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Forord
 Det har vært som en spennende reise å gå gjennom Vestfold Golfklubbs 50-årige historie. 
Historien rommer langt mer enn golf og golfhistorier. Ferden har på en naturlig måte også 
gått innom banens kulturhistoriske arv, områdets lange og spennende historie og  et inn-
blikk i områdets mangfold av dyre- og fugleliv. Det unike ved Vestfold Golfklubb er nettopp 
at banen ligger i et meget interessant kulturlandskap, et landskap som har røtter tusener  
av år tilbake i tid. 

 I banens umiddelbare nærhet finner du både gravhauger fra vikingtid, fornminner  
fra jernalder og et naturreservat med et yrende fugleliv. Det er dette som gjør Vestfold 
Golfklubb til noe langt mer enn bare en golfklubb. Du spiller golf på historisk grunn.

 Jeg håper at boken skal gi leseren inspirasjon til å delta på en tilsvarende reise. Det er 
nemlig slik jeg selv har opplevd arbeidet med å skrive boken. Reisen har vært både  
spennende, morsom og lærerik. Det er å håpe at leseren får den samme opplevelsen  
som meg. 

 Historien om Vestfold Golfklubb gjenspeiler for så vidt også golfsportens utvikling  
i Norge. Det begynte som en idrett for de få og mer kondisjonerte, men har utviklet seg til 
å bli en idrett som passer og er åpen for alle. Uansett alder og ferdighet. Utviklingen faller 
naturlig inn i de verdiene klubben står for i dag. Vi ønsker oss et inkluderende miljø som 
preges av åpenhet og kvalitet. 

 For meg har en runde på 18-hullsbanen fått en ny og overraskende vending. At såpass 
mange hull skulle ha sin egen historie, var mer enn jeg visste før bokprosjektet kom i gang. 
Derfor tror jeg at flere enn meg fra nå av vil se på banen og dens omgivelser i et nytt og mer 
nysgjerrig perspektiv. 

 En rekke personer, både innenfor og utenfor klubben, har gitt meg tips og skisser til  
historier som kunne passe inn i boken. Jubileumskomitéens medlemmer skal ha særlig takk 
for mange idéer og stor innsats. Det hadde ikke vært mulig å samle historien mellom to 
permer uten dem. All ære til dere, men ansvaret for tekst og innhold er mitt. Alle som har 
bidratt til realiseringen av prosjektet, med smått eller stort, er listet opp med navn bakerst  
i boken sammen med kildehenvisninger.

 Jeg skylder Sigurd Fjeld en stor takk for innsatsen han har lagt ned i arbeidet med  
årskavalkaden bak i boken. Det er også han som har hatt ansvaret for bokens grafiske  
utforming og layout. Likeså en takk til BK Grafisk ved Paul W. Laws for særlig  
imøtekommenhet og velvilje med trykking av boken.

Nøtterøy, april 2008

Roy Helge Simonsen

rohsimon@online.no





Historien, nåtiden
og fremtiden
 Det er dette du kan lese om i vår jubileumsbok.

 I boken finner du godt og overraskende stoff om hvordan Vestfold Golfklubb ble stiftet 
og den videre utvikling gjennom 50 år. Det er tilbakeblikk på små og store begivenheter i 
klubbens indre og ytre liv, og det er tanker om fremtiden sammen med en god beskrivelse av 
dagens anlegg hull for hull.

 Takket være Jubileumskomiteen med Arnfinn Brean i spissen, som snart har jobbet i 2 år 
foran 2008 sesongen, kan vi som medlemmer nå glede oss over dette prakteksemplaret av en 
jubileumsbok.

 Vi har hatt gleden av profesjonell hjelp til å skrive og utforme boken. Historiene  
fra Vestfold Golfklubbs mangeårige historie blir fortalt og presentert på en morsom  
og informativ måte. 

 Les hele boken, og du vil få mange nye opplevelser du kan ha glede av under spill på 
banen.

 Bokprosjektet er i hovedsak gjennomført av Roy Helge Simonsen og Sigurd Fjeld,  
med henholdsvis tekst og grafisk utforming. En stor takk til dem og daglig leder Knut Gran 
for et vel gjennomført prosjekt. Jeg vil også takke våre sponsorer som har bidratt med  
finansieringen av boken.

 50 år er lang tid - og det er mye stoff som kan benyttes til å fortelle historien til Vestfold 
Golfklubb. Men med det utvalget som er gjort, bør alle få et sterkere bånd til klubben etter  
å ha lest boken fra perm til perm.

 Golf - en idrett for alle.

 Lykke til med lesningen.

Roar Belstad
Styreleder

Styreleders forord
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Fra ivrige redere
til golfspill for alle

Når historien til Vestfold Golfklubbs  
skal skrives, skal det ikke under-
slås at det var personer fra det øvre 
samfunnssjikt som tok initiativet til 
etableringen av klubben. De første, 
avgjørende årene var dominert  av 
redere, advokater og topper fra 
næringslivet.

I dag – 50 år senere – er Vestfold 
Golfklubb blitt en golfklubb for alle.

 Men uten golfentusiaster som Dag Klaveness, Lars 
Christensen jr, Einar Hauan, Harald Krogh-Hansen, 
Fridtjof H. Lorentzen og dessuten Anders Jahre, hadde 
ikke klubben sett dagens lys i 1958. De bar den tyngste 
byrden de første årene.   
 Det er interessant å registrere utviklingen både for 
klubben og golfspillet i Norge generelt siden starten i 
1958. Golf er nå blitt en idrett for alle. Norges Golf-
forbund er blitt et av landets største særforbund med 
over 120.000 medlemmer og drøyt 200 klubber. 
Likevel: Det var først i 1964 at Norges Golfforbund ble 
opptatt i Norges Idrettsforbund. Siden den gang har 
golfidretten utviklet seg med stormskritt. Men det var 
først på midten av 1990-tallet at den store medlems-
økningen kom.
 I dag har landet utøvere som kjemper i den absolutte 
verdenseliten, blant annet Suzann Pettersen. Husk: 
Det finnes millioner av golfere på alle kontinenter.
 Vi kan i dag være takknemlige for den iveren som 
pionerene la til grunn for 50 år siden. Det var nyttig 
med litt pengesterk drahjelp i starten.

Øynene på Vestfold
 I årene etter krigen var interessen for golf og golfspill 
i Norge økende. Særlig i Oslo-regionen var interessen 
stor, og Oslo Golfklubb fikk en rekke nye medlemmer.  
I de første årene var det mange utstasjonerte amerikan-
ere og engelskmenn som søkte til golfbanen på Bogstad. 
Etter hvert ble pågangen av nye spillere så stor at banen 
til tider var helt sprengt. Dette var årsaken til at ivrige 
golfsjeler lette etter andre steder som var egnet for å 
anlegge en golfbane. Raskt falt øynene på Vestfold.
 Blant golfentusiaster i Vestfold og Oslo ble det tidlig 
antydet at brukseier Jørgen Hammelow-Berg kanskje 
kunne være interessert i å leie ut deler av Tufte gård 

ved Melsomvik i Stokke til golfformål. Dette ga blod på 
tann for de ivrige golferne

Egnet område
 Allerede før dette ble kjent, hadde pro-en ved 
Bogstad, engelskmannen Gilbert Heron besøkt gården 
i Stokke og funnet området meget egnet. Haken var 
imidlertid at et stort myrtjern – Robergvannet – måtte 
tappes ned med om lag to-tre meter for å få de om-
kring-liggende myrene tørrlagt.      
 I september 1954 begynte de reelle planene om en 
golfbane i Vestfold å ta form. En av de ivrigste, advokat 
Harald Krogh-Hansen, fikk i oppdrag å ta kontakt 
med Hammelow-Berg. På forhånd hadde han søkt råd 
hos skipsreder Dag Klaveness. Møtet med brukseieren 
ble på alle måter vellykket. Jørgen Hammelow-Berg sa 
ja til å leie ut deler av gården til golfbane.

Fire herrer på befaring
 Søndag 10. oktober 1954 skulle hele området tas i 
nærmere øyesyn. Befaringsdelegasjonen besto av Dag 
Klaveness, Einar Hauan, Fridjof H. Lorentzen og  
Harald Krogh-Hansen. (Henning Astrup hadde tilsagt 
sitt nærvær – men ble forhindret).
 - Eiendommen ligger midt mellom Tønsberg og 
Sandefjord, den er naturskjønn, har god adkomst, 
gunstig jordsmonn, mulighet for klubbhus og kort vei 
til Tønsbergfjorden for bading etc, heter det i referatet 
fra befaringen.

- Her skal banen bygges
 Konklusjonen etter befaringen ble raskt klart:
 - Dette er stedet for Vestfolds første golfbane. Her 
skal banen bygges, var den samstemmige dommen fra 
de 4 herrer.
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Det ble sporenstreks etablert en komité som fikk  
følgende arbeidsoppgaver:
 1) Forhandle med jordstyret om konsesjon.
 2) Forhandle med Hammelow –Berg om feste-
 kontrakt. (Kjøp var ikke mulig).
 3) Innhente uttalelse fra Myrselskapet om  
 tørrlegging og oppdyrking av myrarealet.
 4) Innhente forslag fra golfarkitekt til utforming  
 av banen.
 5) Legge fram finansieringsplan.

Vanskelig konsesjonssak
 Det første problemet for komiteen var å få offentlig 
godkjenning og konsesjon. Først 7. juni 1956 –  
halvannet år etter den første befaringen - bekreftet 
Landsbruksdepartementet at konsesjon ville bli gitt. 
Årsaken til at konsesjonen til slutt ble gitt, var sann-
synligvis at det ved senking av Robergvannet ville 
muliggjøre oppdyrking av store, nye arealer på nabo-
eiendommene. De lå i et brakkland. Det ville bli behov 
for en omfattende drenering og grøfting av skogs- og 
myrområdet.
 Festekontrakten med brukseieren kom i stand straks 
etter at det departementale konsesjonsvedtaket var 
sikret. Avtalen fikk en varighet på 99 år og omfattet et 
400 dekar stort areal, inkludert 45 dekar dyrket mark, 
100 dekar skog og 250 dekar myr- og beiteområder. 
Senere ble arealet utvidet med et 135 dekar stort 
skogsområde. En tilleggskontrakt sikret området. 

Forslag til golfbane
 Arbeidsutvalget ønsket også et forslag til utforming 
av selve banen. Flere utenlandske selskaper ble kontak-
tet og det ble til slutt gjort avtale med Carters Tested 
Seeds Ltd i London. Firmaets golfarkitekt, Fred Smith 

Befaring på baneområdet sent på 1950- 
tallet. Fra venstre: Knut Christiansen, Harald 
Krogh-Hansen, Aasta Wahlstrøm og Else 
Christiansen

fikk i oppdrag å komme med detaljerte planer. Sekretær 
Wilhelm Kloed i Oslo Golfklubb ble samtidig  tilknyt-
tet prosjektet som konsulent.

Andelslaget Robergmyrene
Men for å få fortgang i prosjektet, var det et par hinder 
som først måtte forseres. Blant annet hvordan man 
skulle få et tilstrekkelig kapitalgrunnlag til raskt å  
komme i gang med arbeidene i myrområdene og  
tapping av vannet. Løsningen ble at man inviterte til 
opprettelse av et andelslag.
 Andelslaget skulle i første rekke arbeide med finan-
siering av prosjektet. Men medlemmene av det nedsatte 
arbeidsutvalget hadde allerede på forhånd gitt så store, 
personlige tilsagn om økonomiske bistand, at man  
relativt fort kunne starte tappingen av Robergvannet. 
Dette var en omfattende og meget tidskrevende jobb.
 Andelslaget Robertgmyrene ble konstituert i et 
møte på Hotel Klubben i Tønsberg 12. september 
1956. Skipsreder Dag Klaveness ble valgt til styrets 
formann, Harald Krogh-Hansen ble viseformann og 
Lars Christensen jr, Einar Hauan, Anders Jahre og 
Frithjof H. Lorentzen ble valgt til styremedlemmer.
Etableringen av andelslaget ble altså helt avgjørende 
for at man kom i gang med banebyggingen i 
Stokke.

Klubben stiftes
Arbeidet med å anlegge banen startet straks. Målet var 
å bygge ut alle de18 hullene fortløpende. Men alt sto 
og falt med den videre finansieringen.
 Vårene 1958 var så mange hull ferdige at man fant 
det riktig å stifte Vestfold Golfklubb. Klubben skulle få 
rett til å bruke alle AL Robergmyrenes fasiliteter mot å 
stå for  vedlikeholdsutgiftene.
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 Det konstituerende møtet ble holdt på Hotel Klub-
ben i Tønsberg 26. mars 1958. 16 interesserte var møtt 
frem. Møtet startet kl 17.00 og  ble ledet av styrefor-
mann i AL Robergmyrene, skipsreder Dag Klaveness. 
Det ble redegjort for arbeidet som allerede var gjort 
med banen - og ikke minst for de videre planene.
 - Tiden er nå inne for å stifte en egen golfklubb, 
Vestfold Golfklubb, sa Klaveness.

De 16 første 
 Det var altså 16 golfinteresserte til stede på det 
konstituerende møtet. Alle som én tegnet medlemskap 
i den nye klubben.
 Kontingenten ble satt til kr 300,- for bosatte i  
Vestfold  og kr 150,- for dem som ikke var bosatt i 
fylket. Harald Krogh-Hansen ble valgt som klubbens 
første formann og  Dag Klaveness som første vise-
formann. Christopher I. Dahl, Einar Hauan og Einar 
Abrahamsen ble innvalgt som styremedlemmer.

Midler til 11 hull
 Det viste seg vanskelig å skaffe tilstrekkelig kapital 
til å bygge ut samtlige 18 hull med det samme. Det var 
sviktende konjunkturer i landet og styret bestemte seg 
for å avvente den videre utbyggingen. Det fikk foreløpig 
holde med 11 utbygde hull. Men det ble likevel gjort en 
del grunnarbeider også for de øvrige hullene.
 I 1959 hadde klubben 146 medlemmer, hvorav 55 
var aktive herrer og damer og 8 juniorer. Bare i 1959 
kom det inn 55 nye medlemmer.

Første KM
 Interessen og oppslutningen rundt klubben var nå 

blitt så stor at klubbens første klubbmesterskap kunne 
arrangeres.
 De historiske mesterne ble Lillemor Engebretsen 
blant damene. Søren Skaara ble klubbmester for herrer.
 På denne tiden hadde klubben også  fått sin første 
pro, engelskmannen Leslie Davies. Han satte i gang 
med en rekke kurs og instruksjon for klubbens spillere.

Kjørt til minigolf
 Det fortelles at Leslie Davis fikk et litt overraskende 
møte med Vestfold og golfklubben. Da han ankom 
Tønsberg med tog, ba han drosjesjåføren om å kjøre 
seg til golfbanen. På den tiden var nok ikke golfsporten 
så viden kjent i fylket, og sjåføren kjørte ham  til byens 
minigolfbane.
 Etter at overraskelsen hadde lagt seg for briten, og 
han hadde forklart den nærmere adressen og hva han 
mente med golf og golfbaner, kunne sjåføren omsider 
kjøre den nyankomne pro-en til banen i Stokke.
 Han tenkte nok sitt, Leslie Davies, etter den litt  
forunderlige mottakelsen til sitt nye golf- og arbeids-
land.  
 I 1963 hadde Vestfold Golfklubb 225 medlemmer. 
Klubben hadde gjennom alle de første årene engelske 
trenere i sommerperioden.

Klubbhus som gave
 Skipsreder Thorvald Matheson var en av klubbens 
første medlemmer. Han var meget sjenerøs overfor 
klubben. Familien eide blant annet en gård i Andebu, 
og etter kort tid bestemte familien seg til å gi  – gjen-
nom Anne Wisth (født Matheson) – klubben en  
tømmerhytte fra gården. Hytta kunne brukes som 

Det var nødvendig med store 
rørdimensjoner da Roberg-
vannet skulle tappes 2-3 meter 
for å gi ny mark til golfbanen.
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klubbhus eller lignende. I løpet av den påfølgende 
vinteren ble hele hytta flyttet fra Andebu til Stokke og 
Vestfold GK. Arbeidet ble gjort gjennom aktiv dug-
nad fra medlemmene og en enestående innsats fra de 
ansatte.
 Den opprinnelig tømmerhytta fra Andebu ble i de 
første årene også brukt som bolig og pro-shop for  
klubbens britiske pro. Hytta var også pro-shop for 
dagens head-pro, George Beal inntil det nye klubbhuset 
sto ferdig i 1987 og pro-shoppen kunne flyttes. I dag 
er huset trallebod for medlemmer i klubben. Den røde 
tømmerhytta er plassert til høyre for det som i dag er 
tee 10, Annero. Oppkalt etter giveren Anne Wisth.

Første NM
 Klubbens endelige mål var som sagt å få bygget ut 
en fullverdig 18 hullsbane. Men økonomien gjorde det 
ikke mulig. Greenfeen var på kr 15,- under ukedagene 
og kr  25,-  i helgene. Flere bedrifter støttet imidlertid 
klubben økonomisk og det ble gjort en betydelig  
dugnadsinnsats fra medlemmenes side. På grunn av 
dette ble banen bare bedre og bedre fra sesong til 
sesong.
 Til slutt hadde banen fått en slik standard at det 
kunne inviteres til større turneringer. I 1966 fikk Vest-
fold GK tildelt sitt hittil største arrangement: Norges-
mesterskapet i golf for herrer og damer individuelt. Et 
prikkfritt august-arrangement ble avviklet på banens  
11 hull (!).
 Dette ble det første av en hel serie med NM-mester-
skap på Vestfold GKs bane. Helt frem til midten av 

Tonnesvis av jord, leire, røtter og 
stein måtte flyttes da arbeidet med 
fairwayene kom i gang på 1950-tallet. 
Arbeidsgjengen ble ledet av Verner 
Baumann.

1980-tallet sto Vestfold som arrangør av NM for  
Herrer og Damer hvert tredje år. 

To hull i gave
 I 1967 ble det klart for bygging av to nye hull 
Årsaken til den gledelige utviklingen, var at golfentu-
siasten og VGK-medlemmet Rolf Berthelsen sa seg 
personlig villig til å finansiere ferdiggjøringen av to nye 
hull.  I dag er et av banens hull oppkalt etter Berthelsen 
som takk for gaven. Det er hull 8 som heter Rolber, en 
sammensetning av hans for- og etternavn. 
 Så snart  banen kom opp i totalt 13 hull, ble det i 
større grad sammenheng mellom hullene. Det ble også 
mindre avstand mellom utslagsstedene. Klubbstyret var 
imidlertid klar over at det ville bli vanskelig å bygge  
ut med ytterligere fem hull, i alle fall på kort sikt.  
Klubbens økonomi måtte bedres og det var behov for 
langt flere medlemmer.

Ønskekvist
 Men arbeidet med å forbedre banen fortsatte i årene 
som kom. Her var det ingen som lå på latsiden, må vite. 
Det var blant annet behov for å finne vann og etablere 
et brukbart vanningssystem. Det ble gjort flere forsøk 
på å bore etter vann – men alle forsøkene mislyktes. 
Det ble sågar tilkalt en mann med ønskekvist for om 
mulig å påvise en vannkilde. Også dette var nytteløst. 
 I 1975 var antall medlemmer steget til 344 og  
årskontingenten var kommet opp i kr 800,-. For green-
fee-spillere var prisen høynet til kr 40,- på hverdager  
og kr 50,- i helgene.
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18 hull etter 18 år
 Det ble hele tiden jobbet  intenst med å få til en 
utvidelse av banen og antall hull. Og det skulle ta noen 
år før man fikk de siste fem på plass til en fullverdig 18 
hullsbane. Historien viser at det tok temmelig nøyaktig 
18 år fra klubben ble grunnlagt av 16 entusiastiske golf-
ere på Hotell Klubben i Tønsberg, til man hadde nådd 
målet om en fullverdig bane i 1976.

Landets tredje første
 Begeistringen var stor da klubben 15. juni 1976 en-
delig kunne invitere til en stor åpningsturnering på en 
nyåpnet og fullverdig 18-hullsbane. Dette ble selvsagt 
markert på ymse vis. Det var blant annet full middag 
etter åpningsturneringen, og menyen var en åpning 
verdig. Ifølge referatene fra 1976 var det melon med 
skinke til forrett, ytrefilet til hovedrett og friske jordbær 
med fløte som dessert. 
 Da Vestfold GK det samme året arrangerte den 
tradisjonelle Vestfold Golfuke, kunne altså turneringen 
finne sted på den ferdig, utbygde 18-hullsbanen. Stolt-

heten sto å lese i ansiktene på styret og medlemmene 
i klubben. Vestfold GK hadde åpnet landets tredje, 
fullferdige 18-hullsbane.

Klubbhus i 1987
Det ble lagt ned mye arbeide med vedlikehold og 
utbedring av banen. Det ble også et omfattende arbeide 
for å få bygget et nytt og større klubbhus. Etter flere 
forslag og aktivt arbeide fra finanskomiteen (inkludert 
bidrag fra STUI), sto et nytt, stort klubbhuset ferdig i 
1987.
 Et fullt moderne verksted og driftsbygning sto ferdig 
to år senere. Først i 1995 ble det bestemt at banen 
skulle få komplett vanningsanlegg, og det ble prosjek-
tert og anlagt i løpet av ett år. 

På topp på 90-tallet
 Vestfold Golfklubb var meget aktiv på 1990-tal-
let. Det ble gjennomført en rekke større turneringer 
og klubbens ledelse friga  tilstrekkelige ressurser til en 
storstilt satsning på det idrettslige. Mange av klubbens 
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spillere var blant landets beste golfere. Både i 1994 
og 1995 var Vestfold Golfklubb på topp i Norge. En 
andreplass og  seier var gevinsten i Norgesmesterskapet 
for klubblag.
 Det tok ikke lang tid før klubben kunne høste  
fruktene fra satsningen også internasjonalt. Vest-
fold GK tok blant annet tredjeplassen to ganger i 
Europamesterskapet for klubblag i Portugal. Dette 
skjedde i 1994 og 1995. Det var lagene fra Frankrike 
og Skottland som var våre største konkurrenter. Begge 
årene gikk Frankrikes lag ut som vinnere, Skottland 
nummer to og altså Norge på tredjeplassen.

Europatoppen
 Vi hadde med andre ord et av Europas beste klubb-
lag på den tiden, og våre spillere var faste representan-
ter på det norske landslaget.

 Med på suksesslaget var Tom Barland (lagleder), 
Morten Hagen, Christian Dahlgren, Morten Andreas-
sen og Tom A. Tollefsen. Vestfold GK hadde fått et lag 
og et navn som ga gjenklang i Golf Norge. 

1000 medlemmer
 I 1998, 40 år etter etableringen, kunne Vestfold GK 
notere seg for 1000 medlemmer. Året før hadde styret 
lagt frem og presentert en omfattende strategiplan for 
utvidelse og forbedring av banen. Her skulle det satses 
på modernisering og forbedring av banen. Klubben 
så seg nødt til å ta følgende av den økte konkurransen 
fra en rekke nye baner i området. En ansiktsløfting var 
nødvendig.

Nytt treningsfelt
 Det var ikke bare på 18 hullsbanen at det skulle 
gjøres forbedringer. I 1999 ble treningsfeltet utvidet og 
ombygget. I dag kan vi si at det er få baner i landet som 
har et så variert treningsfelt som Vestfold GK: med 
puttinggreen, kort treningsbane både for barn og vok-
sne, felt for chipp-trening, stor og sikker drivingrange 
osv. Det ble også gjort ombygginger på klubbhuset, 
blant annet med utvidet terrasse.

Utvidelse
 Baneutvalget hadde lenge arbeidet med planer om 
modernisering og utvidelse av banen. Arkitekt Jeremy 
Turner ble engasjert og i 1999 ble det lagt frem en 
meget pretensiøs plan og design for den nye banen. 

 Årsmøtet 10. februar 2000 ble derfor meget viktig 
for Vestfold GK. Det endelige vedtaket for at banen 
skulle utvides og moderniseres, ble fattet. Det var et 
dristig og kostbart vedtak, mente mange. Åpningen av 
det nye baneanlegget fant sted 17. august 2002, to og et 
halvt år etter vedtaket på årsmøtet. 

