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Den gronne besettelsen på Åstveit



Johnny Alvheim og Dan Karlsson i dyp konsentrasjon på jakt etter den perfekte puttelinjen på hull nr. 1. Forsidebilde: Svein Oliver Vedaa slår ut på hull 1, ca 1972.
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Kan man ha det bedre som golfer på Åstveit enn å lade kanonen på idylliske «sekseren» i retning Jordalen?
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Siren Larsen, Brit Steen, Jan Greve og Daniel Lunde jubler.

Damene gjør seg klar for spill. Fra venstre: Mary Powel, Anne-Lise Namtvedt, Tove Rogde og Inger Gerny Lind
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Ole Vedaa var en stor ressurs for klubben i mange år, og var også klubbens sekretær på midten av 90-tallet. Her ”spiker”  han hull 9 i 1972.
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Johan J. Horn slår seg ut av bunkeren i 1973
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den gronne besettelsen på åstveit

Redaktør:
Jan Arild Larsen

Fakta og statistikk: 
Ørjan Larsen

Hull 4 og 5 i 1966. (Foto: Universitetsbiblioteket i Bergen)
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Kilder til ”Den grønne besettelsen på Åstveit”:
Bilder, utklipp og fakta i denne boken er blant annet kopiert fra Golf Entusiasten, medlemsblader, Bergens Tidende, Bergensavisen,  

Norsk Golf, Morgenavisen, i tillegg til bilder lånt av Vigdis Meyer, Daniel Lunde, Jan Arild Larsen, Ørjan Larsen, Leif Åstveit, Alan Falconer,  
Jarle Nordahl og Rolv Grimstad. 

Det har ikke vært mulig å finne opphavet til alle bildene som er brukt i denne boken. Vi takker for bruken av bildet i denne boken  
til de det skulle gjelde.

”Norges raskeste golfrunde” ble spilt på Bergen Golfklubb den 6. juni 1999, med tiden 12 minutter og 33 sekunder!
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forord

Skrevet av  
Ørjan Larsen, Bergen, desember 2017

I 2014 fikk klubben en e-post fra Alan  
Falconer fra Edinburgh i Skottland. Han  
ettersøkte informasjon om sin bestefar,  
Thomas Burns Wilson, som skulle ha  
designet en golfbane et sted i Norge i  
30-årene. Det skulle vel aldri være Bergen? 
Denne henvendelsen satte for alvor i gang  
klubbens prosess med å få nedskrevet  
”Bergen Golfklubbs historie” 

Falconer pirret oss helt klart til en historisk  
gjennomgang, og etter diverse under- 
søkelser fant vi frem til to gamle historier om 
klubbens oppstart skrevet av Johan Horn 
på 70-tallet, hvor Wilson var nevnt. Etter 
mye om og men fikk klubben besøk av Alan 
Falconer i 2015. En egen bok kunne sikkert 
vært skrevet om Wilson selv, men klubben 
fikk uansett verdifull informasjon om hvem 
han var, og god forståelse for bidraget han 
gjorde ved Bergen Golfklubbs oppstart.  
Av Falconer fikk vi også et bilde av Wilson  
og en artikkel hvor han omtaler byggingen 
av banen i 1938.

Klubbens historie skulle vært skrevet 
for mange år siden. Temaet har vært på  
bordet  i flere tiår, ”vedtatt og bestemt” 
av klubbens styre mange ganger. Det har 
ikke manglet på anledninger og milepæler.  

”Klubben må få informasjon og historier fra  
ressurspersoner som vet mye om klubben før 
de går bort” har blitt uttalt i forskjellige former.  
Klubben har imidlertid ventet i det lengste,  
og mange av de personene som satt med  
unik informasjon om klubben er ikke lengre 
med oss. Vi håper uansett vi har fått med 
oss de store og viktige hendelsene her i  
”Den grønne besettelsen på Åstveit”.

De siste årene har blitt brukt til å lese  
igjennom og organisere alle dokumenter 
klubben har, i tillegg til å innhente  
informasjon om klubben fra andre kilder.  
Det har vært lite systematikk i klubbens  
arkiver og denne prosessen har tatt mye  
lengre tid enn antatt. Ironisk nok har de 
mest systematiske dokumentene vært 
de eldste, fra 40, 50, 60 og 70-tallet. Disse  
dokumentene har vært lagret på loftet i  
garasjen, godt skånet for innfall fra ansatte, 
komitèer eller dugnader om å rydde og kaste 
”gammelt rot”.

Klubben har utgitt årbøker siden  
70-tallet og medlemsblader siden 
80-tallet, men det har ikke vært mange  
eksemplarer å oppdrive i blant klubbens egne  
dokumenter. Mesteparten av de årbøkene 
og medlemsbladene som har vært kilder til 

boken, i tillegg til store mengder avisutklipp, 
scorekort, sportslige resultater o.l., har jeg 
selv tatt vare på som medlem av klubben 
siden 80-tallet. I ryddeprosessen i klubbens 
dokumenter har vi heldigvis funnet en del 
avisartikler som omtaler klubben fra 60-70 
tallet, hvor et lite utvalg er med i denne bo-
ken.  Bortsett fra de få bildene som henger 
på veggene i klubbhuset og bilder lagret di-
gitalt på hjemmeside o.l. fra det siste tiåret, 
har klubben knapt hatt et eneste bilde i sine 
arkiver. Mengder av klubbens arkiver ble kas-
tet i et overivrig ryddetokt av klubbens pro/
daglige leder på slutten av 1990-tallet; vi 
nevner ikke navn, men proene er kronolo-
gisk oppført under kapittelet ”Trenerne/Pro-
ene”.....Heldigvis reddet klubbens sekretær, 
Stein Leganger Myrdahl, deler av materialet 
tilbake fra søppelkonteineren, men det var 
nok mye som forsvant. 

Det klubben derimot har tatt vare på er en 
god samling av Golf Entusiasten fra 60 og 
70-tallet. Dette har vært en god kilde til  
informasjon om klubben, både i tekst og  
bilder, fra denne tiden. Vi må også nevne 
noen unike bidrag fra våre medlemmer;  
et avisutklipp fra Morgenavisen fra 1936  
som vi fikk av Vigdis Meyer; og masse bilder 
fra 70-tallet som vi har fått låne av klubbens 
daværende sekretær, Daniel Lunde. 
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Mesteparten av dette historieverket er ført 
i pennen av vårt medlem – og min far -  
pensjonert journalist i Bergen Tidende  
Jan Arild Larsen. Undertegnede har vært 
faktasamler og dokumentdetektiv. Som 
en av klubbens tidligere elitespillere og  
nåværende daglig leder/pro er jeg en av de 
personene denne historikken omhandler.  
De familiære båndene til klubben blir 
ikke akkurat svekket ved at min mor har 
vært medlem siden midten av 1960-tallet.  
Leseren av dette verket har ikke noe an-
net valg enn å ta dette med et humoristisk  
perspektiv. Det var nok en slik ”inside” va-
riant det måtte bli, om klubben noensinne 
skulle få skrevet sin historikk.

Vi kan trygt kalle denne boken for en ”light” 
versjon av Bergen Golfklubbs historie. Det er 
perioder og temaer det er mulig å dykke mye 
dypere ned i. Utifra våre ressurser og tid har 
vi valgt å prioritere helheten – og det eldste 
stoffet. 

Vi håper uansett at ”Den grønne besettelsen 
på Åstveit” kan gi leserne og medlemmene 
en rød tråd om de 80-årene klubben har  
eksistert- med noen sidesprang ned i  
detaljene. De gamle medlemmene skal  
kjenne seg igjen, og de nye medlemmene vil 
lære hvor klubben kommer ifra.Forsiden av Golf Nytt nr. 2 fra 1994: Ørjan Larsen svinger, mens Silje Paulsen og Ole Åstveit evaluerer.
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På bildet er bl.a Else Silchenstedt (fremst); 
Christian Borgen (lengst til høyre);  

Ruth Pedersen (nr. to fra høyre);  
og Inger Gerny Lind (nr. fire fra høyre).
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“takk for en hyggelig runde”

Skrevet av  
Jan Arild Larsen, 5106 Øvre Ervik

Golf er fascinerende enkelt – og samtidig  
irriterende vanskelig. Det handler jo ikke om 
noe annet enn å få en liten, kompakt rund 
ball som er minimum 42.67 mm i diameter, 
har rundt 336 fordypninger på overflaten og 
ikke kan veie mer enn 45.93 gram ned i et  
hull som har en diameter på 108 mm og en 
dybde på minst 100 mm – ved hjelp av inntil 
14 køller i en bag.

I 80 år har vi i Bergen Golfklubb holdt på 
med denne «leken», og da kan det være på 
tide å stoppe opp litt og trekke pusten rent  
historisk. Spandere på oss noen tanker om 
hvor flaksen og heldig klubben var som i 
1937 fant egnet jordbruksland like uten-
for bykjernen – med en eier som både var 
golfspiller selv, og hadde interesse for å ut-
vikle eiendommen sin på Åstveit. Klubben 
kom så å si til dekket bord, og vi sitter der  
fremdeles. Så får det heller høre til livets 
mer kuriøse innslag at leiekontrakten  
klubben signerte med Rasmus Meyers Legat  
inneholdt en passus om at vi hadde lov til 
oppføre et badehus i Odinsbakken.

De første stifterne og gründerne av klub-
ben skal ha honnør for sitt pågangsmot og  
dugnadsånd, men gode historieskrivere 
var de ikke. Bergen Golfklubb har aldri hatt 

Bergen Golfklubb 1937-2017

sin historikk, så det var på høy tid at «noe»  
skjedde. Ressursene har ikke strukket 
mer til enn en «lettversjon», der hoved- 
poengene har vært å få frem i rampelyset  
de mest sentrale begivenhetene fra  
klubbens liv og levnet – både sportslig og 
sosialt. 

Et tydelig trekk avspeiler seg – Bergen  
Golfklubb har gått fra å være en country-
klubb med snobbepreg, der blazer, pene 
kjoler og selskapelig samvær blant venner, 
kollegaer og forretningsforbindelser var 
like naturlig som pokalturneringer og golf- 
uker – til dagens folkesport der den «grønne 
besettelsen» har forvandlet golfen til en av 
landets største særidrettsforbund med over 
100 000 registrerte spillere. Mange av våre 
godt voksne medlemmer vil minnes den  
tiden da man måtte søke skriftlig om å få lov 
til å melde seg inn i klubben. Først når man 
var «godkjent» av to voksne medlemmer, 
var porten åpen inn til denne spennende  
aktiviteten. BGK fremsto som eksklusiv og 
lukket!

En gang i tiden var det klubbsekretæren 
– honorary secretary – som styrte BGK 
fra dag til dag-basis sammen med den  
profesjonelle treneren. I dag er BGK en liten,  

velfungerende moderne bedrift med  
fastansatt stab i tillegg til styret – og over 
1000 medlemmer.  Klubben vår var en gang 
enerådende på golf i Bergensregionen, i dag 
er vi en av flere klubber, baner og konkur- 
renter. Det skal ikke glemmes at BGK var  
pioneren der mange rause og snille «on-
kler» hjalp til både økonomisk og ellers. 
Deres gavmildhet og idealistiske støtte lig-
ger i bunn på det klubben driver med i dag!  
Snobbene følte ansvar for sin klubb.

Sportslig har klubben mange spennende  
resultater og plasseringer å vise til. Banen 
vår har alltid hatt et ry for å være trang,  
smal, vanskelig, morsom og utfordrende. 
Ikke uten grunn ble det sagt at spilte du 
godt på Åstveit, så tilhørte du Norgeseliten. 
I denne historikken har vi prøvd etter bes-
te evne å få en oversikt over klubbens og  
spillernes beste prestasjoner. La det være 
klart – vi har fostret mange glimrende  
golfere på Åstveit! De aller fleste av våre 
medlemmer nøyer seg imidlertid med  
selskapsrunder og de ukentlige konkur- 
ransene – golf er også rekreasjon og folke-
helse. I vår grønne verden er det få kom- 
mentarer som klinger bedre enn det høflige 
og klassiske: «Takk for en hyggelig runde!» 
ved utkanten av green’en på hull 9 eller 18.
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Golf dukket opp i Norge rundt det forrige  
århundreskiftet. I begynnelsen var det  
engelske turister og laksefiskere som tok  
køller og baller med seg i bagasjen over 
Nordsjøen. Flere høyfjellshoteller fikk laget 
i stand små, enkle trehullsbaner. Selveste 
Kronprins Olav ble avbildet i hagen på Bygd-
øy Kongsgård med en golfkølle i 1910, uten 
at det utløste noen golf-feber i ski- og skøyte-
landet Norge. Den lille klikken golfentusiaster  
måtte vente helt til 1925 før det skjedde noe av  
betydning for sporten – da ble Oslo Golf-
klubb stiftet. I det første styret satt handle- 
kraftige menn fra det øvre sosiale 
borgerskapet i hovedstaden – fem skips- 
redere, to grosserere, en professor, en general- 
direktør, en advokat og en redaktør. Kanskje 
ikke så rart at golf i Norge i mange, mange år 
slet med snobbesport-stempelet?

Da Bergen Golfklubb så dagens lys i mai 1937, var det ikke fordi ”det  
brede lag av folket” forlangte at nå var det på tide at golfsporten fikk  
levelige vilkår i Norges nest største by. For folk flest mot slutten av 
1930-tallet var golf et fremmed begrep, en ukjent sport. De fleste  
hadde mer enn nok med å sikre seg ”salt i grauten”, tilværelsen var tøff for  
mange, golf var ikke inne på ønskelisten hos nordmenn – enn si  
bergensere. Det vil si – for noen få driftige entusiaster fra det øvre  
samfunnsskiktet var den nok det! De ga seg ikke før de hadde stablet 
både klubb, bane og trener på beina...

To år senere  – i 1927 – ble Borregaard Golf- 
klubb i Sarpsborg stiftet, nærmest som en 
ren bedriftsklubb for hjørnestensbedriften  
Borregaard Fabrikker. Selveste General- 
direktør Hjalmar Wessel lot seg velge til 
”Præsident” for golfklubben. Bakgrunnen for 
dette noe spesielle opplegget var de mange 
engelskmenn som hadde sitt arbeid ved  
fabrikken. Ingeniører og funksjonærer fra de 
britiske øyer jobbet i årevis hos Borregaard, 
og i den erkebritiske atmosfæren hørte golf 
hjemme. Savnet var stort! Det sies at de  
første fire hullene var nok til å dempe den 
verste spilleabstinensen blant britene!  
Allerede i 1929 ble banen utvidet til 9 hull. 
I Oslo var det også ”draive” og handlekraft 
blant golfklubbens medlemmer. Banen på 
Bogstad ble utvidet til 18 hull allerede i 1932, 
og et nytt klubbhus sto ferdig i 1935.

begynnelsen
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Banedesigner og klubbens første pro og greenkeeper, TB Wilson (til høyre). Bildet er fra 1939.
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Utviklingen på golf-fronten i Oslo og Sarpsborg falt den lille  
kjernen av driftige og golfinteresserte bergensere tungt for  
brystet. Som en ledende og aktiv shipping- og næringslivsby hadde 
det i årevis falt naturlig for bergenske bedriftsledere og redere å se på  
Storbritannia og USA som kommersielle arenaer, og i business- 
kretser var golf en utbredt aktivitet. Det var også tette bånd mellom 
ledelsen i Oslo Golfklubb og golfsugne bergensere. Men hvordan i all 
verden skulle man stampe opp nok areal til en golfbane for en sport  
og fritidssyssel de færreste i Bergen hadde noe forhold til? 
Hele situasjonen formelig skrek etter en handlingens mann el-
ler to, og inn på banen kom den bergenske storreder Thorvald  
Halvorsen – intet mindre enn italiensk konsul og stappfull av ekte ber-
gensk dynamikk og vilje...

Detaljene i det puslespillet som skulle bli Bergen Golfklubb 
i 1937, er for å si det pent – noe uklart. Papirene, notater og  
vedtak fra disse hektiske årene før den 2. verdenskrig brøt ut –  
er borte. Personene som stiftet klubben er alle forsvunnet for lenge  
siden. Av alle gjøremål for å få BGK til å fungere, sto heller ikke 
historieskriving på kjøreplanen. Den vi kan støtte oss til er  
Johan Horn – far til klubbens storgolfer Johan J. – som  i bladet 
”Golfentusiasten” og årsboken til BGK serverte golf-Norge noen  
personlige glimt fra de første golfårene i Bergen. Han var med i  
kretsen rundt Thorvald Halvorsen og ble kommandert inn i det første 
styret, så Horns observasjoner og  kommentarer er det liten grunn til 
å betvile.

Den første leie- 
kontrakten med  

Rasmus Meyers Legat, 
datert 15. juli 1937.
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Tanken om en golfklubb med sin egen bane i Bergen slo for alvor rot rundt 1935/36.  
På gården Åstveit utenfor Bergen satt Finn Koller Meyer – sønn av den berømte kunst- 
samler og mesen Rasmus Meyer – og disponerte gjennom Rasmus Meyers legat store land-
områder. Kunne de utnyttes til noe mer enn landbruk, som for øvrig hadde vært drevet på 
Åstveit siden vikingtiden? Finn K. Meyer drev selv med trening av galopphester fra Øvrevoll 
på de flate jordene som senere ble til golfhull nr. 5 og 6 på banen. Han var også en habil golfer 
med spill på mange baner rundt om i verden, som det sømmet seg en rik levemann. Om det 
var Meyer som lanserte ideen om en golfbane for sin omgangsvenn Thorvald Halvorsen – eller 
omvendt – kan ingen i dag svare på. Skipsreder Halvorsen var venn med flere i styret av Oslo 
Golfklubb, inkludert Hassa Horn – far til Johan Horn – så påvirkningen og oppmuntringen om 
å danne en bergensk golfklubb kom fra flere kanter.

1.tee i 1938; dagens hull 2
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At det var en seriøs bergensk golfsat-
sing i retning av en egen klubb og egen 
bane, kunne offentligheten lese om i en  
større reportasje i ”Morgenavisen” 12.  
august 1936. ”Den første demonstrasjon 
på Bergens nye golfbane” lød tittelen, der  
leserne fikk vite at en amerikansk golfekspert 
mr. Walther Arneson hadde demonstrert  
golfens finesser for ca. 40 damer og herrer 
av byens kjente selskap. Morgenavisens 
utsendte i høljeregnet på Åstveit hadde 
gjenkjent navn som Westfal-Larsen, Odfjell, 
Kjøde, Engelsen m. flere. ”En del av selska-
pet hadde lært sporten at kjenne ved opp-
hold i utlandet, andre var igjen fremmed for  
golfen” skrev Morgenavisen.

Før konsul Halvorsen forlot selskapet, opp-
lyste han at det i løpet av en ukes tid ville 
bli sendt ut en tegningsliste til foreningen. 
Mr. Arneson from Junaiten ville helst begyn-
ne undervisningen med det samme – eller 
komme tilbake til Bergen om våren. Terren-
get og området på Åstveit synes han var 
bortimot ideelt for en golfbane! Han dukket  
aldri opp igjen, men han etterlot seg flere 
nyfrelste vordende bergenske golfemner...

Fra Morgenavisen 
12. august 1936

Grunneier Finn Meyer 
(Foto: Atelier KK/ 

Universitetsbiblioteket 
i Bergen)
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Hull nr. 2 i 1938; dagens hull 3.
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I mai 1937 innkalte så konsul Thorvald Halvorsen til stiftelsesmøte 
av Bergen Golfklubb på sitt kontor – på en av byens beste og mest  
fornemme adresser – Slottsgaten 1. Helt siden 1700-tallet har Slotts-
gaten blitt regnet som en av Bergens mest eksklusive gater, en av 
byens perler. I 1915 kjøpte skipsreder Halvorsen nr. 1 og erstattet 
1700-tallets små bygninger med en moderne forretningsgård som 
ble hovedkontoret for rederiet hans. Praktbygget sto ferdig i 1920.  
Det samme bygget ble i 1975 solgt til Bergen og Omland Havne- 
vesen, og ble på folkemunne raskt ”døpt” til Havnekontoret. I dag – 
i 2017 – er bygget rehabilitert som Clarion Collection Hotel Havne- 
kontoret. Går man, biler, busser eller sykler forbi hotellet der på Bryggen 
med ”Beffen” og ”Statsraaden” i nabolaget, passerer dagens BGK’ere 
selve fødestedet for klubben vår. Den lille balkongen i 2. etasje er lett  
gjenkjennelig, og bak vinduene ligger restene av det som en gang 
var konsul Halvorsens kontor. I dag er det grandiose kontoret til  
Halvorsen en integrert del av Bergens kanskje mest eksklusive suite – 
”Veidungsuiten” med over 100 kvadratmeter luksus – der kronen på 
verket er den praktfulle marmorpeisen som skipsrederen brakte med 
seg hjem fra Milano i 1920. Skulle noen lure på prisen  for en overnat-
ting, så ligger 2017-tariffen på rundt kr. 15.000,- for en natt.

