAD, BJØRN
67 148986
KLAUSEN, GERD
33 312027
KLAUSEN, HANS KRISTIAN
33 312027
KLEVAN, RUNAR
33 053621
KLOSTERMAN, GUNTER
33 082257
KLOSTERMAN, KIRSTEN
33 082257
KLUBNES, KARL
33 328300
KLØV, SVERRE
33 047620
KNUDSEN, KÅRE
33 043995
KNUDSEN, LASSE STRINDBERG 33 467599
KNUDSEN, OLE-JOHAN
33 047442
KOCH, EILIF S
22 208366
KOLSRUD, BORGNY
33 384287
KOLSRUD, HANS
33 384287
KOLSTAD, ESPEN HERTZSKOG 22 950228
KORNELIUSSEN, ANDRE INDSETH 33399380
KORSSJØEN, JAN ERIK
KORSSJØEN, JORUNN
KRAFFT, ERIK N.H.
94 417575
KRAGERUD, GRETE
33 314735
KRAGSTAD, KRISTOFFER
33 048157
KRAGSTAD, MORTEN
33 048157
KRAN, KJELL O.
22 605020
KRISTENSEN, JARL
33 056277
KRISTENSEN, RØNNAUG
33 315711
KRISTIANSEN, KIRSTI
33 074020
KRISTIANSEN, PER
33 051107
KRISTOFFERSEN, GURO LØGE 67 580647
KRISTOFFERSEN, KJELL
22 103454
KRONBORG, WILLY
33 049399
KROSBY, SIGRID
33 052345
KROSBY, SIRI EIDE
33 052345
KRAABØL, TORE
33 073044
KULSET, TORE
33 031534
KVAL, KARL OTTO
22 289430
KVAL, LINN ANDREA
23 240090
KVANLID, BRYNJAR
33 396565
KVANLID, WENCHE
33 396565
KVEBEK, GRO
33 048072
KYNØ, ELLEN M.
22 144578
KYNØ, JENS-FREDRIK
22 144578
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21980
18611
18610
51000
11991
11990
19591
19502
19960
19500
19590
19501
21200
21280
21281
16890
13301
51410
15960
20300
13300
52060
53170
11010
13302
21740
10870
19020
21911
22300
15630
13520
13530
13521
17010
21440
19841
19840
22710
21330
22250
12111
10881
10882
10880
14350
14351
17820
13332
20410
14431
11080
13230
14430
19180
19461

98

KÅSIN, BÅRD
LANDE, JANNE
LANDE, THOMAS
LANGAKER, PER OLAV
LANGBALLE, ANNE LISE
LANGBALLE, KJELL
LANGE, CAMILLA DE
LANGE, CHRISTOFFER DE
LANGE , JACK WEXAHL DE
LANGE, KAREN DE
LANGE, MAGARET DE
LANGE, TOM W DE
LANGELAND, ROLF TORE
LANGEMYR, MAGNAR
LANGEMYR, TRINE
LANGSETH, LARS
LARSEN, CAROLINE RØD
LARSEN, FREDRIK JAHREN
LARSEN, HEINE
LARSEN, JAN VIDAR
LARSEN, JØRN RØD
LARSEN, KNUT ERIK
LARSEN, STEINAR
LARSEN, SVEIN
LARSEN, VICTORIA RØD
LIA, SVEIN
LIE, HARALD
LIE, JAN STIAN
LIEN, KJERSTI
LIER, JAN A
LIND, TOR
LIND-JØRGENSEN, GUNNAR
LIND-JØRGENSEN, JAN FOYN
LIND-JØRGENSEN, TULLEMOR
LINDEFJELD, RAGNAR
LINDHJEM, SVEND GUNNAR
LINDHOLM, ANITA TH. HYTTEN
LINDHOLM, TOMMY
LINDØE, MARIT
LINDÅS, JAN P. SEIP
LINMARKER, LARS
LOE, METTE
LORENTZEN, ERIK
LORENTZEN, MORTEN
LORENTZEN, PER H.
LORENZEN, HANS PETER
LORENZEN, SIDSEL
LUND, HARALD
LUND, MONICA W.
LUNDBLAD, BJØRN ARNE
LUNDE, ANNE
LUNDE, ARNFINN
LUNDE, HARALD
LUNDE, JOHN
LUNDE, LARS OLA
LUNDE, MARIUS

91 773969
22 522629
22 522629
22 567191
33 070670
33 070670
33 041796
33 041612
33 046456
33 041612
33 041796
33 041612
33 331387
33 384945
33 384945
33 070898
23 220838
33 049680
22 566100
33 048430
23 220838
33 043041
33 078489
33 042756
23 220838
33 326237
22 503571
33 045139
33 053621
33 322047
33 046751
33 314018
33 387081
33 314018
22 468392
33 063271
33 046986
33 046986
33 045243
33 041313
22 557007
33 046711
33 074665
33 074665
33 074665
22 145777
22 145777
67 148297
22 436128
67 530615
33 045131
33 041161
33 043549
33 045131
33 074023
33 074023