På Europa-kartet
 To år etter den offisielle åpningen av den nye 18 
hullsbanen, sto både klubb og bane foran den store 
testen. I 2004 skulle Vestfold GK stå som arrangør av 
European Challange Tour. Det var påmeldt deltakere 
fra over 20 ulike land. Det var første gang Vestfold GK 
sto som arrangør av en stor, internasjonal turnering i 
nyere tid. Både klubb og bane besto prøven med glans. 
Arrangementet gikk prikkfritt, og alle roste banens 
kvalitet.

Blant de beste
I jubileumsåret 2008 fremstår Vestfold GK som en av 
landets beste konkurransebaner, og klubben nyter ros 
fra alle kanter for sin fremsynte modernisering. Og i 
tillegg til ombygging av 18 hullsbanen, er de eldre hul-
lene fra den såkalt gamle banen omgjort til en morsom 
og fullverdig 9 hullbane med det treffende navnet 
Eventyrskogen. Både greener og fairwayer har samme 
kvalitet som hovedbanen. I løpet av jubileumssesongen 
2008 får 9 hullsbanen nye utslagssteder.
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Stans i hvalfangst
ga stans
i baneutbyggning

 
- Hadde ikke hvalfangsten opphørt på 
midten av 1960-tallet, ville nok Vest-
fold Golfklubb hatt en 18-hullsbane 
langt tidligere enn det vi fikk. Sikkert ti 
år tidligere. De fleste av rederne som 
støttet klubben økonomisk de første 
årene, drev nettopp med pelagisk hval-
fangst. Stans i hvalfangst medførte 
med andre ord  stans i baneutbygging. 

 Det er Vestfold Golfklubbs første greenkeeper,  
Verner Baumann (77) som kan fortelle dette. Han 
hadde selv fått hyre som smører på hvalkokeriet  
Pelagos i 1954. Men rederen selv, Carsten Bruun mente 
han kunne gjøre bedre nytte på den planlagte golfbanen 
i Stokke enn ombord i hvalkokeriet. Bruun og Rederiet 
Pelagos (gresk for hav) hadde 11 hvalbåter. Baumann 
var allerede den gang  kjent som en tusenkunstner som 
fikk til det meste med hendene og noe verktøy.

For tett på Tyskland 
Baumann immigrerte til Norge fra Danmark i 1950. 
Han er født og oppvokst i Søndeborg på Syd Jylland 
–nær grensen mot Tyskland. Han  likte ikke å være så 
nært grensen i årene etter krigen. Dette satte tankene 
i sving på den 20-årige dansken. En kombinasjon av 
utferdstrang og avsky til tyskerne førte til at han dro til 
Norge for å søke lykken.
 Baumann ble ansatt i Andelslaget Robergmyrene i 
1955. Det var ett år før andelslaget offisielt ble konstit-
uert på Hotell Klubben i Tønsberg. Selskapet inngikk 
kontrakt med brukseier Jørgen Hammelow-Berg om å 
leie området til golfklubben. Det var gruppen av redere 
Anders Jahre, Lars Christensen jr., Einar Hauan, Har-
ald Krogh-Hansen, Fridtjof Lorentzen og Dag Klave-
ness, som finansierte andelslaget.

Hest og traktor
 - Jeg startet i jobben i 1955. Vi begynte med å hogge 
ned trær i området. Det var en snøfattig vinter i 1955 
– kanskje ikke mer enn 10 cm snø på det meste - slik at 
vi kom greitt frem både med hest og traktor gjennom 
hele vinteren. Det var først i 1956 vi startet arbeidet 
med å senke Robergvannet og selve planeringen av om-
rådet. Det første provisoriske hullet ble laget der du i 
dag finner hull 5 (Tufte, oppkalt etter gården til Jørgen 
Hammelow-Berg).

 Verner Baumann ledet et arbeidslag på mellom 20 
og 25 mann. Det var en fargerik gjeng av arbeidsfolk 
som ble rekruttert til jobben med banen. Mange av dem 
kom fra  Melsomvik-området.  
 - I den første tiden fikk vi lønn fra rederiet Belena 
– altså Harald Krogh-Hansens rederi. Det var han jeg 
forholdt meg til alle de første årene. Han var  formann 
i klubben helt frem til jeg sluttet i 1968. Han var en 
kjernekar og hyggelig å samarbeide med.

Sommerjobb
 I de første årene var mannskapene på golfbanen 
ansatt kun i sommersesongen. Vinterstid tok derfor 
Baumann arbeid på verkstedene på Kaldnes, Husvik 
og hos Sandvik i Stokke, der han blant annet sveiset 
kjetting.
 Noen egentlig driftsbygning til redskap og annet, 
fantes ikke de første årene. Mannskapene måtte nøye 
seg med  en liten låve som lå om lag der dagens klubb-
hus ligger. Den ble både verksted og lagerplass. Låven 
tilhørte Jørgen Hammelow-Berg.
 Det hører også med til historien at Jørgen Ham-
melow-Berg bodde i det lille røde huset til høyre for tee 
nr 1 (Roberg) med kun kjøkken, stue og ett soverom 
under hele krigen. Huset ble forært golfklubben og ble 
brukt til klubbhus i mange år. Bygningen ble  senere 
bygget ut og går i dag under navnet Rødstua.

Uten vei frem
 Det var ikke vei inn til baneområdet da arbeidene 
med golfbanen startet. Så både Jørgen Hammelow-
Berg og familien Roberg på nabogården Østre Roberg, 
en tidligere husmannsplass, bodde mer eller mindre 
inne i skauen uten veiforbindelse i årene etter krigen. 
Det gikk kun en smal sti opp fra hovedveien der du i 
dag svinger inn til banen. Da mannen i huset på Østre 
Roberg døde i 1955, måtte Baumann og noen andre 
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Verner Baumann (77) var Vestfold Golfklubbs  
første greenkeeper og var ansatt i Andelslaget  
Robergmyrene allerede før klubben ble stiftet i 1958.

bære vedkommende den lange veien ned til Tufte gård. 
Kona på gården døde tidlig på 1960-tallet. Da kjøpte 
skipsreder Harald Krogh-Hansen gården, og klubben 
kunne ta i bruk gårdens låve som nytt verkstedsbygg. 
Gården ligger like overfor der chipping-greenen på 
treningsbanen ligger i dag. Selve chipping-greenen var i 
sin tid gårdens frukthage, og på låven var det både kuer 
og sauer i fjøset.

Egne sauer
 Som en kuriositet kan det nevnes at både green-
keeper Verner Baumann og skipsreder Harald Krogh-
Hansen hadde sauer gående i området i flere år. De 
to sikret seg på den måten noen skrotter godt kjøtt til 
fårikålmiddagene på høstparten.
 Ifølge Baumann strakk Robergvannet seg helt 
nord til der veien går inn til golfbanen fra riksvei 303 
(hovedveien) i dag. I motsatt ende gikk vannet sør til 
Tufte gård. Det var med andre ord et ganske svært vann 
som skulle senkes før golfbanen kunne planeres og 
gjøres ferdig.    

Skarpe torvspader
 Under arbeidet med de første hullene på banen, tok 
arbeidslaget også i bruk redskap som ble brukt på et 
gammelt torvuttak som lå i området. Det var spesielt 
spadene som kom til nytte. Torvindustrien var særlig 

blomstrende under krigsårene da torven ble brukt 
som brensel. Selv i senere år er det funnet skinner fra 
trallebanen og redskap fra torvuttaket. Arbeidsgjengen 
måtte imidlertid legge vekk spadene fra torvindustrien. 
De var for skarpe i kantene – nesten som kniver. Det 
var lett for å skade seg ved bruk av dem.  
 Du kan også i dag se rester av det gamle  torvut-
taket vestover fra treningsfeltet og teestedet på hull 3 
(Sjuestok). 

Svære gjedder
 Det var et omfattende arbeid å senke Robergvannet. 
Det var god bruk for arbeidsgjengen på nær 25 mann. 
Vannet ble senket hele 3,5 meter, og vi måtte bygge 
demninger og legge 30 tommers rør på lange avstander. 
Mye måtte vi gjøre for hånd. Da vi endelig slapp van-
net igjennom rørene, kunne vi se at vannet tok med en 
rekke svære gjedder. Noen opp mot meteren, forteller 
Baumann.

 Myrområdene var på mange måter farlig. Under 
visse perioder måtte anleggsfolkene gå med store kjep-
per i hendene. Kjeppene ble holt på tvers i tilfelle man 
skulle synke ned i kvikkleiren.

Stående ku-skjeletter
- Da vi gravde i myrområdene, kom vi over mye over-
raskende. Vi fant blant annet skjeletter av både okser 
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og kuer – stående. De må bare ha sunket ned i sumpen 
mens de gikk der og beitet. Det var et merkelig syn, 
forteller Baumann.
 Baumann ser ikke bort fra at det er disse histo-
riene som senere er fortalt som fortellinger av nyere 
dato. Blant annet at både en traktor og ei ku skulle ha 
druknet i myra like nær det gamle hull 8 – også kalt 
Myra. Foreldre til unge golfere har  i alle fall fortalt 
disse historiene som en advarsel for at ikke de unge 
guttene skulle gå utenfor trebrua over myra for å lete 
etter baller.

Bulldozer sank
 Hvor bløtt og ille det kunne være, viser også en an-
nen historie fra anleggsperioden. Like nedenfor der vi 
i dag har hull 9 (Hasselnøtten), var det mye kvikkleire. 
Arbeidsgjengen hadde satt fra seg en bulldozer på 
kveldstid for å ta opp igjen arbeidet neste dag. Da 
føreren av bulldozeren kom for å starte arbeidet neste 
dag, fant han ikke maskinen. Han sprang opp til Verner 
Baumann og sa at noen måtte ha tatt bulldozeren. 
Baumann gikk med ham ned til området, og der så de 
så vidt luftuttaket på maskinen stikke opp av gjørma. 
De fikk imidlertid reddet maskinen opp på trygt land 
ved hjelp av to andre shoveldozere.
 Også denne historien kan være bakgrunnen for den 
forsvunne traktoren på det gamle hull 8 – Myra.

Daglig dose hoggorm
 Baumann kan også fortelle at det var utrolig mye 
hoggorm i områder der banen ligger i dag  - ikke bare 
på hull 18 (Ormehullet) – men over hele banen. En 
av karene på arbeidslaget hadde for vane å plukke opp 
ormene de fant. Og i gjennomsnitt ble det fanget inn 
3-4 orm hver eneste dag. De ble lagt ned på en flaske og 
kastet.
 Det var ikke alltid like lett å være arbeidsleder for 
gjengen som arbeidet med opparbeidelsen av golfbanen. 
En sen kveld ble Baumann ringt opp av Jørgen Ham-
melow-Berg som lurte på hva i all verden man holdt på 
med ute på baneområdet. Samtlige maskiner turte frem 
og tilbake uten mål og mening og laget et forferdelig 
bråk.

“Polokamp” med bulldozer
 Da Baumann gikk ut på banen og så støvføyken ligge 
tett i store områder, trodde han ikke sine egne øyne. 
Arbeidsgjengen hadde tatt seg en liten – eller kanskje 
stor – tår med sterkt drikke etter endt arbeidsdag – og 
hadde satt i gang en forfølgelseskamp med maskinene. 
Samtlige maskiner – bulldozere, shoveldozere og 
traktorer var med. Og gutta kjørte etter hverandre og 
forsøkte å slå hverandre ut ved hjelp av shovlene. Snakk 

om galskap. Det ble fort slutt på kampen da Baumann 
kom frem til kamphanene.
 Baumann er full av historier fra anleggsarbeidet 
og videreutbyggingen av banen. Ikke alle egner seg på 
trykk, men noen kan det være på sin plass å ta med.

- Du kunne drept dyret!
 Det var mye stein og stubber i området der banen 
ligger i dag. Med tiden fikk arbeidskarene god teknikk 
med dynamitt og sprengning av stein. Det kunne være 
både 8 og 10 svære kampestein som ble sprengt i lufta 
på en gang. Ved ett tilfelle hadde man en stor ansam-
ling av stein som skulle sprenges, og Baumann hadde  
ropt ut med høy røst : Varsko her !
Han hadde akkurat tent på den siste lunta da en en-
gelsk setter kom ruslende og ble stående 40-50 meter 
fra ladningen. 
- Jeg forsøkte på alle måter å jage bort bikkja, men 
lyktes ikke, og søkte dekning før det smalt. Jeg så at 
bikkja skvatt sikkert en meter opp i luften av for-
skrekkelse, og la på sprang.
 Plutselig var det en hånd som dunket meg på skul-
deren. Det var Anders Jahres kone, Bess Jahre. Hun 
skrek til meg: Er du gått fra vettet ! Hvorfor stoppet 
du ikke sprengningen når hunden min sto så nær ? Du 
kunne ha tatt livet av dyret mitt !

Bess Jahre rasende
 - Det ble et voldsomt oppstyr etter hendelsen, men 
heldigvis klarte Harald Krogh-Hansen å få stagget 
opptrinnet etter at han hadde forklart henne at det var 
påbudt å ha bikkjene i band på området. Etter en stund  
kunne vi gå tilbake til arbeidet. Men Bess Jahre var 
virkelig rasende på meg, forteller Baumann.
Det skal for øvrig sies at Bess Jahre gjennom mange år 
gikk sin sedvanlige runde på banen -  tidlig hver eneste 
dag. Hun var mer eller mindre en fast gjest og spiller 
– og hun gikk alltid alene.
 Baumann fikk også oppleve et møte han ikke kom-
mer til å glemme så lenge han lever. Han gikk ut banen 
grytidlig på morgenen og så utover fairwayen. Med 
ett så han et digert kattedyr bare et par meter unna 
nesetippen. Kunne dette virkelig være det han trodde, 
undret han seg.

Gaupe i fairway
 - Vi sto der lenge å så hverandre inn i øynene og jeg 
kunne bare konstatere at jeg for første gang i mitt liv 
så en sky og sjelden gaupe. Helt fantastisk ! Jeg ble litt 
skjelven i knærne fordi jeg aldri i mitt liv har sett et så 
iskaldt blikk. Jeg kan se det for meg den dag i dag. Hvor 
lenge vi sto der og stirret på hverandre, vet jeg ikke. 
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Men plutselig stakk det svære dyret bare av gårde i en 
fei. Jeg skal ikke benekte at jeg var litt redd.
Jeg dro straks ned til Jørgen Hammelow-Berg og 
fortalte det jeg hadde opplevd. Han tok med seg bikkja 
og vi fant fort sporene etter kattedyret. Han kunne 
bekrefte at det hadde vært en gaupe i baneområdet, 
forteller Verner Baumann som regner hendelsen som et 
minne for livet.

Håndklipp hver dag 
 Det var tungt og krevende å være greenkeeper på 
Vestfold Golfklubbs bane de første årene. Redskapen 
og hjelpemidlene var begrenset – og banen bare vokste. 
Gjennom alle årene måtte han klippe hver enkelt green 
med håndmaskin – og gresset skulle være nøyaktig 7 
millimeter eller 3/16 tomme høyt. Fairwayene ble klip-
pet ved at man dro en klipper etter traktoren. Arbeidet 
pågikk fra tidlig morgen til sen kveld.

Størst vinkjeller i distriktet
 To år før Baumann sluttet som greenkeeper kjøpte 
han seg et mekanisk verksted der han kunne utfolde 
sine kunstneriske ferdigheter – spesielt med smijern. 
Verkstedet kan du se tvers over veien fra greenen til 
hull 15. Et hvitt bygg. I dag nyter han sin pensjonist-
tilværelse i en nyinnkjøpt leilighet på Teie Torv der han 
bruker store deler av døgnet til sin nye hobby, data.

 Han har innredet et helt nytt datarom med tre ulike 
pc-er, skrivere, scanner og annet nødvendig digitalt 
utstyr. Spesialiteten er foto og fotomanipulering. Lei-
ligheten ligger over Vinmonopolets utsalg på Teie – og 
han fleiper lett med at han må ha distriktets største 
vinkjeller under stuegulvet. 

 Vestfold Golfklubb har for øvrig æret Verner 
Baumanns innsats for klubben ved å navngi hull 15 på 
hovedbanen med hans navn: Baumann. 

23Skipsreder Harald Krohn-Hansen kjøpte Østre Roberg gård tidlig på 1960-tallet og ga gården til Vestfold GK. Gårdens låve ble brukt som nytt 
verkstedsbygg. Slik fortoner bygningen seg i dag. Låven er lokalisert like bak chipping-greenen på treningsfeltet.



Hvalfangstens
betydning for Vestfold

 Hvalfangsten fikk betydelig innflytelse på næringsliv, 
sjøfart og økonomi i Vestfold, og kanskje særlig i San-
defjord. Hvalfangsten var stor  både før og etter krigen. 
Det var store penger i omløp, og mange bygget opp 
store formuer. Formuene ble avgjørende for etablerin-
gen av Vestfold Golfklubb de første årene. 
 Allerede før krigen var de internasjonale ekspertene 
enige om at hvalbestanden var truet. Men det var først i  
sesongen1963-64 at den globale kvoten ble senket.  Det 
ble en tøff kamp blant de deltakende nasjonene om få 
størst mulig andel av kvoten. 

 Kampen var på sitt verste da Sovjetunionen i 1959-
61 satte inn tre av verdens største kokerier med 20 
kraftige hvalbåter til hver. Storbritannia, Nederland 
og delvis Norge trakk seg snart ut av fangsten – mens 
Japan fortsatte. Det siste, norske kokeriet var på fangst 
sesongen 1967-68.
 Arbeidet på banen stoppet nesten helt opp da hval-
fangsten opphørte  – og lønningene til arbeiderne på 
banen ble redusert fra rundt 5 kroner timen i 1950-
årene til 4,75 kroner i 1960-årene.

24 Hvalfangsten var viktig for Vestfold helt frem til 1960-tallet. Bildet viser en rekke hvalbåter til kai ved Kaldnes i Tønsberg. Den tradisjonsrike  
Kaldnesfergen krysser havnebassenget med passasjerer.



 I de første årene:

Ikke alle 
fikk bli medlem

 I de første årene av Vestfold Golf-klubbs his-
torie, var det ikke like lett å bli medlem av klub-
ben. Man tegnet ikke medlemskap, men søkte. 
Blant eldre medlemmer og folk som kjenner  
klubbens historie helt fra starten, er det flere 
som sier at døren til klubben ikke var åpen for 
alle og enhver. 

 Når en håpefull golfinteressert søkte om medlemskap, kunne 
søknaden tas helt opp til styret i klubben. Her ble personen  
vurdert i forhold til det miljøet de toneangivende i klubben  
ønsket å ha. Det ble ikke lagt skjul på at det hadde en viss betyd-
ning hvem du var og hva du drev med som yrkesaktiv.
 Som skipsreder eller samfunnstopp var du alltid velkommen. 
Men dersom du hadde en mindre fremtredende posisjon i  
samfunnet, kunne du raskt bli veiet og funnet for lett.
 Ved ett tilfelle var det en kjøpmann fra distriktet som ønsket  
å bli medlem. Til tross for at vedkommende hadde en god forret-
ning og absolutt var på solsiden i samfunnet, passet det ikke  
klubben at han ble medlem. Han fikk et dannet avslag på sin 
søknad om medlemskap.

25

I dag er alle – og i alle årganger og fasonger – velkomne til 
Vestfold Golfklubb. Til høyre på bildet et lokalt talent med 
et åpenbart forbilde: Tiger Wood.

Hvert år arrangerer klubben en turnering mellom klubbens juniorer og seniorer. Et morsomt arrangement som alle trives med. Bildet er fra 
2007-turneringen.



- Vi tar de røde, 
sa Anders Jahre

 Da Vestfold Golfklubb kunne feire 
utvidelsen av banen fra 11 til 13 hull 
på 1960-tallet, var journalist Knut 
Mello fra Tønsbergs Blad utsendt for å 
dekke begivenheten på vegne av avisen. 
En rekke betydningsfulle personer og 
støttespillere til klubben var inviterte, 
blant annet skipsreder og klubb-
medlem Anders Jahre. 
 Jahre ble geleidet rundt på banen av 
klubbformann Harald Krogh-Hansen.
 Journalist Knut Mello gikk et par 
skritt bak de to herrer, og hørte deres 
passiar. Mello gikk for øvrig sammen 
med et betydelig antall klubbmedlem-
mer som også fulgte i hælene på de to 
Herrene rundt på banen.
 Det skinte ganske klart gjennom at 
Krogh-Hansen ikke hadde noe imot 
eventuelle milde gaver fra rikmannen 
fra Sandefjord. Det hørte de fleste.
 Etter endt runde på banen og på 
vei inn i klubbhuset bemerker Krogh-
Hansen til rederen:
- Du ser vel at vi kunne trenge noen 
meter med kokos-matte her, Anders. 
Vi har ikke bestemt oss for om vi skal 
ha grønn eller rød, sier han i en litt 
henslengt tone – åpenbart ikke uten 
forventninger til rikmannen.
 - Hva koster en slik for meteren, 
spurte Jahre.
 - Jeg tror det er 12 kroner for rød og 
13 for grønn.
 - Da tar vi den røde, kom det kjapt 
fra sandefjordsrederen. 26

Skipsreder Anders Jahre var en av klubbens snille onkler i 
starten. Hans kone, Bess Jahre var en meget ivrig golfspiller 
som gikk sine faste runder tidlig på dagen flere dager i uken.



 Gjennom de første årene i Vestfold Golfklubbs 
historie var det de eldre, etablerte spillerne som ønsket 
å dominere premielistene. Metodene som ble brukt 
for å oppnå dette, ville i dagens virkelighet blitt møtt 
med forferdelse og strykkarakter i dannelse og sports-
mannsånd. 
 Holdningen var at de yngre ikke skulle menge 
seg med de eldre spillerne, og om mulig sette dem i 
forlegenhet med bedre spill. En merkelig og antikvarisk 
holdning, sett med dagens øyne. Men slik var virke-
ligheten i eldre dager.
 Det finnes flere historier om denne typen holdning 
helt frem til 1970-tallet. Den eldre garden syntes rett 

Unge spillere
- lite populære

og slett det var lite hyggelig at unge, fremadstormende 
spillere gjorde det bedre enn veteranene. Det var også 
tilfeller der yngre spillere ble tilsidesatt av de eldre, eller 
regelrett oversett når premielisten skulle skrives.
 Også under vanlige treningsrunder ble de yngre møtt 
med mindre hyggelig oppførsel fra veteranene, det vil si 
de eldre medlemmene av klubben. Heldigvis har denne 
typen holdninger endret seg fullstendig. I dag gleder 
alle seg når yngre spillere gjør det bra.
Den litt ubehagelige sannheten fra de første årene i 
klubbens historie kan med tydelighet illustrere hvordan 
golfsporten har endret seg fra en aktivitet for de få til 
en sport for alle. 
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HISTORIE OG KULTUR
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Steinalder- 
mennesket bodde
på golfbanen
Vestfold Golfklubbs bane ligger i  et landskap som har vært sentralt og attraktivt 
i flere tusen år. Under de arkeologiske utgravningene på banen før utbyggingen i 
1999-2002, ble det blant annet funnet spor av bearbeidet flint fra eldre steinalder. 
Det vil si at det har bodd mennesker her omtrent like lenge som det har bodd 
mennesker i Norge – i om lag 10.000 år.

 HISTORIE OG KULTUR

 Arkeologene forventet at det skulle gjøres nye funn 
av kulturminner i baneområdet før gravearbeidene 
tok til. Det ble da også gjort en rekke funn. Før un-
dersøkelsene visste man ikke hvor de ulike gårdene i 
området lå og hvor folk bodde i jernalderen – det vil si  
i perioden 0 til 1.000 etter Kristus.

Flere bygninger
 Visst hadde man gravhaugene, men hvor var be-
byggelsen? Funn av stolpegroper viser at det har vært 
flere gårdsbygninger mellom Robergvannet (myra) 
og riksvei 303, veien som strekker seg langs Hull 5 
(Tufte). Lignende funn ligger sannsynligvis uoppdaget 
under dyrket mark omkring hele golfbanen.