Det var i disse elegante og pompøse omgivelsene på klassisk  
erkebergensk grunn at det første styret i Bergens Golfklubb  
konstituerte seg i mai 1937. At Thorvald Halvorsen ikke var for-
nøyd med å kalle seg formann eller leder, men gikk rett til tittelen  
”President” forteller ikke så rent lite om selvbildet til denne  
handlingens mann. Rolf Westfal-Larsen ble visepresident, mens  
Johan Horn om var ansatt hos den nyslåtte presidentens rederi, ble  
beordret – ikke valgt! – til sekretær, kasserer og banekomite. Dermed  
var Bergen Golfklubb i gang!

Entusiasmen var stor, det var også kjærligheten til både klubb og 
golf blant medlemmene som uten unntak kom fra det øvre sosiale 
skikt i Bergen. Ingen var redde for å ta et tak, og med god hjelp av  
altmuligmannen  Mr. Thomas Burns Wilson fra Muirfield i Skottland  
med fortid i Oslo Golfklubb ble det  instruksjon, design og bygging  
av bane. Wilson var både greenkeeper og pro, og det er nærmest  
utrolig å tenke på at lørdag den 22. oktober 1938 – snaue ett og et 
halvt år etter klubbstiftelsen – så kunne banen på Åstveit åpnes for 
spill. I en artikkel i det britiske bladet for PGA Professionals  omtaler 
Wilson byggingen av banen og skriver:»The most unbelievable thing 
was the rapidity of the growth of the greens. Within five months from 
the date of sowing to the opening of the course, the greens were  
quite good for putting». Det vokste godt og ikke minst – fort – på 
Åstveit!
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Slottsgaten 1: her hadde Thorvald Halvorsens rederi 
kontor i 1937. I dag er dette Clarion Collection Hotel 
Havnekontoret.

”Veidungsuiten”: Tidligere kontoret til Thorvald  
Halvorsen. Her ble Bergen Golfklubb stiftet i mai 1937.
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Scorekortet fra den historiske åpningsmatchen mellom Johan Horn og Wilson viser at de to  
brukte 38 slag på de 9 nye hullene. Horn som avsluttet med en ”birdie” på hull  9 kommenterte 
sin innsats slik:  ”Resultatet viser at banen må ha vært ganske god”. Han hørte tydeligvis til de 
 beskjedne golferne. Klubbens første leieavtale med Rasmus Meyers Legat var på 5 år, med  rett  
til å fornye i 20 år.

Scorekortet fra åpningsmatchen mellom Horn og Wilson 22.oktober 1938.Johan Horn
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Året etter – i 1939 – sto klubbhuset vårt klart, for det aller meste en gedigen gave fra  
Westfal-Larsen-familien. Så kom krigen, vår skotske banedesigner, trener og greenkeeper  
Wilson måtte regelrett rømme landet med tyskerne i hælene, og på Åstveit la Finn K. Meyer 
ut legatets ferske golfmarker til  landbruksproduksjon og matauk. Ut med køllene – inn med 
plogen!

Rolf Westfal-Larsen overrekker nøkkel til klubbhuset til klubbens formann Thorvald Halvorsen.
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Etter krigen startet gjenreisningen av klubben og banen. Johan Horn påtok seg ansvaret for 
gjenoppbygningen av banen, hvor det var nødvendig med opprydning og oppgraderinger. 
Det ble også gjort endringer på flere av hullenes design, og laget nye greener og teesteder. 
Større dreneringsarbeid ble iverksatt, og det ble utført nødvendig opparbeidelse av terrenget 
rundt og på banen. 

Styret jobbet også iherdig med å fornye leieavtale for bane og klubbhus med Finn Meyer; 
oppgradere og vedlikeholde klubbhuset; hente inn trenere; skaffe tilgang til traktor, maskiner 
og frø; utarbeide lover og forbindelser til Norges Golfforbund; danne komitèer; bedrive kon-
tingentinndrivelse og sponsorvirksomhet; få i gang caddiesystemet osv. 

Medlemstallet var lavt, økonomien var dårlig og klubben var i gjeld til mange. Både kjente og 
anonyme givere holdt klubben økonomisk flytende. Bl.a gav skipsreder Nordahl Wallem flere 
store donasjoner til klubben mens skipsreder og golfentusiast Rolf Westfal-Larsen ettergav 
gjeld på klubbhuset. Selv baller og køller var vanskelig å oppdrive. Hver gang et nytt parti 
baller ankom byen var det stor ståhei, og ballene ble gjerne solgt på auksjon til medlemmene. 
Banen ble gradvis spillbar igjen i 1947-48 og klubbhuset frigitt i 1951.

Det sportslige ble heller ikke glemt; turneringer og vandrepokaler dukket opp og ambisjo-
nene var store. Planer om matcher mot andre klubber i både inn og utland var hele tiden på 
agendaen, og detaljer rundt spillerformene for turneringene ble heftig diskutert selv i slike 
kritiske tider for klubbens eksistens. 

Utover 50-tallet falt brikkene sakte men sikkert på plass for klubben, både angående  
banen, klubbhus og det sportslige. Mye av grunnlaget for den struktur og organisasjon som vi  
kjenner igjen den dag i dag ble lagt på denne tiden. Også på det sosiale plan begynte klubben 
å blomstre, noe generalforsamlingene, medlemsmøtene og de sosiale sammenkomstene på 
Hotel Norge, Grand og Bellevue var tegn på.

I flere sirkulære til medlemmene på slutten av 1940-tallet og i en årsberetning fra 1951,  
gir styret en god oppsummering av arbeidet i klubben rett etter krigen: 
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Informasjon sendt til medlemmene sommeren 1946
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Informasjon sendt til medlemmene høsten 1948
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Årsberetning 1951
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Hull 4 i 1972, med utslag over den beryktede ”Dødsdalen”
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Banens og hullenes design er i det store og 
hele veldig likt slik som det har vært siden 
klubbens oppstart og første tiår, men noen 
endringer har det selvfølgelig blitt på disse 
80 årene. Banens utforming og hovedtrekk 
har uansett på mange måter gitt seg selv der 
den slynger seg på åkerland og myr - mellom 
fjell, hauger, veier og bebyggelse.  Klubbens 
spillere og våre gjester boltrer seg på et klas-
sisk jordbruksområde som har vært dyrket 
i hundrevis av år.  At banen er trang, smal 

Hadde grunneier Finn K. Meyer, klubbens stiftere, eller BGK-medlemmene  
på 50-60 tallet, satt sine føtter på Åstveit-banen i dag, ville de garantert 
kjent seg godt igjen.  

og krevende gjør den sportslig spennende. 
Klubben skal være sjeleglad for at det fantes 
terreng, areal og golfinteresserte mennesker 
til en bane så nær byen på 30-tallet. Topo-
grafien gir verken plass eller rom til å gjøre 
drastiske endringer på den designen Wilson 
og Horn skapte i klubbens første år, men det 
betyr ikke at det har manglet planer og ide-
er! I dette kapittelet prøver vi å beskrive de 
største og noen av de mindre endringene på 
banen opp igjennom årene.

banen
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Svein Oliver Vedaa i aksjon på hull 7 på begynnelsen 
av 70-tallet.

Hull 2 rundt 1971-72. Veldig likt til i dag. Pro Roy Howett slår ut.
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Den orginale greenen på hull 4 lå på høyde med fairwayen og ble fort liggende under vann. Bilde fra ca. 1970.

Banen ved oppstart i 1938:

Hull Beskrivelse Par
Hull	1 Dagens	hull	2 3
Hull	2 Dagens	hull	3,	med	utslag	til	venstre	for	greenen	på	hull	1	 5
Hull	3 Par	3	hull	på	ca.	120	meter	over	en	gammel	gravlund	inn	i	kudalen	i	Åstveitskogen 3

"Fra	det	bakerste	teestedet	på	nåværende	nr.	4	opp	mot	bakken	nordvestover	(kalt	"Gravlunden")	Horn	1977
Hull	4 Dagens	hull	5 5

Tee:	"Ved	sandtaket	på	venstre	side	av	veien"	Horn	1977	 (ca.	Der	det	er	et	lite	sanddeponi/P-plass	i	dag)
Green:	"40	meter	nærmere	veien	enn	i	dag,	like	ved	den	gjengrodde	bunkeren	på	odden"	Horn	1977

Hull	5 Dagens	hull	6 5
Green:	"platågreen,	mye	smalere	enn	den	nåværende"	Horn	1977

Hull	6 Meget	kort	par	3	hvor	Kalvatræet	skole	nå	er	oppført 3
Hull	7 Dagens	hull	7 4
Hull	8 Dagens	hull	8 4
Hull	9 Fra	høyden	bak	greenen	på	nåværende	hull	1	og	ned	til	nåværende	chippegreen,	ca	130	meter 3
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De største forskjellene fra 1938-banen kontra 
dagens bane:
• Hull 1 som i dag fantes ikke, spillerne  
 startet på dagens hull 2.
• Hull 4 som i dag fantes ikke, i stedet var det  
 et par 3 hull inn i Kudalen kalt ”gravlunden” 
 (hull 3 i 1938)
• Det lille par 3 hullet (hull 6 i 1938), hvor  
 Kalvatræet skole er i dag, finnes ikke
• Hull 9 slik det spilles nå fantes ikke; det  
 ble i stedet spilt fra et teested oppe i  
 skogen bak dagens green nr. 1 ned til  
 nåværende chippegreen.

Større endringer på banens design som har 
kommet i ettertid:
• Hull 1 fikk teested oppe med klubbhuset  
 og felles green med hull 9 (”chippe- 
 greenen”) - det lille par 3 hullet på  
 Kalvatræet forsvant.
• Da nåtidens hull 4 ble tatt i bruk forsvant  
 par 3 hullet inne i Kudalen (”Gravlunden”)
• Hull 9 ned til dagens chippegreen ble  
 erstattet med det nåværende hull 9.
• Greenen på hull 1 (nåtidens chippegreen)  
 ble erstattet med nåtidens green nr. 1.

Det beryktede ”vannhullet”
To av de største endringene fra klubbens 
oppstart til i dag er utvilsomt etablerin-
gen av vannhullene (hull 1 og 9). Da banen  

åpnet i 1938 startet man som sagt på dagens 
hull 2. Hull 1 med utslag fra klubbhuset 
over vannet-og broen-kom engang etter  
krigen, rundt 1950. Nøyaktig når hullet åpnet 
er uvisst. Uvissheten om når mye av bane-
endringene skjedde er en gjenganger for 
ettertidens historieskrivning: dokumenta-
sjonen er mangelfull og de som husker noe, 
husker det veldig ”cirka”, hvor tiår erstatter ek-
sakte årstall. 

Det orginale hull 9 hadde teested oppe i 
skogen bak nåværende green 1.  Fra hull 8 
gikk spillerne gjennom skogen rett bak gre-
enen og ned til teestedet for hull 9. Stien og 
teestedet finnes den dag i dag. Greenen var 
nåværende chippegreen. Da hull 1 fikk ut-
slag ved klubbhuset brukte både hull 9 og 
hull 1 samme green. Dette ble naturlig nok 
utfordrende i forhold til spill og sikkerhet, og 
hull 9 som vi kjenner det i dag ble etterhvert 
bygget. I 1961 kunne spillerne faktisk velge 
mellom å spille det gamle hull 9 og det nye 
hull 9, da det nye hull 9, ”vannhullet”, kunne 
virke  ”avskrekkene” for mange av medlem-
mene!  Vannhullet var nok Johan Horn’s idè 
og fikk tilnavnet ”Horns horror”. Hullet ble 
også omtalt som ”Ploppen.” ”Vannhullet” 
åpnet engang tidlig på 50-tallet.
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Man kan fortsatt se konturene av den gamle greenen på hull 5. Det var en bunker inni kroken rett frem på bildet. Nåværende green ble antagelig tatt i bruk en gang  
på 50-tallet.

Teestedet på det opp-
rinnelige hull 9. Greenen 
var nåværende chippe-
green. Hull 1 i 1963
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Gravlunden
Utenom de store endringene på hull 1 og 9 
er det to hull som er ”helt borte”.  Da klubben 
fi kk låne området som for det meste danner 
dagens hull 4 av familien Mowinckel på be-
gynnelsen av 50-tallet ”mot å holde området 
fi nt og klippe gresset ”, forsvant hullet inne i 

Kudalen omtalt som ”Gravlunden”. I dag leier 
klubben samme område på hull 4 av familien 
Troye. Greenen på ”Gravlunden” er fortsatt 
synlig, og daglig vandrer intetanende tur-
gåere over den gamle, halvt nedlagte gree-
nen på vei inn i Åstveitskogen. 

1) Nåværende chippegreen. Tidligere green på hull 1 og hull 9. 
2) Teestedet på hull 9 når greenen var som på punkt 1. 
3) Tidlig teested for hull 7 til nåværende green; og/eller antatt teested for par 3 hull til greenen ved punkt 4.
4) Antatt posisjon på greenen da det var et par 3 hull på slutten av 30-tallet. 

Bildet er fra 1951
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Greenen på datidens hull 3 omtalt som ”Gravlunden”, sett fra bak greenen. 
Teestedet var ved dagens teesteder på hull 4, bak til høyre for granene på bildet.

Gammel tee bak skolen 
Det andre hullet som er helt borte er et lite par 3 hull som skal ha vært 
der Kalvatræet skole står i dag. Eneste kilden til eksistensen av dette 
hullet er Johan Horn`s beretning om klubbens oppstart i Golf Entu- 
siasten. Antagelig ble dette hullet bare brukt før krigen. Flere husker 
Kristian Åstveits  grønnsaksåker i området, men ingen husker en gre-
en. Det er fortsatt tydelige konturer av et teested bak skolen. Dette 
utslagsstedet ble brukt som et tidlig teested for dagens hull 7, men 
kan også ha vært teested for det lille par 3 hullet. Her har ikke historie-
skriverne klare fakta. 
 
På denne tiden gikk uansett ikke spillerne opp veien i Bjørnsløypet 
etter hull 6 som i dag, men opp en bratt sti i skogen ”bak Nordahl 
Wallems fjøs” (i dag det siste huset før den bratte oppstigningen 
starter), slik at man kom rett opp på det omtalte teestedet bak Kalva-
træeet skole. Det siste stykket av fairwayen og greenen på hull 6  
leide klubben orginalt av Nordahl Wallem, mens det i dag er familien  
Bastiansen som leier ut området til klubben. Hull 6 var i en periode en 
dog-leg, med teestedet langt opp i bakken, til venstre for nåtidens. 
Greenen var også mye større, en lang platågreen. I regnbyen Bergen 
ble det ofte så vått på første del av greenen, slik at bare den bakerste 
delen av greenen (nåtidens) ble brukt videre.
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Hull 6 i 1967

Bak Kalvatræet skole: 
Tidlig utslagssted for 
hull 7 og antatt teested 
for det korte par 3 hullet
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Kamp mot kommunen
Plasseringen av Kalvatræet skole som sto ferdig i 1970, gjorde at 
teestedene på hull 7 måtte fl yttes. Ikke minst skapte beliggen-
heten nye sikkerhetsutfordringer for både spillere og sko-
le - noe som fortsatt er et aktuelt tema. Lenge sto hele 
hullet i fare. Veien fra Ervik til skolen var planlagt ute på 

fairwayen, og ikke på baksiden av skolen.  Ett av forslagene fra klub-
ben for å beholde hullet om dette skjedde var å sprenge seg inn i 
haugen/fjellet til venstre og lage fairwayen der. Klubben og grunnei-
er Rasmus Meyer kjempet en iherdig kamp mot kommunen og den 
sta arkitekten, og veien ble fl yttet vekk fra fairwayen. Heldigvis! 

1) Teested hull 3 ”Gravlunden”/Kudalen (nåværende teested for hull 4)  
2) Greenen på hull 3 ”Gravlunden”            
3) ”Dødens dal” (nå fylt igjen) 
4) Nåværende fairway på hull 4

Bildet er fra 1951
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Hull 7 en gang før skolen og veien ble anlagt

Teestedene til hull 7 måtte imidlertid flyttes mer i den retning der de står i dag. Fortsatt kan 
man se flere gamle teesteder mellom dagens teesteder og veien, og gamle teesteder på opp-
siden av veien. De sistnevnte ble sist brukt av herrene under Lag-NM i 1987. Nok en ”glemt” 
sti ble brukt til dette teestedet. På toppen av Bjørnsløypet tar man til høyre inn i skogen og 
kommer rett på teestedet på oppsiden av veien.
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Bygging av veien langs hull 7 til Kalvatræet skole i 1970-71

Teestedet for herrene på hull 7 før skolen kom, i første periode av skolens eksistens. Sist brukt under Lag-NM i 1987

Dugnad på hull 1 og 7 på 70-tallet
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Greenen på hull 7 i 1972

Hull 4 og 5 i 1955 (Foto: Universitetsbiblioteket i Bergen)

42

BANEN



Hull 5 og 6 i 1955. Greenen på hull 6 var mye lengre enn nåtidens (Foto: Universitetsbiblioteket i Bergen)

Masser fra motorveien 
På hull 4 var opprinnelig det første stykke av hullet en dyp dal med 
elv i bunnen. ”Dødens dal”, som den ble kalt, ble fylt igjen med 
steinmasser fra den nye motorveien i Åsane som kom på 80-tallet. 
Mange slet med å få utslaget over ”Dødens dal”. Et kjent fenomen 
var at spillerne siktet på den asfalterte stien gjennom dalen og  
håpet at ballen skulle sprette over! Med de første hundre  
meterne av hullet som fairway og ikke en dal med elv i bunnen, ble  
dette hullet ganske mye enklere og mindre avskrekkende etter gjen- 
fyllingen. Skjønt noen vil nok hevde at hullet mistet mye av sin ”sjarm”  
med gjenfyllingen...

Bort med bunkere 
På banen ellers er det flere teesteder som har blitt flyttet opp  
igjennom årene. Noen av disse teestedene er fortsatt synlige, men 
mange forsvunnet. Det samme med bunkere. I forhold til dagens 
spill er det nok skjebnen til de to bunkerne som var på hull 9, kort av 
greenen til høyre og venstre, som er de mest iøyenfallende. Når det 
regnet (og det gjorde det jo titt og ofte)rant sanden ut av bunkerne, 
som var  hovedgrunnen til at de ble gravd igjen. Greenen på hull 1 
(nåværende chippegreen) hadde orginalt 4 bunkere. I tillegg til den 
som fortsatt er der i dag (kort til venstre), var det en kort til høyre,  
en på hver side bak greenen.
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Greenen på hull 1 (nåværende chippegreen) var omringet av fire bunkere. Bilde fra 1972.

Hull 1, 7 og 9 i 1966. Hull 9 hadde på denne tiden to bunkere. Teestedet til det gamle hull 9 er nede til høyre i 
bildet. (Foto: Universitetsbiblioteket i Bergen)
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Det var tidligere en bunker rundt på siden og bak på greenen på hull 3. 

Hull 9 i rundt 1971-72, med to bunkere foran greenen.

Den største endringen på banen i moderne 
tid er den nye greenen på hull 1 som åpnet 
i 1997. Med husbygging tett på den orgina-
le greenen (nåværende chippegreen) tok 
det ikke lang tid før det var nødvendig av 
sikkerhetshensyn å lage en ny green.  Først 
var teestedene for ”det nye” hull 1 nede ved  
vannet (dagens hull 10).  Senere ble  
teestedene for hull 1 flyttet opp igjen 

ved klubbhuset, hvor de historisk sett 
har vært på litt forskjellige steder. Hull 
10 ble dermed nede ved vannet. Det var 
først tegnet inn flere små bunkere foran  
greenen. Etter en periode uten noen bunker  
i det hele tatt ble det laget en svær bunker  
med en ekstrem bratt vegg inn mot greenen.  
I 2014 ble bunkeren bygget om til to mindre 
bunkere og en ”snillere” vei ut. 
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Hull 18 under NM Junior i 1972. 
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Utslaget på hull 3 for herrene i 1972.