10991
10990
19460
18750
18751
18752
17380
19711
19710
20570
51500
51501
16851
16850
13890
13892
18900
14020
17170
17171
14300
17990
17991
11682
17780
11680
12290
17781
11681
53010
22050
10170
22301
22220
18602
18220
21750
12671
21131
21130
14702
14700
14703
14701
19530
19532
19531
11362
18630
22011
11361
22010
11360
51540
18631
52130

LUNDE, OLE SEMB
LUNDE, PER
LUNDE, ØYVIND
LUYTKIS, GEIR I.
LUYTKIS, SISSEL
LUYTKIS JR., GEIR
LYNGSTAD, JOHN ARNE
LYSGAARD, ELSE-MARIE
LYSGAARD, SVEIN ERIK
LÆRET, NARVE
LØDRUP, HANS
LØDRUP, MARIA
LØKEN, INGER KATHRINE
LØKEN, TERJE
LØKKE-SØRENSEN, ARNE
LØKKE-SØRENSEN, STEFAN
LØVENSKIOLD, CATHRINE
LØVIG, KNUT ERIK
MARKUSSEN, JOHN IVAR
MARKUSSEN, VIVIAN
MARKUSSON, LARS
MARTHINSEN, ELLEN
MARTHINSEN, THORVALD
MATHIESEN, FINN WILHELM
MATHIESEN, GEIR L
MATHIESEN, HAAKEN CHR.
MATHIESEN, KJELL
MATHIESEN, MARGRETHE T.
MATHIESEN, TONE.
MATHISEN, HANS ERIK
MCKENZIE, COLIN R.
MEDBY, ATLE KRISTIAN
MEHAMMER, BENTE
MELANDSØ, HANS ERIK
MELLE , LINE K.H.
MELTVEDT, MARIUS
MICHELSEN, SVEIN
MIDTLYNG, KRISTINE RØED
MIKSCH, BRITT
MIKSCH, FRITZ
MJELL, HILDE LAAVEG
MJELL, JOHNNY
MJELL, LINE LAAVEG
MJELL, ÅSE LAAVEG
MJØS, ARNE
MJØS, ESPEN
MJØS, HEGE C.
MOE, CHRISTIAN RUDI
MOE, ERLING HOLDER
MOE, EVA TØRNBY
MOE, HILDE
MOE, KJELL
MOE, MORTEN RUDI
MOE, PER OTTO
MOE, REIDUN
MOEN, RUNAR

33 073175
33 073175
33 074023
67 544722
67 544722
67 544722
67 541051
51 588626
51 588626
33 047935
22 230612
22 230612
33 321132
33 321132
67 136543
67 136543
22 441979
33 384511
33 384511
33 082954
33 312482
33 312482
33 312972
33 313599
33 312972
33 049500
33 313599
33 312972
33 385721
22 491319
33 045427
33 322047
67 591917
22193018
33 327735
33 048682
67 581004
67 581004
33 327807
33 327807
33 327807
33 327807
33 081094
33 081094
33 081094
33 043220
22 289282
33 073996
33 043220
33 073996
33 043220
22 921269
22 289282
33 328056

52150
22490
14931
14932
14930
18160
11251
11250
15851
15850
15840
10121
12593
12590
12591
12592
15111
15110
51201
51200
52650
11101
11100
20330
10050
16641
21480
21481
13221
13220
18600
18604
18603
12800
18601
12941
12520
15831
21350
11591
11590
20750
21170
18320
18321
18461
19660
53001
12861
21930
12862
12860
12863
15030
21160
21620