Bronsealder
 Det er også avdekket flere såkalte kokegroper mel-
lom Robergvannet (myra) og riksveien, og sør for 
gravhaugene som ligger i nordenden av banen. Kull fra 
disse er radiologisk datert til 800 – 900 år før Kristus, 
det vil bronsealderen. Hver enkelt kokegrop kan virke 
unnselig, men for å forstå dette kulturminnet, må vi ha 
blikk for de store sammenhengene. Mange av gropene 
er som sagt undersøkt og datert.

Egne gravfelt
 I jernalderen var de enkelte gårdsenhetene større enn 

i dag. Til gårdene hørte gravfelt. Det kan se ut som ett 
menneske – kvinne eller mann – ble begravet per 
generasjon. Det ligger gravhauger på begge sider 
av riksvei 303. Sannsynligvis har det vært flere her 
tidligere. 
 Gravhaugene ligger ordnet nord-sør og viser  
etter alt å dømme at det var en viktig ferdselsåre her i 
jernalderen. Ingen av gravhaugene er undersøkte. Funn 
og undersøkelser i Stokke kommune og ellers i fylket 
forteller at gravhaugene trolig er fra perioden 0 – 1000 
etter Kristus ( jernalderen).

Fra Romerriket
 Gravhaugene kan skjule én eller flere graver. De døde 
er stedt til hvile ubrent eller kremert før gravleggelsen.  
I gravhaugene kan man finne våpensett, smykker, 
vinkar, rester av drakter, rytterutstyr og husgeråd.  
Noe er fremstilt lokalt, men andre gjenstander kan 
stamme fra for eksempel Romerriket.

De første mennesker
 I Norge startet steinalderen for omkring 13.000 år 
siden. Det var da den siste istiden sluttet og landet etter 
hvert ble beboelig. For 11.000 år siden ble landet tatt 
i bruk av små jeger- og sankergrupper. Steinalderen 
avløses av bronsealderen ca 1.800 år før Kristus. 
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Vestfold er landets vikingfylke nr én. Bildet viser et tveegget  
sverd funnet ved en av de mange utgravningene som har funnet 
sted i fylket.

Like ved fairwayen på hull 11 (Mekregauken) er det en godt 
synlig gravhaug fra jernalderen. En informasjonstavle er satt 
opp ved gravplassen.



Steinalderredskaper
 Steinalderen, slik som de andre tidligste epokene av 
vår historie, har fått navnet etter det vanligste råstof-
fet for redskapsproduksjon, nemlig stein. Flint er ett 
av steinslagene som var i bruk, men en rekke bergarter 
som kvarts, kvartsitt, jaspis, bergkrystaller og flere 
ble benyttet. Av råstoffet laget menneskene pilspisser, 
skinnskraper, harpunegger, kniver og økser.
 Redskapene var skjeftet, forsynt med styrefjær og an-
dre deler av organisk materiale som ikke har overlevd i 
jorda frem til i dag. Arkeologene finner derfor i de aller 
fleste tilfeller kun steinredskapene og tallrike små stein-
biter som er avfallet fra produksjonen. Ut fra hvordan 
disse funnene ligger spredd på boplassene, kan man se 
hvor de satt og laget redskapene, hva som er innenfor 
og utenfor boligen, og hvor viltet er gjort opp.       

Flere tusen år
 Steinalderen er en flere tusenårig periode som kjen-
netegnes av markante endringer i både klima, dyreliv 
og menneskets levesett. De første som kom til våre 
kystnære områder, var jegere og sankere. De hadde spe-
sialkunnskap om hvordan man best kunne innrette et 
liv under røffe, klimatiske forhold. På de eldste boplas-
sene finner vi spor av reinsdyr som byttedyr. 

Vilt og fisk
Klimaet ble mildere, skogen etablerte seg og reins-
dyrene trakk opp mot fjellet. Mennesker som hadde 
tilhold langs kysten, begynte å jakte og fangste i disse 
områdene deler av året. Omkring 6.000 før Kristus 
ser vi at skogs- og fjellområdene også blir bebodd året 
igjennom, men fortsatt lever folk av vilt, fisk og natu-
rens vekster. 

De første gårdene
En vikelig skjellsettende omveltning finner sted fra 
ca 4.000 år før Kristus. Da ser vi de første sporene av 

Her er gravhaugen du ser  
like etter rød tee på hull 11,  
Mekregauken.

beitedyr og åkerbruk. Dette var en radikal endring i 
samfunnet. Etter flere tusen år med fleksibel livsform 
der mennesker flyttet mellom ytterkyst, fjordbunner 
og skogsstrekninger, blir den faste gården etablert. Og 
med jordbruket kommer nye bygninger, ny religion, 
nye guder, nye handelsveier og nye maktstrukturer i 
samfunnet.  

Tradisjon og makt
 De mange gravhaugene vi finner i området rundt 
banen, er tegn på tradisjon og makt. På høydedraget 
mellom riksvei 303 og banen, finner vi de fleste gravene. 
Én av gravhaugene ligger derimot kloss i fairwayen på 
Hull 11, Mekregauken. Haugen er forsynt med infor-
masjonstavle. En tilsvarende informasjonstavle finner 
du ved utslagsstedet på Hull 14 (Hammelow).

Økonomiske enheter
Utgravningene har ikke gitt funn fra middelalderen. 
Men vi kan gå ut fra at landskapet rundt banen ikke 
var så ulikt slik det ligger i dag: Med gårder, beiter, 
åkrer og enger. I middelalderen var gårdene Råstad, 
Gile, Roberg, Sjuestok, Skjærsnes og Tufte etablerte 
som økonomiske enheter.

I middelalderen gikk hovedferdselsåren 
til Tønsberg fra sør forbi Hull 5 (Tufte) 
og ned til Tønsbergfjorden ved Skjærsnes. 
Der var det fergeforbindelse over til Hella 
på Nøtterøy der veien fortsatte til 
Tønsberg. På begge sider av fergeleiet 
ligger de to største gravhaugene i Stokke 
og på Nøtterøy.
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Golfsportens 
spede start
på 1400-tallet

 
Golfsportens hjemland er Skottland. 
Allerede på midten av 1400-tallet 
ble det spilt et golflignende spill på 
strendene av landets østkyst. Golf er 
Skottlands nasjonalsport.

Slik så golf- 
ballene ut for 100 
år siden.  
Ballen er gitt 
navnet guttaperka-
golfball. 

 Det strides imidlertid noe om hvor ordet golf kom-
mer fra. Noen mener det skriver seg fra det tyske ordet 
kolbe, andre mener det kommer fra hollandske kolf 
eller belgiske chole. Spillet ble i alle fall offisielt, ifølge 
GolfEurope, introdusert i Skottland i 1421 sammen 
med en rekke andre leker og spill der man benytter seg 
av en ball og annet utstyr. Også fotballen ble introdu-
sert på dette tidspunktet.

Golf uten hull
 I den første, spede begynnelsen slo man på en liten 
rullesten man fant i fjæra. Køllene var en kjepp eller 
en køllelignende stokk. Det tok lang tid før de første 
håndlagede køllene ble utformet av bøk, hassel el-
ler epletrevirke. Spillet ble utført på en fastlagt bane i 
strandområdet, oftest på en sandstrand med sanddyner. 
Det var på Skottlands østkyst den første leken, eller 
spillet, tok til. Gjennom alle de første årene manglet 
man det kanskje mest vitale elementet i dagens sport 
– nemlig hullet. Man slo steinen rundt på banen med 
en køllelignende stokk.

Kongen forbyr golf
 På midten av 1400-tallet var skottene i alarmbered-
skap overfor sine naboer i sør. Man fryktet en invasjon 
fra England. Befolkningen ble engasjert til å forsvare 
landet, men mange sluntret unna den militære trenin-
gen ved i stedet å spille golf og fotball. Dette resulterte 
i at Kong James II ved lov forbød både fotball og golf 
i 1457. Forbudet ble gjentatt ved lov både i 1470 og 
1491. Men folk flest ignorerte forbudet og utøvde sitt 
spill til ergrelse for de bestemmende myndighetene.

 Først i 1502 ble forbudet opphevet av Kong James 
IV ( James I av England). Kongen fant sporten så 
morsom at han selv ville delta i spillet. Opphevelsesved-
taket er kjent som The Treaty of Glasgow. I eldre tid 
skal kongene vært svært ivrige golfspillere, og også i 

de senere århundrer har kongehuset på øystaten stått 
golfsporten nær.   

Cadet blir caddie
 I løpet av 1500-tallet økte golfsportens popu- 
laritet og status dramatisk. Årsaken var kort og godt 
at sporten hadde fått kongelig godkjenning. Iveren et-
ter å spille golf økte, ikke minst i overklassen. Det var 
Kong Charles I som populariserte sporten i England, 
mens det var Dronning Mary av Skottland som sto for 
markedsføringen lenger nord. Dronning Mary, som 
hadde fransk opprinnelse, var også den som sørget for 
å introdusere sporten i Frankrike. Det skjedde under 
tiden hun studerte i Frankrike.
 Betegnelsen caddie, personen som bærer golfbagen 
og utstyret for spilleren, kan også knyttes til Dronning 
Mary av Skottland. Det var under studietiden i Frank-
rike at hun fikk hjelp til å bære utstyret av velvillige, 
franske militærstudenter. Såkalte cadets. Etter hvert 
tiltalte hun disse hjelperne som sine caddies – altså  
navnet vi bruker den dag i dag.

Internasjonal match
 Den mest berømte og brukte golfbanen på 1600-
tallet var Leith like ved Edinburgh. Da Irland gjorde 
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opprør mot engelskmennene i 1641, fikk Kong  
Charles I beskjed om opprøret mens han spilte golf på 
banen i Leith i Skottland. Den samme banen var også 
vertskap for historiens første internasjonale match. Det 
var i 1682 da hertugen av York og George Patterson på 
vegne av Skottland slo to engelske adelsmenn.

Første klubb
 Det var også i Leith at verdens første golfklubb ble 
stiftet. Dette fant sted i 1744 (10 år før St. Andrews), 
og klubbens første navn var The Gentlemen Golfers of 
Leith.  Klubben fikk det samme året et nytt og kanskje 
mer klingende navn: The Honourable Company of 
Edinburgh Golfers. Klubben fikk reist sitt eget  
klubbhus i 1768.
 Klubben arrangerte en årlig golfturnering for spesielt 
inviterte spillere. Førstepremien var en golfklubbe i sølv. 
Det var på grunn av de årlige turneringene at historien 
første golfregler ble nedskrevet. Regelverket omfattet til 
sammen 13 paragrafer som i dag kan fortone seg noe 
spesielle. Forfatteren av reglene het Duncan Forbes.

 Her er noen eksempler:
You must tee your ball within one club’s length of the 1. 
hole.
Your tee must be on the ground.2. 
You are not to change the ball which you strike off  3. 
the tee.
You are not to remove stones, bones or any break club 4. 

Layouten til 
verdens første 
golfklubbs bane, 
Leith Golf Club 
fra 1744.

for the sake of playing your ball, except on the fair 
green, and that only within a club’s length of your ball. 
No man at holeing his ball is to be allowed to mark his 5. 
way to the hole with his club or anything else.   

St. Andrews fra 1552
 De første skriftlige referansene til golf og den 
historiske byen St. Andrews i Skottland, er fra 1552. 
Presteskapet i byen ga for øvrig folkningen adgang til 
kyst- og strandområdene der det kunne spilles golf 
allerede fra 1553.
 Over 200 år senere, i 1754, ble kanskje den mest 
betydningsfulle klubben i golfens historie etablert, St. 
Andrews Society of Golfers. Dette var klubbens navn i 
hele 80 år. Det var først i 1834 at Hans Majestet Kong 
William IV ga 20 hedersmenn blant spillerne i St. An-
drews anledning til å gi klubben navnet The Royal and 
Ancient Golf Club of St. Andrews. 

Tok opp konkurransen           
 Etableringen av klubben i St. Andrews hadde 
sammenheng med de årlige konkurransene i Leith. 
Spillerne i St. Andrews likte ikke all den oppmerksom-
heten kollegene i Leith fikk. Målsettingen var klar: Det 
skal etableres årlige konkurranser også i St. Andrews. 
Klubben ville imidlertid inntil videre benytte seg av de 
samme reglene som man hadde utformet for spillet i 
Leith. 
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Første 18-hullsbane
 St. Andrews innførte slagspill som konkurranse-
form, slik vi kjenner det i dag, allerede i 1759. Og så 
tidlig som i 1764 hadde klubben konstruert og åpnet 
den første 18-hullsbanen i verden. Dette skulle komme 
til å bli standard for alle verdens golfbaner. 

 St. Andrews har siden midten av 1700-tallet spilt 
en avgjørende rolle for utviklingen av golfspillet, og 
ble i 1897utpekt som den ledende autoriteten når det 
gjelder spillets regler. Det er en posisjon som klub-
ben har fremdeles. Valget falt på St Andrews etter en 
avstemning blant Storbritannias fremste klubber. Ban-
ens berømte og vakre klubbhus sto ferdig i 1854. 

Sporten internasjonaliseres
 Den første golfklubben som ble etablert utenfor 
Skottland, var Royal Blackheath nær London i 1766. 
Men det sies at det er blitt spilt golf i dette området 
helt siden 1608. Den første klubben som ble etablert 
utenfor Storbritannia, var The Bangalore i India i 1820. 
 Siden kom det nye baner og klubber en rekke steder. 
Særlig i områder der Det  britiske imperiet hadde sine 
interesser. Først ut var Royal Calcutta, India (1829) og 
siden fulgte Royal Bombay, India (1842), Royal Cur-
ragh, Irland (1856), Pau, Frankrike (1856), Adelaide, 
Australia (1870), Royal Montreal, Canada (1873), 
Cape Town, Sør Afrika (1885), St. Andrew’s of New 
York, USA (1888) og Royal Hong Kong (1889). (Den 
første norske golfklubben ble stiftet i 1902, se egen 
sak.)

 Noen hevder imidlertid at South Carolina Golf 
Club, Charlestown ble etablert så tidlig som i 1786, 
uten at dette er offisielt bekreftet. I så fall er det den 
første klubben og banen som ble etablert utenfor 
Storbritannia.

Prestwick Golf Club
 The Prestwick Golf Club i Skottland ble etablert i 
1851. Banen er kjent og berømt for at det var her for-
løperen til British Open først gang ble spilt. Den første 
nasjonale majorturneringen ble spilt der i 1860, og 
Willie Park var den første vinneren av en Majortittel.

Pengepremier
 Veksten av golf som konkurransesport skjedde 
parallelt i Storbritannia, India og USA. Den første 
konkurransen som ga prispenger til vinneren, var i 
1892 i Cambridge, England. Det var inngangsbillet-
tene fra tilskuerne som utgjorde prispengene. Den 
første internasjonale golfturneringen var Amateur Golf 
Championship of India and the East i 1893. 
 I 1894 ble United States Golf Association (USGA) 
etablert. Verdens første golfblad (magasin) ble utgitt 
i USA i 1897. I 1900 var det stiftet til sammen 1000 
golfklubber i USA. Den første 18-hullsbanen i USA  
ble bygget i Chicago i 1900. Det samme året ble golf 
anerkjent som en global, olympisk sport. 

Det berømte klubbhuset til Prestwick Golf Club i Skottland. Klubben ble etablert i 1851. Forløperen til British Open ble første gang spilt her i 1860.
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Engelske lorder
startet landets
første golfklubb

 
Norges første golfklubb ble stiftet 
av engelske lakselorder i 1902. 
Og av alle steder i landet, fikk klubben 
adresse Park Hotell ved Setnesmoen 
militærleir, to mil syd for Åndalsnes 
i Møre og Romsdal.

 På den samme plassen, det vil si ekserserområdet,  
ble også landets første golfturnering arrangert. Det 
skjedde 31. juli 1905, vel en måned etter unionsopp-
løsningen.
 Lordene ga klubben navnet  Park Hotell Golf-
klubb. Dette var nemlig hotellet de bemidlede britene 
frekventerte hver eneste sommer for å kunne fiske laks 
i elven Rauma. Hotellet ble opprinelig eid av postmann 
Hans Undhjem og het i starten Hølgenæs Hotell. 
Britiske turister var faste gjester på hotellet allerede fra 
midten av 1880-årene.

Dragestil
 Hotellet brant imidlertid ned, men postmannen  
bygget det opp igjen på samme sted. Og laksefiskerne 
fra England fortsatte som flittige gjester. Men etter 
noen år (1902) solgte den iherdige postmannen hotel-
let til engelskmannen Harold Oldred. Han moderni-
serte og bygget om hotellet i dragestil. Han forandret 
også navnet til Park Hotell. 
 Den nye eieren var svært interessert i golf. Det 
samme var de mange engelske gjestene. Lordene kunne 
ikke drive med laksefiske døgnet rundt. Det var behov 
for annen tidtrøyte. Dermed ble man enige om å 
anlegge en golfbane like i nærheten av hotellet, det vil 
si på ekserserplassen til militærleiren. Engelskmennene 
tok med seg egen tjenerstab og golfpro fra England når 
de besøkte det naturskjønne området
i  Rauma.

Første president
 Kommandanten i leiren, August G. Spørck, var 
omgangsvenn med de velstående engelskmennene. Han 
ble valgt til klubbens første president. Kommandant 
Spørck ble senere både oberst og general, og han gikk 
også inn som forsvarsminister i Gunnar Knudsens 
første regjering i 1910.

Etter hvert var det flere rike engelskmenn som kjøpte 
eiendommer i området. Lord Davenport residerte på 
Fiva Gård mens Halsa Hotell ble kjøpt av  den engelske 
tobakkskongen H. Owerton Wills fra Bristol. Han 
eide også Aak Gård i tiden 1885 til 1923. Golfklubben 
eksisterte frem til 1915.
 Klubben gjenoppsto som Rauma GK i 1997, 
omtrent på samme plassen som de engelske lordene 
svingte sine køller 95 år tidligere. På klubbens hjemme-
side kan du lese mer om de britiske lordene og se de 
originale bildene fra den historiske golfturneringen  
31. juli 1905. 

Landets eldste golfklubber
Her er listen over landets eldste golfklubber som har vært 
i kontinuerlig drift siden starten.

Navn:   Stiftet:  Antall hull:

0. Park Hotell Golfklubb 1902 -1915 (*) 

1. Oslo Golfklubb  1924  18 hull

2. Borregård Golfklubb 1927    9 hull

3. Bergen Golfklubb 1937    9 hull

4. Trondheim Golfklubb 1950    9 hull

5. Stavanger Golfklubb 1956  18 hull

6. Vestfold Golfklubb 1958  27 hull

7. Bærum Golfklubb 1972  18+9 hull

8. Kjekstad Golfklubb 1976  18+9* hull

9. Grenland Golfklubb 1976  18+6* hull

10. Elverum Golfklubb 1983  18 hull

(*): Se egen sak.
 * :  Korthullsbaner som ikke er slopet.
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 Fuglelivet i vår banemidte:

Robergvannet-reservatet   
- et stykke pionérområde i Norge

 Robergvannet ble fredet etter en Kongelig resolusjon 
av 2. oktober 1981, det vil si ved Kongen i statsråd. Det 
var den første naturvernkonsulent i Vestfold, Magnar 
Norderhaug som sto bak dette banebrytende fred-
ningsarbeidet. I papirene fra den lange prosessen med 
å utarbeide en verneplan for våtmarkene i Vestfold, 
nær 10 år, sto Robergvannet hele tiden blant de mest 
verneverdige områdene.

Rodde over vannet
 Det er derfor en lang historie bak fredningen. Der-
som vi går tilbake til den tiden Vestfold Golfklubb ble 
stiftet (1958), var Robergvannet et stort slettelands-
tjern med et rikt fugleliv og interessante naturforhold 
der abbor og gjedde svømte i sivet. Før vannet ble 
tappet ned om lag to meter grunnet etableringen av 
golfbanen, kunne familien Hammelow-Berg, som eier 
området, faktisk ro på vannet fra tee-området ved hull 
14 (Hammelow) til en strandkant like nedenfor dagens 
klubbhus.

Hettemåke-ly
 Etter nedtappingen av vannet, etablerte en rekke 
sjeldne fuglearter seg i dette eksklusive våtmarksområ-
det. Det var blant annet en stor koloni av hettemåker 
der. Og når et våtmarksområde er bebodd av hettemåk-
er, kommer det alltid en rekke andre fugler til området 

 
Robergvannet Naturreservat, som ligger som en oase i midten av vårt baneanlegg, er 
et av de første våtmarksområdet i Norge som er vernet etter en fylkesvis fredningsplan 
av våtmarker. Vestfold var i sin tid, det vil si på 1970-tallet, et testområde for miljøvern-
myndighetenes ønske om å verne interessante, verneverdige våtmarksområder.

Et av de få bildene som viser det gamle Robergvannet sammen med en 
av greenene til Vestfold Golfklubb.

som søker beskyttelse av hettemåkene. Det er naturens 
gang. Det ble observert en rekke arter i området og 
langs stranden som for øvrig var bevokst med takrørsiv 
og dunkjevle.
 Artene som fant beskyttelse her var blant annet 
knekkand, skjeand, stokkand, kvinand, rørsanger og 
sivsanger. 

Forslamming
 I  starten hadde reservatet et relativt stort vann-
speil. Men fordi en del større myrområder ble grøftet 
for  sterkere utnyttelse til landbruksformål nord av 
Robergvannet, ble vannet tilført store mengde med 
myrslam. Så snart myrslammet hadde gjort sitt inntog 
i vannet, var det nye muligheter for vegetasjonen i og 
rundt vannet. Vannet ble ganske raskt tilgrodd.  
Og etter at et knoppsvanepar hadde bebodd vannet 
gjennom en rekke år, måtte de søke seg bort til vann 
med et mer åpent vannspeil. Trolig flyttet paret til 
Gjennestadvannet.

Amfibiegraver
Tilgroingen av vannet akselererte. Og til slutt bestemte 
Fylkesmannen, som har forvaltningsansvaret for 
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 reservatet, å tilkalle en dansk amfibiegraver til å grøfte 
opp vannet. Man forsøkte å få til et løp tvers gjennom 
vannet slik at vannet og slammen rant ut sør i vannet. 
Grøftingen hjalp dessverre ikke vannet lenger enn et 
par års tid. Tilgroingen var tilbake som før amfibiegra-
veren kom. Naturvernmyndighetene kom da til den 
konklusjonen at forsumpningen av området bare skulle 
gå sin gang. Det ble for dyrt å holde et åpent vannspeil. 

Nye fugler kommer
 Etter at vannspeilet mer eller mindre forsvant, kom 
det nye fuglearter til området, såkalte sumpfugler. 
Blant disse fant man sumphøns og mekregauken. Den 
sistnevnte – som egentlig heter enkelbekkasin - har for 
øvrig fått navnet sitt knyttet til et av 18-hullsbanens 
hull: Hull nr 11. Den kjente låten til enkelbekkasin 
eller mekregauk, oppstår ved vibrasjon av de ytterste 
halefjærene når den under paringsflukten lar seg falle 
flere meter fra stor høyde.
 Forsumpningen av området har fortsatt, og mot slut-
ten av 1990-tallet så miljøvernmyndighetene seg nødt 
til å lage en kanal langs vannet fra nord til sør. Kanalen 
kan lett ses dersom du går langs reservatets yttergrense. 

Gjemmer seg
 Reservatet har i løpet av de siste 25 årene fullstendig 
endret karakter. Og det er i dag helt andre fugler som 
søker seg til området enn det var i starten. Fordi takrør-
sivene omkranser vannet, finner du fugler som trives i 
nettopp denne typen vegetasjon, blant annet rørsanger 
og sivspurv. Det er også en rekke vadere i området, og 
blant dem finner vi mekregauk, rugde og sumphøns 
som vannrikse og myrrikse. 
 Dette er fugler som er mestere i å gjemme seg – og 
det er sjelden at man klarer å observere dem. Men de er 
der, vær trygg.

Mekregauken (enkelbekkasin) har gjennom sin spesielle paringslyd gitt 
navnet til 18-hullsbanens hull 11.

 Langs randskogen i reservatet finner du en rekke 
andre fugler. Blant de mest kjente er hagesanger, munk, 
løvsanger, bokfink, gulsanger og trostefuglene nattergal, 
svarttrost, gråtrost og rødvingetrost. I tillegg til disse er 
det er rekke arter av hulerugere som kjøttmeis, blåmeis 
og lauvmeis foruten svart og hvit fluesnapper.