Baller ut i veien 
En annen større moderne endring er tee- 
stedene på hull 3. Gult teesteds posisjon 
ble endret på begynnelsen av 90-tallet av 
sikkerhetshensyn. Fra gul tee 3 må man nå 
slå en slice eller fade rundt trærne for å finne 
midten av fairway. Tidligere var teestedet til 
venstre for dagens; oppe på haugen. Med 
nydelig utsikt og slagretning rett frem var 
utslaget mer innbydende enn nåtidens, men 
dessverre gikk det alt for mange baller ut i 
veien til høyre. Rød tee ble flyttet til dagens 
posisjon i 2003 pga faren for å bli truffet av 

hookende baller fra hull 2, og på grunn av 
utslag som gikk rett ut i veien til høyre. De 
orginale teestedene ser vi fortsatt rett til 
venstre for green nr. 2. Tidligere var det en 
stor hage,”Mossehagen”, på høyre siden av 
fairwayen på hull 3, og veien ned til Åstveit 
gikk lengre oppe mot husene. ”Dessverre” 
ble ny vei bygget nærmere banen, og golf-
baller på avveie har siden vært en risiko for 
biler og intetanende gående. Elven som renner 
nedover hull 2 og 3 lå opprinnelig åpent over 
3.fairway, men ble etterhvert lagt i rør.
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Den gule tee’en på hull 3 var inntil begynnelsen av 90-tallet oppå haugen, til venstre for det nåværende.

Utslagsmatter av kunstgress, gjerder og nett 
er blitt en nødvendighet på banen på grunn 
av slitasje og sikkerhet. Mange vil nok påstå 
at banen var ”penere” før med gresstee’er 
og et mer naturlig utseende uten kunstige 

hindre mot bebyggelse og vei. Det er nok 
nettopp slike tiltak som gjør at klubben kan 
leve så godt som den gjør med sine naboer 
og sikre sin eksistens for fremtiden. 
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Banens par endret i 2008
Da banen åpnet i 1938 var det en par på 35 
på 9 hull og 70 på 18 hull. Den ”høye” paren 
skyldes at det som vi i dag kjenner som hull 
3, 5 og 6 ble spilt som par 5 hull. Ingen av 
disse hullene ville nok vært par 5 hull etter 
dagens standarder. 

Med de endringene som ble gjort på banen 
etter krigen ble banens par 68. På general-
forsamlingen i 1965 blir det derimot vedtatt 
å forandre banens par fra 68 til 67, 33 ut og 
34 inn. Hull 5 ble par 4 i stedet for par 5. Det 
røde teestedet på hull 5 var på denne tiden 
lengre fremme en nåtidens. Man kan fortsatt 
se spor av flere varianter på venstresiden av 
fairwayen på hull 5, like ved stien som går 
opp i veien. Hullet var ca. 285 meter. Herrene 
hadde teested for hull 5 der som damene har 
teested for både hull 5 og 14 i dag. 

Par’en ble endret til 68 igjen i 2008, og gjel-
der den dag i dag, ved å bruke det 14. utslag 
begge rundene for både damene og herre-
ne.  Dette var en delvis sporadisk avgjørelse 
inisiert av bl.a. klubbens pro Johan Person; 
en avgjørelse som ikke nødvendigvis var 
spesialt populær blant alle medlemmene, 
men målsetningen var å få flere par 5 hull på 
runden. Endringen er uansett blitt stående, 
og kan neppe reverseres nå som det er byg-
get hus i landingsområdet for en solid hook 
fra det som orginalt var utslagstedene på 
hull 5 for både damene og herrene. 
 

Evig kamp mot regnet
Klubbens tekniske hovedutfordring i forhold 
til banen er som det alltid har vært å hånd-
tere de enorme nedbørsmengdene som  
faller over byen og banen. En utfordring man 
har slitt med på mange av de gamle, klassiske 
idrettsanleggene i Bergen. 

Den dag i dag er golfbanens oppbygning 
stort sett basert på den orginale modellen, 
med banen anlagt på jordbruksland og myr. 
Legger man til et terreng hvor banen stort 
sett er det laveste punkt mellom bakker og 
fjell, er det liten tvil om at nedbøren også vil 
være banens utfordring inn i fremtiden, til 
tross for moderne skjøtsel, bedre maskineri 
og store dreneringsprosjekter. 

Av greenene er bare green nr. 1 og 4 blitt 
oppgradert og endret i moderne tid;  
Green’en på hull 4 var opprinnelig en bitteliten 
runding som raskt lå under vann ved litt 
nedbør. Den nye greenen som ble bygget 
rundt 1990 hjalp umiddelbart på dette; til 
tross for at greenen neppe holder mål i en 
golfarkitekts øyne. Det måtte bl.a flere om-
plasseringer til av bakken mellom platåene. 
Først ble den for bratt, så for slakk, og dette 
må medlemmene leve med fortsatt. På hull 
8 var greenen en periode nede på flaten, til 
venstre for dagens green. Utenom dette er 
greenene hovedsaklig fra 50-tallet, da de ble 
oppgradert etter krigen.
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Det orginale teestedet for hull 5 (gul) og hull 14 (rød) På bildet slår Ole Åstveit under Coca-Cola Cup i 1988.

Scorekort over banen i 1971
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T.B. Wilson kommenterer byggingen av banen i et blad for PGA-medlemmer i 1939. Hull 2 som beskrevet i teksten er nåtidens hull 3

51

BANEN



Erik Dønnestad, Oslo GK, slår ut fra tee 10 under NM Junior i 1972

Johan J. Horn putter på greenen på hull 1 (nåtidens chippegreen)
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Bunkeren på hull 1 blir laget. Blir senere delt opp i to ”enklere” bunkere.

Flere planer og idèer
I årenes løp har ikke manglet på planer og idèer i BGK-miljøet for å 
endre eller utvikle banen: 
• Det har vært diverse planer om 18 hull, med de nye hullene  
 hovedsaklig inne i Åstveitskogen, men også hull på f.eks på  
 Rindane, området til venstre på toppen av Bjørnsløypet

• Planer om å snu banen (slik at man bl.a går ned Bjørnsløypet  
 mellom hull 6 og 7)

• Planer om et hull mellom hull 6 og 7 for å gjøre ”oppstigningen  
 mindre kjedelig”- i sammen slengen nevner vi planer om 
 stolheis opp den ”slitsomme” bakken

• Planer og tegninger om et reservehull til høyre for veien mellom  
 hull 3 og 4 slik at man kunne oppgradere ètt hull på banen  
 om gangen

• Sløyfe hull 2 og 3 som de er, og spille fra tee 2 til green 3

• Flytte greenen på hull 5 opp til venstre forbi teestedene på hull 6,  
 og samtidig flytte teestedene på hull 6 over på høyre siden,  
 i skogen før greenen på hull 5

• Flytte green 4 mye mer til venstre, over den lille bekken som  
 fortsatt er der

• Sprenge vekk knausen til venstre for green 8 og utvide greenen;  
 forlenge hull 8 bakover i skogen bak nåværende green

• ”Backtee” på hull 18: 180 meter over vannet for å avgjøre  
 eliteturneringer.

• «Utallige» driving range idèer: i Kudalen/Åstveitskogen; i Griggas-
temmen; i Jordalsvannet; mot fjellveggen på hull 6; på «Rindane» (til 
venstre på toppen av Bjørnsløypet); fra klubbhuset opp mot haugen 
bak nåværende green 1, osv....

De fleste av disse planene har, kanskje heldigvis, blitt værende på  
idéstadiet i styret, banekomitéen, hos proen eller engasjerte medlemmer, 
blitt nedstemt på årmøtene eller møtt motstand fra grunneierene eller 
kommunen.
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Roy Howett, pro 1968-70, underviser Siren Larsen.
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Å disponere en bane designet for golf sto 
nok øverst på kjøreplanen og hadde første-
prioritet. Viktig var også et eget klubbhus. 
Stifterne skjønte også omgående at med-
lemmene måtte få profesjonell instruksjon 
og opplæring i denne nye sporten. Hva var 
vitsen med å spille golf hvis man ikke hadde 
peiling på slag, etikette og disse stundom 
merkverdige reglene? Å få sin egen profe-
sjonelle trener var viktig for BGK allerede fra 
klubbens spe begynnelse!

Først ut i rekken av profesjonelle trenere i 
BGK var altmuligmannen Thomas Wilson 
som i tillegg til å være banearkitekt og green- 
keeper, også tok på seg jobben som pro. 
Han var sentral i klubbens og banens opp- 
bygging i perioden 1937- 1939, og fikk æren 
av å spille den første offisielle runden 22. 
oktober 1938 mot Johan Horn som senere  
skulle bli klubbens første æresmedlem. 

Etter krigen tok det noen år før Bergen Golf-
klubb fikk skikk på banen og klubbhuset – opp-

De entusiastiske stifterne av Bergen Golfklubb i 1937 hadde mange  
detaljer de måtte ta stilling til. Selv om de første medlemmene kom fra 
det øvre sosiale skikt og golf hadde for lengst fått merkelappen ”snobbe-
sport”, så gikk pionerene på med krumme nakker og en voldsom energi. 

bygging av nasjonen gikk foran å ta seg av 
en fritidssyssel med snobbepreg. Ikke uventet 
henvendte BGK-lederne seg til golfmiljøene 
i England og Skottland, det nystiftete Norges 
Golfforbund hjalp også til, så i årene frem 
til 1994 hadde klubben britiske proer på  
lønningslisten. Mange unge engelske profe-
sjonelle golfere søkte på jobb som klubbpro 
hos denne lille klubben langt mot nord, og 
modellen var enkel og klar. Den nyansatte 
kom vanligvis i april med Englandsbåten fra 
Newcastle med bilen full og køller og baller, 
og i Bergen, Norway ventet en liten leilighet 
eller hybel – en smal, vanskelig bane – og 
entusiastiske lokale medlemmer som ikke 
hadde særlig peiling på golf. I oktober var 
det slutt på sesongen. Klubben kunne friste 
med en «grunnlønn» for å selge greenfee og 
utstyr, drive juniortrening og svare som best 
de kunne på telefonen. Proen hadde som 
oftest også ansvaret for å klippe greenene, 
en oppgave som lå over kompetansen til de 
lokale banemennene...

trenerne / proene
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 Bob Cowell viser frem proshopen i 1973 ( i dagens trallehus)

Bilde fra 1972: Proshopen og køllerom er oppe til høyre, i dagens trallehus.

Før dagens driving range/nettet kom hadde de fl este pro’ene sitt 
instruksjonsområde på spillefeltet mellom hull 7 og 8. Man sto gjerne 
til venstre på hull 7 og slo innover i retning Jordalen – mot spille-
retningen på hull 8. Før dagens innendørssentere og simulatorer 
var både klubb og proer kreative i å fi nne lokaler til svingtrening før 
sesongstart: Teg Ogg underviste i ”fru Westfall Larsens garasje i 
Kalfarbakken”, andre i Logen, noen i Bergenshallen eller Åstveithallen 
osv.

Datidens pro’er var kyndige på fl ere områder enn selve golfspillet, 
mange av dem var håndverkere og kunne lage køller på bestilling, 
reparere ødelagte jern og woods. Proshopen lå der dagens trallehus 
er, og pro’ene levde sitt yrkesliv adskilt fra klubbhuset – en modell 
som fortsatt eksisterer i mange erkekonservative britiske klubber. 
Verd å merke seg er at klubbens pro i perioden 1997-2001 – Van Mac 
Dougall fra Kanada  - i en periode også var Bergen Golfklubbs daglige 
leder.

Her er en oversikt over klubbens proer i disse 80 årene. Først i 2002 
kom trenerne fra klubben eget miljø (Trond Lilletvedt og Bjørn Hage). 
Den første skandinaviske proen kom i 1994 (Sven-Erik Sandberg fra 
Sverige). I 2010 ble Ørjan Larsen klubbens pro – og er i dag både 
klubbens daglige leder og hovedtrener.
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Edward ”Ted” Ogg

Roy Howett

1937-39: Thomas B. Wilson Fra Muirfi eld 
i Skottland. I tillegg til å være pro også var 
arkitekt for banen og greenkeeper, en sann 
alt-mulig-mann innen golf.

1948-50: W. J. Murray Fra Skottland. 
Var også fotballtrener i Brann.

1951-52: Major James Carter Joda, han var 
major og insisterte på at tittelen ble brukt...
Hadde fortid i Oslo GK.

1953-57: Edward ”Ted” Ogg Den populære 
treneren dro til Oslo Golfklubb etter sine år 
i Bergen, og ble en av Oslo GKs ”legender”. 
Var med på å bygge broen over Kwai.

1958-62: Bill Tomlinson

1963-65: Reginald ”Reg” Tomlinson som var 
bror av Bill. Han giftet seg med Anne-Britt 
som bodde like i nærheten av golfbanen på 
Åstveit.

1966: Gerald Cox

1967: Bernhard Jones fra Isle of Man

1968-70: Roy Howett en veldig populær 
pro som bl. a. introduserte driving range 
med fl ytende baller på Griggastemma, noen 
hundre meter fra banen. Eksperimentet 
hadde kort levetid.

1971: Morgan
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1972-74: Bob Cowell fra Isle of Man.

1975: Bob Freeman

1976-78: Tom McKenna fra Skottland.

1979: Alan Dobbins

1980-93: Steve Norris Er med sine 14 sesonger 
proen med lengst fartstid i Bergen Golf-
klubb. Han var en veldig dyktig golfspiller 
som bl. a. flere ganger var nær til å kvalifisere  
til British Open. Steve var i mange år en  
populær og dyktig trener, men dessverre fikk 
hans engasjement en heller  ”sur” avslutning. 
Norris mente han var blitt lovet nok en sesong 
i klubben, men styret var av en annen opp-
fatning. Dermed ble advokater koblet inn, 
men like før saken havnet i retten, ble Steve 
og klubben enig om et forlik.

1994: Sven-Erik Sandberg klubbens første 
pro fra Sverige.

1995-96: Geoff Dixon Jobbet tidligere i Vest-
fold Golfklubb. Var også god i badminton og 
hadde norsk kone – Gry. Han fungerer som 
landslagstrener i golf for Norge i 2017.

1997-2001: Van Mac Dougall Opprinnelig fra 
Canada og hadde fortid som trener i Sverige. 
Hadde også en periode status som daglig 
leder i BGK.

2002-2003: Trond Lilletvedt og Bjørn Hage 
65 år etter klubbens stiftelse fikk BGK sine 
første trenere fra egne rekker.

2004-2006: Bjarte Landaas igjen rekrut- 
terte klubben en entusiastisk trener fra egne  
rekker. Var hovedsaklig innleid fra innen- 
dørssenteret Ingolf.

2007-09: Johan Persson Omtykt, jovial pro 
från Sverige. Er den første treneren som ble 
fast ansatt i Bergen Golfklubb, etter først å 
ha vært innleid gjennom innendørssenteret 
Ingolf. Vant det norske mesterskapet for PGA 
Proer.

2010: Ørjan Larsen I 2011 var han headpro 
for både Bergen Golfklubb og Meland Gol-
fklubb. I 2014 overtok han stillingen som 
daglig leder av klubben, i tillegg til å være 
hovedtrener.
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Steve NorrisBjørn Hage
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Geoff Dixon Johan Persson

Van MacDougal
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Sven-Erik Sandberg (helt til høyre)
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Leif Åstveit var i mange år en solid og pålitelig banemester – nærmest en institusjon på fornavn med de fleste medlemmene våre.
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Leif’en var yngst av fem barn, og vokste opp i 
Bjønnsløypet. Sønn av Odin som har gitt navn 
til den beryktede bakken – Odinbakken.
- Jeg minnes godt de første årene og de 
første entusiastene som innførte golfsporten 
her på Åstveit. Spillerne kom som regel fra 
det vi kan kalle – det finere lag av befolkningen 
– og når de kom til bakken i Bjønnsløypet, slo 
de gjerne av en prat med min far. Dermed 
ble det ”Odinbakken” for golferne, forteller 
Leif’en som startet sin arbeidskarriere hos 
Norwegian Talc som i sin tid holdt til borten- 
for hull 6 på banen. Odin Åstveit var 
også med på å bygge om Rolf Westfal  
Larsen sin hytte til klubbhus i 1937-38.  
 
Banemester i de første årene etter  
krigen var Jørgen Selvik, han hadde  

Alle golfklubber over hele verden har sine lokale gutter og jenter, kvinner og menn. Naboer som er oppvokst i 
klubbens umiddelbare nærhet, naboer som blir medlemmer og ivrige golfere livet igjennom. Også  
i Bergen Golfklubb har vi mange ”lokale” – noen mer ”lokal” enn andre – og det spørs om noen overgår Leif 
Åstveit (f. 1936). I 30 år var han ansvarlig for banen (1976-2006), men hans tilknytning til golfklubben startet 
lenge før det..

Kristian Åstveit med seg – myndige, neve-
nyttige karer som ikke var redd for å ta et tak. 
Mikal Waagenes overtok ansvaret på banen i 
begynnelsen av 70-årene. Leif Åstveit hadde 
helt fra ungdomstiden jobbet på golfbanen 
i sommersesongene, så da Talc’en  ble lagt 
ned i 1976, var klubben ute etter ham. Leif 
takket ja, og ble ansvarlig for stell av Bergens 
første og eneste golfbane til han gikk av med 
pensjon 30 år senere.
- På eiersiden av Norwegian Talc fantes  
Johan Horn som trygt kan kalles en super- 
ivrig golfer og et flott medlem av klubben. 
Bergen Golfklubbs første æresmedlem, 
og far til klubbens mestvinnende utøver –  
Johan J. Horn. Han presset sterkt på at jeg 
skulle ta jobben, men jeg ble ikke ansatt 
av BGK – jeg havnet på lønningslisten hos  

Leif’en

Vesta! Forsikringsselskapet som hadde den 
entusiastiske golfer Einar Falck i sjefsstolen 
lånte meg så ut til klubben. Du kan vel si at 
Vesta sponset BGK med meg...

Leif Åstveit var ingen skolert banemester, 
kunnskapen hadde han plukket opp via  
sommerjobbene og naboskapet til banen. 
Senere ble det flere greenkeeper-kurs, så 
Leif’en hadde full peiling på det han stelte 
med.
- Jeg var alene på banen med stell av fair-
way og rough. Før var det alltid slik at pro’en 
klippet greenene – i dag kan jeg si at de tok 
ikke alltid like seriøst på oppgaven. Så det ble 
mange og lange arbeidsdager, ofte måtte jeg 
tørne ut i 5-tiden om morgenen for å rekke 
rundt med klippingen.
- Hvordan vil du karakterisere banen vår?
- I utgangspunktet var det jo dette vanlige 
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Sommervikarer på banen: Kjetil Anderssen (nåværende greenkeeper) og Ole Åstveit (Leif’s sønn)
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åkerland som ble sådd til. Mye ligger på gammel myr, noe som  
resulterte i flere store bløte partier når det regnet som verst. Jeg har 
kjørt meg fast med traktoren flere ganger inne på ”åtteren”. Da klub-
ben fikk bedre råd og vi fikk maskiner til å hjelpe oss, da hjalp det 
enormt på. Da fikk vi grøftet skikkelig og ledet vannet vekk. Rent 
designmessig har det skjedd store ting med banen i alle disse årene  
– jeg tør påstå til det bedre. Dagens baneanlegg er noe helt annet 
enn det golferne og jeg ”slet med” i årene etter krigen. Jeg satte også 
i gang med å ”dresse”  greenene med sand,noe som hjalp enormt 
mye på kvaliteten på det korteste av de kortklipte gresset på banen. 
Utstyret var langt fra så avansert som vi har i dag – jeg dro mye rundt 
på ”Flymo’en” – trøste og bære for et slit, minnes Leif’en som i sin tid 
også var en habil golfer.
- Jeg måtte nærmest liste meg i smug ut på banen, men jeg kom da 
ned i 16 i handicap etter hvert. Brukbart!

Slitasje og fysiske plager hindret Leif’en i mer golfspilling i moden  
alder. Stafettpinnen har gått videre til sønnen Ole, som i årevis har 
hørt til klubbens elitegolfere. Og som det sømmer seg en sønn av en 
lokal legende, så har Ole slått seg til på toppen av bestefarens beryk-
tede bakke – Odinbakken.  Bergen Golfklubb har mye å takke denne 
grenen av Åstveit-folket for, ikke minst Leif’en som i sin tid slo seg til 
på Øvre Våganeset. En solid ”drive” unna banen og jobben...
At Leif’en ble etterfulgt som baneansvarlig av en annen lokal ungdom 
og golfentusiast – Kjetil Anderssen – er vel bare nok en bekreftelse 
på golfbanens og klubbens nærmest magnetiske utstråling der i den 
grønneste delen av Åsane. Kjetil og Leif jobbet lenge sammen, og 
da Leif gikk av med pensjon ble Christian Jacobsen ansatt på banen. 