MOLID, FRODE
33 043569
MOLID, KENNETH
33 043569
MORG, ANNE MARIE
32 819618
32 894874
MORG, ARIEL
MORG, STEIN
32 819618
MORSTØL, TERJE
33 046466
MOSKVIL, REIDUN
33 062141
MOSKVIL, WILLY
33 062141
MOUM, GEIR-KÅRE H.
33 046730
MOUM, MONA MERETE
33 046730
MOUM, ROLF I.
33 042653
MYGLAND, SIGBJØRN
22 607280
MYHRE, ANNE
33 047512
MYHRE, EGIL
33 047512
MYHRE, FREDRIK
33 047512
MYHRE, MAGNUS
33 047512
MYKLEBOST, ELLEN BANG
67 106577
MYKLEBOST, TERJE
67 106577
MYKLEBUST, ANNE HELENE
67 144568
MYKLEBUST, EGIL
67 144568
MYKLEBUST, STÅLE
33 043737
MURER, HILDE THERESE
33 052222
MURER, PETER
33 052222
MØLLER-HANSEN, ESPEN
74 857356
MORCH, KJELL
33 082420
MAAGERØ, SVEIN
33 383305
MAANUM, GUNNAR E
66 789027
MAANUM, TRINE KAMILLA
66 789027
MAAREN, ARNE-JØRGEN
33 384048
MAAREN, KARIN
33 384048
NAGELL-ERICHSEN, EINAR C. 22 193018
NAGELL-ERICHSEN, EIVIND C. 22 193018
NAGELL-ERICHSEN, EYOLF C. 22 193018
NAGELL-ERICHSEN, TINIUS
67 540915
NAGELL-ERICHSEN, UNNI
22 193018
NATTERQUIST, KRISTINA
22 561250
NATVIG, MARIT
32 812900
NESENGEN, SIV BEATE
33 395251
NESLOW, ARILD
33 322103
NESSJØEN, ANN MARI
33 044845
NESSJØEN, PÅL
33 044845
NEUROTH, WIDO
NIELSEN, BENNY
33 081802
NILSEN, ALF THOMAS
33 052412
NILSEN, ANDREA
33 052412
NILSEN, ANNE GRO
33 396026
NILSEN, ERIK
33 380925
NILSEN, JANNICKE S.
33 387701
NILSEN-MOE, ERIK MARTIN
22 521749
NILSEN-MOE, H.CASPER
22 521749
NILSEN-MOE, PHILIP JULIUS
22 521749
NILSEN-MOE„ GUSTAV FR.
22 521749
NILSEN-MOE„ HALVDAN CASPER 22 521749
NISSEN, PETTER KJÆRGAARD +5468541799
NORBERG, KJELL S
33 384399
NORD, ÅSGEIR
66 821616

21210
17390
18310
21360
17410
13561
17411
13560
14910
14541
14540
14542
19720
20220
13150
51020
13151
21862
21860
15930
18450
22450
19860
21110
21111
21630
15891
15890
15741
10070
17680
17661
19100
17660
20920
22270
52695
19980
15700
16563
16562
16560
16561
20651
10521
10520
10140
10141
15130
14710
20711
20710
12960
13591
19491
13360

NORDBY, TOMAS
NORDLI, OVE
NORDLIE, MICHAEL BARRATT
NORDMO, LARS IVAR
NORMAN, ERIK
NORMAN, GRETA
NORMAN, LIV
NORMAN, NILS
NORMAN, THOMAS
NORMAN-LARSEN, BEN
NORMAN-LARSEN, BRIT
NORMAN-LARSEN, LINE
NULAND, STÅLE CHR
NYBO, HENNING
NYGAARD, JENS-JULIUS
NYGAARD, JØRAN
NYGAARD, ROLF
NYMOEN, LARS KRISTIAN
NYMOEN, SIRI
NYQUIST, SVEIN OTTO
NÆRDE, TURID
NÆSS, EINAR
NÆSS, OLE SLAATTO
NÆSS, TORE
NØKLEBY, ANNE KARIN
NØKLEBY, PER ERLAND
ODNAKK, LARS J.SØNDRÅL
ODNAKK, OTTO JOHAN
OLAUSSEN, KJELLAUG
OLSEN, BJØRNAR
OLSEN, BJØRNAR
OLSEN, EVA BYE
OLSEN, MARIUS
OLSEN, TERJE
OLSEN-NAUEN, ODD
OLSON, PETTER
ONARHEIM, LENA
ONSRUD, ANNA DOROTHEA
OPLAND, NILS O.
OSEBERG, GEIR-ERIK
OSEBERG, GRY ANNE
OSEBERG, HENRIK
OSEBERG, MORTEN
OSVOLD, BIRGITTE
OSVOLD, HELGE
OSVOLD, RAGNHILD
OSWOLD, KJELL
OSWOLD, RAGNHILD BREKKE
OTTEM, LARS
OTTEM, OLE EDUARD
PAULSEN, INGER LISE
PAULSEN, KETIL OLAF
PAUS, NICOLAY
PEDERSEN, ANNE BRIT
PEDERSEN, INGER THEIE
PEDERSEN, LEIF

33 311923
92 038505
33 044542
22 149995
22 143218
22 149995
22 143218
22 149995
33 041930
33 041930
33 041930
22 670779
22 222703
33 073805
63 340646
33 073805
33 055689
33 056575
33 081461
33 047442
33 045120
67 140697
33 082965
33 082965
33 050617
33 044566
33 044566
33 046873
33 073235
33 357809
94 123465
67 580647
94 123465
33 045168
33 041325
33 050227
33 041777
33 331158
33 331158
33 331158
33 331158
33 073044
33 070945
33 070945
33 070939
33 070939
33 042695
33 042695
33 048647
33 048647
22 147761
33 326318
33 044681
33 045893

99

19490

PEDERSEN, OVE

33 044681

16830

RØD, KJELL ANDERS

33 063077

19390

PEDERSEN, SVENN

33 041918

17891

RØED, BJØRG

33 082058

13361

PEDERSEN, THOMAS

33 074787

53080

RØED, FREDDY

33 046840

13590

PEDERSEN, ØYSTEIN R.