Mest å høre
 De fleste av disse fuglene er gode til å gjemme seg 
bort. Derfor kan vi kanskje si at Robergvannet Natur-
reservat kjennetegnes ved at det ikke er så mye å se 
– men desto mer å høre. Også på nattestid.
 Reservatet er også tilholdssted for en rekke andre 
skapninger. Her kan vi nevne frosk, padde og salaman-
der.
 Det skal også tilføyes at Robergvannet i en tidligere 
periode var tilholdssted for en del stokkender. De har 
imidlertid nå flyttet til de mindre dammene (vanns-
peilene) som er anlagt i forbindelse med banens 
arkitektoniske utforming.

Skjult fare
 Det skal ikke legges skjul på at Robergvannet Natur-
reservat også inneholder en dødelig, skjult fare. Det 
vokser en god del selsnepe langs vannet. Dette er en 
av de giftigste plantene vi har her i landet. Dersom du 
måtte få i deg en del av roten til planten, det er en knoll 
som ser ut som en sellerirot, kan det få dødelig utgang. 
Planten har faktisk tatt liv her i landet. Den er så farlig 
at dersom du har skjært i planten med en kniv, må 
kniven vaskes nøye før du bruker den til noe annet. 

Den giftige selsnepen vokser flere steder rundt Naturvernreservatet. 
Klubben har satt opp varselskilt med informasjon om farene ved 
planten.
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Husmannsplass
ble golfklubbhus

 
I motsetning til kanskje mer berømte 
klubber i inn- og utland, hadde Vest-
fold Golfklubb eget klubbhus allerede 
fra første dag i 1958. Den fordelaktige 
starten kan med stor tyngde tilskrives 
stort engasjement og generøsitet fra 
grunneier Jørgen Hammelow-Berg.

 Hammelow-Berg bestemte seg for å overdra husene 
på den gamle husmannsplassen Robergrønningen til 
klubben, både hovedhus og låvebygning. Hovedhuset 
ble dermed tatt i bruk som klubbhus, mens låven ble 
driftsbygning.

Rødstua
 Hammelow-Berg eier hele området der den 
gamle golfbanen lå. I 1958 ble det  inngått en 99-årig 
leieavtale mellom brukseieren og Vestfold Golfklubb. 
Huset vi sikter til, er den røde bygningen som står ved 
siden av teestedet til hull nr 1, Roberg. I dag omtales 
bygningen som Rødstua. Hele området rundt Rødstua 
og dagens klubbhus heter opprinnelig Robergrønnin-
gen, som også var navnet på husmannsplassen.
 Den lille husmannsplassen var én av fem husmanns-
gårder som hørte inn under Tufte Gård, hovedgården 
til Hammelow-Berg. Tufte Gård ligger ved dagens hull 
nr 14, Hammelow. Familien Hammelow-Berg bor 
fortsatt på gården.

Bolig uten vei
 Før Jørgen Hammelow-Berg overtok hovedgården 
Tufte, bodde han og hans kone Else på Robergrøn-
ningen. Det var blant annet her han bodde under 
deler av krigsårene fra 1940 til 1945. Den gang var 
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Slik så Robergrønning husmannsplass ut i fin vinterskrud på 1950-tallet. Den lille låven til venstre var klubbens første driftsbygning. Hovedhuset var 
klubbhus helt frem til 1987. 

det kun en smal sti opp til husmannsplassen, og ingen 
vei. Veien opp til gården ble anlagt av klubben. Etter 
at husmannsplassen ble overtatt av klubben, ble huset 
restaurert og delvis ombygget.

Mange begivenheter
 Det gamle husmannsplasshuset skulle bli klubbhus 
helt frem til 9. mai 1987. Altså i nær 30 år. Inntil det 
nye klubbhuset sto ferdig, hadde en rekke større og 
mindre begivenheter funnet sted i det gamle huset. 
Utrolig nok kunne opp til 70 personer inviteres til 
middag i huset. Og når også terrassen ble tatt i bruk, 
kunne over 100 personer nyte et måltid i de gamle 
lokalene. I tidligere tider var terrassen overbygget og 
delvis innrammet med glass.

Debatt om klubbhus
Det nye klubbhuset ble innviet 9. mai 1987, samme dag 
som klubben åpnet 1987-sesongen. Planleggingen av 
det nye klubbhuset avstedkom stor debatt i klubben, og 
forårsaket en del forsinkelser. Men da bygget sto ferdig 
etter ett års byggetid med omfattende dugnadsinnsats, 
var alle enige om at resultatet ble meget bra.

Bolig i flere år
 Da det nye klubbhuset sto ferdig, ble det gamle 
klubbhuset i flere år brukt som bolig til head-proens 
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Hva har 
snobbesporten 
golf å gjøre på  
vårt idrettsting?

 - Dette var ett av flere nedslående spørsmål jeg fikk 
fra idrettsledere under Idrettstinget i Bodø i 1980.  
Snakk om arroganse og manglende kunnskap!  
Jeg legger ikke skjul på at jeg ble en smule forferdet over 
hvilke holdninger som den gang fantes blant landets 
idrettsledere, sier idrettstingdelegat og medlem av  
Vestfold GK, Lars Ø. Lund (83).
 - Jeg møtte på Idrettstinget i egenskap av å være 
president i Norges Golfforbund. Utsagnet fra den  
gang illustrerer hvilke holdninger som i sin tid fantes  
i idretts-Norge om golf som idrett.

Golf som idrett 
 Husk at vi ble medlemmer av Norges Idrettsforbund 
så sent som i 1964. Min misjon på den tiden var å få 
folk til å skjønne at golf er idrett. Det var ikke alltid like 
lett. Da jeg begynte med golf var det til sammen 5.000 
medlemmer i Norges Golfforbund. I dag har vi passert 
120.000 medlemmer og golf har blitt en idrett for alle. 
Det har skjedd mye på 28 år, sier Lund.
 Det er mangeårig medlem av Vestfold Golfklubb og 
tidligere president i Norges Golfforbund, Lars Ø. Lund 
som forteller denne selsomme historien. Lund var 
president i Norges Golfforbund i årene 1978 – 1981.  
I hans presidentperiode var han medlem både i Vest-
fold GK og Oslo GK (Bogstad). Lund er den eneste 
i Vestfold GK som har hatt topptillitsvervet  i NGF 
gjennom VGKs 50-årige historie.

Boikott av Moskva
 Heldigvis har verden gått fremover siden den gang. 
Men utsagnene  illustrerer i alle fall hvilke holdninger 
vi hadde å streve med før golfsporten virkelig fikk sitt 
oppsving på 1980 og 1990-tallet. I dag har golfsporten 
blitt en masseidrett. Da jeg begynte så smått med 
golf, var det kanskje ikke så mange som så kvalitetene 

assistent. Den første assistent-proen som tok i bruk 
huset, var engelskmannen Stephen Loveday. Senere har 
det gamle, men velstelte huset blitt brukt til en rekke 
formål, blant annet selskapslokaler, møterom, reisebyrå 
og kontorer.  I dag rommer huset startbod, turnering-
skontor og kontor for sportlig leder. De to største rom-
mene i huset brukes som møterom og selskapslokaler i 
forbindelse med sponsorturneringer.

Krigshistorisk hus
 Bak teestedet til hull nr 10, Annero står det annet 
interessant hus som tilhører Vestfold Golfklubb. Også 
huset kalles Annero, i likhet med hull nr 10. Årsaken til 
det er at huset på 1960-tallet ble gitt klubben av Anne 
Wist, født Matheson.  Huset sto opprinnelig på en 
gård i Andebu, og var eid av familien Matheson.
 Det knytter seg en meget interessant historie til  
nettopp dette huset. Bygningen sto litt avsides til i sko-
gene i Andebu. Under krigsårene 1940-1945 ble derfor 
huset til tider benyttet av hjemmefronten. Blant annet 
i forbindelse med dropp fra britiske fly som forsynte de 
hjemlige styrkene med våpen, utstyr og ammunisjon.

Bolig og pro-shop
 Annero-huset ble gjennom mange år brukt både 
som bolig og proshop. Den siste proen som bodde i 
det krigshistoriske huset, var Keith Dudman og kone. 
Mens Dudman selv drev pro-shopen, kunne hans 
kone drive salg av kaffe, mineralvann og nystekte vafler 
på husets terrasse som lå på den sydlige kortsiden av 
huset.
 Kombinasjonsdriften av huset ble videreført av vår 
nåværende head-pro, George Beal. Han drev pro-
shopen mens hans kone Vibekke drev med servering.  
Annero var pro-shop og serveringssted helt frem til det 
nye klubbhuset sto ferdig i 1987. I det nye klubbhuset 
fortsatte Vibekke med kafédrift den første sommeren, 
mens George fortsatte med pro-shop, som han siden 
har drevet med stor suksess.

Annero-bygget var opprinnelig plassert i Andebu-skogene. Under krigen 
ble huset benyttet av de allierte styrkene som droppsted av forsyninger 
til hjemmefronten.
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ved å drive med golf som idrett og mosjon for folk i 
alle aldersgrupper, sier Lund som legger til at en av 
de viktigste sakene på Idrettstinget i Bodø i 1980, var 
boikotten av OL i Moskva. Som kjent ble boikotten 
vedtatt av Tinget.

Trives best i Stokke
 Lars Ø. Lund har gjennom alle år vært medlem både 
av Oslo og Vestfold GK. Men i dag legger han ikke 
skjul på at det er på banen i Stokke han trives best. 
Han er spesielt begeistret for ombyggingen som fant 
sted i 2002. – Hvilken herlig bane vi nå har fått, er 
kjærlighetserklæringen han gir VGK.
 Lund har vært interessert i idrett helt siden han var 
tenåring. Det er ikke bare golfidretten som har nytt 
godt av hans interesse og velvillige arbeid. Han har 
også vært aktiv i en rekke andre idretter – spesielt på 
organisasjonsplanet. I tillegg til dette sto han i en år-
rekke som leder av et større selskap i Oslo (L-A Lund). 
Han er fortsatt en habil golfspiller med 21,5 i hcp i en 
alder av 83 år (2007). I sine yngre dager var han også 
en lovende orienteringsløper. 

100 slag var grensen
 - Jeg begynte med golf i en alder av 38 år, det vil si i 
1962. Den gangen var det ikke ventelister på Bogstad, 
men det var krav om at du måtte gå de 18 hullene på 
bedre enn 100 slag. Derfor måtte de fleste av oss ta 
timer hos pro-en før vi kunne bli medlemmer. Slagspill 
var for øvrig det mest vanlige den gang, og ikke så mye 
poengtelling. 
 Lund har vært en ildsjel på flere plan. Allerede som 
25-åring ble han formann i Bekkelaget Sportsklubb, og 
han har hatt en rekke tillitsverv innen idretten gjennom 
mange år. 

Sommerhus
 Hvorfor Lars Ø. Lund har så sterk tilknytning til 
Vestfold Golfklubb, har sammenheng med at han 
i 1972 bestemte seg for å bygge sommerhus i Rob-
ergåsen, like ovenfor golfbanen i Vestfold. 
 – Jeg ville ha sykkelavstand til banen, og når Ham-
melow-Berg la ut en parsell like i nærheten av banen, 
slo jeg til. 200 meter fra klubbhuset og et rimelig, kom-
fortabelt sommerhus, ble helt ideelt for meg, sier han.
 Allerede året etter ble Lund medlem av Vestfold GK, 
og med årene har dette blitt den banen han setter størst 
pris på.Han spiller her gjennom hele sommerhalvåret. 
Han er spesielt begeistret for banen etter ombyggingen 
i 2002.  

Hole-in-one i Sverige
 Lund er kjent for å være opptatt av at reglene skal 
følges i golfspillet. Ikke minst av den grunn var han 
formann i golfforbundets golfutvalg gjennom flere år. 
Han har også deltatt i en rekke turneringer gjennom 
årene. Den han kanskje husker best, er nok Veteran-
mesterskap i Eskilstuna, Sverige i 1988. Der fikk han 
nemlig hole-in-one på mesterskapsbanen Sundbyholm 
GK. For øvrig hans eneste hole-in-one gjennom de nær 
40 årene han har vært aktiv golfspiller.

Gave til VGK
 At Lund har vært en allsidig og interessert idretts-
mann gjennom et langt liv, kan understrekes ved at han 
har deltatt og gjennomført både Wasaloppet, Birke-
beinerrennet og Grenaderløpet. Det siste er på ni mil.
 Lars Ø. Lund har også vist sin kjærlighet til Vestfold 
GK og banen på en høyst synlig måte. Det var han som 
hadde ideen til og bekostet minneplaketten som er satt 
opp ved  VGK første tee-sted som du finner like til 
høyre for rød tee på hovedbanens hull 5 (Tufte).

Lars Ø. Lund tilbringer det meste  
av sommersesongen i sitt fritidshus  
i Robergåsen. Han har gangavstand 
til banen.
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Fra falleferdig 
låve til eget 
driftsbygg

 Arbeidsforholdene til Vestfold Golfklubbs 
ulike greenkeepere, med hensyn til driftsbyg-
ninger, verksted, oppholdsrom og lagerplass, 
har ikke alltid vært like gode. I de første årene 
måtte maskiner og utstyr lagres i en svært 
liten og trekkfull låvebygning. Pause- og  
oppholdsrom fantes ikke. I dag har driftsavde-
lingen eget verksted, kontor og lagerplass til 
utstyr og maskiner i en relativt ny 438 kvadrat-
meter stor driftbygning.

 Den lille låven som ble brukt som driftsbygning ved 
klubbstarten i 1958, var opprinnelig  låven til hus-
mannsplassen Robergrønningen. Låven lå om lag der 
dagens klubbhus er reist. Husmannsplassens hoved-
bygg var Rødstua, det lille rødmalte huset like ved 
utslagstedet på hull nr 1, Roberg. Rødstua var Vestfold 
Golfklubbs første klubbhus og ble tatt i bruk allerede 
ved starten i 1958. Huset forble klubbhus frem til 
mai 1987. Fra 2002 har huset blitt brukt til møterom, 
startbod, turneringskontor og som selskapslokale.
 Husmannsplassen Robergrønningen var opprinnelig 
en av fem husmannsplasser som lå under brukseiers  
Hammelow-Bergs Tufte gård. Jørgen Hammelow-Berg 
overdro både låve og hovedbygg til Vestfold Golfklubb.

Ny husmannsplass
 Den lille låven til Robergrønningen ble brukt som 
driftsbygning frem til tidlig på 1960-tallet. Da ble en 
annen husmannsplass i området, Østre Roberg lagt ut 
for salg. Gården ble kjøpt av en av stifterne av klubben, 
skipsreder Harald Krogh-Hansen. Han overlot låven 
til klubben, og driftsavdelingen kunne flytte inn i et 
atskillig bedre bygg enn det første. I tillegg til låvebyg-
ningen var det også lagerplass i en overbygd garasje. 
Gården ligger like nord for chipping-greenen på dagens 
treningsfelt. Etter flyttingen til den nye låven, ble den 
eldste låven tatt i bruk som trallebod. 
 Selv om det nye bygget var større, var ikke arbeids-
forholdene optimale, selv etter datidens målestokk. 
Om våren måtte blant annet maskinene overhales ute 
på grunn av dårlige lysforhold på låven.

Behov for nybygg
 Låven var i bruk til alle formål helt frem til 1976. 
Da gikk klubben til innkjøp av en brakke som ble tatt 
i bruk til kontorer og pauserom. Låven fortsatte å være 
verksted og lager helt frem til 1989. Bygget var gam-
melt og slitt, og kunne ikke funksjonere som drifts-
bygning etter dagens krav. Formann i banekomiteen, 
Ellen Bugge skjønte ganske raskt at noe måtte gjøres 

for å bedre arbeidsforholdene for greenkeeper og hans 
stab. Økonomien i klubben var såpass bra at klubben 
bestemte seg for å investere i en helt ny og moderne 
driftsbygning.
 Man valgte et skogområde øst for dagens parkerings-
plass som tomt for bygget. Bygget sto ferdig vinteren 
1989, og driftsavdelingen kunne boltre seg på hele 
288 kvadratmeter der ca 100 kvadratmeter var avsatt 
til verksted og sosiale rom. Med ett hadde man fått et 
tidsriktig og moderne bygg som huset et flott verksted, 
toaletter og spiserom. Dessuten fikk greenkeeper sitt 
eget kontor. Overgangen var stor fra den gamle låven på 
Østre Roberg gård.

Rask utvikling
 En rekke medlemmer av klubben gjorde en fan-
tastisk dugnadsinnsats ved reisingen av den nye 

Vestfold Golfklubb har i dag en langt mer tidsriktig og funksjonell 
driftsbygning enn tilfelle var i de første årene.
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driftsbygningen. Banekomitéformann Ellen Bugge og 
greenkeeper Hans Einar Rustan sto for den innvendige 
planleggingen av bygget.
 Men golfsporten var i stor endring utover 1990-tal-
let. Det ble stilt strengere krav til både maskiner og 
oppfølging, og maskinparken økte raskt. Det var ikke 
lenger nok med en traktor og slepemaskiner. Det var 
behov for spesialmaskiner for hver enkelt jobb. Det tok 
ikke lang tid før bygget og verkstedet ble for lite. Det 
var behov for ny utbygging av driftsbygningen.

Ny utvidelse nødvendig
 I 2003 ble utvidelsen av både bygg og verksted 
igangsatt. Verkstedet ble doblet på bekostning av 

et kaldt lager. Hele bygningen ble utvidet med 150 
kvadratmeter mot nord. Hensikten var å huse alle de 
nye maskinene. Det ble likeså laget et loft over den nye 
delen av bygget. Loftet utnyttes som lagerplass for deler 
og annen rekvisita. 
 Selv om det er få år siden driftsbygningen ble mod-
ernisert og utvidet, er det fremdeles behov for visse 
forbedringer. Under en hektisk sommersesong utvides 
staben på driftsavdelingen, og de sanitære forholdene 
kunne derfor forbedres ytterligere. Dernest er det 
behov for å forbedre forholdene i verkstedet med blant 
annet en egen løftebukk. Det kan også være behov for 
å bygge en egen garasje for traktorer og annet utstyr. 
Flere maskiner må fremdeles stå ute store deler av året.  

150 fuglekasser
mot myggplagen

 Før Vestfold Golfklubb fikk bygget en mer tidsriktig 
driftsbygning i naboskapet til treningsfeltet, ble låven 
på gamle Østre Roberg gård brukt som verksted og 
lagerbygning. Låven var meget gammel og hadde store 
råteskader. Derfor måtte bygningen rives rundt årtu-
senskiftet. Det ble imidlertid en del fullgode materialer 
til overs etter rivingen, og mannskapene på driftsavde-
lingen bestemte seg for å lage fuglekasser av restmate-
rialene. 

Fuglekassebygging
 I løpet av vinteren 2002, da det var mindre jobb å 
gjøre på verkstedet, satte Oddbjørn Tidemann, Hans 
Einar Rustan, Sigmund Myrvang og Anja Hansen i 
gang med å bygge fuglekasser. Til sammen ble det 150 
brunbeisede kasser.
 Driftsavdelingen tok deretter kontakt med miljø-
verninspektøren i fylket, som har forvaltningsansvar 
for Robergvannet Naturreservat, og fikk anvisning om 
hvor og hvordan kassene skulle settes opp. 

Idéen fra Sverige
Greenkeeper Oddbjørn Tidemann sier han fikk 
idéen til fuglekassene på et miljøseminar i Sverige. 
Seminardeltakerne ble vist rundt på en golfbane med 
fuglekasser. Klubben hadde imidlertid satt opp samtlige 
fuglekasser langs fairwayene – og ikke i skogen der 
fuglene holdt til. Det så derfor mer ut som reklame for 

klubben enn omsorg for fuglene, syntes flere av  
deltakerne.

3000 mygg i døgnet
 Vestfold Golfklubb har satt opp fuglekassene inne 
i selve reservatet – og de er ikke så synlige for forbi-
passerende. Det er spesielt fluesnapperne man har i 
tankene ved oppsettingen av kassene. Det finnes hun-
drevis av dem i reservatet. 
 Det hevdes at en fluesnapper kan fange mellom 2 
og 3000 mygg i løpet av en dag. Forhåpentligvis kan 
de resirkulerte materialene fra den gamle låven være 
fristende tilholdssted for fluesnapperne, som på sin  
side kan si takk for fri  innkvartering ved å holde  
myggbestanden i sjakk. Hver eneste fuglekasse tas ned 
og rengjøres tidlig på våren.

Skoleelever kan delta
 Vestfold Golfklubb har planer om å inngå et samar-
beid med Vear og Melsom skoler i Stokke om bygging 
og utplassering av flere fuglekasser. Tanken er at elev-
ene skal kunne bygge nye kasser i vinterhalvåret, mens 
man på våren kan ta del i opphengingen. Elevene blir 
således kjent i området og med reservatets fugleliv. 



Omsorg for frosk  
og salamandere

 Vanndammene rundt banen:

 De ulike vanndammene – eller vannspeilene – rundt 
på hovedbanen og 9-hullsbanen, er ikke laget bare for å 
hvile øyet på med sin skjønnhet, eller være et ergrerlig 
hinder i golfspillet. De er også anlagt for å ta vare på de 
forskjellige biotopene som er i områdene.
 I enkelte av dammene er det bygget opp spesielle  
innretninger som gjør det mer trivelig for beboerne i 
det våte elementet. Blant annet i dammen som ligger 
like nedenfor utslagsstedet på Hull 13 – Utsikten.  
Der har driftsavdelingen lagt ut en stor stein i dam-
mens midte, som en liten miniøy.

Nyter solskinnet
 Det har senere vist seg at både salamandere, frosker 
og firfirsler setter stor pris på den lille øya. På fine sol-
skinnsdager kan du med tids mellomrom se at de åler 
seg opp på steinen for å nyte solskinnet.
 Dammene holdes ved like ved at man ved tids mel-
lomrom øker vanngjennomstrømmingen. Med større 
gjennomstrømming av vann, forhindres tilgroing og 
algevekst. Ved stillestående vann minsker nemlig oksy-
genet, og derav algevekst.
 Det er anlagt dammer på hovedbanens hull 3 
Sjuestok, 13 Utsikten og 14 Hammelow.  På indre bane 
– 9-hullsbanen – er det dam ved hull 4, 6 og 8. 44

Et uttall frosker og salamandere holder til i banens vanndammer.
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BANEN

47



 BANEN

En bane på
historisk grunn

 
Vestfold Golfklubbs hovedbane er 
ikke bare en av landets eldste og mest 
attraktive baner, men er også en bane 
som kan by på spesielle opplevelser. 
De 18 hullene svinger seg mykt og 
vakkert gjennom et historisk kultur-
landskap og et til tider yrende dyreliv. 
Vi er blant annet naboer til et interes-
sant fuglereservat.  

 Banen er bokstavelig talt bygget på historisk grunn. 
Under ombyggingene av banen er det funnet spor av 
menneskelig aktivitet helt tilbake til eldre steinalder. 
Langs banen er det flere gravhauger fra før vikingtiden. 
Ved to av hullene (11 og 14) er det derfor satt opp  
informasjonstavler om kulturlandskapet og forn-
minnene.
 På Vestfold Golfklubb spiller du golf i en oppslått 
historiebok.
 Medlemmene av Vestfold Golfklubb er med rette 
stolte av banen, dens omgivelser og kulturelle arv. Men 

det er ikke bare klubbens egne medlemmer som synes 
godt om banen, det samme mener tusenvis av green-fee 
spillere som har gjestet oss. De har falt for banen, flora, 
fauna og områdets øvrige kvaliteter.
 Med tillatelse fra Norsk Golf gjengir vi trioen Birdie, 
Par og Bogeys rapport og banebesøk fra oktober 2003.  
 Vi mener reportasjen gir et godt inntrykk av hva vi 
selv synes om banen, og den gir også en god oppsum-
mering av hva vi ellers har fått av tilbakemeldinger om 
vår kvalitetsiver, service og likefremme og inkluderende 
holdning.
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Klubbhuset sett fra greenområdet til hull 9, Hasselnøtten



Vellykket
ansiktsløfting

 
Vestfold GK er fra 1958, og var 
Norges tredje 18-hullsbane. Med flere 
nye baner i området de siste 10 årene, 
ble anlegget i Stokke etter hvert  
umoderne og gammeldags.  
Klubbledelsen hadde imidlertid guts  
og vilje til opprusting, og i 2002 
åpnet ”nye” Vestfold.