I 2017 er Kjetil og Mads Thers klubbens faste banemannskap-og ikke 
sjelden treffer de på Leifen som tar seg en tur rundt på gamle tomter.

Jørgen Selvik (til venstre) og Kristian Åstveit (til høyre) jobbet på banen etter krigen. 
(Foto: Utlånt av Torbjørg Selvik)
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Det vil si – Thorvald Halvorsen som tok initiativet 
til å stifte en golfklubb i Bergen, nøyde seg 
ikke med å være kaptein. Storrederen som 
var en dynamisk og selvsikker herremann 
med mye pondus, titulerte seg likegodt som  
”President” i de to første årene av klubbens  
levetid – i 1937/38. Siden overtok ”Kapteinene”,  
i dag heter vervet ”styreleder”. Klubbens første 
og eneste kvinnelige styreleder er Mette 
Thormodsen. 77 år etter at Halvorsen utropte 
seg selv til ”President” på sitt kontor i Slotts-
gate 1, var det endelig tid for en kvinne ved 
roret! På høy tid vil nok mange si.

Listen over våre klubbkapteiner rommer flere 
kjente navn. Mange av dem hadde ledende 
stillinger i næringslivet, Otto Grieg Tidemand 
var bl. a.norsk forsvarsminister. Karer som 

Få steder blir vi minnet mer om våre sterke golfbånd til Storbritannia og 
USA enn på tavlen som henger i Peisestuen på klubbhuset over klubbens 
”Captains”. Å være ”Captain” i en golfklubb inngir respekt – og klinger 
godt – på begge sider av Nordsjøen og ”over there”.

Dannevig, Frønsdal, Klem, Wiig, Namtvedt,  
Falck, Bentzon, Baldersheim, Horn og  
Hestness hadde alle lederansvar for sine  
bedrifter og organisasjoner, men de hadde 
likevel omtanke og innsatsvilje for sin kjære 
golfklubb. Listen av våre ledere bør yngre 
generasjoner ha stor respekt for – dette er 
ansvarsbevisste ildsjeler og entusiaster som 
gjorde en solid jobb for BGK – for oss alle.

Tre av våre ”kapteiner” gikk helt til topps 
i norsk golf – og ble presidenter i Norges  
Golfforbund.. All honnør til Johan S. Horn 
(1956-62) og Jan H. Bentzon (1975-1978) og  
Otto Grieg Tidemand (1962-65)! Sistnevnte  
representerte da Oslo GK, men vi er jubileums- 
rause og regner ham som nesten som ”vår” i 
presidentsammenheng.

våre captains
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 Inge Baldersheim: Captain 1969-70. Her prøver han ut ”vanndrivingrangen” på Griggastemmen
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Claus Wiig (t.h.): Captain 1961-62 mottar Chevron Cup fra Jan Benzon, captain 1971-72
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 Johan Horn (til venstre): Captain i 1950-52  og Otto Tideman (til høyre): Captain 1959-60
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Jan H. Benzon: Captain 1971-72 (i midten)
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Truls Bjerkelund: Captain 1967-68

Carl Thomas Thiis, Captain 1989-90, og senere 
styremedlem i Norges Golff orbund.

Einar Falch (til venstre): Captain 1965-66 her sammen med Albert Frauchen
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Peter B.Namtvedt:  
Captain 1963-64
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Rolf Chr. Hestness: Captain 1981-82Jan H. Benzon: Captain1971-72 og President i Norges Golfforbund

74

VÅRE CAPTAINS



Georg Sibbern: Captain i 1956-57
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Fritjof Vikøren, 
Captain 1973-1974, 

og Harald Hvide, 
Captain 1975-76
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Erling Johnsen: Captain 1979-80, slår inn mot greenen på hull 7
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Finn Dyrkolbotn, Captain  i 1987-88, slår ut på hull 1 under Fabcon Cup i 1987. Styret i 1991.
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Per L. Eide, Captain i 1997, mottar premie fra Steve Norris
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Svein Oliver Vedaa: 
Captain 1985-1986
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Nic Nilsen: Captain 1995-1996

Per Klem: Captain 1991-92. I bakgrunnen (inn døren til venstre) var det et lite treningsrom med nett, hvor man 
kunne trene på svingen. Rolf Karlsen: Captain 1998-2001

Mette Thormodsen: Captain 2014-2017
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Hartmut Frings: Captain 1993-94
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Fra venstre: Ørjan Larsen, nåværende daglig leder; 
Renate Grimstad, vinner av Johan J. Horns Talentstipend i 2012; 
Jan Olav Jørgensen, Captain i 2010-2013; og 
Jarle Nordahl, Captain 2004-2007 og daglig leder fra 2007-2013
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Allerede året etter – i 1950 – var det duket for den 
første Horn-triumfen i klubbmesterskapet, den 
første av veldig, veldig mange. Far og sønn Horn 
– Johan Steen (6) og Johan Jacob (17) har ikke 
mindre enn 23 klubbmesterskap til sammen. Vi 
fornærmer neppe noen ved å utrope Horn’ene 
til Bergen Golfklubbs ledende golfere gjennom 
alle tider. Ikke bare var de glimrende golfere rent 
spillemessig, de tok også sine tak som ledere! 
Begge var i sin tid ”Club Captain” og begge ble 
æresmedlemmer av vår klubb. Fantastisk!

Den store BGK-golferen er uten tvil Johan J. Horn 
som vant hele 17 klubbmesterskap. Det første 
vant han i 1964 – 21 år gammel – og det siste i 
1997, da var han 54 år. En sportslig spennvidde på 
hele 33 år mellom Johans første og siste klubb- 
mesterskap er imponerende. I tillegg kommer 
hans nasjonale og internasjonale triumfer. Johan 

Bergen Golfklubb ble stiftet i 1937, den første offisielle runden og baneåpning ble spilt senhøstes i 1938, men det skulle gå 
hele 11 år til før den første klubbmesteren ble kåret – Reidar Frønsdal i 1949. Det store spriket skyldes i all hovedsak krigs- 
årene (1940-45), og at det tok flere år etter freden før banen vår på Åstveit var spillbar. I tillegg til æren ved å bli klubbmester, 
spilles det den dag i dag om en gedigen vandrepokal som Reidar Frønsdal (Nordisk Hattefabrikk) i sin tid skjenket klubben.

J. Horn er et navn og en idrettsmann som ruver i 
norsk golf.

Bjørn Hage kommer nærmest Johan i antall  
klubbmesterskap. Norgesmesteren fra 
1990 står bokført med hele 9 Åstveit-seire, 
en prestasjon det står stor respekt av. Svein  
Oliver Vedaa og dagens pro/daglig leder  
Ørjan Larsen har begge 5 klubbmesterskap 
hver. Ørjan var bare 16 år da han vant sin før-
ste seniortittel i klubben (1990), den siste kom 
i fjor (2016). Seieren i 1990 må nesten kunne  
kalles ”sensasjonell”, for i finalen (matchplay)  
møtte Ørjan den regjerende norgesmester Bjørn  
Hage – og vant 3/1.

Tidenes mest oppsiktsvekkende klubb-
mesterskap for BGK-herrene har imidlertid  
Vetle Marøy stått for. Da han ble klubbmester  

Klubbmestre 
herrer

hadde han ennå ikke fylt 13 år! Klubben hadde 
en 12-åring på topp  blant herrene!  Totalt har 
stortalentet Vetle – som ikke uventet satser på 
en proffkarriere – vunnet 4 klubbmesterskap 
for herrer, det samme antallet som veteranen  
Vidar Falkanger. I 2017 ble enda en lovende ung-
dom klubbmester: Adrian Sletten, bare 15 år 
gammel da han hevet pokalen.

Opprinnelig var klubbmesterskapet vårt 
matchplay med både 18 og 36 hulls matcher. 
Rundt 1993 ble dette endret til kun slagspill – 
først 72 hull, så 54 hull og i dag er det 36 hull. På 
2000-tallet endret Norges Golfforbund reglene 
slik at klubbenes proer (spillende eller trenere) 
kunne være med. Da ble det innført ”åpen golf” 
slik at amatører og pro’er kan konkurrere mot 
hverandre i alle ordinære turneringer.
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Klubbmesterene 1974: Junior: Nils Totland; Damer: Else Silchensted; Herrer: Johan J. Horn
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Damer  Herrer
1949  Reidar Frønsdal
1950  Johan S. Horn
1951 Baby Sibbern Johan S. Horn
1952 Baby Sibbern Johan S. Horn
1953 Soli Frønsdal Johan S. Horn
1954 Soli Frønsdal Johan S. Horn
1955 Blanche Wallem Jan Åseth
1956 Baby Sibbern Reidar Frønsdal
1957 Baby Sibbern Johan S. Horn
1958 Baby Sibbern Robert Coyle
1959 Baby Sibbern Robert Coyle
1960 Baby Sibbern Robert Coyle
1961 Baby Sibbern Georg Sibbern
1962 Else Silchensted Reidar Frønsdal
1963 Else Silchensted Arild Sibbern
1964 Baby Sibbern Johan J. Horn
1965 Else Silchensted Johan J. Horn
1966 Baby Sibbern Johan J. Horn
1967 Else Silchensted Johan J. Horn
1968 Else Silchensted Johan J. Horn
1969 Else Silchensted Johan J. Horn
1970 Else Silchensted Johan J. Horn
1971 Else Silchensted Johan J. Horn
1972 Else Silchensted Johan J. Horn
1973 Titen Hvide Johan J. Horn
1974 Else Silchensted Johan J. Horn
1975 Baby Sibbern Johan J. Horn
1976 Else Silchensted Johan J. Horn
1977 Inger Gerny Lind Svein Oliver Vedaa
1978 Anne-Lise Namtvedt Johan J. Horn
1979 Anne-Lise Namtvedt Johan J. Horn
1980 Inger Gerny Lind Svein Oliver Vedaa
1981 Anne-Lise Namtvedt Vidar Falkanger
1982 Inger Gerny Lind Svein Oliver Vedaa

Damer  Herrer
1983 Inger Gerny Lind Vidar Falkanger
1984 Inger Gerny Lind Johan J. Horn
1985 Inger Gerny Lind Vidar Falkanger
1986 Else Silchensted Terje Ulstein 
1987 Edel Muller John Gillon
1988 Randi Dyrkolbotn Svein Oliver Vedaa
1989 Silje R. Paulsen Bjørn Hage
1990 Randi Dyrkolbotn Ørjan Larsen
1991 Silje R. Paulsen Bjørn Hage
1992 Silje R. Paulsen Svein Oliver Vedaa
1993 Silje R. Paulsen Bjørn Hage
1994 Silje R. Paulsen Vidar Falkanger
1995 Kari Tønjum Bjørn Hage
1996 Inger Gerny Lind Bjørn Hage
1997 Helene Laukeland Johan J. Horn
1998 Helene Laukeland Bjørn Hage
1999 Pia Forsstrøm Bjørn Hage
2000 Elisabeth S. Eriksen Bjørn Hage
2001 Randi Dyrkolbotn Knut Børsheim
2002 Randi Dyrkolbotn Bjørn Hage
2003 Juni Grieg Kjetil Ø. Anderssen
2004 Randi Dyrkolbotn Christer J. Jacobsen
2005 Randi Dyrkolbotn Ørjan Larsen
2006 Christina S. Borge Johan Persson
2007 Christina S. Borge Vetle Marøy 
2008 Ina Kristine Løkås Johan Persson
2009 Randi Dyrkolbotn Johan Persson
2010 Cecilie Nordahl Vetle Marøy 
2011 Kristin Simonsen Ørjan Larsen
2012 Renate Hjelle Grimstad Vetle Marøy 
2013 Renate Hjelle Grimstad Vetle Marøy 
2014 Renate Hjelle Grimstad Ørjan Larsen
2015 Renate Hjelle Grimstad Edevard Hvide
2016 Karen Landøy Ørjan Larsen
2017 Karen Landøy Adrian Sletten

bgk Klubbmestre
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Rapport fra klubb- 
mesterskapene i 1963Reidar Frønsdal: Bergen Golfklubbs første klubbmester i 1949
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Baby Sibbern: Klubbmester 11 ganger

Titen Hvide: 
Klubbmester 1973
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Baby Sibbern må vi kunne kalle historisk i 
BGK-sammenheng. Hun står for all ettertid opp-
ført som den første klubbmester for kvinner 
i 1951, og gjentok likegodt prestasjonen året 
etter. Ser vi på statistikken så går det klart frem 
at det var en håndfull kvinner som dominerte 
i dameklassen. I år ut og år inn stilte de til start, 
trofaste mot sin kjære golf, sin klubb og sin bane.  
Mellom 1951 og 1986 – i hele 35 år – var det bare  
7 forskjellige kvinner som kunne smykke seg 
med tittelen ”klubbmester” i BGK. 23 av de 35 
titlene havnet hos to kvinner som var i særklasse 
best i denne fasen av BGK-historien – fruene Sib-
bern og Silchenstedt.

Else Silchenstedt er vår mestvinnende dame-
mester med 12 klubbmesterskap. De første 
årene på 50- og 60-tallet ble dominert av Baby 
Sibbern som totalt kom opp i 11 mesterskap. 

De første årene etter stiftelsen hadde BGK preg av å være en herreklubb. I 
tråd med datidens stil og ånd ble koner og ektefeller som oftest presentert 
som et haleheng til mannen – a la ”fru direktør” eller ”fru grosserer”. 
Men golfbasillen kjenner ingen kjønnsgrenser, og bare to år etter at  
herrenes hadde sitt første klubbmesterskap kom BGK-damene bokstavlig 
talt på banen – og siden har de vært der. Takk og pris!

I 1962 kom den energiske og dyktige danskfødte  
Else for alvor i vår klubb, og skulle bli den ledende 
kvinnegolferen i Bergen. Inger Gerny Lind og 
Randi Dyrkolbotn har 7 klubbmesterskap hver, 
og tidlig på 90-tallet kom unge Silje R. Paulsen 
som et ungt, friskt, lokalt pust og vant totalt 5 
mesterskap blant de voksne damene. Første 
gang Silje vant – i 1989 – var hun bare 12 ½ år 
gammel! 

Ser vi på utviklingen de senere årene, er 
det ingen tvil om at de unge har overtatt  
hegemoniet i dameklassen. Renate Hjelle  
Grimstad som ble norgesmester for juniors og 
dro til USA og studier på golfstipend har vunnet 
 dameklassen 4 ganger. Nå er det duket for unge 
og ivrige Karen Landøy som allerede har to  
klubbmesterskap for damer på cv’en.

Klubbmestre 
damer
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Johan J. Horn under 
klubbmesterskapet 

i 1971
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Anne Lise Namtvedt, klubbmester 3 ganger. Her med sin mann Peter B. Namtvedt, Captain 1963-64
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Klubbmestere 1987: Junior: Ronny Paulsen; Damer: Edel Muller; Herrer: John Gillon
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Inger G. Lind (til høyre): klubbmester 7 ganger, her avbildet sammen med Brit Steen
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Klubbmestere 1995: Herrer: Bjørn Hage; Damer: Kari Tønjum. Helt til høyre står Einar Svennson.

Vidar Falkanger: 
klubbmester fire ganger

Vetle Marøy, her som 
vinner av Åpningstur-
neringen på Meland i 
2011, ble klubbmester 
for herrer som 12-åring! 
Foto: Peter H.B. Ander-
sen /Bergensavisen
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Klubbmestere i 2013; Renate Grimstad og Vetle Marøy

Tre av klubbmesterne for damer. Fra venstre: Renate Grimstad, Kristin Simonsen og Cecilie Nordahl. Her under turnering på Bjørnefjorden.
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Matchoppsettet i klubbmesterskapet for  damer i 1967. Matchoppsettet i klubbmesterskapet for herrer i 1958
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Ørjan Larsen(til høyre): klubbmester flere ganger for både junior og herre. 
Her avbildet sammen med caddy Bjørnar Stald under Norwegian Challenge i 1994.
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Silje Paulsen: klubbmester 5 ganger

Thomas Monsen: Klubbmester for junior i 1994.

Knut Børsheim: klubbmester i 2001; senere ble han bl.a Norgesmester på Meland og 
profesjonell på Europatouren. Foto: Lynne Cameron-AP/Bergens Tidende

Randi Dyrkolbotn, klubbmester 7 ganger, pryder forsiden av GolfNytt i 1987.
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Refereat fra klubbmesterskapet i 1964 i Bergens Tidende

Baby Sibbern (til venstre) slo Mossen Irgens Olsen (til høyre) 7/5 i finalen i  
Klubbmesterskapet for damer i 1964
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Gutter Jenter
1954 Claus Sigurd Wiig
1955 Claus Sigurd Wiig
1956 Claus Sigurd Wiig
1957 Claus Sigurd Wiig
1958 Claus Sigurd Wiig
1959 Svein Hodnestad
1960 Svein Hodnestad
1961 
1962 Arild Sibbern
1963 
1964 
1965 
1966 Per Berge
1967 Per Berge
1968 Per Berge
1969 Per Berge
1970 Svein O. Vedaa
1971 Per Berge
1972 Svein O. Vedaa
1973 Per Berge
1974 Nils Totland
1975 Nils Totland
1976 Nils Totland
1977 Nils Totland
1978 Vidar Falkanger
1979 Ståle Stormark
1980 Vidar Falkanger
1981 Vidar Falkanger
1982 Terje Ulstein
1983 Terje Ulstein
1984 Bjørn Hage
1985 Olaf Furre 

 Gutter Jenter 
1986 
1987 Ronny R. Paulsen 
1988 Ronny R. Paulsen 
1989 Ørjan Larsen 
1990 Ørjan Larsen 
1991 Ørjan Larsen 
1992 Ørjan Larsen 
1993 Ole Åstveit 
1994 Thomas Monsen 
1995 Ørjan Larsen 
1996 Tim Petter Rasmussen
1997 Ole Åstveit 
1998 Knut Leirevaag 
1999 Ole Åstveit 
2000 Gøran Vaage 
2001 Knut Børsheim Juni Grieg
2002 Knut Børsheim Christina S. Borge
2003 Christer J. Jacobsen Juni Grieg
2004 Christer J. Jacobsen Siri Stormark
2005 Thomas Bergh Christina S. Borge
2006 Vetle Marøy Christina S. Borge
2007 Simen A. Gjelsvik Christina S. Borge
2008 Vetle Marøy Kamilla Sunde Nymark
2009 Markus Braadlie 
2010 Martin Jacobsen 
2011 Vetle Marøy Renate H. Grimstad
2012 Markus Braadlie Renate H. Grimstad
2013 Markus Braadlie Karen Landøy
2014 Edevard B. Hvide Karen Landøy
2015 Sverre Haugervåg Karen Landøy
2016 Adrian Sletten Karen Landøy
2017 Adrian Sletten Emma Helgesen 

Klubbmesterskap
junior
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Senior Herre Senior Dame
1999 Johan J. Horn Kari Tønjum
2000 Johan J. Horn  Gunbjørg Quindesland
2001 Johan J. Horn Kari Tønjum
2002 Trygve Tønjum 
2003 Finn Dyrkolbotn Randi Dyrkolbotn
2004 Finn Dyrkolbotn Randi Dyrkolbotn
2005 Svein Olav Hansen Randi Dyrkolbotn
2006 Svein Olav Hansen Randi Dyrkolbotn
2007 Svein Olav Hansen Hildur Karin Disen
2008 Stein L. Myrdahl 
2009 Tellef Øy  
2010 Bjørn Stenersen 
2011 Tellef Øy  
2012 Andrew Briars 
2013 Idar Løtveit Anita Sognnes
2014 Tore Fjeldstad 
2015 Tore Fjeldstad Anita Sognnes
2016 Tore Fjeldstad Mette Thormodsen
2017  Jacob Meyer Nilsen Anita Sognnes
 

Eldre Senior Herre                        Eldre Senior Dame
Nils Teigland Bodil Skjærseth
Christian Borgen Edel Muller
Nils Teigland Tove Rogde
Truls J. Bjerkelund Laila Stokke Jacobsen
Finn Dyrkolbotn Laila Stokke Jacobsen
Finn Dyrkolbotn Laila Stokke Jacobsen
Ottar Angelskår Laila Stokke Jacobsen
Finn Dyrkolbotn 
Willy Teigland Siren Larsen
Tore Opsahl Laila Stokke Jacobsen
Svein Håkon Norevik  Anne Karin Opsahl
Finn Dyrkolbotn Turid Norevik
Finn Dyrkolbotn Siren Larsen
Willy Teigland Siren Larsen
Willy Teigland Siren Larsen
Tellef Øy Turid Norevik
Kåre Heim Siren Larsen
Willy Teigland Siren Larsen
Willy Teigland Siren Larsen

Klubbmesterskap
Senior/Eldre Senior
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Vinnerne av Klubbmesterskap junior 2016, Adrian Sletten og Karen Landøy
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Klubbmesterskap Senior 2017. Fra venstre: 
Bjørnar Stald (2.plass), Jakob Meyer Nilsen 
(1.plass) og Jan Ove Gjervik (3.plass)

Klubbmesterskap damer 2017-fra venstre:  
Anita Sognnes (2.plass), Karen Landøy (1.plass),  
Siren Larsen (3.plass)
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Klubben mest meriterte spillere er historisk sett 
vårt æresmedlem Johan J. Horn, Per Berge, Svein 
Oliver Vedaa, Vidar Falkanger, Bjørn Hage, Ørjan 
Larsen og Silje Paulsen som alle kan vise til flotte 
individuelle resultater – og mange representa-
sjonsoppdrag for Norge. I mer moderne tid har 
yngre spillere som Renate Grimstad, Vetle Marøy 
og Markus Braadlie markert seg i Norgestoppen 
og alle har solide internasjonale plasseringer. 
Knut Børsheim som spilte profesjonell golf på 
Europatouren startet sin golfkarriere i klubben 
vår, og var allerede etablert som en av Norges 
beste juniorer da han gikk fra BGK til Fana GK.  
Knut ble klubbmester for herrer i 2001, og mye 
av fundamentet til hans spennende karriere ble 
lagt på Åstveit. 