33 326318

15320

RØED, ODD

33 081713

15650

PETTERSEN, DAG P.

33 317970

15321

RØED, SIDSEL

33 081713

19870

PETTERSEN, PER-ØYVIND

67 530136

17890

RØED, ØYSTEIN

33 082058

21570

PETTERSEN, PÅL

95 020580

19991

RØGEBERG, KRISTINE

33 368294

12402

PETTERSON, GRETE

33 325880

16940

RØGEBERG, OLAV

33 082574

16480

PETTER SON, HÅKON

33 042127

15593

RØKAAS, ESPEN

12400

PETTERSON, KNUT

33 325880

15591

RØKAAS, GRETHE

33 460675

12401

PETTERSON, KNUT ERIK

22 602920

15592

RØKAAS, PER

33 460675

10392

PRYTZ, CHRISTIAN

33 073722

15860

RØKAAS, TRINE

11830

PRYTZ, ERIK

67 514669

11461

RØREN, ANNE SOFIE

11831

PRYTZ, SONNIE

67 514669

20730

RØRAAS, ANDERS E

22340

QVALE, ERLING PAUL

67 146594

20990

RØSTEN, PER

+96 6873150

15280

RALFS, EVA HAUGE

22 144426

11140

RAAEN, ERIK

33 073640

16660

RASCH, JAN-HENRIK

33 041972

11142

RAAEN, ESKILD

33 073640

20700

RASCH, OTHELIE H.

33 041972

11141

RAAEN, EVA

33 073640

13281

RASMUSSEN, ANNIKKEN HØEG 22 145250

10682

RAAEN, FREDRICK

33 046892

16211

RASMUSSEN, JR. OLA HENRIK

33 399100

10681

RAAEN, HEGE

33 046892

13280

RASMUSSEN, KNUT

22 145250

10680

RAAEN, JAN

33 046892

16210

RASMUSSEN, OLA HENRIK

33 399100

10683

RAAEN, JANICKE

33 046892

19060

RAVLO, IVAR

33 070799

20180

SAGA, ARE

22 605482

19061

RAVLO, MARTIN

33 070799

22350

SAMSING, ELISABETH

33 041919

51870

RAVNDAL, BJØRN

33 337632

20071

SAND, GAIL REIDUN

21940

REFSUM, JAN

22 605225

20070

SAND, INGMAR

21950

REFSUM, OLE CHRISTOFFER

22 505216

16340

SARTZ-KNUDSEN, ARNE

12710

REIERSEN, FINN

33 044521

16740

SARTZ-KNUDSEN, ERIK

22 492944

12711

REIERSEN, RITA

33 044521

10580

SCHIA, JOHN

67 123602

+46 8423963
67 149451

22 492958

52010

REIERSEN, THOM

33 047608

22241

SCHILLING, PETER FREDRIK

22 441092

51561

REIMERS, EBBA MARIE

22 147610

22240

SCHILLING, TURID ANN

22 441092

5 1560

REIMERS, HENRIK PETER

22 147610

20120

SCHJÆRVE, HELGE

22 140124

10041

RIEBER-MOHN, CARL K.

22 521446

20121

SCHJÆRVE, IDA

22 140124

10040

RIEBER-MOHN, ELFI J.

22 521446

13371

SCHJÆRVE, LISE

22 447926

52080

RIISE, ØYVIND

33 043014

13370

SCHJÆRVE, WILHELM

22 447926

18820

RIISNÆS, HARALD

33 048031

21650

SELMER, CHRISTIAN B

33 390428

18090

RINGVOLD, HELEN M.

22 147807

15501

SELMER, ELLEN BERG

22 142606

16610

RINGVOLD, KRISTEN

33 330040

21651

SELMER, ERNA

33 390428

21920

RISMYHR, EIRIK

95 106041

15500

SELMER, LORENTZ

22 142606

22460

ROBERG, SVEIN

33 368218

11420

SELVIG, GUNNAR ARVE

33 779302
33 779302

18650

ROGNE, KÅRE

33 042875

11421

SELVIG, KARIN

17300

ROJAHN, SØLVI ØIA

33 324484

10890

SEMB, JOHAN

33 073242

18440

ROJAHN, THEO

33 324484

50930

SJUVE, FINN

32 893444

16180

ROSANDER, PETER

33 047195

50800

SJØBLOM, ERIK

67 568296

20870

ROSENG, SISSEL

33 082331

19620

SJAASTAD, ANNE

90 785133

19140

RUSTAD, LARS

33 320595

21051

SKALSTAD, BETTY ANN H.

33 045792

19142

RUSTAD, LINE

33 320595

21770

SKARBØVIK, HANS

19141

RUSTAD, SISSEL HAGEN

33 320595

22391

SKARE, BERIT I.G.