Religiøst forhold
 Par har et nesten religiøst forhold til Vestfold Golf-
klubb. I bilen nedover fra hovedstaden sprekker det 
for Bogey da han for n’te gang hører historien fra 20 år 
tilbake om at Par og tre kamerater hver eneste søndag 
morgen dro fra Oslo klokka 05.30 og slo ut på Vestfold 
GK presis klokka 07.00.

 - Og det fine med det var at vi var tilbake hos fami-
lien til en litt sen frokost og hadde resten av dagen til 
disposisjon, imiterer Bogey Pars karakteristiske dialekt.

 - Beklager, jeg vet dere har hørt historien før. Men 
søndagene i på Vestfold GK var virkelig noe helt 
spesielt, parerer Par litt spakere enn ellers.

Marshaller i særklasse
 Vestfold GK er blant pionerene i Norge når det 
gjelder starter- og marshalltjenester. Det kan virke som 
om klubben har håndplukket herrene og damene som 
får deg av gårde på tid og som sørger for at spillet flyter 
på banen.
 - Eller så har de bare hatt flaks med personene som 
meldte seg til tjeneste?
 Teorien til Bogey deles ikke av de andre. Birdie par-
erer:
 - Har du hørt om andre baner der marshallene tilbyr 
gratis isvann til spillerne når det er varmt og glohet 
solbærtoddy når det er surt og kaldt? Det har i alle fall 
ikke jeg !
 Par blander seg inn:
 - Det eneste jeg ikke liker er at det står Banekon-
troll på bilene de kjører rundt i. Disse gutta er altfor 
hyggelige til at ordet kontroll er dekkende for det de 
driver med. Banevert hadde passet bedre.

 - Eller Spillerassistent ? forslår Birdie.
 Selv om Birdie får siste ord, er alle tre enige om at 
skiltmaleren i Tønsberg kanskje får et oppdrag på Vest-
fold Golfklubb i løpet av vinteren.

Smart åpning
 Nye Vestfold Golfklubb består av syv helt nye hull 
og 11 fra den opprinnelige banen. De gamle hullene er 
opprustet med nye greener, utslagssteder og forbedrede 
fairwayer. 
 Banen er også snudd, slik at hull 10 er blitt  
åpningshullet mens den gamle eneren er blitt hull num-
mer 10. Dermed åpner banen med et ganske enkelt 
par-3 hull.
 - Utrolig smart, sier Par.
 - Det blir umulig med kortere startintervall enn 10 
minutter, og selv om det er fullt, vil spillet gli bedre.
 Den positive innstillingen betaler seg i form av et 
vakkert utslag som legger seg tre meter forbi pinnen. 
Birdie og Bogey er ikke dårligere og plasserer også sine 
baller tre meter fra pinnen. Når de kommer til greenen, 
ser hullet ut som senteret i en klokke med en ball på 
klokka 4, en på klokka 8 og en på klokka 12. De be-
stemmer seg da også for å putte med klokka, men ingen 
setter birdieputten. Tre par på kortet ser imidlertid fint 
ut.
 Hull 2 er en liten luring av et par-4 hull. Den som 
ikke behersker en draw vil få store problemer med å 
plassere utslaget riktig for et sikkert innspill.
 - Dette er et lett hull dersom du har et bra utslag, og 
et kjempevanskelig hull om du har et dårlig, sier Bogey 
og beviser sin egen påstand ved å slå et skikkelig møk-
kaslag: En høy slice som legger seg håpløst til med flere 
gufne bjørketrær i spillelinjen for andreslaget.
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 Birdie har derimot slått den foreskrevne drawen og 
ligger aldeles perfekt 70 meter fra flagget. Men det er 
Bogey som kan gå av greenen med et tretall på kortet. 
Som en billedvever fra Skjåk trædde han innspillet mel-
lom trærne til knappe tre meter fra pinnen. Mens Birdie 
slukøret måtte skrive et femtall etter å ha dratt litt for 
hardt i sandwedgen i sitt angrep på flagget.
 
Flotte overfarter
 Helt frem til og med hull 10 er det den gamle banen 
som benyttes. Det vil si; den gamle banens grunnlay-
out. De nye greenene gjør underverker for banens 
spillbarhet, og de tre testerne er samstemte i sin prising 
av greenkvaliteten. Gressveksten er meget tett og jevn, 
og ballene ruller akkurat slik du tror den vil rulle. On-
duleringene er ikke store, men store nok til at hver putt 
må leses nøye.
 - Greenene er gode også fordi du må slå ballen med 
akkurat riktig hastighet, mener Bogey.
 Hull 11 samt hullene fra 13 til og med 17 er helt 
nyanlagte.  De nye hullene er flotte, med et særlig kryss 
for nummer 13. Dette 401 meter lange hullet må være 
et av Norges beste par-4. Fra et høyt beliggende teested 
kreves det en lang drive forbi eika som vokter hjørnet 
i doglegen. Innspillet til en opphøyet green må være 
presist der to bunkere kan komme ubehagelig i spill 
dersom pinnen står høyre foran eller venstre bak.
 Det kanskje mest fascinerende med 2003-utgaven 

av Vestfold Golfklubb, er at de nye og de gamle hullene 
glir så godt sammen. Den som spiller banen får abso-
lutt ikke inntrykk av å spille noen gamle og noen nye 
hull. Her hører hullene så avgjort med til samme bane.

Snadder
 Det er en fornøyd, men ganske sulten gjeng som 
slapper av etter runden på den solfylte terrassen uten-
for klubbhuset. Bogey nøyer seg med en hamburger-
tallerken, mens Par og Birdie lar seg friste av kokkens 
biffsnadder i fløtesaus til 95 kroner, servert med en 
rikelig porsjon sprø pommes frites.
 Birdie skyver fornøyd den tomme tallerkenen fra seg, 
tar en slurk mineralvann og strekker seg etter kaffe- 
koppen:
 - Greenkvaliteten imponerer meg enormt. Tenk at 
det bare er et drøyt år siden disse greenene åpnet. Så 
jevne og så fine, og ikke minst raske. Dette var gøy!
 Par filosoferer litt over hvor viktig det er med alle de 
nye banene med gode greener som har åpnet i Norge de 
siste årene.
 Baner som Meland, Miklagard, Evje ved Moss, Vest-
fold, Nøtterøy, Kragerø og de andre nyere banene med 
USGA-greener kan få enorm betydning for utviklingen 
av norske golftalenter. Tenk hva det betyr for en norsk 
ungdom å lære seg å putte på like gode greener som 
utlendingene har kunnet i årtier!
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Klubbhuset og inngangen til pro-shopen sett fra øst.



 Apropos utviklingen av talenter, kommer nok Vest-
fold GK til å ha en hel del å bidra med, sier Birdie. Han 
har vestfoldklubbens 9-hullsbane i tankene.
 Den er vesentlig bygget på området til de overflø-
dige hullene fra den gamle banen, og har fått samme 
USGA-kvalitet på greenene som resten.
 - Virkelig en flott treningsbane for barn, nybegyn-
nere og etablerte, hevder Bogey. Han blir nesten lyrisk 
i sin beskrivelse av den lille banen, som har fem par 4-
hull og fire par 3-hull. Dette gir totalt par 32 over 1692 
meter fra gul tee.
 - Banen heter ”Eventyrskogen”, det sier alt! 

 Det skinner i øynene til Bogey. 
 Par har derimot fått et melankolsk drag over ansiktet 
i den stadig lavere, men fortsatt varme ettermiddags-
solen. 
 - Hvorfor er du så trist da ? spør Birdie.
 Par myser tilbake før ansiktet sprekker i et smil, og 
han stryker seg over haken. 
 - Tenk at denne banen er 45 år, like gammel som 
meg. Og en slik ansiktsløfting som Vestfold GK har 
fått, kunne nok også jeg hatt god bruk for.
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Morgensolen gir et trolsk og vakkert skinn over putting-greenen nedenfor klubbhuset.

Oversiktsbilde av baneområdet. Naturreservatet og restene av Robergvannet kan skimtes om lag midt på bildet.



Vennlighet:  
De som jobber på Vestfold GK tar godt imot deg og 
er veldig vennlige. Det er en stor klubb, og noen av 
medlemmene kan virke litt reserverte overfor gjester.

Fasiliteter:  
En trivelig drivingrange som ikke er blant de 
lengste. Gjerde bak og langs den ene siden fanger 
imidlertid opp lange eller skjeve slag. Veldig bra 
treningsområder for nærspill. Romslige garderober 
og stor kafeteria med god mat.

Fairwayer:  
Stort sett veldig bra, med 
rom til forbedring på noen få områder på de nye 
hullene. Stort sett sitter ballen veldig bra på gres-

Greener:  
Imponerende greener 
når man tenker på hvor nye de er. Hadde vi testet 
banen i 2004 i stedet for i 2003, kunne muligens 
scoren blitt enda et hakk høyere – det er små mar-
giner som avgjør. Ballen ruller veldig bra, og stort 
sett der du forventer at den skal rulle.

B anen for øvrig:  
Banen slynger seg pent gjennom skogen og stikker 
ut i åpent lende her og der. De nye hullene ligger 

avgjørende faktor.

Totalvurdering:
25 av 30 mulige pegger
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B A N E S C O R E

Resultater

I vurderingen:
• Service • Bestilling av 

starttid – tilgjengelighet 
på telefon

•  Mottagelse – registr.
• Pris på greenfee 
• Proshop • Fasiliteter 
•  Garderober, toaletter 
• Klubbhus og miljø 
•  Restaurant/kafeteria 
• Treningsområder 
• Fairwayer • Greener 
• Banen generelt • Layout 
• Teesteder • Rough
• Bunkere • Veier og stier 
•  Vedlikehold

Vestfold GK
HCP-krav:
18-hullsbanen: 36; 
9-hullsbanen: Grøntkort 
Køsystem: Tidsbestilling
Greenfee: kr 350
Årskontingent: kr 3350
Andelsobligasjon:
kr 25 000
Venteliste: Nei
Type: Skogsbane 
med parkinnslag
Design: Fred Smith/
Jeremy Turner
Pro: George Beal
Telefon: 33 36 25 00
Telefaks: 33 36 25 01
E-post: vgk@vestfold
golfklubb.no
Internett: www.
vestfoldgolfklubb.no

Veibeskrivelse
Ligger ved Vear mellom 
Jarlsberg Travbane og 
Stokke langs Rv 303 som 
går parallelt med E 18. 
Fra nord avkjøring fra E 
18 til Tønsberg, fra sør 
avkjøring til Stokke. Hvorfor sette karakter? 

I vår serie «Banebesøket» står totalopplevelsen av det 
å være gjestespiller i fokus. Det er ikke bare god bane-

klubbhuset som gir høy karakter. 
Menneskene vårt trekløver møter, er viktige. Det være 

seg på telefon når starttid bestilles, ved innsjekking i 
proshop eller hos starteren, banemannskaper ute på 
banen eller de som jobber i kafeteriaen. 

Like viktige er klubbens egne medlemmer; på tre-
ningsområdene, de som spiller i ballen foran eller bak, 
eller de Norsk Golf  møter i klubbhuset etterpå. Til sam-
men avgjør alle disse personene om besøket blir en 
hyggelig opplevelse eller ikke. 

I løpet av de årene vi har kjørt «Banebesøket», har 
den menneskelige faktor ofte vært like utslagsgivende 
som rene golfmessige kvaliteter. 

Som gjestespiller husker man kanskje like gjerne 

Scorekort

B anetoppen
Dette er topp fem blant 
de banene Norsk Golf har 
testet siden nr 1/2000. 
Banene får karakter fra 1 
til 6 innen fem områder. 
Maksimum score blir 
dermed 30.

1. Vestfold 25 7/03
1. Oslo 25 4/01
1. Larvik 25 3/00
4. Kongsberg 24 3/02
4. Losby 24 1/01

LYST OG LUFTIG: Disken i pro-shopen er plassert i rom-
mets lyseste del, og gir et godt førsteinntrykk til deg som 
besøker klubben.

GOD MAT: Restauranten serverer god mat, som smaker 
ekstra godt når du kan nyte den i vakkert vær på ter-
rassen. 
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Vår
stolthet

18-hullsbanen har med sin 50-årige 
historie vært igjennom en rekke om- 
bygginger. Det tok mange år fra  
starten i 1958 til det ble en fullverdig  
18 hullsbane.  I dag fremstår banen 
som en av landets beste konkurranse-
baner. Banen er også til fryd og glede 
for dem som har golf kun som hobby  
og et mindre konkurransepreget spill.

 Fra jubileumssesongen 2008 vil det være seks ulike 
utslagssteder – fra sort tee for eliten til grønn tee for de 
minst erfarne. Grønn tee er ved de fleste hullene lagt til 
starten av fairwayen. 
 De nye teestedene ble anlagt i løpet av fjorårs-
sesongen (2007). Det er ikke bygget nye teesteder på 
alle hullene. På noen hull er hvit tee flyttet frem til 

gul, mens det på hull 5, 7, 11, 12 og 18 er bygget nytt. 
Teestedene har fått fargene sort, hvit, gul, blå, rød og 
grønn. Banen er slopet på ny til 2008-sesongen.
 Årsaken til det nye systemet med 6 utslagssteder, 
er at vi ønsker at det skal bli vanlig å velge tee ut fra 
handicap, spillestil og dagshumør. Å snakke om herre- 
og dame-tee, er avleggs.   
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Start med publikum  
og skjelvende knær...  
 Ikke alle er like begeistret for at åpningshullet er et par 3-hull like ved 
klubbhuset. Noen føler presset fra nysgjerrige blikk på veien like bak 
utslagsstedet. Andre mener det er for mye uro fra klubbhus, pro-shop 
og restaurant. Men det hører jo – tross alt - litt til spillets natur iblant å 
kunne mestre litt skjelvende knær og svettevåte hender.
 Det store flertallet mener imidlertid at det bare er hyggelig å ha  
åpningshullet nettopp her. Det er kort vei til pro-shopen for den som 
måtte ha gjenglemt handsken i bilen eller er gått tom for baller. Dessuten 
passer hullet godt med hensyn til marshalltjenesten og øvrig service. I 
tillegg fører et par 3-hull til at det blir fin flyt i spillet. Man kan ikke snike 
seg ut før tiden.
 Hull 1 regnes som et relativt enkelt par 3-hull. Det gjelder bare å velge 
riktig jern og være obs på vinden. Man skal også være klar over at det er 
hvite staker og OB på venstre side mot parkeringsplassen. Et litt for vold-
somt hook-slag kan få karosserimessige følger for parkerte biler. (Ikke 
tenk på dette når du stiller deg i stancen før utslaget.)
 To dype bunkere – som ikke ses fra tee - vokter greenens høyre side. 
En tredje, synlig bunker ligger i forkant av greenens venstre side. En 
fjerde bunker ligger bak greenen. 
 Hullet har fått navnet sitt fra det nærliggende området –  
Roberg og Robergåsen.

54

Her gjøres det klart for utslag på hull 1, Roberg.



Den dristige velger  
driver  
 Hull 2 kan være litt av en utfordring til tross for at det ikke er så langt, 
273 meter fra gul tee. Fra teestedet kan hullet føles trangt, og fairwayen 
bukter seg som en litt utstrakt S mot greenen. Pinnen står utfordrende 
skjult bak en klynge trær mot den øvre tuppen av S-en.
 Det gjelder å få utslaget mot venstre del av  fairway for å få et enklere 
innspill. Problemet er at det er trær og OB langs hele venstresiden – og 
ikke alle er like erfarne med en kontrollert draw.
 På høyre side av fairwayen er det også nok med  trær, tøff rough  
og grusvei – pluss en bunker på rundt 130 meter fra tee. Havner du for 
langt til høyre for fairway, kan du få virkelige problemer. Trærne  
blokkerer for et normalt innspill, og det er ofte lurt å chippe seg ut på 
fairway før innspillet. 
 De fleste velger et taktisk utslag og bruker jern, fairwaywood eller  
hybrid. Få prøver seg med driver. Lange utslag på nær 200 meter kan 
utløse to bunkere i spillet. De ligger til høyre i fairway. I tillegg voktes 
greenen av en bunker til høyre. Det er kun de virkelig dristige og meget 
dyktige som prøver seg med driver for å nå green fra tee.      
 Også dette hullet har fått sitt navn etter et lokalt område nær banen.

Trangt -  
men vakkert  
 Det gjelder å ha tungen rett i munnen ved utslaget på dette utfor-
drende par 5-hullet. Hullet har en markant dogleg mot høyre. Det er nok 
av uromomenter allerede på teestedet for dette tredje vanskeligste hullet.
 Sett fra tee er det hvite staker og OB både på høyre og venstre side i 
retning fairway. Dernest er det en liten bekk langs høyre side som krysser 
utslaget like før fairway. Bekken  bukter seg videre langs fairwayens 
venstre side.
 For de langtslående og driversikre, frister det med å kutte doglegen 
over den lille kollen til høyre i fairway. Det er et slag for dem som even-
tuelt prøver å nå helt inn på to slag. Du må drive mer enn 200 meter for å 
passere kollen. 
 Den mer taktiske spilleren søker mot venstre i fairwayen. Da oppnås 
det god vinkel inn på andreslaget. Kneet på doglegen ligger på rundt 200 
meter. 
 Mange føler dette hullet som trangt – men likevel meget vakkert. Like 
før greenen er det et pent, lumskt og voktende vann. Det er OB langs 
hele venstre side frem mot vannet. 
 To bunkere kan komme i spill langs høyre side. De ligger på hver sin 
side – før og etter i spilleretning -  av 100-meters merket. Ganske tøff 
rough til høyre før bunkerne. En ny bunker vokter i forkant av green.      
 Hullet har fått sitt navn, Sjuestok, fra et nærliggende stedsnavn.  55



Banens mest vinkelrette 
dogleg  
 Dette er en nær vinkelrett dogleg mot høyre. Et relativt enkelt  
hull på 330 meter fra gul tee. Greenen kan for mange nås på to slag.  
Det er forholdsvis bredt frem mot kneet i doglegen – men utfordrende 
med mye trær mot høyre. For den som plages av slice, sikt til venstre  
i fairway. Vær obs på at det er OB langs hele venstre side av fairway. 
 For å få fritt innspill til greenen, må du ha et utslag på mellom 180  
til 210 meter. Det er viktig å passere bunkeren og trær til høyre – rundt 
170 meter fra gul tee. En 200-meters drive midt i fairway eller noe til 
høyre, er ideelt med hensyn til innspill. Kneet på doglegen ligger rundt 
150 meter fra greenen.         
 Til tross for at dette hullet regnes som forholdsvis enkelt, er det ikke 
sjeldent at den som slicer ut i skogholtet til høyre, finner ukjente, tapte 
baller på jakt og leting etter sin egen. 
 Den langtslående må velge redskap med omhu. Bunker, rough og  
OB venter på den som driver lengre enn 220 meter fra gul tee.
 Hullet har fått sitt navn, Rønningen, fra en husmannsplass nær banen.

Minneplakett -  
og klubbens første tee  
 Et befriende og åpent par-4 hull. Men vær obs på veien og OB langs 
hele venstre side. Her er det meget viktig å ta hensyn til biltrafikken som 
går langs hele fairwayen frem til green. Det er dessverre eksempler på at 
det kan gå virkelig ille dersom du er uheldig med en hook og ballen tar 
retning mot veien.
 Det er tilfeller der  baller har truffet biler. Og ved en anledning ble 
ballen – heldigvis for sjåfør og den ulykkelige spilleren – stående fast i 
frontruta. Den gikk ikke gjennom glasset.
 Husk:  Det er du som skal vise hensyn, og ikke bilførerne !
 Det er en fordel å sikte utslaget mot høyre – også med tanke på 
innspillet.
 For deg som driver rundt 200 meter, er det stor mulighet for å nå inn 
på to slag. Tre fairwaybunkere kan komme i spill. Den første til venstre 
er ca 150 meter fra gul tee. Nummer to rundt 50 meter lengre frem på 
samme side. Driver du langt, ligger det en bunker og lurer på høyre side 
rundt 230 meter fra gul tee. Her er det også på det smaleste av fairwayen. 
 Greenen, som heller i retning av fairway, voktes av to bunkere  
til venstre. 
 Hullet har fått sitt navn fra en nærliggende gård.
 Like til høyre for rød tee kan du legge merke til en plakett som mark-
erer Vestfold Golfklubbs første utslagssted. Plaketten er gitt av Lars Ø. 
Lund. 
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Opprinnelig et beite  
for sauer  
 Sauehagen er et morsomt par 4-hull som det er mulig å nå inn på  
med to slag. Fra gul tee er det 339 meter til midten av greenen. Det er 
imidlertid viktig å legge seg til venstre i fairway for å få et best mulig 
innspill.
 For den som plages av slice, er det mye tøff rough til høyre. Og et 
innspill fra høyre side av fairway voktes også av en rekke høye trær.  
Treklyngen strekker seg helt inn til 50 meter fra greenen. Det må derfor 
slås høyt og presist for å nå greenen fra en slik posisjon i fairway eller 
rough.
 I tillegg ligger greenen i en oppoverbakke fra 100-metersmerket og 
inn. Med andre ord er det viktig å sikte inn utslaget i retningen av  de 
to fairwaybunkerne til venstre. Den første bunkeren starter på ca 215  
meter fra gul tee. Midten av bunker nummer to ligger på 240 meter. 100-
metersmerket  ligger i forkant av den andre bunkeren. Greenen ligger på 
et betydelig høyere nivå enn 100-metersmerket.
 Hullet har fått en stor og ondulert green som heller i retning av fair-
way. Et for langt innspill utfordres med putting i ondulert nedoverbakke.
 En gruset turvei krysser fairway ca 40 meter fra midten av greenen. 
Det er kun trær, og ingen bunkere, som vokter greenen.
 Som navnet Sauehagen tydelig indikerer, har hullet fått sitt navn etter 
hva området opprinnelig ble brukt til. Området var inngjerdet  
for sauehold.
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Bildet er tatt omtrent midt på fairwayen til hull 6 (Sauehagen). Greenen kan så vidt skimtes øverst til høyre mot trærne.



Elger  
med hyrdestund  
 Elgen er banens lengste og kanskje vanskeligste hull.  Fra sort tee – 
som er for proffene – er det hele 552 meter frem til midten av greenen. 
Fra gul tee er det 484 meter frem til pinnen. 
 Dette er et morsomt hull av flere årsaker. Hvorfor hullet har fått 
navnet Elgen, er en bemerkelsesverdig historie.
 Det var under arbeidet med grovplanering av det lange par 5-hullet 
navneforslaget ble unnfanget. 
 En tidlig morgen kom anleggsfolk med maskiner og utstyr vandrende 
mot greenområdet. De skulle følge opp arbeidet de startet dagen før. 
Arbeiderne ble plutselig oppmerksomme på to velvoksne elger, som på 
avstand syntes å stå tett og urørlige i forkant av greenområdet.  
Dyrene enset ikke med et blunk følget som nærmet seg.
 Så snart de tobente kom på relativt kort hold – og dyrene kunne tas i 
nærmere øyesyn – fikk samtlige hakeslepp.
  – Er det riktig det jeg ser, sa en av dem og tvilte på sin egen synsevne.
 De to stolte representantene fra de dype skoger var nemlig i full  
gang med å føre elgslekten videre. Dyrene overså på arrogant vis både 
maskiner og arbeidslag. De var mest opptatt av egen aktivitet.
 De to firbente fullførte hyrdestunden uanfektet, om det kan benevnes 
slik for dyr. Ingenting bekymret dem. De affiserte ikke at det var publi-
kum og buldrende maskiner til stede.
 Da akten var vel avsluttet, og dyrene ruslet sakte og tilfredse mot 

skogholtet like ved, var det ingen tvil blant de forbløffede tilskuerne om hvilket navn dette hullet skulle få. Det var Odd  
Lauritsen og Carsten Bruun som sammen med arbeidslaget var vitne til det selsomme skuet. 
 Med den litt sære navnehistorien i minne, burde utslaget på hullet kunne gjøres med et smil om munnen.
 Dersom du er en som normalt driver rundt 200 meter, kan du få to fairwaybunkere i spill. Den første bunkeren ligger rundt 
160 meter fra gul tee, mens den andre starter på 216 meter. Ingen av de to bunkerne er særlig dype, og det er mulig å få til et 
rimelig godt andreslag om du skulle være så uheldig å havne i en av disse bunkerne.
 Kun de mest langtslående har mulighet til å gå inn på to slag. To nye fairwaybunkere kan komme i spill fra 100-metersmer-
ket og inn. Mens selve greenen voktes av to relativt dype bunkere på venstre og høyre side. Det er en fordel å være oppmerksom 
på flaggplassering fordi greenen er ondulert og ligger på to høydenivåer. 
 For bogey-spillere er dette et hull som det kan sankes gode poeng på. Vel og merke med smart spill.
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Det parringsivrige elgparet syntes ikke 
å affisere at det var publikum til stede 
under akten ved hull 7 (Elgen).