Ser vi på klubbens sportslige resultater i et historisk perspektiv, kan vi 
– uten å skryte for mye – slå fast at Bergen Golfklubb samlet sett er en 
av de beste klubbene i landet. Vi er i toppskiktet sammen med Oslo GK, 
Stavanger GK og Borregaard GK – alle gamle og klassiske golfklubber. 
Mye skyldes også det faktum at til utpå 80-tallet var det ikke stort mer 
enn 10 norske golfklubber som satset seriøst sportslig. Med kledelig  
bergensk beskjedenhet vil vi også påstå at det «alltid» har vært et godt, 
offensivt sportslig miljø i klubben vår – en holdning som har gått i arv til 
nye generasjoner.

Andre spillere som har hatt representasjons-
oppdrag for Norges Golfforbund er Ole Åstveit, 
Ronny Paulsen og Bjarte Landaas – alle skikkelig 
gode BGK-golfere.

I noen generasjoner var «golf i Bergen» uløselig 
knyttet til Bergen Golfklubb. Vi var den eneste
klubben, disponerte den eneste golfbanen – 
BGK var enerådende i sin idrett. Sakte, men sik-
kert dukket det opp bane etter bane, klubb etter 
klubb i Bergens-regionen. Flere av «våre» spillere 
meldte overgang til andre klubber, men vi regis-
trerer med en viss stolthet at flere eks-BGK’ere 
må kunne regnes med i flokken av «byens  
ledende golfere». Man finner mange tidligere

Mange glimrende golfere fra 

BGK-Sportslig 
historikk
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BGK-medlemmer på klubbmestertavlene og i 
mannskapene til lag-NM rundt hos våre lokale 
konkurrenter! 

Ambisiøse golfspillere i Bergen har alltid slitt med 
utfordrende og til dels – lite tilfredsstillende – tre-
ningsforhold. Stikkord: mangel på driving range 
og innendørstilbud vinterstid. BGK-golferne har 
hatt innendørstrening med klubbens pro i ga-
rasjen til Westfal-Larsen familien på Kalfaret, og 
trent på den store marken ved Fantoft Stavkirke. 
Det har derimot alltid vært selve banen som har 
vært medlemmenes hovedarena for trening 
både i og utenfor sesongen. Før golfboomen på 
90-tallet fylte opp banen med spillere, var det 
ikke uvanlig å se små grupper av spillere – eller 
en ensom ulv – slå mengder av baller på ett av 
Åstveitbanens hull. Stort sett ble det trent på 
«fireren» eller «femmeren» som var hull av-
satt til treningsformål, men det var heller ikke  
uvanlig å se en ivrig golfer eller to på hull 7 eller 
8 med 50 baller i «ballbagen» slå og slå så torven 
fløy himmelhøyt… Dette var ikke helt etter de 
lokale regler og klubbens retningslinjer, uten at 
den «ulovlige» treningen fikk konsekvenser for 
spilleren.  Reglene ble for det meste håndhevet 
avslappet og vennlig. På samtlige green’er rundt 
om på banen var det mulig å trene putting og 
chipping. Banen vår på Åstveit ble rett og slett 

et tjenlig treningseldorado i sesong etter sesong 
– før golfboomen mot slutten av 90-tallet slo 
inn for fullt – og drømmen om en driving range 
blomstret opp igjen. Den lever fortsatt i 2017...

Denne treningsiveren og mulighetene som 
bød seg på Åstveit, i kombinasjon med klassisk 
golfinstruksjon fra våre britiske pro’er, gjorde at  
spillere fra enkle kår i Bergen Golfklubb kunne 
etablere seg i Norgestoppen – enkelte ganger 
også hevde seg i konkurranser utenfor landets 
grenser. Spesielt i lag-NM for herrer var BGK  
sjelden utenfor topp tre. Mye av suksessen skyl-
des nok mulighetene for helårs spill på banen, 
simulatorer på Sandsli Sportssenter på begyn-
nelsen av 90-tallet – senere kom Bergen Golfsenter 
med sine teknologiske tilbud. Alt dette gjorde 
det mulig for lokale golfere å utvikle spillet sitt 
gjennom hele året.

Før den mye omtalte golfboomen slo inn for fullt, 
var det nasjonale turneringsprogrammet relativt 
begrenset. Lokalt var det turneringer som Glyn 
Cup, Bergen Cup og klubbmesterskapene som 
var viktig for spillernes sportslige utvikling. Går 
vi tilbake til 60- og 70-tallet, var det nasjonale  
arrangementer som Golfuken som hadde størst 
status – ikke bare sportslig, men også sosialt.
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Markus Braadlie: vinner av European Young Master i Sveits i 2015 (Bilde: Ega)
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Norgesmester 1966 på Vestfold GK; Johan J. Horn, her sammen med vinnereni dameklassen, Anniken Langaard    
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BGK sitt lag som vant Lag-NM på Onsøy i 1991. Fra venstre: Ronny Paulsen, Vidar Falkanger, Ørjan Larsen og Bjørn Hage. Liggende foran er kaptein Fred Fredhøi.
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norgesmesterskap
arrangert på Bergen Golfklubb

norgesmestre
fra Bergen Golfklubb

1960 NM Herrer/Damer Vinner Herrer: John Johansen, Oslo GK
  Vinner Damer: Anniken Langaard, Oslo GK
   
1972 NM Junior Vinner gutter: Per Berge, Bergen GK
  Vinner jenter: Anne Sverdrup, Stavanger GK
   
1978 NM Junior Vinner gutter: Tore Sviland, Stavanger GK
  Vinner jenter: Anette Dobloug

1981 Lag-NM  Vinner herrer: Stavanger GK
  Vinner damer: Stavanger GK
   
1984 NM Junior Vinner gutter: Tom Edseth, Oslo GK
   
1987 Lag-NM Vinner Herrer: Bergen GK
  Vinner Damer: Oslo GK

1966 NM Herrer (Vestfold GK) Johan J. Horn
1972 NM Junior (Bergen GK) Per Berge 
1974 NM Herrer (Oslo GK) Johan J. Horn
1975 NM Herrer (Stavanger GK) Per Berge  
1987 Lag-NM (Bergen GK) Vidar Falkanger
  Bjørn Hage 
  Johan J. Horn
  Svein O. Vedaa
1990 NM Herrer (Vestfold GK) Bjørn Hage 
1991 Lag-NM (Onsøy GK) Vidar Falkanger
  Ørjan Larsen 
  Ronny Paulsen
  Bjørn Hage 
1992 NM Junior (Vestfold GK) Ørjan Larsen
1998 NM Senior (Grenland GK) Johan J. Horn
2006 NM Senior (Kjekstad GK) Johan J. Horn
2014 NM Junior (Atlungstad GK) Renate Grimstad
2015 NM Junior (Oslo GK) Renate Grimstad
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internasjonale seire

Diverse seire

1969 Copenhagen Cup (Danmark) Johan J. Horn
1970 Copenhagen Cup (Danmark) Johan J. horn
1973 Skandinavisk mesterskap (Oslo GK) Johan J. Horn
1978 Copenhagen Cup (Danmark) Johan J. Horn
1992 Nordisk juniormesterskap (Isaberg GK, Sverige) Ørjan Larsen
1998 Åpent Norsk Amatørmesterskap (Hauger GK) Ørjan Larsen
1998 NCAA National Championship, Div 2 (Florida) Ørjan Larsen
1998 Nordisk Seniormesterskap (Finland) Johan J. Horn
1999 Forsbacka Open (Forsbacka GK, Sverige) Ørjan Larsen
2011           EM-Klasse over 70 år-netto (Bonn, Tyskland) Nils Teigland
2012 French International Boys Ch. Vetle Marøy
2015 NJCCA National Championship (Kansas, USA) Vetle Marøy
2015 European Young Masters (Sveits) Markus Braadlie

1961 Golfuken (Bergen GK) 
1967 Golfuken (Bergen GK) 
1968 American Cup (Oslo GK) 
1973 Golfuken (Bergen GK) 
1976 Lag-NM (uoffisielt) 
? Stavanger Cup Johan J. Horn
1987 Stavanger Cup Vidar Falkanger
1988 Coca-Cola Cup (Bergen GK) Bjarte Landaas
1989 Club Norway Talent Cup(Trondheim GK) Ole Åstveit
1990 Club Norway Talent Cup(Stavanger GK) Ole Åstveit
1990 Club Norway Talent Cup(Stavanger GK) Silje Paulsen
1990 Norway Bestball Open (Oslo GK) Andrè Angelskår
  Birger Angelskår
1992 Junior Tour (Borre GK) Ørjan Larsen
1993  Junior Tour (Vestfold GK)  Silje Paulsen
1993  Junior Tour (Skjeberg GK)  Silje Paulsen
1995 Stavanger Cup Ørjan Larsen
1995 Stavanger Cup Silje Paulsen
1996-2000 Collegegolf i USA-7 seire Ørjan Larsen
2001   NSG Lag-NM Senior (Vestfold GK)
2003 NSG Lagmesterskap Herrer-netto 
2009 Suzann Junior Challenge (Oslo GK) Vetle Marøy

Nils Teigland: vinner av EM-klasse over 70 år i 2011.
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Diverse seire

Diverse plasseringer

2011 Suzann Junior Challenge (Oslo GK)  Renate Grimstad
2012 Lag-NM Herrer 1.divisjon (Ålesund GK) 
2010-2013 Titleist Tour- 6 seire  Vetle Marøy
2012 Suzann Junior Challenge (Oslo GK)  Renate Grimstad
2013 Norges Cup (Meland GK)  Renate Grimstad
2014 Lag-NM Herrer 1.divisjon (Kongsberg GK) 
2015 Suzann Junior Challenge (Holtsmark GK)  Markus Braadlie
2015 Titleist Tour (Vestfold GK)  Markus Braadlie
2016 Nordea Pairs-landsfinale (Moss & Rygge GK)  Mats Engeberg
   Martin Engeberg

1973 Lag-NM Herrer  2.plass
1973 NM Junior Per Berge 2.plass
1976 Lag-NM Herrer  2.plass
1981  Lag-NM Herrer (Bergen GK)                                                    2.plass
1985 Åpent Norsk Amatørmesterskap (Oslo GK) Johan J. Horn 2.plass
1988 Lag-NM Herrer (Stavanger GK)  2.plass
1989 Lag-NM Herrer (Oslo GK)  2.plass
1990 Åpent Norsk Amatørmesterskap (Oslo GK) Bjørn Hage 2.plass
1992 NM Herrer (Stavanger GK) Ørjan Larsen 2.plass
1992 Lag-NM Gutter (Oslo GK)  2.plass
1993  BP Talent Cup   Ole Åstveit  2.plass
1993  BP Talent Cup   Silje Paulsen 2.plass
1999 Båstad Open (Båstad, Sverige) Ørjan Larsen 2.plass
2000 Lag-NM Herrer (Elverum GK)  2.plass
2000 Norges Cup (Bergen GK) Bjørn Hage 2.plass
2000 NM Herrer (Grenland GK) Ørjan Larsen 2.plass
2001 EM Senior Lag (Tsjekkia)  Ottar Angelskår 2.plass 
2002 EM Senior Lag (Nederland) Nils Teigland 2.plass
2015 NM Herrer (Borre GK)  Vetle Marøy 2.plass
2015 NM Damer (Borre GK)  Renate Grimstad 2.plass
1964 NM Damer (Stavanger GK) Else Silchenstedt 3.plass
1973 NM Herrer (Stavanger GK) Johan J. Horn 3.plass
1971 Lag-EM Herrer (Sveits)  Johan Horn 3.plass
1972 NM Junior (Bergen GK)  Svein O. Vedaa 3.plass
1972 NM Herrer (Oslo GK)  Johan J. Horn 3.plass
1974 NM Junior  Svein O. Vedaa 3.plass
1978 Nordisk mesterskap Herrer Johan J. Horn 3.plass

112

SPORTSLIG HISTORIKK



Representasjon VM
eisenhower trophy/Espirito santo trophy 

Representasjon World Cup

Representasjon eM
for klubblag

1970 VM Herrer (Spania)  Johan J. Horn 24.plass (lag)
1990 VM Herrer (Christchurch, New Zealand) Bjørn Hage 15.plass (lag)
1998 VM Herrer (Santiago, Chile) Ørjan Larsen 17.plass (lag)
2000 VM Herrer (Berlin,Tyskland) Ørjan Larsen 18.plass (lag)

1973 World Cup (Andalucía La Nueva, Spania) Johan J.Horn

1977 EM for Klubblag (El Prat, Spania) Per Berge 9.plass (lag)
   Johan J. Horn 
   Svein O. Vedaa 
1987 EM for Klubblag (Spania) Bjørn Hage 
   Svein Oliver Vedaa
   Vidar Falkanger 
   Johan J. Horn 
1991 EM for Klubblag (La Quinta, Spania) Bjørn Hage 16.plass (lag)
   Ørjan Larsen
   Vidar Falkanger 

1986 Lag-NM Herrer (Vestfold GK)  3.plass
1987 NM Herrer (Vestfold GK) Vidar Falkanger 3.plass
1990 Lag-NM Herrer   3.plass
1991 Åpent Norsk Amatørmestersksp (Oslo GK) Bjørn Hage 3.plass
1992 NM Junior (Vestfold GK)  Silje Paulsen 3.plass
1998 NM Herrer (Larvik GK)  Ørjan Larsen 3.plass
1997 Lag-NM Herrer (Nes GK)  3.plass
1994 Lag-NM Damer   3.plass
2011 NM Junior (Miklagard GK) Vetle Marøy 3.plass
2017 Nordea Tour (Langesø GK) Vetle Marøy 3.plass
2015 Lag-NM Herrer (Stavanger GK)  4.plass
1995 NM Junior  Ole Åstveit 5.plass
1998 EM Herrer (Bordeaux, Frankrike) Ørjan Larsen 5.plass
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Vinnere av golfuken på hjemmebane i 1967. Fra venstre: Einar Falch, Reidar Frønsdal jnr., Rolf Hestness,Terje Stokke 
og Ole Vedaa, Arild Sibbern var også på vinnerlaget.

Helene Laukeland og Silje Paulsen ble nr. 3 i Lag-NM i 1994
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Johan J. Horn: vinner av Skandinavisk Mesterskap i 1973
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Svein Oliver Vedaa, Per Berge og Johan J. Horn representerte Norge og klubben i EM for klubblag i 1977.
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BGK sitt lag som vant Lag-NM på hjemmebane i 1987. Fra venstre: Bjørn Hage, Svein Oliver Vedaa, Vidar Falkanger og Johan J. Horn.
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Norgesmestere for juniorer i 1992: Hanne Nyquist (Oslo GK) og Ørjan Larsen (Bergen GK)

EM for klubblag i 1991. Fra venstre: Fred Fredhøi (kaptein), Bjørn Hage, Ørjan Larsen og Vidar Falkanger
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Ørjan Larsen: vinner av NCAA National Championship Div 2. i 1998Ørjan Larsen (til venstre):Nordisk mester for junior i 1992 på Isaberg GK i Sverige.  
Blir gratulert av nr.2, Einar Marius Sæther, som tapte på første play-off hull mot Larsen.
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Renate Grimstad ble Norgesmester for junior i 2014 på Atlungstad GK.

Suzann Junior Challenge i 2012. Fra venstre: Renate Grimstad, Suzann Pettersen og Markus Braadlie.

Renate Grimstad ble Norgesmester for junior i 2015 på Oslo GK.
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Bjørn Hage: Norgesmes-
ter i 1990 på Vestfold 

GK. Vant på med birdie 
på første omspillshullet 

mot Thomas Nielsen fra 
Oslo GK.
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Vetle Marøy: vinner av NJCAA 
National Championship i 

Kansas I 2015 
(Bilde: Odessa College)
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Vinnerne av landsfinalen i Norway Bestball Open i 1990: Andrè Angelskår (til venstre) og Birger Angelskår (til høyre)

Vinnerne av landsfinalen i Nordea Pairs i 2016: Martin Engeberg (til venstre) og Mats Engeberg (til høyre ) 
Foto: Golferen.no/Jan E. Espelid

Kjetil Anderssen har vært den beste golfspilleren blant 
landets greenkeepere i en årrekke og har vunnet NGA 
(Norwegian Greenkeepers Association)- Mesterskapet 
mange ganger. Kjetil har også vunnet det Nordiske 
Mesterskapet for greenkeepere. Her som vinner av 
NGA-Mesterskapet på Sola GK i 2017.
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Vinnerlaget fra BGK i NSG Lagmesterskap i 2003: Ottar Angelskår, Finn Dyrkolbotn, Christian Arentz og Per L. Eide

Vinnerlaget fra BGK i Lag-NM 1.div i 2014 på Kongsberg:Markus Braadlie, Vetle Marøy, Ole Åstveit, Knut Leirevåg og Kjetil Anderssen (foran)
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Per Berge: Norgesmester for junior på hjemmebanen I 1972
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Silje Paulsen og Ole Åstveit hadde begge gode nasjonale resultater fra tidlig i tenårene
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Sosial hygge i peisestuen etter Nord Syd Pokalen 1966
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En gang i tiden måtte folk i alle aldre søke høy- 
tidelig om å få lov til å bli medlem. De måtte  
”godkjennes”. En gang i tiden sa klubben 
”Stopp!” til nye medlemmer, banen var sprengt. 
I våre dager tar BGK mot alle som har lyst til å 
bli kjent med golfen med åpne armer – barn, 
ungdom, voksne og seniorer. Samtidig har golf-
sporten i Norge fått et stadig bedre fotfeste i 
befolkningen. Da Norges Golfforbund ble stiftet i 
1948 sto det 4 klubber bak med Oslo GK som den 
dominerende. Dagens NGF er landets 4. største 
særidrettsforbund, og var medlemsmessig på 
topp i 2009 med hele 125 388 registrerte golfere. 

I klubbens 80-årige historie har BGK gått fra å være en liten, spesiell 
forening med høy snobbeprofil – til en profesjonelt drevet, folkelig klubb. 

I 2015 lå medlemstallet på rundt 101 000 fordelt 
på litt over 180 klubber. Klubb nr. 100 i Norge ble 
Selje GK i 1997 – 60 år etter at vår egen klubb ble 
stiftet - mens golfbane nr. 100 ble Hafjell i 2002.

De første årene etter krigen gikk med til å gjen-
reise klubben og ikke minst – banen på Åstveit. I 
1949 ble det bare spilt 3 konkurranser, og selv om 
medlemmene vervet nye golfemner blant sine 
venner, kollegaer, familier og nabolag – så var 
BGK i årevis en liten, entusiastisk klubb for byens 
øvre sosiale skikt.

Fra snobbeklubb 
til folkebevegelse
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Her er noen medlemstall (totalsum av både  
aktive og passive):

1951:  107 medlemmer
1952:  113 medlemmer
1953:  121 medlemmer
1954:  121 medlemmer
1955:  134 medlemmer

Veksten og oppslutningen om Bergen Golfklubb 
var langt fra eksplosjonsartet. I 1967 da klubben 
fylte 30 år, hadde medlemstallet krøpet opp til 
165 medlemmer. 