67 580105

21450

RUSTEN, EIVIND

33 319454

22390

SKARE, KNUT

67 580105

17201

RYGG, ANN-BETH

33 327182

22550

SKARSGÅRD, LARS CHRISTIAN 66 981480

17200

RYGG, ROLF

33 327182

22551

SKARSGÅRD, NICOLAI

12160

RYGH, ODD

22 442756

50580

SKAUG, INGAR

17830

RYNNING, ERIK

22 496967

16650

SKAUGERUD, ERIK

33 312066

16833

RØD, CHRISTOFFER

33 063077

21711

SKAVRAKER, EVA

33 324846

16831

RØD, HANNE

33 063077

21710

SKAVRAKER, KJELL

16832

RØD, JOACHIM

33 063077

10570

SKILNAND, JOHNNY PLATH

33 324846
22 520731

100

66 981480

22700
21260
21240
10900
19810
10901
21040
21041
11001
11000

51550
20160
13080
19680
50810
11650
21680
11651
52730
15420
15422
15421
18681
10940
21331
18371
18373
18372
19480
18370
20740
21661
21660
52140
21840
22231
22540
22232
22230
17050
18111
18112
17981
17980
18110
17982
20461
20460
19990
20270
13250
17460
13350
18810
11332
11330

SKILNAND, RUBEN
SKJEGGESTAD, MAGNUS
SKJELBRED, HENNING
SKOGSHOLM, KJELL
SKOGSHOLM, KJETIL
SKOGSHOLM, LAILA
SKOLAND, ARNE
SKOLAND, SANDRA LINE M.
SKOMEDAL, BRITT HERDIS
SKOMEDAL, GUNNAR33 044212
SKORGEN, EINAR
SKOVLY, VIBEKE
SKUTLE, HARALD
SKAANE, ELSE
SKÅR, ÅSMUND
SKAARNÆS, JØRGEN
SKAARNÆS, KATRINE
SKAARNÆS, KRISTIAN
SKÅTUN, HELGE
SLEIPNES, ANDREAS
SLEIPNES, MAY GUNN
SLEIPNES, TORE
SLAATTO NÆSS, INGFRID
SMITH-KIELLAND, PÅL
SNEVE, LIV
SOLBERG, ANN THERES
SOLBERG, MONA
SOLBERG, RICHARDT
SOLBERG, SONJA IRENE
SOLBERG, SVERRE
SOLBERG, TINA
SOLERØD, GERD
SOLERØD, KJELL
SOLLID, JAN
SOLLID, VALBORG
SOLLIE, BØRRE
SOLLIE, HANS OLAF
SOLLIE, RAGNHILD
SOLLIE, SIMEN
SOLLIEN, ASTRID
SOLUM, ALEXANDER
SOLUM, ANITA
SOLUM, MAGNUS
SOLUM, OLAV THORVALDSEN
SOLLIM, PER OLE
SOLUM, TORIL T.
SOMMERVOLD, INGUNN
SOMMERVOLD, LASSE
SPERRE, PÅL
SPETALEN, EIGIL STRAY
SPETALEN, ØYSTEIN STRAY
SPETAAS, TERJE
SPITEN, JOHAN NYRERØD
STANGELAND, HELGE
STAUBO, CHRISTIN
STAUBO, KNUT E.

33 438973
33 043756
33 042972
33 043756
33 310620
33 310620
33 044212
55 341665
33 041805
67 146788
33 044966
22 522183
33 049070
22 184534
33 331962
33 042317
33 042317
33 042317
33 323000
33 041313
33 046330
33 046330
33 046330
33 042016
33 048212
33 049508
33 322351
33 322351
33 051659
33 051659
67 140771
67 140771
67 140771
33 073118
33 046363
33 046363
33 776994
33 776994
33 046363
33 776994
67 124677
67 124677
33 368294
22 446622
22 558791
33 043651
66 992741
33 052463
22 490994
22 490994

11333
11331
21181
21183
11170
21180
10640
21182
13420
13422
50170
14101
14850
22730
22731
22732
22740
18550
20810
20800
20840
16541
16540
16542
51850
21970
21971
19040
10320
18742
52620
18741
18740
52670
12211
15270
17930
22421
19910
17710
18780
15470
50440
15742
15743
17550
52040
16231
16230
17730
22120
54000
12030
22210
19790
16220