Harmonisk sving  
påkrevet  
 For mange føles dette par 3-hullet som litt vrient og krevende. 
Innspillet bør ha en god carry over en bunker og en liten, ekkel kolle i 
forkant av greenen.
 Fra gul tee er det 158 meter til midten av greenen. Carryen må være 
rundt 140 meter. Køllevalg og harmonisk sving avgjør innspillets suksess. 
Fra sort tee er det 176 meter til midten av greenen.
 Mange har en tendens til å bli altfor nysgjerrige på ballens flukt. Og 
løfter hodet for raskt. Resultatet blir ofte en hook som ender i skogholtet 
til venstre for fairway. Det er nesten umulig å finne ballen dersom den 
føk langt ut i det grønne. Er du likevel heldig og finner ballen, kan det 
være krevende å få ballen ut på fairway eller mot greenen mellom de tette 
trærne.
 Hullet er relativt åpent mot høyre. En liten slice behøver ikke å 
ødelegge muligheten til å oppnå par eller bedre.
 Greenen voktes av tre dype bunkere, en i forkant, en til høyre og en 
bak.  
 Hullet er oppkalt etter en av klubbens ivrige sjeler i tidligere tider: 
Rolf Berthelsen (Rolber).   

En bekk til besvær  
 Dette er et av de vakreste hullene på Vestfold Golfklubb. Fra teestedet 
skuer du 400 meter nord mot flagget og klubbhuset. Fairway er om-
kranset av trær på begge sider. Hullet er også et av banens mest krevende.
 En pent anlagt bekk krysser nemlig fairway. Krysningen går ikke på 
tvers, men litt på langs. Bekken starter til høyre på 255 meter fra gul tee 
– og ender til venstre på rundt 210 meter fra samme tee.
 Fra gul tee kreves det derfor en drive på 245 meter – helst midt i 
fairway - for å unngå våt ball i bekken. Til gjengjeld har du et forholds-
vis enkelt innspill mot greenen som ligger skjult på toppen av bakken. 
Flagget er imidlertid synlig.
 Det er bare de sikre, langtslående spillerne som går for krysning av 
bekken. De aller fleste sikrer seg og satser på landing i forkant av bekke-
faret. Er du uheldig og får en slice på utspillet, kan det bli vanskelig å nå 
inn på to slag. Både en bunker – om lag 188 meter fra gul tee – og en 
rekke velvokste trær lurer i høyre kant av fairway. 
 Innspillet blir enklere med en drive på rundt 220 meter mot midten 
av fairway. Du tråkker omtrent på 150-metersmerket med et slikt utslag. 
Den store greenen ligger på et betydelig høyere nivå enn bekkefaret, og 
den voktes av tre bunkere: To dype i forkant og en mindre i bakkant. 
Området rundt dette hullet hadde fra gammelt av en rekke hasselbusker 
- og trær. Derav Hasselnøtten. 
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Hull med  
historisk sus  
 Etter det litt krevende sistehullet på front nine, er det hyggelig å starte 
back nine med et middels vanskelig par 4-hull. Det er kun 315 meter fra 
gul tee. Med en normal drive på rundt 200 meter føles det befriende med 
et relativt kort innspill mot den store og svakt hellende greenen.
 Men også dette hullet har sine utfordringer. Til venstre av fairway er 
det rikelig med høye, besværlige trær. Langs hele tregrensen mot høyre er 
det hvite staker og OB. Slicer du mot høyre, er det også en klynge høye 
trær midt i siktelinjen mot green. Treklyngen står til høyre for 100-me-
tersmerket.
 Langtslående drivere må også være oppmerksom på at bekken fra hull 
9 fortsetter inn på hull 10. Men den er kun åpen i roughen til høyre og 
venstre av fairway. Bekken er åpen på venstre side, 236 meter fra gul tee.
 Greenen ligger på en høyde opp fra fairway og har en strategisk og 
dyp bunker i forkant. Også et større tre i forkant av green skjermer for 
innspillet, spesielt fra venstre side av fairway. Greenen heller svakt mot 
forkant. Med andre ord gir et for langt innspill en litt utfordrende  
nedoverputt, såfremt flagget er plassert langt fremme.
 Dette hullet, Annero, er oppkalt etter Anne Wisth (født Matheson). 
På 1960 tallet ga hun klubben det røde huset som står like bak tee-ste-
det. Huset ble i sin tid brukt som bolig for klubbens pro og pro-shop. 
Huset sto opprinnelig på en gård i Andebu. Gården var eid av familien 
Martheson.

Parringslyd og gravhaug  
fra vikingtid  
 Fra 2008-sesongen er dette hullet endret med ny gul tee – om lag 
40 lenger frem enn tilfelle var tidligere. Sort og hvit tee har overtatt det 
tidligere utslagsstedet. De fleste vil nok føle det enklere å nå greenen på 
to slag ved det nye teestedet.
 For de langtslående er det fristende å kutte doglegen. Det vil si å snitte 
trelinjen til høyre for å oppnå lengre distanse rundt hasen i doglegen. For 
den mer forsiktige, og kanskje taktisk kloke, lønner det seg å sikte seg inn 
litt mot høyre i fairway.
 Hullet har nemlig en markert dogleg mot høyre. Men det kinkige er 
at du fra teestedet bare aner – uten å se -  at fairway fortsetter mot høyre 
rundt trærne. Du må derfor drive blindt over bakketoppen i front – blant 
enkelte benevnt som ”Golan-høyden”.
 Det er viktig å få ballbanen mot høyre i fairway. Det kan nemlig 
komme to fairwaybunkere i spill til venstre. Den første bunkeren er plas-
sert rundt 150 meter fra gul tee. Den neste ligger 175 meter fra samme 
tee. 150-metersmerket ligger mellom de to bunkerne. Dess nærmere du 
er de to bunkerne i fairway, jo rettere siktelinje har du mot flagget.
 Greenen voktes av en middels dyp bunker i forkant til venstre.       
 For den historiesugne golfer, er det en idé å stoppe opp et minutt 
eller to på bakketoppen etter utslaget - før du haster mot ballen og 
andreslaget. Til høyre for fairway finner du en godt synlig og vernet 
gravhaug. Gravstedet er ikke arkeologisk undersøkt, men det antas å 
stamme fra før vikingtid. En informasjonstavle er satt opp ved graven.
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Vinden kan spille deg  
et puss
 Dette er banens enkleste par 3-hull. Fra gul tee er det 147 meter til 
midt på greenen. Valg av jern er avgjørende. For den jevnt gode burde et 
sekserjern holde.
 Det er viktig å få en carry på over 130 meter for å unngå bunkeren i 
forkant av greenen. Det er også viktig å få god stopp i ballen ved ned-
slaget. Ballen har lett for å trille mot bakkant av greenen og en dyp, 
ventende bunker.
 Vinden kan også spille deg et puss ved dette hullet. Derfor er køllevalg 
viktig.
  La blikket falle på omgivelsene til dette hullet, og du får straks en  
aning om hvorfor hullet er gitt navnet Skoghullet.

Klubbens vakre signaturhull  
 Nå har du kommet til klubbens signaturhull og stolthet. Norsk Golf 
har forlengst utropt hullet til et av landets beste par 4-hull. I sin omtale 
av den ombygde banen, sier trioen som testet banen:
 - Hull 13 på Vestfold GK er alene verdt turen fra Oslo til Vestfold. 
Det er imponerende.
 Vi sier oss ikke uenig med den omtalen. Det er et fantastisk skue 
når du står på teestedet og ser utover fairway langt der nede med den 
strategisk, plasserte gamle eika som blikkfang. I det fjerne skimtes også 
flagget så vidt mellom de tette trærne til venstre i doglegen. Ved starten 
av fairwayens høyre side ser du et herlig vannspeil som utfyller det vakre 
skuet, og du har enda et vannspeil et stykke bak den gamle eika.
 Om hullet er vakkert, så er det også vanskelig. Det er ikke uten grunn 
hullet har Hcp 2. Du bør ha bra lengde på driven for å komme forbi den 
majestetiske eika som vokter knehasen på doglegen mot venstre. Treet 
står temmelig nøyaktig 220 meter fra gul tee.
 Lander du foran treet, troner det provoserende i siktelinjen mot 
greenen. Er du forbi eika med driven, har du under 150 meter til pinnen. 
For den som lander kort på utslaget, er det muligheter til å sikte seg inn 
mot green mellom eika og skogen som ligger til venstre for fairway.
Det er ikke uvakkert når du nærmer deg greenen heller. Du kan hvile 
øyet på et nytt, stort vannspeil til høyre for fairway. Greenen voktes av tre 
bunkere: en i forkant høyre, en til høyre og en i bakkant.
 Du er vel ikke i tvil om hvorfor dette hullet har fått navnet Utsikten?   
I tidligere tider satt mange fra den yngre garde og nøt utsikten og aften-
solen fra nettopp utslagsstedet til dette hullet.  
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Skogshullet har med rette fått sitt navn etter omgivelsene

Hcp 18 Par 3



Skamslåtte eiketrær 
 Også ved dette hullet har vakre, majestetiske trær en avgjørende 
betydning for utslaget. De to eldre eiketrærne mot venstre i fairway, er for 
mange et utmerket siktemål. Trærne har slått rot nøyaktig 220 meter fra 
gul tee. Hullet er på totalt 360 meter fra gul tee.
 Dette er også et av banens nye hull, og de første årene bugnet de to 
eikekronene midt i fairway med et mylder av grener og tett løv.
 Med årene har det blitt  mer glissent i eikekrona. For mange harde 
golfballer har gjort sitt med trærnes vakre frisyre.
 Har du bra balanse i driven, kan du sikte mellom de to eikene, eller 
tett inn mot det ytterste treet til høyre. Hullet har nemlig en hard dogleg 
mot venstre. Lander du der, har du rundt 150 meter inn til midten av 
green og et godt utgangspunkt for innspillet.
 Det er en åpen og bred fairway frem mot trærne, så en liten slice 
skaper ikke noen umiddelbar katastrofe. Men du øker avstanden inn til 
green dess lenger mot høyre du kommer. 
 For den virkelig langtslående, ligger det to fairwaybunkere og venter i 
høyre kant av doglegen.  Avstanden fra gul tee til den første av bunkerne 
er hele 245 meter.
 Men har du bra rull på ballen, kan den lett dumpe ned i sanden selv 
med en kortere drive. Fairwayen heller nemlig ned mot bunkerne.
 Greenen voktes av to bunkere, en til venstre og en i forkant. Du bør 
være oppmerksom på flaggplasseringen på dette hullet. Greenen heller 
ganske jevn ned mot høyre. Det er avgjørende å få god stopp på ballen 
ved nedslaget. 

 Hullet har fått navnet Hammelow fordi det er navnet på familien  som leier oss arealet banen ligger på. Jørgen Hammelow-
Berg var også en av initiativtakerne til byggingen av banen i 1958.
 Før du forlater utslagsstedet (gul) bør du ta en titt på oppslagstavlen som er satt opp på steinen ved hvilebenken og ballvask-
eren. Tavlen forteller om hvilken historisk grunn du spiller på. Vestfold GK ønsker på alle måter å ivareta de rike kulturhistor-
iske minnene som finnes i området rundt, på og ved golfbanen. 
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De to stolte eikene ved hull 14 (Hammelow) har fått hard medfart siden hullet ble åpnet i 2002.



Ta frem tungt redskap 
 Dette er et usedvanlig åpent og innbydende par 5-hull. Med den brede 
fairwayen og få problematiske hinder i nær sikte, er det mange som fristes 
til å gjøre dagens drive ved oppstillingen på hullets teested.
 For den langtslående er det mulig å nå inn på to slag. Det er verdt å 
merke seg at fairwayen heller merkbart mot høyre et godt stykke forbi de 
tre bunkerne som vokter venstre side av fairwayen. Derfor sikter mange 
mot venstre del av fairway for å unngå for mye rull og havne i roughen til 
høyre.
 Den første bunkeren ligger på 180 meter fra gul tee. Den siste av 
fairwaybunkerne ligger på motsatt side av det iøynefallende eiketreet som 
ligger tett inn på fairways høyre side. Både bunkeren og eiketreet ligger 
229 meter fra gul tee. De fleste som når eika eller forbi med driven, sier 
seg fornøyd med utslaget.
 Fairwaywood eller hybrid er et opplagt verktøy for andreslaget. Vær 
oppmerksom på bunkeren til venstre av fairway, om lag 170 meter fra 
den omtalte eika. Fra fremre del av bunkeren er det 100 meter til midt på 
greenen. Det er OB langs hele venstre side frem til bakre fairwaybunker. 
Fordi hullets green er dyp og ligger på flere nivåer, er det svært viktig å ta 
hensyn til flaggplasseringen ved innspillet. 
 Hullet har fått navnet Baumann etter klubbens første greenkeeper, 
Verner Baumann. Han ble regnet som en tusenkunstner og var opprin-
nelig sjømann. Han ble hentet til golfklubben av en av de entusiastiske 
rederne som var med å starte klubben.

Banens letteste hull? 
 Ikke alle er enige om at dette er et av banens letteste hull, selv om 
score-kortet tilsier så. Vinden har lett for å spille enhver et puss ved 
utslaget på dette hullet.
 Bunkeren til høyre for greenen og gressletta ned til venstre for fairway, 
får uforklarlig ofte besøk av villfarne baller. Det er viktig å ta hensyn til 
flaggplassering. Dersom flagget står langt bak til høyre, som mange av oss 
føler skjer litt for ofte, skal man ha god stopp i ballen for at den ikke skal 
rulle av greenen og havne i den bakre bunkeren.
 Slicen skal heller ikke være stor for at bunkeren til høyre for flagget får 
ballbesøk.
 Vær spesielt oppmerksom på høydeforskjellen mellom tee og green 
med valg av køller.
 Den konservative spilleren, som helst lener seg til det trygge, bruker 
ofte et jern og sikter på fremre del av greenen i håp om noen meters rull 
i retning flagget.
 Hullet – Prikken –  er oppkalt etter en av stifterne av klubben, nemlig 
Einar Hauan. Han ble blant venner kalt for ”Prikken”.
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Sikt mot det gule huset 
 Banens nest siste hull er både spennende og litt spektakulært. Du er 
avhengig av en rak drive i utslaget.
 Du ser ikke fairway fra teestedet – kun en åpning mellom trærne vel 
hundre meter frem mot rød tee. Men fortvil ikke over manglende oppsyn 
med fairway. Gode naboer av banen har heldigvis bygget et hus som 
egner seg utmerket som sikte ved utslaget. Vi mener selvfølgelig det gule 
huset man ser i det fjerne mellom treklyngene. Sikt mot andre vindu 
i andre etasje. Treffer du rett, kan du glede deg til å gå etter ballen og 
andreslaget.
 Ved bruk av huset som siktepunkt, havner nemlig ballen til venstre i 
fairway. Her gis ballen fart og god rull fremover og mot høyre. Fairway 
heller kraftig mot høyre. Kommer utslaget for nært bjørketrærne til høyre 
i åpningen ved utslaget, kan ballen fort sette kurs mot bunkeren til høyre 
i fairwaydumpa 220 meter fra gul tee. Når ballen helt ned i dumpa, der 
du finner bunkeren til høyre for fairway, kan du notere deg for en drive 
på rundt 220 meter fra gul tee.
 Også dette hullet er åpent og innbydende så snart du har gjort unna 
utslaget. Det er mulig å slå inn på to slag for de langtslående. Tre nye 
fairwaybunkere kan komme i spill fra 100-metersmerket. De to første er 
plassert på høyre side, mens den tredje er til venstre. 
 Også på dette hullet må du være oppmerksom på flaggplasseringen. 
Greenen heller merkbart fra deg mot høyre. Mange sikter mot venstre del 
av greenen for å utnytte rullen mot hullet.
 Hullet er oppkalt etter en av initiativtakerne til Vestfold Golfklubb, 
skipsreder Harald Krogh-Hansen.

Spaghettisleiv med orm 
 Avslutningshullet på Vestfold GK er krevende, selv om gul tee fra 
2008 er flyttet noen meter lengre frem og til høyre mot fairway.  
Flyttingen betyr en bedre vinkel mot flagget – og ikke en svak dogleg 
mot venstre, som tidligere.
 Med en drive på rundt 200 meter når du et bra stykke opp mot 
bakken i retning pinnen. Men vær oppmerksom på at to fairwaybunkere 
til høyre lett kan komme i spill med utslag på denne lengden.
 150-metersmerket ligger litt i forkant av den første av de to fairway-
bunkerne. 
 Flaggplasseringen er viktig for innspillet også på dette hullet. En ir-
riterende bunker vokter greenens venstre forkant. Den store greenen er 
lite ondulert, men har en svak helling mot fairway.   
 Det er også en historie bak navnet på dette hullet: Ormehullet. 
Navnet ble bokstavlig gravd opp fra bakken. Episoden inntraff helt i 
starten av arbeidet med å tilrettelegge det som i dag er banens  
avslutningshull.
 Etter at gravemaskinene hadde flyttet og planert det ene lasset etter 
det andre, dag etter dag, ble forskrekkelsen med ett stor for den arme 
maskinføreren.
 Deler av grabbens innhold syntes å bevege seg i alle retninger...
 - Hva i alle dager er dette for noe, tenkte han.
 I starten skjønte han ikke hva han hadde støtt på og dratt opp av 
jorda, og han ble bare sittende bak spakene og måpe.
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 Plutselig ante han hva de bevegelige delene 
av grabbens innhold kunne være.
 Pulsen steg faretruende.
 - Det var ikke bare jord, småstubber, stein 
og leire som blir løftet vekk – men et utrolig 
antall sprellende hoggorm. Han  kunne med 
forskrekkelse se krypene to-tre meter foran 
nesetippen. 
 Grabben så nærmest ut som en spaghet-
tisleiv med levende innhold. 
 Ingen av de tilstedeværende arbeiderne 
hadde noen gang sett et så stort antall orm 
samlet i en bunt eller klynge.
 Ingen var i stand,  eller i mental besinnelse, 
til å telle opp det eksakte antallet buktende 
giftkryp.
 Men de observerende var klar i sin tale:
 - Det var ikke bare et par dusin som krøp 
omkring i grabben. Nei, her var det et ufat-
telig antall kryp. Grabben traff et historisk 
stort ormebol, ble det hevdet. 

 Og hullet fikk navn deretter.   

65Trærne opp langs fairwayens høyre kant på hull 18. Det trebevokste området har skapt 
bry for uttallige spillere som har  slicet på andre slaget mot greenen. 



Eventyrskogen

Det ble et lykketreff for alle at  
Vestfold Golfklubbs generalforsamling  
i januar 1999 vedtok å oppgradere hovedbanen og samtidig bygge en 9-hullsbane 
rundt Robergvannet Naturreservat. Etter en idé fra Einar Faugli fikk den idylliske 9-
hullsbanen navnet Eventyrskogen. Det ble samtidig foreslått å navngi de enkelte hul-
lene etter kjente figurer fra barne- og ungdomslitteraturen.

Høy kvalitet
 Eventyrskogen har blitt en populær bane for både vel 
etablerte så vel som nye golfere. Trafikken på banen har 
økt fra år til år siden den ble åpnet i 2002. Fairwayene 
og greenene har samme gresskvalitet som hovedbanen, 
og det er mange som overraskes over den høye stand-
arden på banen. Fra 2008-sesongen er det også kom-
met nye, oppbygde matter på tee-stedene, noe som vil 
oppgradere banen ytterligere.   

Mindre mygg
 Greener og fairwayer er delvis anlagt  på en del av 
de hullene som tilhørte den gamle 18-hullsbanen, 
mens andre er helt nye. En del av de gamle hullene var 
beryktet for myggplagen, spesielt et par av dem. Til 
glede for alle er de verste stedene flyttet, og problemet 
med mygg er betydelig redusert. Det var også til stor 
hjelp at driftsavdelingen hengte opp 150 fuglekasser i 
Naturreservatet. Hundrevis av fuglesnappere fikk på 
den måten et attraktivt tilbud som innbefattet både 
kost og losji.

Startbane for mange
 Eventyrskogen er flittig brukt av alle kategorier av 
spillere. Mange med lave handicap bruker banen titt 
og ofte når man ikke har tid og anledning til å gå hele 
hovedbanen på 18 hull. Banen er også godt egnet til å 
trene nærspill. 

Eventyrskogen er også ypperlig som startbane for 
dem som er helt nye og tester golfsporten for første 
gang. Og fordi det er et eget, rimelig medlemskap til 
9-hullsbanen, velger mange som tar klubbens Grønt 
Kort kurs først å søke medlemskap på denne banen.
 Banen funksjonerer også godt som avlastning for 
hovedbanen. Ingen behøver å gå slukøret hjem fordi det 
ikke er ledig tid på hovedbanen. Som regel kan man  få 
en runde  i Eventyrskogen som erstatning.  

HCP-tellende     
 Banen er slopet og er derfor handicap-tellende. Fra 
gul tee er banen 1692 meter, mens det fra rød tee er 
1448 meter. Ved to runder er altså banen totalt 3384 
meter fra gul tee, og 2896 meter fra rød tee. 
 Baneverdien for herrer er fra gul tee 62,6 og fra rød 
tee 61,4. Verdien for damene er fra gul tee 63,8 og fra 
rød tee 61,1. 

Vinteråpent
 9-hullsbanen holdes for øvrig åpen hele vinter-
sesongen, men med vintergreener. Fordi de siste årene 
har vært relativt snøfattige og med mildt vær til langt 
frem mot jul, er det et betydelig antall medlemmer som 
har benyttet seg av banen helt frem til nyttårshelgen.  
Romjuls- og nyttårsgolf har latt seg gjøre de to siste 
årene (2006 og 2007).66



Nabo til naturreservatet
 Hull 1
 Ole Brumm  
 Par 4 - Hcp 4/5
 Åpningshullet i Eventyrskogen er et  relativt greitt og 
rakt par 4 hull på bare 220 meter fra gul tee. Fra rød tee 
er det 17 meter kortere. Det er relativt tett skog både 
på høyre og venstre side av fairwayen. Robergvannet 
Naturreservat ligger til høyre for fairway. For den litt 
erfarne er det mulighet til å oppnå birdie.

Innpåslitne trær
 Hull 2 
 Ugla 
 Par 3 - Hcp 17/18
 Selv om dette hullet er vurdert som det nest enkleste 
(og enklest på runde 2), kan det by på problemer. De 
høye trærne på begge sider kan lett komme i spill. Av-
standen til pinnen er kun 99 meter fra gul tee, mens det 
er 79 meter fra rød tee.    

Ha tunga rett i munnen
 Hull 3
 Hundremeterskogen
 Par 3 - Hcp  13/14
 Også dette hullet har mye skog på begge sider av 
fairway. Du skal ha tunga rett i munnen med wedgen 
for å komme gjennom den smale passasjen frem til 
greenen. Siden dette hullet heter Hundremeterskogen, 
er det selvfølgelig akkurat 100 meter fra gul tee frem til 
flagget. Fra rød tee er det 16 meter kortere.   

Også damene har problemer  
med vannet
 Hull 4 
 Christoffer Robin
 Par 3 - Hcp 1/2
 For mange er dette par 3 hullet en utfordring. Fra 
gul tee er det 170 meter til flagget. Dessuten ligger 
utslagsstedet høyt i forhold til greenen – og et vann kan 
lett komme i spill like i forkant av greenen.
 De fleste bruker et noe tyngre redskap for å unngå 
vannet og komme seg tørrskodd  inn mot flagget. 
Christoffer Robin er vurdert som det vanskeligste hul-
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Illustrerende scorekort for Eventyrskogen.