1968:  167 medlemmer
1969:  183 medlemmer
1970:  187 medlemmer
1971:  174 medlemmer
1972:  179 medlemmer
1974:  170 medlemmer

På 70-tallet lå medlemsmassen på rundt 200, og 
da BGK rundet 50 år i 1987 sto det  ikke flere enn 
224 navn på medlemslisten. Så skjedde det ”noe” 
på 90-tallet!

1990:  316 medlemmer
1991:  362 medlemmer
1992:  474  medlemmer
1993:  532 medlemmer (Da ble det stopp for
  inntak av nye medlemmer)
1999: 763 medlemmer (Da hadde klubben  
  et ”tak” på 750 medlemmer totalt)

Da BGK og golfsporten i Norge rundet årtusen-
skiftet, hadde det lenge blåst en heftig ”golfvind” 
over landet. Nye klubber, nye baner spratt opp. 
Vår klubb fikk lokal konkurranse om nye med-

lemmer, men banen på Åstveit og klubben  
hadde appell – medlemstallene fortsatte å stige.

Her er noen eksempler:
2000:  852 medlemmer
2001:  937 medlemmer
2002:  1016 medlemmer (En milepæl for BGK,  
  for første gang var over 1000 medlem- 
  mer registrert hos oss!)
2004:  1030 medlemmer
2005: 1121 medlemmer (Dette er klubbens  
  høyeste medlemstall gjennom alle ti 
  der!)
2006:  1109 medlemmer
2007:  1014 medlemmer (En liten nedgang i  
  medlemstallet ble registrert i vårt 70. år)

Da vi fem år senere – i 2012 - rundet 75 år, hadde 
vi fortsatt 1014 medlemmer med stort og smått, 
ungt og gammelt. Når vi tenker på lokal konkur-
ranse fra andre klubber som Fana, Meland, Sotra, 
Herdla og Bjørnefjorden skal vi i byens eldste golf- 
klubb være stolte over vår posisjon. 

Frem mot 80-års jubileet har vi hatt denne  
medlemsutviklingen:
2013:  1041 medlemmer
2014:  1060 medlemmer
2015:  1060 medlemmer
2016:  1042 medlemmer

Stifterne våre og golfentusiastene fra slutten 
av 30-tallet hadde neppe i sine villeste fantasier 
drømt om at Bergen Golfklubb 80 år senere  
hadde en stabil medlemsmasse på over 1000 
navn. Mange har tydeligvis gjort mye riktig gjen-
nom alle disse årene!
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På terassen i 1966: 
Formann Einar Falch (til 

høyre) og formann i 
Stavanger GK,  

Smedvik (til venstre)
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Premieutdeling under Golfuken i 1977. Til venstre med papirene er Ole Vedaa, senere sekretær i klubben. 
Til høyre for Vedaa er formann Jan Benzon.

Publikum på hull 9 under Golfuken i 1967
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Damegruppen gjør seg klar til fest i klubbhuset i 1993. Den berømte baren ved det 19. hullet er gitt til klubben av 
Peter B. Namtvedt.

Hull 19 i 1972. Ole Vedaa til høyre.
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Peisestuen i 1972.

Fra damegruppens sommerfest i 2009
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Inntil 80-tallet måtte også juniorer søke styret om å bli medlem i klubben. Juniorene 
hadde også meget begrenset adgang til klubbhuset. Nå ønskes alle juniorer velkom-
men og å begynne med golf er lettere enn noen gang. Bildet er fra Klubbmester-
skap junior i 2016.

Bodil Skjærseth og Berit Vik hygger seg i peisestuen i 1993. Flaggene er heist under golfuken i 1967.

Spillerne er klar for Nord-Syd Pokalen i 1969
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Artikkel fra Golfentusiasten i 1964: Nord-Syd Pokalen på  
Bergen Golfklubb, med tilhørende sosialt samvær på festspil-
lene og hjemme hos Arne og Brit Steckmest  
i Erviken.
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– Betegnelsen er hentet fra England og er en 
forkortelse for Honorary Secretary – altså en 
æressekretær. I praksis var en Hon. Sec. en ube-
talt leder i en frivillig organisasjon. Det samsvarer 
best med dagens tittel – Daglig leder, forteller 
Daniel Lunde som selv var Hon. Sec i perioden 
1971-73 – han overtok stafettpinnen etter Johan 
Waage som hadde vervet i mange, mange år. 
Waage var i det sivile intet mindre enn overretts-
sakfører, så den daglige driften av klubben var i 
solide klyper.
– Fikk du lønn?
– Lønn? Ha, ha – kommer det muntert fra Daniel 
Lunde. Alt dette vervet førte med seg av frynse-
goder var gratis kontingent. Det var en ære å bli 
spurt!
– Styrte du BGK-butikken etter eget hode?
– Jeg hadde nærmest daglig kontakt med 
klubbens captain (styreleder) Jan H. Bentzon 
som var en særdeles ivrig golfer, så jeg kjørte  
ikke noe sololøp. I hvert fall ikke mye... 

Blader man i gamle papirer for Bergen Golfklubb – og de finnes det mange 
av! – så dukker det opp en «mystisk» signatur som går igjen – år etter år. 
Brev og rundskriv undertegnes som regel bare med «Hon. Sec.», og det 
gjelder ikke bare innad i BGK. Også i korrespondansen med Norges Golf- 
forbund og mellom de andre norske klubbene opereres det med dette 
smått kryptiske «Hon. Sec.»

Daniel Lunde ga seg sommeren 1973 da hans 
sivile shippingjobb førte den bergenske gol-
feren til Hong Kong. Inn steppet unge Tor Inge 
Baldersheim som ny Hon. Sec, og han ble igjen 
etterfulgt av Inger Gerny Lind som i tillegg til å 
være en ivrig og flittig Hon. Sec i mange år, også 
tilhørte klubbens bedre damegolfere. Reidar 
Frønsdal fungerte også som klubbens Hon.Sec. 
en periode på begynnelsen av 70-tallet.

Hvor lenge Hon. Sec.-modellen varte er noe usik-
kert, men Bergen Golfklubb måtte jo ha en form 
for daglig ledelse ved siden av styret etter hvert 
som medlemstallet og arbeidsmengden økte. 
Her er en oversikt over den daglige ledelsen fra 
midten på 90-tallet og frem til i dag:

Ole Vedaa 1994 (halv stilling) og 1995 (hel stilling)
Van Mac Dougall 1998 (2/3 stilling) – sluttet  
1/1 1999. Var også pro.
Stein Leganger Myrdal 1999-2002 (adm. Leder)
Stein Samuelsen 2003-mars 2007 (daglig leder)
Jarle Nordahl 2007-2014 (daglig leder)
Ørjan Larsen 2014 – (daglig leder og pro) 

Hon. Sec. eller 
daglig leder
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To av klubbens Hon.Sec., Daniel Lunde og Inger G. Lind, vant Dubonnet Pokalen i 1976.
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Fra åpningen i 1972. Fra venstre pro Bob Cowell,  Hon. Sec Daniel Lunde og captain Jan Benzon.
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Hon.Sec. Daniel Lunde svarer på en forespørsel fra den Amerikanske ambassaden i 1972.
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Diskusjonen gikk mye på å finne egnet areal syd 
for Bergen. Åstveit var «på landet», og veiforbin-
delsen var kronglete – enten rundt Eidsvågsneset 
eller over Munkebotn. Når nærmere 75% av 
medlemmene bodde i Fana var det kanskje ikke 
så rart at 18-hullsjakten var konsentrert mot syd. 
Da Eidsvågtunnelen ble åpnet i 1957 rykket Åsane 
og golfbanen betydelig nærmere byen, men 
handlekraftige, bestemte golfere høyt på strå i 
samfunnet slo seg ikke til ro med de 9 hullene...

I september 1968 innkalte skipsreder Johan 
Horn til et stort banemøte hjemme hos seg 
selv på Brennhaugen på Paradis. Tema: Se på  
mulighetene for å finne en ny golfbane i Bergens- 
området. Åstveitbanen sto i fare for å bli  
beskåret av både ny motorvei og den planlagte 
Kalvatræet skole. Scenarioet hadde preg av krise! 
Forsamlingens ekspert var sivilingeniør Caspar 
Trumpy – medlem i BGK – og han nølte ikke med 
å lansere gamle Ulven ekserserplass som det 
beste stedet. Arealet var ganske flatt og besto av 
sand tilgrodd med gress. For golfere som bodde 

Mange av den første generasjon medlemmer i Bergen Golfklubb var 
ikke fornøyd med å boltre seg på en smal og krevende 9-hullsbane på  
Åstveit.   Da krigen var over og forholdene i Norge begynte å normalisere  
seg, begynte golferne i Bergensregionen en lang og strevsom jakt på nye 
landområder med plass til disse forgjettede 18-hullene.

på Fjøsanger-Nesttun ville det bli omtrent like 
lang vei som å kjøre til Åstveit. Siden man sparte 
kjøreturen gjennom byen, ville det bli betraktelig 
hurtigere å komme til Ulven... 

Forsvarsminister Otto Grieg Tiedemand – med 
lederfortid i Bergen Golfklubb kunne imidlertid 
meddele via sin byråsjef at Ulven ikke var nedlagt 
av det militære. Området ville ikke bli frigitt.

Det samme negative poenget gjaldt også for kan-
didat nr. 2 som banemøtet diskuterte – nemlig  
området langs flyplassveien mot Flesland.
Flyplassen var bygget ut for Natomidler, så noen 
golfbane i nærheten kunne man se bort fra.

Da møtet ebbet ut hadde man disse stedene på 
bordet til videre oppfølging:
Flesland langs flyplassveien, Ulven, Milde,  
Lyseklolster, Dolviken/Grimstadneset, Sotra og 
Askøy. Åstveit ble sett på som en tidsbegrenset 
løsning.

Jakten på de 
18 hullene
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I årenes løp etter dette møtet opplevde BGK at 
motorveien og Kalvatræet skole ikke ødela gol-
fbanen slik mange fryktet. Aktive medlemmer 
lanserte 18-hullsplaner i en kombinasjon av 
9-hullsbanen og nye hull i Åstveitskogen, til in-
gen nytte. Velmente ideer kom aldri lenger enn 
til skissestadiet. Vårt superaktive medlem Bjørn 
Teksnes stilte med svære anleggsmaskiner i  
Åstveitskogen for å bygge ut en sårt tiltrengt dri-
ving range. Han var nok i overkant ivrig og brau-
tende, hisset på seg både grunneier og naboer, 
og luftslottet hans endte opp som et «penger ut 
av vinduet»-prosjekt. Det hjalp lite at «alle» var 
enige om at klubben trengte sårt til en driving 
range...

Men da Bergen Golfklubb feiret sitt 50 års- 
jubileum i 1987 på Edvard Grieg Suitell ikke langt 
fra Flesland, da skjedde det endelig noe konkret. 
I løpet av festen, beruset av stemningen, ble det 
nedsatt et utvalg som fikk i oppgave å identi-
fisere et egnet areal til en 18-hulls golfbane i  
Bergens-området.  To tidligere BGK-ledere –  
Johan J. Horn og Svein Oliver Vedaa – samt to 
idérike BGK-medlemmer – Arne Fløysand og 
Trygve Tønjum, utgjorde komiteen. Året etterpå  
– i 1988 – ble Fana Golfklubb stiftet, men det 
skulle gå nærmere 17 år med mye frustrasjon, 
planer og innsats før Bergens første og hittil 
eneste 18-hulls golfbane var klar til bruk ved 
Skeievannet. I 2003 åpnet de første ni hullene, 
og allerede året etter sto 18-hullsbanen spilleklar.

I 1999 hadde Bergensregionen fått sin første 
18-hullsbane – og BGK var på en måte involvert 
i prosjektet på Meland. Drivkraft nr. 1 og ildsjel for 

mesterskapsbanen var den tidligere formannen 
i vår klubb – Peter B. Namtvedt. Banen var svær, 
begrepet «monsterbanen» sirkulerte i golfkretser, 
og internasjonalt ble den omtalt som «en av de 
mest utfordrende banene i verden» - noe helt 
sikkert USAs eks-president Bill Clinton vil skrive 
under på. Uten å ta munnen alt for full kan vi vel 
si at i begge disse 18-hullsprosjektene her lokalt, 
så var BGK en ørliten fødselshjelper.

18.oktober 1993 holdt Bergen Golfklubb  
medlemsmøte på Hotel Norge der styret gjorde 
rede for det forberedende arbeidet til ombyg-
ging av klubbhuset. 18-hullsbane på Åstveit 
var også et sentralt tema, men styret kunne 
ikke annet enn å opplyse at det var vanskelig å  
komme videre med planleggingen. Dette  
skyldes i første rekke at grunneier Rasmus Mey-
er som i utgangspunktet var veldig positiv til  
tiltaket, hadde snudd. Han gikk sterkt imot en  
videre utbygging av golfbanen og dermed 
strandet prosjektet, selv om Bergen Kommune 
signaliserte at 18 hull kunne bli gjennomført.

Som vi alle vet i dag – Bergen Golfklubb regjerer 
fortsatt på sin gamle, klassiske golfbane på  
Åstveit. Det er ikke selvskryt og fjollet snobbisme 
å si at 2017-utgaven av banen er flottere og 
mer velholdt enn noensinne. God plass til alle 
som vil spille har den også, enten det er egne  
medlemmer eller gjester fra en av våre lokale  
naboklubber. Det står til liv på våre 9 hull!

Men noen 18-hullsbane for BGK-medlemmene 
på Flesland, Ulven, Milde, Lysekloster eller Askøy 
ble det ikke – og blir det neppe heller...
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Forslag på 18-hulls bane fra 1993 utarbeidet av Ottar Angelskår i banekomiteen. Planen innbefatter bl.a å ”snu banen” slik at man går ned Odinsbakken,  
i tillegg til nye hull i Åstveitskogen.
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Forslag over mulig 
18-hulls bane i Fana 

i 1969.
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Noen av planene for ny motorvei i Åsane. Veien går over klubbhuset og fl ere av hullene.

I 1971 ble det utarbeidet en avtale med Rasmus Meyers Legat om nye hull i Kudalen og nytt område for klubbhus 
i tilfelle den planlagte motorveien ville ødelegge deler av banen og det eksisterende klubbhuset.
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Forslag på 18-hulls bane fra 2001, utarbeidet av NCC/Terje Skjelbred.
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Ordet caddie kommer fra fransk le cadet, som  
betyr junior eller «den yngste» i familien. Ordet 
ble brukt i skotske byer om bærere og visergutter,  
og i løpet av 1800-tallet utviklet begrepet seg til 
å betegne gutter som bar golfkøllene.

Det er på nettstedet Wikipedia vi finner disse  
linjene om caddier i golfen, som mange av oss vil 
være fortrolig med via tv-sendingene fra store 
profesjonelle turneringer og mesterskap. Men 
en gang i tiden hadde også Bergen Golfklubb 
sitt unge, spreke korps med caddier, mest lokale  
gutter fra Eidsvågsneset, Eidsvåg, Jordalen, 
Selviken, Åstveit og Tertnes. Opp til 1980-tallet  
fungerte caddie-systemet i klubben. 

Det er flere av dagens voksne spillere som 
minnes tiden ved gjerdet foran pro’ens sjappe 
(dagens køllehus) der de ventet på oppdragsgi-
vere – enten de nå var A-, B- eller C-caddie. For 
den første generasjonen golfere i BGK, de skul-
le ha caddie til å bære bag’en med køller – slik 
systemet var i veletablerte klubber i England, 
Skottland og USA. Dette var en generasjon  
golfere med god råd, så noen kroner til ivrige 
lokale gutter var nærmest en fast oppskrift. Hele  
caddiesystemet var mest en guttegreie, kun 
noen ytterst få jenter prøvde seg.

En caddie eller caddy i golf er en person som tar hånd om en spillers utstyr 
under spill og som kan gi råd underveis. I profesjonell golf har alle spillerne 
hver sin faste caddie som gir råd om køllevalg og strategi.

Caddymaster og navneplate
Et skriv fra Bergen Golfklubbs styre til caddiene 
fra mai 1966, viser tydelig hvordan «systemet» 
var organisert. Der står det at en var ansatt som 
caddymaster med oppgave å administrere og 
betale caddiene. Caddiene skulle inndeles i tre 
grupper – A, B og C. I begynnelsen var det bare 
B og C-caddier. Godtgjørelsen til caddiene ble 
fastsatt slik:
A-caddie – kr. 10.-, B-caddie kr. 8.- og C-caddie  
kr. 5.- per 18 hullsrunde. Caddiene ville få en  
navneplate til å sette på brystet som identi- 
fikasjon. Platen hadde grønn farge for B-caddie 
og sort farge for C-caddie. Navneplaten skulle 
alltid bæres på golfklubbens område! De som 
ønsket å registrere seg som caddie, måtte straks 
tegne seg hos caddymaster i trenerens shop.

Vi har spurt noen av caddiene fra «den gang» 
om tiden på golfbanen på Åstveit – de er i dag 
godt modne herrer -men felles for de alle er at 
dette var en veldig gøy tid med mest bare gode 
minner. Caddie-jobbingen brakte guttene inn 
i golfen som spillere, noen ventet helt til de ble 
pensjonist.  En av eks-caddiene ble så fascinert 
av golf som guttunge, at han mange år senere  
bygde sin egen bane! Like utenfor Bergen...

Kjekt å være 
caddie i BGK
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- Jeg var vel en 11-12 år da jeg hørte om denne 
caddiejobbingen fra en på Ulsetskogen skole 
der jeg gikk. Her var det penger å tjene! Så jeg 
meldte meg på golfbanen, og stilte opp på  
morgenkvisten når det var turnering i helgene.  
Der sto vi gutter på rekke og rad og tilbød våre 
«tjenester». Ingen opplæring å få, vi måtte klare  
oss selv – og det gjorde vi. Vi lærte fort, vi 
kjuagutter!
- Hva gikk jobben ut på?
- Å kjøre bag’en på en tralle, finne riktig kølle til 
spilleren, gå foran i fairway slik at oversikten ble 
best mulig, og ikke minst – se hvor ballen landet. 
Spilleren vi gikk caddie for ble vår læremester.
- Faste kunder?
- Selv gikk jeg mest for Inger Gerny Lind, men 
det var vanligvis et «først-til-møllen»-opplegg – 

til faste pengesatser. I min tid var betalingen 15, 
20 eller 25 kroner for en 18-hullsrunde – avhengig  
om du var C-, B- eller A-caddie. Jeg kan ikke si at 
jeg ble rik av caddiejobbingen, men det var greie 
lommepenger. Etter endt jobb avtalte vi med 
spilleren om å møtes til neste konkurranse. 
- Gøy?
- Kjempegøy! Men vi jobbet for pengene, vi 
måtte virkelig lange ut med trallene – de var mye 
tyngre og tregere enn dagens traller. Odinbakken  
jogget vi opp i fullt firsprang, og slik holdt jeg på 
til 1980. Da avanserte jeg fra caddie til å bli spiller 
selv, først i juniorklassen. Siden har jeg holdt på. 
Golf på Åstveit-banen har ligget i blodet siden 
caddiedagene!