STAUBO, MARINA
STAUBO, TRILLE
STEEN, ARILD
STEEN, ERIK
STEEN, JAN FR6LICH
STEEN, KARIN
STEEN, KAARE DANIEL
STEEN, MORTEN
STEFFENSEN, ARNE OLAV
STEFFENSEN, ILONA WESTPHAL
STEINNES, ARILD
STEINNES, MATS
STEINSRUD, OLA
STENBERG, BENT
STENBERG, LIV KOLSTØ
STENBERG, THEA KOLSTØ
STENBERG, TOBIAS KOLSTØ
STENEHJEM, JAN
STENERSEN, KRISTOFFER
STENERSEN, OLE
STENERSEN, TURID
STENHAGEN, JAN GUSTAV
STENHAGEN, TOVE
STENHAGEN, TRINE
STORESUND, KNUT H
STORMOEN, HANS ERIK
STORMOEN, TONJE
STRAND, HÅVARD JANGÅRD
STRØM, AUDUN
STRØM, CRONJE
STRØM, HARALD CHRISTIAN
STRØM, MARIA
STRØM, NILS ERIK
STRØMBERG, KETIL
STRØMHAUG, INGER JOHANNE
STRØMME, PETTER
STRØMMEN, SIMEN
STÅLUNG, CONNY
SUNDE, EIRIK
SUNDSTEN, ALEXANDER RYE
SVELE, JOHAN
SVENDHEIM, KARSTEN
SVENDSEN, HARALD
SVENDSEN, KRISTOFFER
SVENDSEN, ØRJAN
SVENDSRUD, KJARTAN
SVENDSRUD, ROY
SVINØ, BRITT
SVINØ, ODD
SVÆREN, EINAR
SWIFT, PER ALBERT
SYVERTSEN, RUNE
SÆTRE, JAKOB
SØBAKKSVEEN, HARALD
SØRBYE, MAGNUS
SØRBØE, SVEIN ERIK

22 490994
22 490994
33 776560
33 776560
22 506539
33 776560
22 557929
33 776560
33 044205
33 044205
33 401936
33 401936
22 184339
33 053188
33 053188
33 053188
67 555775
33 332211
33 047053
33 046627
33 047053
22 449966
22 449966
22 525262
33 338480
90 608340
90 608340
33 070842
33 073857
33 045200
93 042122
33 045200
33 045200
33 046168
33 045766
33 399568
33 041831
22 522365
33 073856
67 122910
33 052663
33 328245
33 398300
33 046873
33 046873
33 046284
33 046284
33 055359
33 055359
33 044041
33 330021
33 327719
33 073227
33 330660
33 046084
33 047841

101

16651

SØREBØE, BJØRG

33 312066

11641

TAHTI, EDEL

33 074119

18561

SØRENSEN, GRETHE

33 045015

11640

TAHTI, RAIMO

33 074119

18560

SØRENSEN, JAN FRIBERG

33 045015

19350

TØNNESEN, BJØRNAR GARMANN 33 042211

21050

SØRENSEN, MORTEN

33 045792

18402

TØRÅSEN, DAG EINAR

92 252822

13401

SØRSDAL, MAY

33 046226

18401

TØRÅSEN, DAGFINN

33 326025

14180

SØRAAS, BAARD

33 325643

18400

TØRÅSEN, INGER UNNEBERG

33 326025

51030

TANDBERG, CAROLINE

22 449066

12731

ULLRING, BODIL

22 434423

53410

TANDBERG, ØIVIND

33 777143

12730

ULLRING, SVEN

22 434423

21301

TANGEN, ELISABETH

33 073727

19961

ULMO, ASTRID

33 046456

21300

TANGEN, HANS OLAV

33 073727

15010

UNDRUM, OLE FR.

33 044327

19190

TANGEN, MAX J.

33 074619

14520

URDSHALS, KARL

34 088340

21310

TANGEN, TOVE R.

33 073381

14521

URDSHALS, RIGMOR

34 088340

20430

TANGSTAD, CHRISTIAN

67 547697

17031

URKEDAL, ESPEN ONSRUD

33 050227

12951

TANGSTAD, KARI

33 399365

17030

URKEDAL, PETER

33 050227

12953

TANGSTAD, OTTO

33 399365

20370

URNES, VEGARD

33 321572

12950

TANGSTAD, STEFFEN

33 399365

20490

URSIN-HOLM, BJØRN MORTEN

67 134940

12952

TANGSTAD, TRULS

33 399365

16050

USTAD, BJØRN

33 043198

53000

TANKRED-NILSEN, PER

33 387701

14940

USTAD, VILDE NICOLINF

33 041198

5(1020

TASHIRO, SHINICHIRO

15480

VALEN, SVEIN CHR.