Hvert hull på 9-hullsbanen har fått sine egne illustrasjoner. 
Bildet er tatt ved hull 2/11, Ugla



let på 9-hullsbanen. Selv damene har problemer med 
vannet på dette hullet, selv om avstanden ikke er mer 
enn 97 meter fra rød tee.  

Poeng å sanke 
 Hull 5
 Tussi
 Par 4 - Hcp 15/16
 Tussi er et relativt enkelt par 4 hull på 248 meter fra 
gul tee. Fra rød tee er det 220 meter. Hullet er svakt 
krummet mot venstre og det er trær på begge sider av 
fairwayen. For den litt erfarne, er det et egnet hull for å 
sanke poeng. 

Vann med magnet
 Hull 6
 Nasse Nøff
 Par 3 - Hcp 9/10
 Nasse Nøff er et vakkert hull omkranset av trær, 
men med et skummelt vann like nedenfor greenens 
venstre kant. Det går en grøft langs reservatet på høyre 
side av fairway. Det kan stundom være leit å komme seg 
ut av den dype grøften. Det samme gjelder trærne som 
skygger for vannspeilet som ligger skjult til venstre av 
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greenen. Avstanden fra gul tee er 126 meter, mens det 
fra rød tee er 119 meter.

Fra skygge mot sol
 Hull 7
 Sprett
 Par 4 - Hcp 3/4
 Utslagsstedet for dette hullet ligger skyggefullt og 
svært nært myrområdet til reservatet. Det er 251 meter 
frem til flagget fra gul tee. Fra rød tee er det 223 meter. 
Men det er kun utslagsstedet som ligger noe trangt. 
Fairwayen er bred og åpen, men en grusvei krysser 
fairway om lag 100 meter fra greenen. Absolutt en 
fordel å få utslaget forbi grusveien. Roughen til høyre 
for fairway kan også skape problemer dersom du er 
uheldig med en slice.   

Eventyrskogens bredeste  
fairway
 Hull 8
 Tigergutt
 Par 4 - Hcp 7/8
 Tigergutt er et koselig og åpent par 4 hull. Fairwayen 

Hull 4, Christoffer Robin er Eventyrskogens vanskeligste hull. Bildet er tatt fra gul tee og vanndammen kan ses midt på bildet.
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er spesielt bred. Greenen ligger derimot i en dogleg 
høyre ved enden av den rake fairwayen. En bunker lig-
ger og lurer i bakkant av green. På høyre side av fairway 
går det en dyp grøft, og ca 50 meter fra flagget er det 
vann. Fra gul tee er det 230 meter frem til pinnen, mens 
det 212 meter fra rød tee. 

En lett avslutning
Hull 9
Kengu
Par 4 - Hcp 11/12  

 Avslutningshullet Kengu er et relativt enkelt, åpent 
og rett par 4 hull med relativt bred fairway. Uansett 
lønner det seg, også her, å holde seg i midten av fairway. 
Fra gul tee er hullet 248 meter, mens det fra rød tee er 
211 meter.  

Bildet er tatt fra bakkant av greenen på hull 9/18 (Kengu). I bakgrunnen skimtes to spillere som er klare for innspill.



Ombygging 
på riktig
tidspunkt

 
- I ettertid kan vi si at ombyggingen 
og utvidelsen av baneanlegget til 
Vestfold Golfklubb var mer eller min-
dre perfekt. Ikke minst med henblikk 
på tidspunktet vi foretok moderneser-
ingen. I tillegg klarte vi oss innenfor 
budsjettrammen på 20 millioner 
kroner. Vi hadde faktisk et underfor-
bruk på 20.000 kroner.

 Utvidelse av baneanlegget fra 18 til 27 hull:

 Det er tidligere formann i Vestfold Golfklubb og 
medlem av byggekomiteen under anleggsperioden 1999 
- 2002, Henrik Melsom Henriksen, som sier dette. I 
dag har Henriksen gått tilbake som menig medlem av 
klubben. Han overlot formannsklubben til etterfølger-
en et år etter at utvidelsen av banen var ferdig. Det nye 
styret kunne da overta et på alle måter perfekt anlegg, 
også økonomisk. 
 - Ledelsen i klubben hadde arbeidet med planene 
om en modernisering og utvidelse av banen gjennom 
flere år. Vi erkjente at den gamle 18-hullsbanen var 
nedslitt, og at det var behov for en skikkelig ansiktsløft-
ing. Det var viktig å foreta seg noe der og da, ikke minst 
for å kunne ta opp konkurransen med de mange andre 
banene av nyere dato.

Skepsis forsvunnet
 Det var en heftig diskusjon i klubben om hvorvidt vi 
maktet å påta oss et såpass stort løft. Det var tross alt 

en utbyggingsramme på hele 20 millioner kroner. Men 
vi som satt i ledelsen av klubben, var overbeviste om at 
dette var riktig. Men den skepsisen som rådet før vi på 
generalforsamling vinteren 1999 vedtok å gå i gang, har 
nok forstummet i dag, sier Henriksen.   
 Henriksen og de øvrige medlemmene av bygge-
komitéen, Olav Folkestad, Oddbjørn Tidemann og 
komitésekretær Ove Salvesen skal ha all mulig honnør 
for den innsatsen som ble nedlagt for å lose byggepro-
sjektet vel i havn.  Prosjektet ble gjennomført på en 
profesjonell måte som vi alle sammen kan glede oss 
over i dag.

45 byggemøter
For å skjønne hvilken jobb byggekomitéen nedla i løpet 
av de 2,5 årene ombyggingen pågikk før åpningen 17. 
august 2002, kan vi nevne følgende: Det ble avholdt 
over 45 byggemøter. I tillegg møtte komitéen til en 
rekke befaringer, møter med arkitekt, entreprenør, van-
ningsleverandør, budsjett- og regnskapsoppfølging og 
generell kvalitetssikring. Hundrevis av timer ble nedlagt 
i arbeidet. Men til gjengjeld ble prosjektet gjennomført 
til punkt og prikke etter klubbens intensjoner. Og til 
avtalt pris.

Spill i anleggsperioden
Prosjektledelsen sto overfor en rekke utfordringer. Noe 
som var høyt prioritert, var at rehabiliteringen av banen 
skulle kombineres med vanlig drift og spill på banen. 
Også på dette området klarte man seg utmerket. Det 
skal også tilføyes at banemannskapene gjorde en used-
vanlig god innsats under byggeperioden. I løpet av det 
siste anleggsåret gikk det med over 2000 overtidstimer 
for å holde det eksisterende og nye anlegget i orden. 
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- Vi bygget om banen på 
riktig tidspunkt, sier  
tidligere formann  
i Vestfold Golfklubb  
Henrik M. Henriksen



Mindre arkeologikostnad
 Prosjektet ble ett år forsinket av de arkeologiske 
utgravningene i området. Klubben er forpliktet til å 
dekke denne typen kostnader. Opprinnelig var det 
avsatt 3 millioner kroner til de arkeologiske arbeidene. 
Det viste seg imidlertid at denne regningen kunne 
krympes betydelig. Utgiftene ble redusert fra 3 mil-
lioner til 425.000 kroner. Dermed fikk byggekomitéen, 
med årsmøtets velsignelse, anledning til å foreta en 
rekke ekstratiltak som ikke inngikk i den opprinnelig 
prosjektplanen.

Høynet standard
At standarden på 9-hullsbanen er så høy som tilfelle 
er, kan i stor grad tilskrives de ekstra midlene som 
kom ved de reduserte kostnadene til arkeologiske 
utgravinger. For øvrig sto også 9-hullsbanen ferdig 
til åpningsdatoen. Det ble likeså utført betydelig mer 
dreningsarbeid enn først planlagt, nær 3,5 kilometer 
med ekstra drensrør.
 Det ble også bygget ekstra veier i området slik at 
banemannskapenes anleggsmaskiner kan ferdes rundt 
i baneområdet uten å benytte seg av fairwayene. Av de 
gamle hullene på banen, ble dagens hull 3 (Sjuestokk), 
tidligere hull 12, ombygget totalt. Hele fairwayen ble 
totaldrenert og bygget om, og det ble laget bekker og 
vanndam med sponting til venstre for greenen.

Evigvarende leiekontrak
 Komitéen sørget også for at alt det formelle kom på 
plass; Korrekte gårds- og bruksnummer og ikke minst 

er det tinglyst en evigvarende leiekontrakt for området, 
noe som gir trygghet og sikrer en langsiktig drift av 
baneanlegget.
 Også våre samarbeidspartnere under prosjektet, 
arkitekt Jeremy Turner, Larsson Golf & Trädgård AB 
ved Göran Larsson og Kenneth Carlstén og Matsco 
ved Anders Laryd, skal ha ros og takk for det nedlagte 
arbeidet med rehabilitering og utvidelse av Vestfold 
Golfklubbs baneanlegg fra 18 til 27 hull. 

Dette ble gjort
 Det var ikke bare 18-hullsbanen som ble ombygget 
under anleggsperioden. Vanningsanlegget på alle de 
gamle hullene ble ombygget samtidig som det ble laget 
nytt vanningsanlegg på 6 nye hull på 18-hullsbanen. 
Vanningsanlegget omfattet også 4 nye hull på 9-
hullsbanen. Driftsbygningen ble utvidet og parker-
ingsplassen for spillere ble utvidet og asfaltert. Vidar 
Arntzen sto i spissen for en gruppe som samlet inn 
penger blant sponsorene til asfaltarbeidene.
 Det ble også bygget ny asfaltert parkeringsplass for 
de ansatte samtidig som det ble foretatt ombygging av 
kontorer, proshop, kjøkken og laget eget vareinntak 
(avstengt port til bakgård) til kaféen. Dessuten ble det 
bygget tak over verandaen og et dugnadslag snekret 36 
nye benker som er plassert ved utslagene på hele bane-
anlegget. Steingjerdet rundt teestedet til hull 1 var også 
en del av ombyggingsprosjektet.
 Til slutt kan det tilføyes at banen var spillbar med 
15-16 hull gjennom hele anleggsperioden.  
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Et perfekt utslag fra hvit tee på hull 13, klubbens signaturhull: Utsikten. Det var lagleder for Vestfold GKs superlag på 1990-tallet, Tom Barland 
som fikk idéen til å legge hullet slik det nå er designet. Hullet er utropt som kanskje landets beste og vakreste part 4-hull



Når inspirasjon
brått snus til 
transpirasjon

 
Nær alle golfspillere stifter sitt første 
bekjentskap med kølle og ball på 
driving rangen. De færreste skryter 
av det første stevnemøtet.  
Opplevelsen ble ikke så udelt positiv 
som man trodde - i alle fall hva 
treffprosent angår. Mange minnes  
nok heller området som at det var 
der inspirasjonen brått ble snudd 
til transpirasjon.

 Driving-range:

De fleste spillerne, utenom proffene, erkjenner at det brukes for 
lite tid til trening på driving rangen. 

 Men den gode atmosfæren rundt golfspillets mang-
foldige sider fornemmes likevel raskt etter noen ukers 
trening på driving rangen. Nybegynnerne forstår fort at 
det er liten vits i forsøke å ta livet av den lille, uskyldige 
ballen, at rå makt ikke er veien til suksess. Derimot: 
Det å følge golfproens instruksjoner om rolig sving og 
se på ballen, gir bemerkelsesverdige godt treff og lange 
ballbaner.

For lite besøk
 Selv den erfarne golfspiller drar nytte av hyppigere 
opphold på driving rangen og treningsområdet for nær-
spill. En kan vel trygt si at disse områdene er et under-
vurdert besøksområde av golfspillere flest. I knapphet 
på tid forskyves treningsområdet bort. En vil heller 
trene på banen og på ordinære hull. En omprioritering 
med større andel av tiden på treningsområdene vil for 
de fleste medføre sportslig fremgang når hullene i neste 
omgang skal nås på færrest mulig slag.

 I Vestfold Golfklubb består driving rangen av 40 
utslagssteder foruten en overbygd utslagsbod. Boden 
benyttes spesielt i forbindelse med undervisning i regi 
av golfproen.

Variert tilbud
 Vestfold Golfklubb har prioritert å ha treningsom-
råder av høy standard. Treningstilbudet skal være 
mangfoldig og variert .Vi har blant annet opparbeidet 
flere treningsbunkere og greener på treningsfeltene. Og 
i tillegg til dette, har vi anlagt en korthullsbane med 
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seks hull der lengden på hullene varierer mellom 25 
– 40 meter. 
 Alt i alt er treningsfasilitetene i Vestfold Golfklubb 
kanskje de beste i nasjonal målestokk. Norges Golf-
forbund har bl.a. benyttet disse områdene i forbindelse 
med en treningsleir for landslaget for piker. De ulike 
treningsgruppene i VGK, juniorer, elite og seniorer, 
tilbringer uttallige treningstimer på treningsfeltet. Et 
eksempel til etterfølgelse for oss andre.

Eies av klubben
 Hele det 25 dekar store området eies i dag av klub-
ben. Opprinnelig var området en del av husmannsplas-
sen Østre Roberg som ble kjøpt av en av klubbens stif-
tere, skipsreder  Harald Krogh-Hansen. Han donerte 
hele arealet til Vestfold Golfklubb.
 Driving rangen har ligget på det samme området 
helt fra starten i 1958. Riktignok har det skjedd flere 
utvidelser nordover og østover underveis, siste gang i år 
2000 i forbindelse med ombyggingen og utvidelsen av 
18 hullsbanen. 

Tidligere skog
 Nærspillområdet, inklusive korthullsbanen syd 
for driving rangen, sto ferdig i 1999. Byggearbeidene 
startet året før. Hele området besto av tett skog. Mye av 
skogen var såkalt tyskergran av dårlig kvalitet som ble 
plantet på 1960-tallet.
 Prosjekteringen sto Oddbjørn Tidemann, Hans 
Einar Rustan og Knut Frølich for, mens arbeidet ble 
utført av anleggsgartnerfirmaet Strandmann og Jørstad. 
Kostnadene beløp seg til ca. 300.000 kr. Da er ikke 
innsats fra egne ansatte og dugnadsarbeide inkludert.

Morsom tid
 I løpet av vinteren 1998/1999 ble området hug-
get ned. Ranvik Arbeidssenter, en vernet virksomhet i 
Sandefjord for psykisk utviklingshemmede, påtok seg 
arbeidet. Fem-seks personer var beskjeftiget i 3 – 4 
måneder med arbeidet. Det oppsto gode relasjoner 
mellom arbeidsgjengen og de ansatte på banen i denne 
perioden. Det var en morsom og fargerik tid for alle, 
med kollegial prat og utveksling av mang en god  
historie.
 Etableringen av nærspillområdet fikk også en positiv 
effekt for driving rangen. Så snart skogen ble hogget, 
kunne solen lettere slippe til i hele området. Våren 
kom dette året tidligere til driving rangen enn tidligere. 
Mange opplevde den nye, solrike driving rangen som en 
utvidelse av golfsesongen.

Vinden tok boden
 Den overbygde utslagsboden mot vest nederst på 
driving rangen, ble bygget på slutten av 90-tallet. Hen-
sikten med etableringen var å tilrettelegge instruksjons-
virksomheten på en bedre måte enn tidligere. Både med 
hensyn til proen og elever.  Nå ville imidlertid skjeb-
nen det slik at byggverket ble offer for naturkreftenes 
herjinger i området en novemberdag i 2007. I skrivende 
stund foreligger det ikke konkrete planer om å gjenreise 
bygget på det opprinnelige stedet. 
 Et treningsområde  krever store arealer. Bare driving 
rangen legger beslag på 16 – 17 dekar,  mens nær- 
spillområdet utgjør 7 – 8 dekar.

Driving rangen på Vestfold Golfklubb kan by på hele 40 utslagsteder. 
Noen av dem under tak
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Trivselskomitéen
forskjønner miljøet

 KVALITET

 Vestfold Golfklubbs Trivselskomité består av åtte, 
voksne, arbeidsvillige damer som vet å gjøre det trivelig 
for alle oss andre i og omkring klubbhuset – og på 
hovedbanens tee-steder. Siden midten av 1990-tal-
let har Ellen Kjønnerød vært leder av komitéen, og er 
hovedansvarlig for at miljøet rundt klubben til enhver 
tid er mest mulig tiltalende.
 Hver eneste vår går damene til innkjøp av blom-
ster for tusener av kroner, fornyer blomsterkasser og 
krukker og sørger for at en rikholdig flora av blomster 
pryder klubbområdet. De åtte damene fordeler seson-
gen seg imellom med hensyn til ansvar for vanning og 
stell av de mange blomstene.

Blomster på tee-stedene
Det er de samme damene som hadde idéen til å pryde 

utslagsmerkene på tee-stedene med krukker av hvite, 
gule og røde blomster. I starten var blomstene satt i 
leirkrukker, men på grunn av mange utslag som gikk 90 
grader i feil retning og ødela forskjønnelsen, er blom-
stene nå satt i krukker av metall.
 Damene sørger også for at alle pokaler er skin-
nende blanke, og at gardiner og vinduer til enhver tid 
er rene og pene. Medlemmene av Trivselskomitéen er 
ikke blant dem som forsøker å stikke seg frem i tide og 
utide, men bare gjør jobben for å spre hygge omkring 
seg. Damene gjør en kjempejobb som vi alle i klubben 
er glade og takknemlige for.

Grøntkort-konkurranser
 Opprinnelig var navnet på komitéen Hus- og 
trivselskomité, og medlemmene var av begge kjønn. 
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Blomstene langs veien ned til klubbhuset gjør de fleste glade og lett til sinns.



Men fra midten av 1990-tallet skiftet komitéen navn til 
Trivsels-komitéen. Og fra samme tid ble kun kvinnelige 
medlemmer av klubben rekruttert som komitémed-
lemmer.
 Trivselskomiéen har også tatt på seg ansvar for å 
arrangere Grønt Kort-konkurranser for nye spillere 
i klubben. Som oftest var dette deltakernes første 
konkurranse og møte med klubbens medlemmer.

Bridge på vinteren
 I de første årene var bridge-spill i klubbhuset i 
vintersesongen en viktig del av komitéens oppgaver. 
På 1990-tallet kunne det være opptil 7 ulike bord med 
under de ukentlige turneringene. Medlemmene fikk 
kyndig veiledning og trening av tidligere trener for det 
norske damelandslaget i bridge, Per Bryde Sunseth. I 
dag er interessen for bridgesamlingene redusert. Ikke 
minst fordi mange av spillerne i dag har utstrakt reise-
virksomhet til sydlige strøk for å spille golf om vinteren.
 Trivselskomitéen var også med å starte den tidligere 
Reiseklubben, en klubb som arrangerte reiser til var-
mere strøk i vinterhalvåret. Klubben vokste raskt, og 
ble med tiden til et eget forretningsområde for to av 
medlemmene.  

Sommerfesten er et av årets høydepunkter, med golfturnering  
og dans til levende musikk.
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Vakkert skue mot putting-greenen fra terrassen til klubbhuset.



Landets 
største
golf-
turnering

 
Turneringen Herredagen, som Vestfold Golfklubb arrangerer hver 
eneste tirsdag sesongen gjennom, regnes som en av landets største 
golfturneringer  – om ikke den største. På 1990-tallet var opptil 3000 
deltakere med på tirsdagskonkurransene.  Herredagene har vært et 
fast innslag i klubben siden tirsdag 14. mai 1967.

 Herredagene:

 Leder av Herrekomitéen, Tom Jørn Jøntvedt kan 
fortelle at det var med totalt 1800 deltakere på herreda-
gene i 2007-sesongen. I jubileumssesongen 2008 håper 
man å passere 2000 deltakere. Tirsdagsturneringen var 
enda mer populær på 1990-tallet. 

Start i 1967
 Ifølge Vestfold Golfklubbs protokoller ble den første 
Herredagen arrangert tirsdag 14. mai 1967, og det var 
medlemmene Erling Bjørnskau og Johan Killingstad 
som fikk ansvaret for turneringene det første året. Her-
rekomitéen arrangerte til sammen 8 slagspill- og 11 
stablefordturneringer i løpet av 1967-sesongen.  

Viktig møtested
 Det er mangt et vennskap som er knyttet mellom 
medlemmer av Vestfold Golfklubb gjennom de  
ukentlige tirsdagsturneringene. Mange vil hevde at 
Herredagene er meget vesentlig  for trivselen og sam-
holdet mellom klubbens hundrevis av medlemmer. I 
løpet av én sesong er det rundt 200 mannlige medlem-
mer som deltar i en, flere eller alle turneringene.   

I gjennomsnitt er det 75-80 deltakere med hver eneste 
gang. I løpet av året arrangeres det mellom 21 og 23 
turneringer.

Tre ganger større
 Andre golfklubber som hører om deltakertallet på de 
ukentlige konkurransene, bare rister på hodet av opp-
møtet av konkurransesugne spillere. I andre klubber 
ligger den gjennomsnittlige deltakelsen på tilsvarende 
konkurranser på mellom 14 og 16. Det er sjeldent at en 
konkurranse avlyses. De få gangene det har skjedd, har 
banen vært stengt på grunn av værforhold eller annet 
uforutsett.

Over 40-årig historie
 I Vestfold Golfklubbs arkiver finnes det referater 
fra Herredagene helt tilbake til 1960-tallet. Også den 
gang var det et meget høyt deltakertall.  I 1967 var 
det for eksempel 241 spillere med i turneringen. Også 
den gang var det tirsdagen som var avsatt til  kon-
kurransedag.    

Utfylling og signering av scorekortene etter endt runde på  
Herredagene er som regel forbundet med en kopp kaffe eller et glass  
pils på klubbhusets terrasse.
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Damene fra Bogstad
dro det hele igang

 Damedagene:

Bogstad-damer
 Eldre medlemmer av klubben sier imidlertid at det 
var kvinnelige golfere fra Bogstad, som både hadde 
medlemskap i Oslo og i Vestfold, som tok initiativet til 
å arrangere de spesielle Damedagene i Vestfold.
 Helt fra starten har det vært tradisjon å bruke ons-
dag som den faste dagen for Damedagene. I dag 
foregår konkurransen både på formiddagen og etter-
middagen for at også yrkeskvinner skal få anledning til 
å delta.

Parkonkurranse
 I starten var det en parkonkurranse med både en 
mannlig og en kvinnelig deltaker. Det finnes ikke skrift-
lig dokumentasjon på hvordan disse turneringen ble 
arrangert de første årene – bortsett fra vandrepokalens 
inngraverte årstall og navnet på Anniken Hauan.
 Den første, skriftlige dokumentasjonen fremkommer 
i 1965. Her står det blant annet at Brita Berthelsen 
hadde vunnet Bergliot Skaugens Pokal. Hun gjentok 
bedriften året etter. Fremdeles har ingen vunnet poka-
len til odel og eie.

Mye ros
 Det bør gis mye ros til de kvinnelige golferne i Vest-
fold Golfklubb, ikke minst med hensyn til å ha et fast 
opplegg med ukentlige turneringer. Man skal lete lenge 
etter andre klubber som har tilsvarende rike tradisjoner 
som jentene i Vestfold. 
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Ces Smith-Kielland var en av de mange jentene som gjorde seg 
gjeldende på klubbens Damedager.

Det er vanskelig å fastslå den eksakte starten på Damedagene i Vest-
fold Golfklubb. Men den kvinnelige delen av klubbens medlemmer 
må i alle fall ha vært tidligere ute med et fast turneringsopplegg enn 
klubbens mannlige medlemmer. Den første Herredagen ble arrangert 
i 1967. Damene kunne på sin side allerede i 1961 dele ut vandrepoka-
len Bergliot Skaugens Pokal til Anniken Hauan som beste kvinnelige 
spiller. 



En hyggelig hilsen
på vei ut fra start...

 Marshall-tjenesten

 Internasjonalt er starter- og marshalltjeneste en 
naturlig del av serviceopplegget for en golfbane. I 
Sverige har man vært spesielt flinke på dette området. 
I Norge har denne typen service vært mindre frem-
tredende. De fleste synes det er hyggelig at en klubb 
opptrer som et aktivt, positivt vertskap og ønsker den 
enkelte spiller lykke til med spillet. Ikke minst er det 
viktig at de tusener av gjestespillere som besøker banen, 
føler seg velkomne til Vestfold Golfklubb.