Jakob Meyer Nilsen (54)

Jakob Meyer Nilsen: 
Caddiejobbingen ga 
oss guttunger greie 

lommepenger
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Willy Teigland (78)
- Jeg var en ekte «local boy». Bodde på  
Nyborg og spilte fotball i Eidsvåg IL.  Skolen holdt 
til i bygningen som i dag huser barnehagen ved 
Selvikveien. Var god kjommi med Ole Vedaa som 
hele BGK kjente som «Olemann», og dermed var 
ikke veien lang inn til golfmiljøet. Ryktene om 
mulighetene til å tjene noen kroner som caddie 
var forlokkende i de trange tidene vi levde i rundt 
1952-53.
- - Ble du en ung riking?
- Nei, ingen av oss caddier ble rike, men vi fikk 
nå noen kroner mellom hendene – og hadde 
det sabla gøy.  Jeg kan ikke huske det var faste 
satser for caddiejobbingen. Stort sett fikk vi noen 
kroner for jobben, litt mer i helgene – minimum 
kr. 2,50. Noen spillere var rausere enn andre!   
Underveis lette vi etter baller, og fant vi noen 
var det opp til treneren å avgjøre kvaliteten – og 
prisen – på ballene. En «godkjent» ball vi hadde 
funnet kunne gi oss 1 krone. Samtidig ble jeg 
«tent» på golfen som idrett.  Vi gikk caddie for 
de aller fleste spillerne. Husk at datidens med-
lemmer tilhørte det øvre sosiale skikt i Bergen 
og omegn. Det var ikke «menigmann» som var  
golfere – her var det mye skipsredere, direktø-
rer og advokater – og de hadde råd til å holde 
seg med caddie hver gang de dukket opp på  
Åstveit. Selv gikk jeg mest for Johan S. Horn som 
senere ble klubbens første æresmedlem. Han 
hadde en fantastisk flott sving i tillegg til å være 
en usedvanlig sympatisk og hyggelig person. En 
gang i året hadde vi caddier vår egen turnering. 
Da fikk vi låne køller av spillerne, og så svingte 
vi slik vi hadde sett medlemmene gjorde det.  
Stilen var kanskje vel mye hjemmelaget, men  
felles for alle guttene var at vi var veldig ivrige.  
Et trivelig miljø å vokse opp i.
- Så du ble golf-frelst?
- Jeg gjorde nok det, men jeg ble ikke en spiller 
selv før jeg ble pensjonist!Willy Teigland: En gang i året hadde vi caddier vår egen turnering
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- Jeg vokste opp i nærheten av golfbanen, i  
Selviken og Jordalen, lette etter baller på Åstveit 
som så andre andre lokale guttunger gjorde – 
og kom dermed inn i miljøet rundt klubben og  
golfen.  Tipper det var rundt 1954 at jeg startet  
som caddie – og så holdt jeg på frem til 1960, da 
dro jeg til sjøs.
- Drivkraften?
- Å tjene sine egne penger. Alle spillerne bruk-
te caddie i de årene – min favoritt var Reidar  
Frønsdal, som både var en god spiller og en  
jovial, vennlig mann. Noen opplæring kom ikke 
på tale, men jeg husker at jeg gikk for å være 
en A-caddie. Som regel fikk jeg 5 kroner for en 
18-hullsrunde, de fleste spillerne rundet «løn-
nen» litt oppover. Kom skipsreder Wallem i Rolls 
Roysen sin stormet vi caddier frem – han var 
kjent for å betale en 10’er, aldri mindre. Dessverre 
opplevde jeg aldri å gå caddie for ham.
- Grei jobb?
- Veldig grei! Vi gutter gikk alltid foran når  
spilleren slo ut, da hadde vi best oversikt over 
hvor ballen landet. Det hendte jo at vi ikke fant 
ballen, noe som best kan karakteriseres som et 
sviende nederlag! Men vi caddier fikk ikke komme 
inn i klubbhuset, vi måtte pent holde oss på  
utsiden. Bare en gang opplevde jeg å komme inn 
i «varmen»! Det var under en 36-hullsturnering at 
vi fikk suppe og mat etter 18-hull, og det inklu-
derte oss caddier. «Noen» hadde forbarmet seg 
over oss. Et stort øyeblikk...
- Fikk du lyst til å spille selv?
- Klart det, men det ble aldri noe tema – det 
hadde med økonomi å gjøre. Inne i Jordalen der 
jeg bodde fikk vi laget til tre korte hull på heime-
bøen jeg kunne trene på. Da hadde jeg fått et 
7’jern som jeg slo med når jeg kunne, og imiterte 
den flotte svingen til Johan S. Horn. Den sitter 
forresten fortsatt som klistret fast oppe i hodet 
mitt – en fantastisk flott sving!

- Men golfer ble du?
- Mange, mange år senere – i 1999 tok jeg grønt 
kort. Treneren så i løpet av noen få svinger at dette  
hadde jeg vært borti før...
- Og egen bane fikk du?
- Riktig! Mange vil nok kjenne meg igjen som 
eier og leder av Sotra Golfklubb der vi åpnet «sto-
rebanen» på Kolltveit  i 2007. 

Jeg kan med hånden på hjertet trygt si at vi had-
de aldri hatt golfbane på Sotra i dag hvis ikke jeg 
hadde gått caddie i Bergen Golfklubb! Golf-febe-
ren fra barndommen inne i meg måtte på en eller  
annen måte få sitt utløp – og det ble altså vår 
egen bane!

Bjørn Evanger: Vi hadde aldri hatt golfbane på Sotra i dag hvis ikke jeg hadde gått caddie i Bergen Golfklubb

Bjorn Evanger (73)
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Fra medlemsblader: Ole Vedaa, ”Olemann”, forteller om da han var caddy på BGK
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Fra baneåpning i april/mai til siste putt i oktober  
– minus feriemåneden juli – har det nesten alltid  
vært turneringer ukentlig gjennom sesongen.  
Bakgrunnen er både sportslig – og sosialt.  
Turneringer sveiser medlemmene sammen  
uansett handicap og alder.

I de gode, gamle dagene var det nokså vanlig at 
nesten alle BGK-turneringene hadde sin vandre- 
pokal. Noen ble gitt av klubbens sponsorer,  
andre ble skjenket BGK av mer velstående 
medlemmer – eller av hyggelige forretnings- 
forbindelser. Mange av disse pokalene har klub-
ben fortsatt i dag, og flere av dem er stadig i 
bruk. Noen er rett og slett forduftet fra klubbens 
oversikt, og vi skal ikke se bort fra at hvis samme 
golfer vant pokalen tre ganger på rad – så tilfalt 
pokalen trippelvinneren til odel og eie. Klubben 
sitter dessverre ikke inne med dokumentasjon 
på skjebnen til alle våre historiske pokaler.

Sett i et historisk perspektiv har turneringer alltid vært en stor og viktig 
del av Bergen Golfklubbs aktiviteter. Slik var det i klubbens første år – og 
slik er det den dag i dag. 

I mer moderne tid er turneringsserier som dame-
dag, seniordag og herredag kommet til. Turne-
ringer for klubbens bedre spillere – som klubb-
mesterskapene, Glyn Cup, Bergen Cup og Ladies 
Cup ble tidligere spilt over flere dager og runder 
enn man gjør i dag; gjerne 72. hull over en helg!
I mangel av et større, nasjonalt turnerings- 
program var dette en stor og viktig arena for de 
ambisiøse BGK-golfernes sportslige utvikling. I 
dag er det flere klubber, og mange regionale og 
nasjonale turneringer har overtatt for de lokale 
BGK-turneringene.

I de senere år har Johan Horns minneturnering 
seilt frem som en av de «store», og det er hyggelig  
å se at den har appell også til golfere fra andre 
lokale klubber. I dette kapittelet oppsummerer 
vi klubbens historiske og nåværende turneringer 
og pokaler, og presenterer litt av vinnerne og  
turneringene som de ble rapportert i sin tid.

80 år med et 
dross av pokaler
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Vinnerne av Dubonnet Pokalen i 1972: Siri Falch og Rolf Chr. Hestness.
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Pokaler som er i bruk pr. 2017. Fra venstre: Klubbmesterskap Junior gutter, Klubbmesterskap Herrer, Klubbmesterskap Damer, Klubbmesterskap Eldre Senior Herrer,  
Klubbmesterskap Eldre Senior Dame, Klubbmesterskap Junior jenter, Klubbmesterskap Senior Damer, Johan J. Horns Minneturnering x 2, Socony Cup, RSV Pokalen,  
Flaggpokalen Damer, Flaggpokalen Herrer, Johan J. Horns Minneturnering, Ladies Cup, Par Pokalen og Bergen Ryder Cup (det er flere pokaler som er i bruk enn de som  
er avbildet her)

Aktive 
pokaler/turneringer 

pr. 2017

Klubbmesterskap Herrer:
Vandrepokal oppsatt av Reidar Frønsdal/Nordisk 
Hattefabrikk
Første vinner: Reidar Frønsdal i 1949
Spilleform: Singelturnering u/ hcp, for herrer
Tidligere matchplay, både 18 og 36 hulls matcher
Slagspill (kvalifisering) deretter matchplay
Endret til kun slagspill ca 1993, først 72 hull, der- 
etter 54 hull, nå 36 hull.

Klubbmesterskap Damer:
Vandrepokal oppsatt av Edvard Riisøen
Første vinner: Baby Sibbern i 1951
Spilleform: Singelturnering u/hcp, for damer
Tidligere matchplay.
Slagspill (kvalifisering) deretter matchplay
Endret til kun slagspill 54 hull, nå 36 hull.
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Vinnerne av klubbmesterskap herrer og damer i 2015: Edevard Hvide og Renate Grimstad

Fra 75-års jubileumsturneringen i 2012.  
Premie for beste ”tidsriktige antrekk”: Idar Løtvedt og 
Oddbjørg Briars.

Klubbmesterskap Junior:
Vandrepokal. Første vinner: Claus Sigurd Wiig  
i 1954

Klubbmesterskap Junior jenter:
Vandrepokal. Første vinner: Juni Grieg i 2001

Klubbmesterskap Eldre Senior Herrer:
Vandrepokal (”KM Senior Herrer 65”). Første  
vinner: Nils Teigland i 1999

Klubbmesterskap Eldre Senior Damer:
Vandrepokal (”KM Senior Damer 60”). Første  
vinner: Bodil Skjærseth i 1999

Klubbmesterskap Senior Damer:
Vandrepokal (”KM Fair Ladies”) gitt av Bodil 
Skjærseth. Første vinner: Inger Gerny Lind i 1996

Klubbmesterskap Senior Herrer:
Vandrepokal (”KM Senior”) gitt av Bodil  
Skjærseth. Første vinner: Finn Dyrkolbotn i 1996

Glyn Cup:
Oppsatt av Reidar Frønsdal / Nordisk Hattefa-
brikk. Første vinner: Georg Sibbern i 1955
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Vinnerne av Pinsepokalene i 2010. Fra venstre: Kirk Wedge, Andrew Briars og ukjent. Vinner av Glyn Cup i 2016: Jan Brudvik

Pinsepokalene:
Tre pokaler (nye fra 1993, de orginale er  
forsvunnet) Vinnere i 1993: Vidar Falkanger,  
Bente Hofgaard Nilsen og Morten Menes

Johan J. Horns Minneturnering:
Vandrepokaler gitt av familien Horn
Første vinnere: Jon Klyve, Jan Bo Larsen og  
Siren Larsen i 2012

Soccony Cup:
Vandrepokal oppsatt av Rasmus Figenschou.  
Orginal pokal forsvunnet, ny pokal fra 2013.
Første vinner (ny pokal): Roald Svanevik og  
Ove Lennart Nes i 2013

RSV-Pokalen:
Vandrepokal. Orginal pokal forsvunnet, ny pokal 
fra 2013.
Første vinner (ny pokal): Yngve Aakra i 2013

Flaggpokalen Herrer:
Vandrepokal oppsatt av Karin Tiedeman. Orginal 
pokal forsvunnet, ny pokal fra 1996.
Første vinner (ny pokal): Erling Kristensen i 1996

Flaggpokalen Damer:
Vandrepokal oppsatt av Otto Tiedeman.  
Første vinner: Anne-Lise Namtvedt i 1977

Bergen Ryder Cup:
Vandrepokal oppsatt av Johan J. Horn og  
Sven-Erik Sandberg. Første vinner: ”Seniors”  
i 1994

Ladies Cup:
Vandrepokal. Første vinner: Else Silchenstedt  
i 1965

Par-Pokalen:
Vandrepokal oppsatt av Per Eide. Første vinner: 
Georg Haaland og Morten Løtveit i 1985
Pokalen brukes fra 2017 i ”Bergen Pairs”  
- en nyoppsatt bestball turnering.  
Vinnere: Simen Gjelsvik og Eirik Eikeland

Andre aktive turneringer og pokaler:
Åpningsturneringen: aktiv pr. 2017 under navnet 
Lagersjefen.no Open
Bergen Cup: aktiv pr. 2017 under navnet Bergen 
Open/Region Tour
Avslutningsturneringen: aktiv pr. 2017
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Vinnerne av Flaggpokalene i 2016: Anita Sognnes og Pål KlungresetVinnerlaget fra Bergen under Tour Bergen For lag i 2008 (bakerst)  og vinnerlaget for 
juniorklassen fra Fana (foran).

Noen av klubbmesterne i 2012. Fra venstre: Andrew Briars (Senior Herre), Willy Teigland (Eldre Senior Herre), Renate Grimstad (Junior jenter), 
Markus Braadlie (Junior gutter) og Siren Larsen (Eldre Senior Dame)
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Bacon & Grieg: Vandrepokal. Første vinner:  
Finn Meyer i 1938

Bogey-pokalen (Herrer): Vandrepokal oppsatt 
av Johan Horn. Første vinner: Johan Horn i 1950.

Bogey-pokalen (Damer): Vandrepokal oppsatt 
av Lillemor Henriksen. Første vinner: Elin Horn  
i 1951

The Stewart Dickson Cup: Vandrepokal.  
Første vinner: Else Silchenstedt i 1954 

Konsul Ottesenspokal: Vandrepokal, pokal  
forsvunnet.

Dubonnet Pokalen: Vandrepokal oppsatt av  
Odin Henriksen. Første vinner: Baby Sibbern 
og Georg Sibbern i  1953

Vestapokalen: Vandrepokaler. Første vinnere: 
Egil Herman Sjursen og Roberto Alvarez i 1996. 

DNB Pokalen: Vandrepokal oppsatt av Bergen 
Bank. Første vinner: Finn Dyrkolbotn i 1984 

Williams Pokal: Vandrepokal oppsatt av William 
Gullaksen. Første vinner: Vidar Falkanger i 1988. 

Fabcon Cup: Vandrepokaler oppsatt av Fabcon 
Group. Klubben har èn pokal igjen, de andre er 
forsvunnet. Første vinner: Gideon Ovadya i 1991. 

Hansakruset: Vandrepokal. Første vinner:  
Finn Dyrkolbotn i 1985

Damenes Pokal: Vandrepokal. Første vinner: 
Ruth Pedersen i 1993

Seniorpokalen: Vandrepokal. Første vinner: 
Nils Teigland i 1994
 
Damepokalen: Vandrepokal. Første vinner:  
Laila Stokke Jacobsen i 1989

Flaggpokalen Junior: Vandrepokal. Første 
vinner: Tor Meyer Valvatne i 1993

Tour Bergen for lag: Vandrepokal oppsatt av 
Bergen Golfklubb. Første vinner: Bergen 
Golfklubb i 2007

Johnnie Walker Cup: Vandrepokal oppsatt av 
Trygve Kroepelin, pokal forsvunnet

24 Pokalen: Vandrepokal oppsatt av Rasmus 
Figenschou, pokal forsvunnet

NERA Pokalen: Vandrepokal, pokal forsvunnet

N/A Pokalen: Vandrepokaler oppsatt av  
Namtvedt. I tillegg er det nye pokaler. Første  
vinner orginal pokal: Jan P Scharffscher og ukjent 
i 1971. Første vinner ny pokal: Jan Brudvik og Ole 
Åstveit i 1994

ikke-Aktive 
pokaler/turneringer 

pr. 2017

Hansa Pokalen: Vandrepokal oppsatt av 
C.S Platou i 1964, pokal forsvunnet

Aker (NPC) Oljepokalen: Vandrepokal oppsatt 
av Norwegian Petroleums Consultants i 1985, 
pokal forsvunnet

Brynhilds Pokal: Vandrepokal oppsatt av 
Brynhild Gullaksen, pokal forsvunnet

Starters Cup: Vandrepokal oppsatt av 
Tor Chr. Larsen i 1993, pokal forsvunnet

Ransome : Vandrepokal, pokal forsvunnet

Andre ikke-aktive turneringer og pokaler 
(alle pokalene er forsvunnet):
-  Allemannspokalen
-  Leif Ottesens pokal
-  Old Boys Pokalen
- J.W. Eides Boktrykkeri Pokal
- Venuspokalen
- Chevronpokalen
- Vitalpokalen: Vandrepokal oppsatt av 
   NKP i 1982.
- Eliteturnering damer
- Kleivapokalen
- BT Cup
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Pokaler som ikke er i bruk pr. 2017. Fra venstre: Tour Bergen for lag, DNB Pokalen, Fabcon Cup, Bogey pokalen herrer, Bogey pokalen damer, Damepokalen, Hansakruset, 
Williamspokalen, NA Pokalene (nye), Vestapokalen

Pokaler som ikke er i bruk pr. 2017. Fra venstre NA-Pokalene (gamle), Bacon & Grieg Pokalen, Dubonnet pokalen, The Stewart Dickson Cup, Damens pokal, Seniorpokalen

161

80 ÅR MED E T DRØSS AV POK ALER



Fra Bergens Tidende i 1961

Fra Bergens Tidende i 1961

Fra Bergens Tidende i 1963 Finalistene i kampen om Soccony-pokalen i 1972 
(denne pokalen er nå forsvunnet): fra venstre Egil og 
Edith Frønsdal samt vinnerne Nils Totland og Gunnar 
Skrautvol.
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Fra Bergens Tidende i 1961

Fra Bergens Tidende i 1965

Fra Bergens Tidende i 1964
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Bacon & Grieg pokalen må antas å være den første turneringen (utenom åpningsmatchen mellom Horn og Wilson) som er  blitt arrangert på Bergen Golfklubb.  
Turneringen ble antagelig spilt sent på høsten 1938 og ble vunnet av grunneier Finn Meyer. Meyer hadde hcp 16 i 1938, så han har antagelig spilt mye ellers i verden og på 
Oslo GK før Bergen Golfklubbs stiftelse.Turneringen ble sist spilt i 1993, vunnet av Bjørn Stenersen.
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Trygve Tønjum deler ut premier under Fabcon Cup i 1994.
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Mange av klubbens pokaler ble donert av internasjonale bedrifter; her korrespondanse angående Johnnie Walker vandrepokalen.
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Korrespondanse mellom klubben og John Bennett i Stewart Dickson & Company om å sette opp ”The Stewart Dickson Cup”-en flott pokal som klubben fortsatt har!
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1937: Bergen Golfklubb blir stiftet på kontoret 
til storreder Thorvald Halvorsen i Slottsgaten 1. 
Han utnevner seg selv til ”President”. Klubben 
inngår en 25-års leieavtale med Finn K. Meyer og 
Rasmus Meyers legat på Åstveit og gir oppgaven 
med å designe en golfbane til den skotske alt-
mulig-mann Thomas Burns Wilson.

1938: Den første offi  sielle runden spilles 22. 
oktober på BGKs nye bane – mellom Johan S. 
Horn og Thomas B. Wilson. Finn K. Meyer vinner 
”Bacon & Grieg”-pokalen for første gang.

1939: BGK kan innvie sitt nye klubbhus som i 
alt vesentlig var en gave til klubben fra Westfal-
Larsen-familien. Rolf Westfal-Larsen overtar 

som ny formann. Klubbens første pro, skotske 
Thomas B. Wilson, måtte rømme landet ved 
krigsutbruddet.

1940-1945: Under krigen ble banen stengt for 
golf, og store deler av arealet ble lagt ut til gårds-
bruk og matproduksjon. 

1946: Johan S. Horn påtok seg ansvaret for å lede 
gjenoppbygging av  banen, som fi kk mye av den 
form dagens golfere vil kjenne igjen.

1947: Bergen Golfklubb var en aktiv medspiller 
da Norsk Golff orbund ble stiftet. Johan S. Horn 
ble valgt inn som visepresident i forbundet.

Bergen Golfklubb 
(1937-2017) i et notteskall...

Under krigen bodde det lokale familier i klubbhuset. Barnet på bildet er Tor Skjelbred, 
senere medlem av klubben. Bildet er fra 1941.
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1949: Reidar Frønsdal vant klubbens første klubbmesterskap for herrer.  
Han var farfar til dagens ledere av Bergen Golfsenter -  Erik og Jan Frønsdal.

1951: Årets gledeligste begivenhet i BGK var at klubbhuset ble frigitt! 
Under krigen og i årene etter var klubbhuset disponert av myndig- 
hetene, og det tok altså 6 år etter krigens slutt før BGK fikk sitt kjære og 
populære klubbhus 100% tilbake. Baby Sibbern ble den første klubb- 
mester i golf for kvinner.

1952: Grunneier Finn Meyer sender brev til styret hvor han sier opp avtalen 
med klubben:. ”..jeg har ikke lengre råd til å subsidiere golfklubben ved hjelp 
av en meningsløs lav leie”, skriver Meyer. Klubben aksepterer ikke oppsigel-
sen eller økt leie, og refererer til avtalen som ble skrevet i 1937 og har 25 års 
varighet.

1953: Klubben inngår en 99-års leieavtale med Rasmus Meyers legat om 
leie av klubbhusområdene.