22 500151

22070

TEIGEN, JENS GUNNAR

66 848286

52110

VANGSNES, KJETIL

33 073815

21000

TELLEFSEN, CHRISTINA

33 081950

19250

VEBERG, ANDREAS

33 046040

21530

TELLEFSEN, JANET

33 081950

22370

VEIERØD, ESPEN

90 769340

12462

TENDEN, PER AUBREY BUGGE

33 313523

11310

VELLE, BRIT ROSENBERG

67 590742

12460

TENDEN, PETTER

33 313523

10800

VESTLIE, JORUNN MARIE

33 044190

21890

THANH, HUYNH NGUYEN

33 074447

10802

VESTLIE, SJUR

33 044190

21820

THAULOW, ERIK

67 590981

10801

VESTLIE, TOR

33 044190

22720

THEM-ENGER, HANNE

33 081994

15400

VESTLIE, LLF

33 046814

22100

THEM-ENGER, MARIUS

21320

VESTSKOGEN, PIA

33 058660

20060

THIM, NILS PETTER

33 323393

18721

VIKSE, CLAUDIA ANN

33 324584

22531

THOMAS, SEAN-CHRISTIAN

33 081497

18722

VIKSE, PAUL

33 324584

22530

THOMAS, TIMOTHY STEPHEN

33 081497

18720

VIKSE, THORTSEIN

33 324584

17000

THONHAUGEN, GØRAN

32 090227

22790

VILNES, EVEN

33 082541

17831

THOREN, VIGDIS

22 496967

22580

VILNES, OLA

33 082541

10150

THORESEN, KNUT

33 047006

10271

WAHLSTRØM, EINAR

22 148517

53030

THORGERSEN, JAN ERIK FI.

33 070120

10270

WAHLSTRØM, SIRI

22 148517

20580

THORKILDSEN, BJØRN

22 144485

22110

WALSTAD, TRYGVE

22 494389

20581

THORKILDSEN, MOJO HELMER 22 144485

50590

WANG, JAN EYVIN

67 121997

20582

THORKILDSEN, PER HELMER

22 144485

51400

WANG, PER KRISTIAN

22 717847

20450

THORSEN, KRISTIAN

33 112306

18620

WAREMBOURG, NATHALIE EYDE 22 503012

20451

THORSEN, TRULS EMIL

33 112306

14140

WARHOLM, ODD

33 082921

12691

TIDEMAND, KARIN

22 502817

17611

WASSEND, SISSEL

32 784032

12690

TIDEMAND, O. GRIEG

22 502817

17610

WASSEND, SVEIN

32 784032

16320

TIDEMAND, OTTO GREGARD

22 148930

52090

WATHNE, KRISTIAN

33 048646

16321

TIDEMAND, RIKKI

22 148930

21500

WEBERG, TOR BJØRN

22 733949

14980

TJØNNELAND, TOM ERIK

67 531089

18021

WEBSTER, ANDREAS

22 561418

21290

TOFTEGAARD, FREDRIK F.

18280

WERRING, ESPEN ALEXANDER 22 443061

19811

TORP, ANNE VIGDIS

33 042972

10501

WESSEL, BJARNE H.

33 370997

11890

TORØD, GUNNAR J.

33 082790

10500

WESSEL, ELSE-MARGRETHE

33 370997

11891

TORØD, MARGIT.

33 082790

17900

WESSEL, MARTHE KAROLINE

33 070179

19730

TROLSRUD, CECILIE C

90 088580

14420

WESTBYE, JAN

33 047506

13980

TRONSTAD, LEIF

67 536777

14390

WIENPAHL, CHRISTIAN

22 553627

20020

TRONSTAD, LEIF

67 538852

22610

WIIK, TERJE

67 542317

20021

TRONSTAD, AASE RUDI

67 538852

22600

WIIK, THOMAS K.

10590

TSCHUDI, ELISE MARGRETHE

22 144967

12060

WILHELMSEN, FINN

67 367126

12440

TSCHUDI, HENRIK B.

22 558659

13330

WILHELMSEN, JULIE

22 502268

10591

TSCHUDI, HENRY

22 144967

13333

WILHELMSEN, NINNI

22 502268

102

13331
50550
10920
10921
20820
10922
19370
12040
12170
10420
10421
16431
16430
21800
50900
22640
20921
20830
15330
18840
18710
20201
20200
20510
12650
17320
22080
20610

WILHELMSEN, THOMAS
WILHELMSEN, WILHELM
WILLE, ANNI
WILLE, CAMILLO
WILLE, JON CAMILLO
WILLE, TOM FREDRIK
WITTUSSEN, MAX-OLE
WOLD, ASTRID S.
WOLD-PEDERSEN, JØRN
WOOD, ANNE DANIELSEN
WOOD, ROBERT JOSEPH
WAAGE, BENTE
WAAGE, MORTEN
WAAGØ, BJØRN
YAMADA, KAZUHIRO
YOKOSUKA, KOICHI
YTTEBORG, GUNVOR MARGR.
ZAJC, LUDVIG
ØDEGAARD, KRISTIAN
ØDEGÅRD, ERNST OVE
ØDEGÅRD, THOR EGIL
ØGLÆND, BEATE WESTBERG
ØGLÆND, HENNING
ØIEN, EDVARD CHRISTOFF
ØKSTAD, TOR MAGNUS
ØRGERSEN, SVERRE
ØRVIK, ANDRE
ØYGARD, HARALD