1954: Øst/Vest match mellom Bergen GK og Oslo GK ble arrangeret på BGK. 
Banerekorden på dette tidspunktet var 62, satt av klubbens pro Teg Ogg. 
Banerekorden for amatører var på 70, satt av Johan Horn. Banens par var 68.

Brev fra Finn Meyer i 1952

1955: Det som nå er trallehuset ble satt opp og kostet totalt kr 25,000. 
På denne tiden ble det brukt til proshop og oppbevaring av medlem- 
menes køller. Bygget var orginalt en arbeidsbrakke som hadde vært brukt i  
forbindelse med arbeid i Dokken.

1956: Johan S. Horn blir valgt til ny president i Norges Golfforbund (1956-62)

1958: Johan S. Horn blir utnevnt til klubbens første æresmedlem etter en 
enstemmig innstilling fra styret til generalforsamlingen. Utnevnelsen ble 
vedtatt med akklamasjon!

Deltagerne under Øst/Vestmatchen i 1954.

Festeavtalen for klubbhusområdet signert i 1953 gjelder fortsatt.
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Klubbens første æresmedlem, Johan S.Horn (nr. 3 fra høyre), følger med på 9.green under NM Junior i 1972.

Vinner av NM Herrer på Bergen GK i 1960: John Johnsen fra Oslo GK Vinner av NM damer på Bergen GK i 1960: Anniken Langaard fra Oslo GK
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1960: BGK arrangerer NM i golf for kvinner og 
menn. Vinnere ble John Johansen og Anniken 
Langaard, begge fra Oslo GK. På hull 36 i den ene 
semifinalen (banens 18 hull) gjorde Siri Borge  
Andersen ”hole-in-one” for å avgjøre matchen.

1964: Bergen Golfklubb blir opptatt som med-
lem av Norges Idrettsforbund og Bergen Idrett-
skrets.

1966: Johan J. Horn vinner norgesmester- 
skapet for herrer på Vestfold GK, og er den  
første NM-vinner som ikke er fra Oslo GK! Den 
første ”hole-in-one” på herrenes 18.hull blir regis-
trert på banen, da George S. Silver setter ballen 
rett i koppen under Bacon & Grieg pokalen.

1968: Klubbens leder Einar Falck snakker om 
”Fortapelsens dag” og sikter til at klubben  
frykter at mesteparten av banen og klubbhuset 
blir slukt av ny motorvei. Dermed begynner BGK 
en aktiv jakt etter nye områder for bane i hele 
bergensområdet.  I ettertid viste frykten seg å 
vær ubegrunnet...

1969: Johan J. Horn vinner den skandinaviske 
prestisjeturneringen Copenhagen Cup for første 
gang. Gjentar suksessen i  København i 1970 og 
1978!

1971: Kalvatræet skole er ferdig bygget og dette 
skaper evige sikkerhetsutfordringer for golf-
klubb og skole.

1972: BGK arrangerer NM for juniors, og vår egen 
Per Berge blir mester!

1973: Johan J. Horn vinner Skandinavisk mester-
skap i Oslo.

NM for Damer og Herrer ble arrangert på BGK i 1960
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1974: Johan J. Horn vinner NM på Bogstad i Oslo – hans andre norske mes-
terskap. Norges Golfforbund tildeler Johan – som den første norske golfspil-
ler - handicap lavere enn scratch (pluss handicap).

1975: Per  Berge blir Norgesmester for herrer i Stavanger. Jan H. Bentzon 
valgt til ny president i Norges Golfforbund (1975-78) BGK representerer  
Norge i EM for klubblag i El Prat, Spania med denne trioen – Per Berge,  
Johan J. Horn og Svein Oliver Vedaa

1978: BGK arrangerer NM for juniors. 

Fra Bergens Tidende i 1978

Fra NM Junior i 1972.

Johan J. Horn blir gratulert med seieren i Skandinavisk mesterskap av den tapende 
finalisten Olle Dahlgren.

172

BGK I E T NØ T TESK ALL



Golf Nytt kom ut første gang i 1984. Fra venstre: Pro Steve Norris; Utslaget på hull 14 (merk at det ligger til venstre 
og høyere opp en nåtidens teested); Greenkeeper Leif Åstveit og æresmedlem Gladys Vikøren.

1980: Klubben inngår avtale med familien  
Bastiansen for leie av deler av hull 6. Tidligere var 
leieavtalen med familien Wallem.

1981: BGK arrangerer Lag-NM. Stavanger GK 
vinner for både damer og herrer. I herreklassen 
blir BGK nr. 2, til tross for at Johan J. Horn startet 
forrykende med 63 slag.

1984: BGK arrangerer NM for juniors. Golf Nytt 
blir utgitt for første gang.

1985: Den amerikanske, norskfødte utstyrs-
produsenten Karsten ”Ping” Solheim utnevnes 
til æresmedlem av BGK. Johan J. Horn setter 
ny banerekord med 62 slag (5 under par), men  
samme år forbedrer Vidar Falkanger den til 61 
slag (6 under par). 
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50-års jubileum. Fra venstre: Rolf Hestness, Erling Johnsen, Peter B. Namtvedt, Fritjof Vikøren, Inger G. Lind, Svein O. 
Vedaa, Else Silchenstedt, Johan J. Horn, Gladys Vikøren og Finn Dyrkolbotn.

Gladys Vikøren

Karsten ”Ping” Solheim ble oppnevnt til æresmedlem i 1985. Han besøkte 
klubben hver sommer, og delte gjerne ut puttere til medlemmene.

1987: BGK arrangerer NM for lag på Åstveit, og 
går helt topps med denne kvartetten: Svein 
Oliver Vedaa, Vidar Falkanger, Bjørn Hage og 
Johan J. Horn. BGK-laget representerer Norge 
i EM for klubblag i Spania. BGK feirer sitt 50 års-
jubileum med fest på Suitellet i Fana. På denne 
festen ble det nedsatt et utvalg som fikk i oppgave 
å identifi sere et egnet areal for en 18-hulls golf-
bane i Bergens-området. Med i utvalget var to 
tidligere BGK-formenn – Johan J. Horn og Svein 
Oliver Vedaa, pluss BGK-medlemmene Arne 
Fløysand og Trygve Tønjum. Vidar Falkanger 
ligger sensasjonelt på 2. plass før siste runde av 
EM Individuelt i Hamburg, før ballen havner inni 
en rot på hull 2 og eventyret tar slutt (ble nr. 19)

1986: Gladys Vikøren ble av generalforsamlingen 
utnevnt til æresmedlem. ”Gladys fylte 80 ifjor og 
er en av de som har vært med i klubben  i alle år” 
stod det i Golf Nytt. 
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Coca-Cola Cup i 1988.  Ole Åstveit fra BGK står helt til venstre.

”Nettet” åpnet i 1990.  Overbygget med tilhørende garasje ble bygget senere.

1988: Coca-Cola Cup for juniorer arrangeres på Bergen Golfklubb.

1989: Bjørn Hage tangerer banerekorden på 61 slag ( 6 under par). Deler av 
elven på hull 3 blir dekket igjen. 

1990: Bjørn Hage blir norgesmester for herrer på Vestfold GK. Driving 
rangen/”Nettet” åpner, inspiret av liknende løsning på Beauvallon  
Golfklubb i St.Tropez. Silje Paulsen mottar NGF sitt jentestipend. 
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1991: BGK vinner Lag-NM på Onsøy GK med disse spillerne: Bjørn Hage, Vidar 
Falkanger, Ronny Paulsen og Ørjan Larsen. Bjørn, Ørjan og Vidar represente-
rer BGK og Norge i EM for klubblag på La Quinta i Spania. 

1992: Ørjan Larsen vinner junior-NM på Vestfold GK. Han vinner også 
Nordisk Juniormesterskap på Isaberg GK i Sverige.Bjørn Hage blir profe- 
sjonell spiller. 

1994: Klubbhuset utvides med et nytt påbygg mot nord (nærmest nettet). 
Et forslag om å bygge ut banen til en 18-hulls bane ved å snu banen/hullene 
og legge til nye hull i Åstveitskogen stoppes hos kommunen. 

1996: Leif Åstveit blir utnevt til ”Livsvarig medlem” av Bergen Golfklubb da 
han gikk av med pensjon.

1997: Nåværende green på hull 1 blir åpnet. Opprinnelig spilte man dette 
hullet til dagens chippegreen. Store dreneringsarbeider blir utført på hull 5; 
fra greenen nedover mot veien.

1998: Ørjan Larsen vinner det Åpne Norske Amatørmesterskap på Hauger 
GK og den individuelle tittelen i NCCA National Championship div. 2 i Orlan-
do, Florida.Han blir også nr. 5 i EM Individuelt i Bordeaux, på dette tidspunk-
tet Norges beste plassering gjennom tidene. Johan J. Horn vinner NM Senior 
på første forsøket. BGK-medlemmene spiller ”Norges raskeste golfrunde” 
søndag 7. juni på 13 minutter og 41 sekunder. 

Klubbhuset bygges på.
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1999: Johan J. Horn utnevnes til æresmedlem av BGK. Klubben forbedrer 
sin vinnertid på ”Norges raskeste golfrunde”, og blir søndag 6. juni klokket 
inn til imponerende 12 minutter og 33 sekunder!

2000: Ørjan Larsen blir profesjonell spiller. Bergen Golfklubb arrangerer 
Norges Cup, vunnet av Geir Ottar Askvik.

2001: Club-captain Rolf W. Karlsen inngårpå vegne av BGK en ny leieavtale 
med Rasmus Meyers legat på rundt 80% av banearealene for tidsrommet 
2000-2030. 1500 kubikk med stein blir fylt i på ”synken” på hull 7, som viser 
seg å være et bunnløst hull. Det blir også utført større dreneringsarbeider 
på hull 7 og 1.

2003: Jarle Nordahl overtar som styreleder med eget styre et-
ter benkeforslag på årsmøtet; valgkomitéens forslag med bl.a 
Olaug Evanger som styreleder ble nedstemt etter et jevnt valg.  
Puttegreenen ved klubbhuset åpner.

2006: Store dreneringsarbeider blir utført på hull 7 og 8, totalt ca. 600 meter 
med grøfter.

2007: Vetle Marøy blir klubbmester for herrer bare noen uker før han fyller 
13 år!

2008: Banen endrer par fra 67 til 68. Hull 5 blir par 5 istedet for par 4.

2009: Solveig Helgesen (fra Bjørnefjorden GK)setter nåværende banere-
kord for damer på 64 slag (4 under par) under Bergen Open på Golftour 
Hordaland. 
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2012: Vetle Marøy vinner French International Boys Championship

2013: Planer om en større utbygging av klubbhuset med simulatorer, møterom etc. 
stopper opp. Vetle Marøy setter nåværende banerekord for herrer på 64 slag (4 under par) under 
klubbmesterskapet. Renate Grimstad mottar NGF sitt talentstipend på Golftinget. Johan J. Horns 
Talentstipend for ”Årets talent” deles ut for første gang på årsmøtet, og vinner for 2012 er Renate 
Grimstad. 

2013: Store planer for utvidelse av klubbhuset ble ikke realisert.
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I 2017 ble det utført store dreningsarbeid på fairwyen på hull 5. Bildet til venstre er fra 1.mars.Bildet til høyre er fra åpningen av fairwayen den 24.juli.

Vetle Marøy intervjues på The Golf Channel.

2014: Mette Thormodsen velges til klubbens første kvinnelige leder - Club 
Captain - 77 år etter at BGK ble stiftet. Renate Grimstad vinner junior-NM på 
Atlungstad GK. Jarle Nordahl blir utnevnt til ”Livsvarig medlem” da han gikk 
av med pensjon.

2015: Renate Grimstad forsvarer sin NM-tittel for juniors på Oslo GK. Mar-
kus Braadlie vinner European Young Masters i Sveits. Vetle Marøy vinner 
NJCCA National Championship i Kansas, USA. Vetle Marøy gjorde en ”Al-
batross” og ”Hole-in-One” på samme runde under en collegeturnering i 
Texas, og ble intervjuet live på selveste The Golf Channel.

2016: Vetle Marøy blir profesjonell spiller etter å ha vært ranket som som nr. 
171 på verdensrankingen for amatører.

2017: BGK runder 80 år og feirer jubileet med en egen turnering og med-
lemsfest på Radisson Blue-hotellet på Bryggen; rett ved siden av der klub-
ben ble stiftet for 80-år siden. Klubbens historie blir for første gang samlet 
inn med tanke på utgivelse tidlig i 2018. Klubben samler inn over kr 35,000 
til Pink Cup/kreftsaken. Ett av de største dreneringsarbeidene i klubbens 
historie blir utført på fairwayen på hull 5.

179

BGK I E T NØ T TESK ALL



Det 19. Hull: diverse bilder og utklipp 
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Klubbhuset og Hon. Sec Daniel Lunde sin Mini i 1971.
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Vinterspill i 1972: Caspar 
Trumpy, Fritjof Vikøren 

og Jan Benzon på hull 2

Forberedelser før 
runden, en gang på 
1970-tallet.
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Hull 1, ca 1972

Hull 4, ca 1972.
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Hull 5, ca 1972. Dette teestedet ligger der hvor dagens teested for hull 5/14 er for damene. Fra dette teestedet spilte herrene et par 4 hull (hull 5)  
og damene et par 5 hull (hull 14)
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Thomas Skjelbred skriver om klubbens oppstart i GolfNytt i 1988.
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Per Berge slår over ”dødens dal” på hull 4.
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Johan Horn forteller om klubbens begynnelse i årboken for 1977 og i Golf Entusiasten i 1973 (neste side).
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Fra Bergens Tidende i 1998

190

DE T 19. HULL: DIVERSE BILDER OG UTKLIPP 



Fra Bergens Tidende i 1992
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Fra Bergens Tidende i 1962
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Fra Bergens Tidende i 1972

Fra Bergens Tidende på midten av 1970-tallet
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Fra Bergens Tidende i 1974
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Fra GolfNytt en gang på 90-tallet
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Fra Golf Entusiasten i 1972
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Fra Golf Entusiasten i 1972

Fra Golf Entusiasten i 1970
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Fra Golf Entusiasten i 1975Fra Golf Entusiasten i 1967 Fra Golf Entusiasten i 1965
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Klubbens sponsorer på midten av 50-tallet

Fra Golf Entusiasten i 1963
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Fra Golf Entusiasten i 1976
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Gundrun Lien, Rolf Lien og Haldis Falkanger var 
husverter i klubbhuset i 1992.

Fra Golf Entusiasten i 1968
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Bjørn Hage slår ut på hull 10 i 1994

Juniorene fra Bergen som deltok på B-Tour Kristiansand i 2002.
Fra venstre Cecilie Stormark, Christina Bergh, Siri Stormark, Christer Jacobsen,  
Andreas Thommassen, Thomas Bergh og Juni Grieg. Både Christer Jacobsen og  
Juni Grieg ble senere klubbmestre.
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”Sjurastemmen” var et medlemsblad utgitt i årene rundt år 2000.
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«Captain» Rolf Karlsen ønsker velkommen til ny sesong i håndboken for 1999. «Captain» Jack Bjerkvik ønsker velkommen til ny sesong i håndboken 
for 2002.

204

DE T 19. HULL: DIVERSE BILDER OG UTKLIPP 



«Captain» Jarle Nordahl ønsker velkommen til ny sesong i håndboken for 
2007. Skribentene av denne boken har ikke funnet hold i at klubben ble 
stiftet den 1. april 1937 som Nordahl skriver her. Johan Horn skriver «en 
dag i mai» i sine historier om klubbens begynnelse, som er de eneste 
kjente kildene til klubbens oppstart.

«Captain» Jan Olav Jørgensen ønsker velkommen til ny sesong i 
håndboken for 2010.

205

DE T 19. HULL: DIVERSE BILDER OG UTKLIPP 



Puttekonkurranse på hull 9 på 17.mai 1985

Juniorgruppen i 1995. Helt til høyre står juniorleder og styremedlem, Per Atle Flytlie.
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Spillerne på banen ble overrasket av snø den 5.mai i 2012
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Damene er klar for spill, engang på 90-tallet. Fra venstre: Jorunn Tønjum, Vigdis Stenersen, Kari Thomassen, 
Edel Muller, Tove Rogde og Elin Gullaksen

Hygge på terrassen. Fra venstre Else Rannveig Thiis, Jon Klyve, Anne Karin Opsahl, Kari Tønjum, Tore Opsahl og Svein Oliver Vedaa. Jon Klyve, som satt fl ere år i Bergen 
Golfklubbs styre, er mannen bak «Clyve-putteren». Putteren og «professor Klyve» fi kk mye oppmerksomhet i golfmiljøene i inn og utland på begynnelsen av 2000-tallet. 
«Clyve» er bygd opp rundt et helt annet prinsipp enn noen annen putter. Slik min kølle er konstruert, med en utskiftbar kassett inne i selve køllehodet, vil den sette ballen 
raskere i rull enn andre puttere. Raskere rull betyr bedre styring på ballen, den går mer direkte og presist, sier 55-åringen med ingeniørbakgrunn», kunne man lese i Bergens 
Tidende.
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Artikkel fra Norsk Golf i 1998: Johan J. Horn ble Nordisk mester for seniorer i 1998. Fred Fredhøi, også fra 
Bergen Golfklubb, ble nr. 24 i samme turneringen.
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Gratulerer med 80 års jubileet. For litt over ett år siden mistet jeg min beste venn og mann Tor. Han var en ivrig 
golfspiller og hadde det ikke vært for han, er det ikke sikkert jeg hadde begynt å spille golf. Heldigvis tok jeg 
VTG-kurs for noen år og har siden vært hekta.

Golf er rekreasjon, men det er også et spill på høyt nivå.  Med full konsentrasjon og selvsagt håp om en eagle, birdie eller par.
Bergen Golfklubb – en klubb for alle! Dette er vår visjon!

Det er noe med denne banen. Tredje eldste golfbane i Norge. Kun 8 minutter fra Bergen sentrum. Byens grønne lunge. Sjarmerende 9 hulls 
bane med vakker natur og vanskelighetsgrad som gjør at banen er interessant, også for ikke-medlemmer. Her skal det være rom for trening, 
mestring og ikke minst et trivelig møtested i en ellers travel hverdag. 

En stor takk til Ørjan, Kjetil, Christoff er og Mads. «Dokkar er GO» ; med engasjement og «glimt i øyet»  gjør dere en kjempe jobb i Bergen Golf 
klubb. En stor takk til alle frivillige som stiller opp enten det gjelder gjennomføring av VTG- kurs eller turneringer. En stor takk også til alle 
sponsorer og bedrifter som er med oss på laget.

Som Ørjan skriver i handlingsplanen; 
«Glede» Glede er en krevende ambisjon. Glede er en følelse som setter noen i en tilstand av lykke og er individuell. Noen vil fi nne glede i å øke 
sitt ferdighetsnivå, andre i å spille golf med venner og/eller familie. Klubben må legge til rette for at så mange som mulig fi nner glede i golfen.
For min del er det litt «Ole Brum» jeg vil bli litt bedre samtidig som jeg vil spille golf sammen med familie og venner forhåpentlig til jeg er 94.
Gratulerer igjen - vi sees på golfbanen!

Mette Thormodsen, 
Styreformann og ”Captain” i Bergen Golfklubb

kjære golfvenner
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REVISOR   AS
s t a t s a u t o r i s e r t e  r e v i s o r e r

  PARTNER

JUBILEUMSTURNERINGJUBILEUMSTURNERING
9 hull på Bergen Golfklubb 

Påmelding i Golfbox
Startkontigent 100,- 

80-års jubileum
VI INVITERER MEDLEMMER, SAMARBEIDSPARTNERE OG SPESIELT INVITERTE TIL

MED MIDDAG OG FEST LØRDAG 19. AUGUST PÅ RADISSON BLUE ROYAL HOTELL
Påmelding: innbetaling av Kr 975,- til kontonr. 5201.05.15718 

(husk navn og medlemsnummer)

VI INVITERER MEDLEMMER, SAMARBEIDSPARTNERE OG SPESIELT INVITERTE TIL

info@bgk.no 
Tlf. 55199180

HOVEDSPONSOR

JUBILEUMSTURNERING
9 hull på Bergen Golfklubb 

lørdag 19. august
Påmelding i Golfbox
Startkontigent 100,- 

(betales før start)
FLOTTE PREMIER!

De fast ansatte i 2017. Fra venstre: Kjetil Anderssen (Greenkeeper), Mads Thers (Greenkeeper), Ørjan Larsen (Daglig leder/Pro) og Christoff er Solheim (Klubbkoordinator/trener)
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Den grønne besettelsen på Åstveit er historien om Bergen Golfklubb fra 1937 til 2017.