22 502268
33 044333
33 044333
33 044333
33 044333
33 073265
33 399013
32 890102
67 539352
67 539352
33 315547
33 315547
33 322046
22 442847
22 501296
33 045168
22 692708
33 380385
90 135290
22 521263
22 521263
67 555776
33 082252
33 315516
22 493736
22 552665

11660
11661
20211
20210
17671
17670
20991
14530
19440
19441
15870
21780
17540
16860
15170
21590
18500
21640
20690
20691
20692
19300
21962
21960
21961
15401
16800

ØYHAUGEN, EVA
33 081688
ØYHAUGEN, STEINAR
33 081688
ÅBYHOLM, REIDUNN
22 146646
ÅBYHOLM, THOMAS
22 146646
AAKVAAG, RUTH KLEPPE
22 447822
AAKVAAG, TORVILD
22 447822
AANDERUD, TORILD
+34966873150
AANERUD, ARNE
33 044175
AANSTAD, PER
33 049406
AANSTAD, SOLVEIG
33 049406
AARSKOG, KARL PETTER
33 346900
AAS, JOHS. MARTIN
33 044465
AAS-HANSEN, ULF
33 044261
AAS-HAUG, JON ANDERS
33 081069
AASE, GUNNAR
33 317262
AASENDEN, GRETHE
33 311273
AASGAARD, HENRIK HAGELSKJR 69 254901
AASHEIM, ASBJØRN ØSTNÆS 32 839608
AASHEIM, BJARNE
67 540379
AASHEIM, BJØRG
67 540379
AASHEIM, KENNETH
90 028336
ÅSHOLT, ARNE
67 580647
ÅSMYR, CHRISTER
67 530720
ÅSMYR, PER-ERIK
67 530720
ÅSMYR, WIVI
67 530720
AASS, BEATE
AASS, HÅVARD HOEL
33 043394

Medlemmenes handicapfordeling
HCP

Alle

Herrer

Damer

0-12
12-24
24-36
Grønt Kort

77
263
478
359

73
234
328
196

4
29
150
163

Resterende medlemmer har registrert hcp i andre hjemmeklubber.
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Gratulerer!
Det er med stor glede vi gir dette jubileumsheftet til hvert enkelt medlemi anledning klubben og banens 10 års fødselsdag. Slik utviklingen har vært i disse
10 årene, kan vi med lett hjerte se fremover og gratulere. Vårt eget nære engasjement gjennom mange år og med den erfaring vi har fått, gjør at vi med sikkerhet
kan si at alt nå er i de beste hender.
Kravene og utfordringene endrer seg i en bane- og klubbs utvikling.
Problemene er ikke lenger å få nok medlemmer, sikre inntektsiden i budsjettet og
å skaffe kunnskap om denne vanskelige produksjonen: gress for mennesker, golfkøller, piggsko, soppangrep, tørke, flom og is vintre. Høy kompetanse preger både
klubb og bane. Klubben har fått solid erfaring med turneringsvirksomhet og opplæring. Samarbeidet har fått sine faste former som fungerer til alles tilfredshet.
Nå er spørsmålene: Hvordan skal alle få spille så mye de ønsker og til de tider
de ønsker ?
Hvordan skal vi tilgodese både medlemmer som vil ha flest mulig turneringer
og medlemmer som ønsker et rolig mosjon-spill? Når og hvor skal opplæring
finne sted?Ihvor stor utstrekning skal ikke-medlemmer få slippe til på banen?
Målsettingen på Borre har gjennom alle år vært å ha en bane i toppsjiktet, for
ikke å si den beste banen hvor alle skal trives. Konkurransen blir stadig større med
nye baner hvor primærinvesteringene er mangedoblet det beløp som i sin tid ble
lagt i bakken hos oss. Det er positivt å se hvor fint også vår bane følger opp med
stadige forbedringer.
Kravene til golferene blir også større med intens utnyttelse av banen. Det
hviler et stort ansvar på hver enkelt av oss når det gjelder etikette både vis a vis
våre medspillere og når det gjelder oppretting av de skader våre baller og køller
forårsaker på gresset.
Klubben har aldri hatt problem med å finne tillitsvalgte som alle har gjort en
stor innsats. Skal dette kunne fortsette, må vi kanskje legge opp til å fa med flere
som kan dele ansvaret slik at ingen blir utbrent for kravene bare øker.
Vi vil avslutte med å si at Borre Golfbane og Borre Golfklubb har de beste
forutsetningene til å videreføre de målsettinger som lå til grunn for etableringen
og til å ta de utfordringer som kommer. Vi ønsker alle som har tilknytning til
denne banen enten det er som medlem, som gjestespiller, som ansatt eller på eiersiden alt godt i årene som kommer.

Liv og Hans
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Hans og Liv på veien fra Semb Hovedgård. For Borre Goddubb har de
etterlatt seg en bane og et miljø som vi alle har glede av.
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