Et servicetilbud
 Starter- og marshall-tjenesten er et servicetilbud. 
Selvsagt er også en vennlig kontroll av medlemskort, 
greenfee-kvittering, greengaffel etc av betydning. Men 
det viktigste er å yte hjelp og service overfor spillerne 
dersom noe uforutsett skulle inntreffe. Helt siden mar-
shall-tjenesten ble innført i 2002, har det bare kommet 
positive tilbakemeldinger om tiltaket fra medlemmer 
og gjestespillere.
 Det var i forbindelse med utvidelsen av banen fra 
18 til 27 hull i 2002 at Vestfold Golfklubb vedtok å 
opprette en starter- og marshall-tjeneste. I løpet av vin-
teren 2001 ble deler av det gamle klubbhuset, som er 
strategisk plassert som nærmeste nabo til utslagsstedet 
på tee Nr 1 (Roberg), oppusset og omgjort til startbod 
og turneringskontor.  Det var en dyktig gruppe av  
medlemmer som påtok seg å pusse opp lokalene på 
dugnad.

25.000 får en hilsen
 Rundt 20 medlemmer av klubben påtok seg det  
frivillige arbeidet med å starte tjenesten fra sesongstart 
i 2002. Servicen ble hilst velkommen av alle. Det ble 
spesielt bemerket at det var positivt at marshallene er 
uniformerte og godt synlig ute på banen. Marshall-
tjenesten har også medvirket til at spillet på banen 
har fått bedre flyt. Og dersom det skulle oppstå en 
hendelse, har det hele tiden vært enkelt å få hjelp av 
marshallen. 

 Marshall-tjenesten fører til at rundt 25.000 spillere 
hver eneste sesong blir hilst velkomne til klubben og 
ønsket lykke til med spillet.  Godordene strømmet 
inn til klubben allerede det første året, og det tok ikke 
lang tid før en rekke andre klubber i landet tok etter 
serviceopplegget fra Vestfold GK. Starter- og marshall-
tjenesten er kommet for å bli en aktiv del av Vestfold 
Golfklubbs serviceopplegg for medlemmer og gjester. 

Marshall-tjenesten i Vestfold Golfklubb er blitt viden kjent i det 
norske golfmiljøet.
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1565 elever har tatt
grønt kort

 De siste 10 årene

 Vestfold Golfklubb har gjennom alle år lagt meget 
stor vekt på instruksjon, opplæring og  rekruttering av 
nye spillere. I løpet av det siste 10-året (1998-2007) 
har til sammen 1565 nye golfere deltatt på våre årlige 
Grønt Kort-kurs. Antallet kursdeltakere har variert 
noe fra år til år. De tre årene som topper statistikken er 
1999, 2000 og 2003 med henholdsvis 250, 220, og 220 
deltakere. 
 I klubbens første år var det klubbens pro som sto 
ansvarlig for instruksjon og opplæring av nye spillere. 
Ingen andre i klubben hadde autorisasjon og kunnskap 
til å drive opplæring. I dag er det Grønt Kort-komitéen 
som står ansvarlig for både teoretisk og praktisk  
opplæring av nye spillere.

På engelsk
 Helt frem til 1990 måtte nye spillere lære seg golf-
reglene på engelsk. Den første regelboken på norsk  
kom først i januar 1988. Før den tid måtte altså alle 
som ønsket å spille golf, lære seg det kompliserte 
regelverket på et for mange fremmed språk.
 Det skal for øvrig tilføyes at en av dem som var med 

på oversettelsen av regelverket fra engelsk til norsk, var 
vårt eget klubbmedlem og dommer, Ellen Bugge.

Få gir opp
 Grønt Kort-kursene er for de fleste det første 
møtet med golfsporten. Man må jo ha Grønt Kort og 
medlemskap i en klubb for å kunne slippe ut på en 
bane. Det er ikke så mange slagene de nye spillerne 
skal slå på driving rangen før man oppdager det som vi 
alle vet: Det er ikke så lett å treffe den lille ballen og få 
den i flukt mot målet. Men statistikken viser at det er 
de færreste som gir opp. Nær alle kjemper seg frem til 
innehavet av det etterlengtede kortet.
 Grønt Kort-kursene i Vestfold GK har vært spesielt 
populære gjennom flere år. Mange kurs ble faktisk over-
booket. I dag er imidlertid tilbudet på GK-kurs blitt 
betydelig utvidet gjennom nye klubber og baner. Det 
synes vi er gledelig. Det er viktig at så mange som mulig 
for anledning til å prøve seg i denne sporten som vi 
alle er så glade i.  Imidlertid har det vist seg at noen ar-
rangører av GK-kurs har tatt litt for lett på oppgavene, 
spesielt når det gjelder golfetikette.   
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Grønt Kort-general 
Per Grennes er en 
inspirator for nye 
golfspillere. Her har 
han samlet en gruppe 
GK-aspiranter for å 
lære og trene putting.



Hver tiende golfspiller
sokner til Vestfold fylke
Vestfold har de senere år manifestert seg som landets ledende golffylke. 
Kongerikets minste fylke kan skilte med hele 10 golfbaner. Dersom vi ser på 
landets totale golfbanekapasitet, utgjør faktisk banene i Vestfold om lag 9 
prosent av landskapasiteten - regnet etter antall hull.

 Vestfold fylke på medlemstoppen i Norge:

 Og når det gjelder antallet medlemskap i Norges 
Golfforbund, er tallene enda bedre. Dersom vi er 
litt sjåvinistiske. Av det totale antallet medlemskap i 
Norges Golfforbund, ca 120.000, sokner nemlig 10 
prosent av dem til én eller flere klubber i vårt hjemfylke. 
Det betyr rundt 12.000 aktive golfere bosatt i Vestfold.

40 års venting
 Vestfold har lange tradisjoner som golffylke og Vest-
fold Golfklubb er en av landets eldste golfklubber med 
50-års jubileum i 2008. Gjennom mange år arrangerte 
Vestfold GK NM i golf hvert tredje år. Det tok 
imidlertid mange år før veksten av nye baner og inter-
essen for golf tok seg opp i fylket på vestsiden av Oslo-
fjorden. Det tok faktisk vel vel 40 år før neste golfklubb 
så dagens lys og ble stiftet.
 Tjøme Golfklubb på Rød Gård åpnet fremveksten 
av nye baner og klubber. Banen sto ferdig i 1991, og 
omtrent på samme tid ble den praktfulle banen og 
klubben på Borre åpnet. I det hele tatt:  På 1990-tal-
let opplevde Vestfold en betydelig vekst i etableringen 
av nye golfbaner. I løpet av et kort 10-år ble det åpnet 
baner og klubber både i Larvik og Hof.

Flere baner
 Så snart vi hadde passert tusenårsskiftet, kom det 
nye og morsomme, vakre og utfordrende baner også i 
Re, Solum og på Nøtterøy. I tillegg finnes det  
korthullsbaner  på Husøy, i Sande og på Veierland.
 Det var parallell vekst på landsbasis. Golf som idrett 
og mosjonsaktivitet fikk sitt virkelige gjennombrudd 
på slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. 
Det går like mye på antallet baner som antallet golf-

spillere. Mens antallet klubber ved inngangen til 1990-
årene var rundt 50 og antall medlemmer i underkant av 
20.000, var tallene ved begynnelsen av 2007 henholds-
vis 207 og 119.155. Ved utgangen av 2007 var antallet 
medlemskap i Norges Golfforbund økt til vel 120.000.

Flest medlemsskap
 Vestfold utpeker seg som  fylket med flest medlem-
skap i forhold antall innbyggere. 5,2 prosent av innbyg-
gerne svinger golfkøller. Fylkene som kommer nærmest 
er Buskerud med 4,8 prosent og Akershus med 4,6 
prosent.
 Vestfold har kanskje flere fortrinn og forutsetninger 
for golfaktiviteter enn de fleste andre steder i landet. Vi 
kan bare nevne gode klimatiske forhold, som innebærer 
lengre golfsesong enn store deler av landet for øvrig, 
stor befolkningstetthet, sentral beliggenhet på Østlan-
det og nærhet til folketette områder.

Sommergjester
 Dessuten er det et betydelig antall fritidseiendom-
mer langs sommerfylkets vakre og tiltrekkende kyst. 
Det er dessuten kort vei til kontinentet, særlig Sverige 
og Danmark. Til sammen fører dette til økt interesse 
for golf som fritidsaktivitet i fylket. Med andre ord er 
det meget gode kår for golf i Vestfold. Betydningen av 
økt turisme og ferierende golfspillere, kommer tydelig 
frem i sommermånedene - særlig i sommermånedene 
juli og august. 
 Utfordringene ligger i å utnytte banekapasiteten også 
i de øvrige månedene, samtidig som veksten i antal-
let baner ikke bør være større enn veksten av antall 
golfspillere.
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Samarbeid nødvendig
 Suksessfaktorene for at Vestfolds posisjon som 
Norges ledende golffylke fortsetter og forsterkes, ligger 
i fokus på banekvalitet og samarbeid mellom klubbene 
om blant annet markedsføring av golffylket. Det gjelder 
både i forhold til innen- og utenlandske tilreisende 
golfere.
 Det er allerede i dag kort avstand mellom flere 
kvalitetsbaner i fylket. Derfor er det påkrevd med 

samarbeid og  kontrollert vekst både på tilbuds- og 
etterspørselssiden, baneutvikling og nyrekruttering. For 
eksempel kan samarbeid om større arrangement bidra 
til å videreutvikle Vestfold som et attraktivt sted for 
golfidretten.  Samarbeidet må imidlertid gjelde for alle 
kategorier av golfspillere –  ikke bare eliten. 
Norges Golfforbunds visjon er som kjent:  

  Golf er en idrett for alle. 
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Slik tar hull 1 (Roberg) seg ut fra gul tee på henholdsvis en klar vinter- og sommerdag.



183 spillere har klart
rett-i-koppen på 40 år
Det er over 40 år siden det første hole-in-one slaget ble registrert på Vestfold 
Golfklubbs bane. Første mann ut  til å oppleve alle golferes ultimative drøm, 
var Odd Enge i 1967. Inntil 2008 er det til sammen 183 spillere som har fått 
drømmen sin oppfylt på banen i Stokke. Siste mann ut er Odd Kristoffersen. 
Han slo rett-i-koppen med et 8 jern på hull 1 under sensommeren 2007.

 Alle golfpilleres ultimative drøm:

 Odd Enge klarte å slå drømmeslaget på det som 
den gang var hull 3. Hvordan drømmetreffet ble feiret, 
vites ikke. Men vi går ut fra at det ble behørig markert 
– både under og etter spillet. Han var også den eneste 
som fikk oppleve drømmen i 1967 – det første året det 
er registrert hole-in-one på Vestfold Golfklubbs bane. 
 Det er alle golfspilleres drøm er å få en hole-in-one 
i løpet av golfkarrieren, enten man spiller på et høyt 
sportslig nivå eller foretrekker selskapsrunder sammen 
med gode venner. Statistisk er det ikke mange som får 
oppfylt drømmen om et slag rett-i-koppen.

Som å vinne i Lotto
 Sannsynligheten er – dersom vi leker litt med sta-
tistikken -  mindre enn 0,1 promilles sjanse for at dette 
vil inntreffe ett enkelt år. Altså på linje med å vinne i 
Lotto. I 2006 var det for eksempel til sammen 16 hole-
in-one på Vestfold Golfklubbs baner, det vil si både på 
18-hullsbanen og 9-hullsbanen. Det å få hole-in-one 
handler ikke bare om golfferdigheter, men kanskje mer 
om tilfeldigheter og flaks. Det finnes flere eksempler på 
at ballbanen er endret på vei mot pinnen ved at ballen 
har sneiet borti et tre, en stein eller grastust før den 
fortsatte ferden mot hullet og la seg til ro i koppen. 

Krav må innfris
 For å få registrert en offisiell hole-in-one, må for-
malitetene være i orden. Det er blant annet krav til 
medbrakt markør og at man minimum går en 9-hulls-
runde. Enkelte har nok opplevd å få en hole-in-one på 
en treningsrunde uten at en markør eller tilskuere har 

bivånet begivenheten. Men den antatt ubeskrivelige 
følelsen et slikt slag utløser, kan ingen frata dem.  
Det verste er kanskje at ingen så mesterslaget. Gledes-
utbrudd og banneord spres nok i skjønn forening mot 
omgivelsene i fraværet av et vitne og markør. Lydut-
bruddet er sikkert hørbart på lang avstand. 

Feilberg på topp
 Men fortvil ikke, kjære golfer. Det er det bare å gå på 
med krum hals, glemme sannsynlighetsberegninger og 
statistikk, for så å forsøke og gjenta superslaget. Andre 
har klart å gjenta bedriften opptil flere ganger.
 Det er tidligere styreleder (styreformann) Peter H. 
Feilberg som topper klubbens gledesstatistikk. Han har 
utrolig nok klart hele fire ganger hole-in-one. Ellers har 
Erik Berg og Olav Folkestad notert seg for tre hole-in-
one, mens elleve spillere har to rett-i-koppen-slag.

Totalt 201 hole-in-one
 De fleste har vel opplevd at ballen har landet innen-
for en radius av én meter fra hullet på et par 3-hull. De 
færreste opplever imidlertid at ballen stopper i sirkelens 
midtpunkt – det matematiske origo-punktet (hullet). 
Uansett, å få ballen i koppen på ett slag, er en presta-
sjon av de sjeldne.
 I Vestfold Golfklubb er det registrert 201 hole-in-
one. Første registrering var altså i 1967 med  Odd Enge 
på daværende hull 3. Det er i alt 183 spillere som står 
bak disse 201 hole-in-one. Dette betyr at det er flere 
spillere som har fått hole-in-one flere ganger.  
Vi har allerede nevnt noen av dem.
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 Etter ombyggingen av banen i 2002 er det registrert  
70 hole-in-one. Det vil si et gjennomsnitt på 11 hole-
in-one per år. Så langt topper golfåret 2004 med 17 
hole-in-one. 
 Ikke overraskende er det hull 1 (Roberg) som top-
per statistikken over antall hole-in-one, til sammen 
23 tilfeller av rett-i-koppen. Deretter er det hull 16 
(Prikken), som kanskje overraskende for noen, har nest 
flest gledesutbrudd med 9 hole-in-one. Fordelingen 
mellom 18-hullsbanen og 9-hullsbanen er 50 – 20.

 Hole-in-one – statistikken 1967 – 2007:

År Hole in One   Hull nr.
1967 Odd Enge   3
1968 Sverre Christiansen  3
1970 Sverre Christiansen  3
1973 Else  Hauan   3
1974 Jon  Jørgensen  10
1976 Leif  Kjær   7
1976 Dorthe Nielsen   7
1976 Keith  Dudman   17
1978 Ketil Floer   7
1978 Ole Chr. Hammer   7
1978 Valdemar Matheson  10
1979 Antoinette Salvesen  3
1979 Arne K. Braathen   7
1979 Peter H. Feilberg   7
1979 Carsten Nordklev  10
1980 Ferdinand Buck   7
1982 Bo Blomgren  7
1982 Rolf Rustad   7
1982 Erik Berg   10
1982 Ellen Kongsli   10
1983 Peter H. Feilberg   7
1983 Peter H. Feilberg   10
1984 Sverre Krømke   3
1984 Elisif Reymert   3
1984 Antoinette Salvesen  3
1984 Vibeke Beal   10
1984 Kevin Charlesworth  10

År Hole in One   Hull nr.
1984 Odd Enge   10
1985 Robert Moen   10
1986 Lars Augestad   7
1986 Bøbban Paus   10
1986 Ces Smith-Kielland  10
1987 Leif Kjær   3
1987 Einar Frigstad   10
1987 Ellen Kongsli   10
1987 Patrick Tourrenc   10
1988 Petter Grøtvedt   3
1988 Carl Einar Jacobsen  3
1988 Paal Mossin   3
1988 Oddleif Kjølstad   7
1989 Ronny Antonsen  3
1989 Aud Leerberg   7
1989 Ingmar Sand   7
1989 Terje Frafjord   10
1989 Jørgen Johannessen  10
1989 Louise Berg   17
1989 Morten Hagen   17
1990 Liv Anker-Nilssen  3
1990 Andreas Hatlevik   3
1990 Anette Bech   7
1990 Steinar Berg   7
1990 Erik Berg   7
1990 Anne Lise Madsen   7
1990 Terje Røssland   7
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Så nære kan man være den 
ultimate gleden ved å slå 
hole-in-one



År Hole in One   Hull nr.
1990 Aksel Schau   7
1990 Arne Strander   7
1990 Arve Hansen   10
1990 Arne Lund   10
1991 Inger Berg   3
1991 Jan Johansen   3
1991 Hans Pettersen   3
1991 Bjørn Andersen  7
1991 Janecke Berg   7
1991 Steinar Christiansen  7
1991 Olav Folkestad  7
1991 Lars Gustavsen  7
1991 Stein Erik Guldvik  10
1991 Finn Erik Helberg   10
1991 Arne Torgersen  10
1992 Jacob Tidemann  3
1992 Peter H. Feilberg   7
1992 Vivienne Hansen   10
1992 Geir Ustgård   10
1993 Bjørn Harry Andersen  7
1993 Haakon Nesse   7
1993 Arve Hansen   10
1993 Arild Langnes   10
1993 Jan Barth Nilsen   10
1994 Erik Berg   3
1994 Margit Hamberg  3
1994 Kari A. Jahre   4
1994 Nils J. Jørgensen  4
1994 Per Mathisen  4
1994 Per Berg   7
1994 Hans Hoff   10
1994 Christine Skontorp  10
1995 Morten Rieker   3
1995 Sigurd Ellefsen   7
1995 Ellen Marie Endrestad  7
1995 Anne Lise Ellefsen   10
1995 Petter Tenden   10
1995 Sigmund Berg   17
1996 Sverre Kåsin   3
1996 Fredrik Larsen   3
1996 Bente Mansåker  7
1996 Jan H. Tveten   7
1996 Lars Endresen  10
1996 Knut Kårhus   10
1996 Per A. Langnes   10
1997 Frank Bruun   3
1997 Paal Bye Johansen   3
1997 Erling Ekeberg   7 
1997 Hans Fr. Kirsebom  10 
1997 Asgeir Myhre   10 

År Hole in One   Hull nr.
1997 Hans J. Solberg   10 
1998 Christer Bye-Andersen  7 
1998 Bjørn Myhre   7 
1998 Roar Henden   10 
1998 Kåre Leming   10 
1998 Tom Mikkelsen  10 
1998 Arne Olaussen   10 
1998 Sten Osther   17 
1999 Jan Y. M. Bjargo   3 
1999 Jørgen A. Ellefsen   10 
1999 Morten Hagen   10 
1999 Helge Tønsberg  10 
1999 Christian Gamborg  17 
2000 Eric Mallace   3 
2000 Tor Morten Michelsen  3 
2000 Morten  Kristiansen  7 
2000 Torbjørn Knutzen   10 
2000 Erling Tviberg   10 
2000 Olav Folkestad  10 
2000 Gudmund Darup   17 
2001 Hans Åge Kihle   3 
2001 Vidar Holm Hansen  4 
2001 Per Nord   4 
2001 Bjørn Jensen   7 
2002 Bjarne Holen   1 
2002 Einar Faugli   16 
2002 Thor Krane   12 
2002 Kjell S. Norberg   15 
2002 Øystein Bøe   2 
2002 Bente  Mansåker  1 
2002 Lars Augestad   1 
2002 Torunn Schau   15 
2002 Mette A. Hoff   16 
2002 Terje Myhre   12 
2002 Arne Lund   3 
2002 Per Nord   1 
2003 Nina M. Standal   1 
2003 Ronny Smith   12 
2003 Asbjørn Myklebust  8 *
2003 Magda A.Jacobsen   16 
2003 Karen O. Haavik   1 
2003 Arnulf Giswold   12 
2003 Knut Daffinrud  1 
2003 Tor Støback   1 
2003 Vidar Holt   2 
2003 Frode Lea   1 *
2004 Cecilie Heyerdahl  2 
2004 Laila Kval   16 *
2004 Håvard Danielsen  8 
2004 Filip Eng   12 

 Hole-in-one – statistikken 1967 – 2007 (forts):
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År Hole in One   Hull nr.
2004 Merethe Getz   2 *
2004 Jan Hjelle   1 
2004 Odd Bugge   2 
2004 André Wagner   8 *
2004 Anders Folkestad  3 
2004 Else Marie Kjuus   2 *
2004 Susann Heimdal   12 *
2004 Martin Dahl   16 *
2004 Cesar Monasterio  8 
2004 Wenche Grennes   1 *
2004 Per E.  Johansen   1 
2004 Nils Ebbesen   1 
2005 Rolf Andersen  8 
2005 Nina Wasberg   1 
2005 Christopher Fevang  4 
2005 Tinius Våden   3 *
2005 Asbjørn Bergtun   6 *
2005 Britt Koren   1 *
2005 Nils Brekke   16 
2005 Olav Folkestad  1 
2005 Morten Johannessen  12 
2005 Åge Korsvik   12 
2005 Morten Hjerpseth  1 
2005 Peder Engø Bjønnes  16 

 Hole-in-one – statistikken 1967 – 2007 (forts):
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2006 Lars Kristian Selnes  8 
2006 Sigmund Aarnes   3 
2006 Tore Danielsen  1 *
2006 Frank Christensen  8 
2006 Jørn Erik Borge   6 
2006 Hans Kristian Øvstaas  3 *
2006 Steinar Kaalsaas   3 *
2006 Ranveig Janne Veivåg  16 *
2006 Ellen Stavnar   2 
2006 Margrete Sæter   12 *
2006 Rolf Berg   3 
2006 Ellen G. Bugge   2 *
2006 Per Garder   1 *
2006 Ole Petter Vilseth   4 
2006 Ragnar Nygård   3 *
2007 Håkan Wika   12 *
2007 Henrik Lunde   10 
2007 Ivar Daffinrud  6 
2007 Tor Berge   1 *
2007 Bjørn Tveter   16 
2007 Gunnar W. Jensen   1 
2007 Henrik M. Henriksen  12 
2007 Odd  Kristoffersen  1

    * EventyrskogenPutting-greenen ved klubbhuset sett fra bakken ned mellom  
Rødstua og klubbhuset.
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Gode dommertradisjoner
i Vestfold Golfklubb
Vestfold Golfklubb har over i over 20 år markert seg som en klubb  
med dyktige golfdommere. I jubileumsåret 2008 er VGK klubben med flest 
dommere i  landet.

 Siden tidlig på 1990-tallet har klubben i alle år hatt 
en eller flere NGF-dommere. Samtlige  har aktivt del-
tatt på alle typer turneringer over hele landet. Et par av 
dem har sågar hatt oppdrag i internasjonale turneringer 
i utlandet. 

NGF anmoder
 Interessen for å kunne beherske det kompliserte 
regelverket som golfspillet hviler på, fikk grobunn blant 
enkelte klubbspillere på midten av 1980-tallet. Det er 
interessant å merke seg at det var enkeltmedlemmene 
selv som tok initiativet til å utdanne seg til dommere, 
og ikke klubbledelsen. Anmodningen til utdannelsen 
kom imidlertid fra det etablerte dommermiljøet i 
Norges Golfforbund.

Fra egen lomme
 Det kan for øvrig bemerkes at det den gang som nå, 
er dommeraspirantene selv som betaler utdannelsen.  
I sin helhet fra egen lommebok.
 Einar Aarthun var den regelkyndige i starten. Det 
var også han som sørget for å spre interessen videre 
til krumtapper som Arne Abrahamsen, Antoinette 
Salvesen og Ellen Bugge. Samtlige av dem har gjort en 
stor innsats for klubben også på andre måter.

Først med norsk
 Det er morsomt å konstatere at Ellen Bugge, og 
hennes årskull av dommeraspiranter fra 1989, var 
blant de aller første som måtte lære seg golfreglene på 
norsk. Regelboken ble ikke trykket i norsk språkdrakt 
før januar 1988. Med lang erfaring i bruken av engelsk 
regelbok, ble dette nesten som å lære seg et nytt språk. 
Norske definisjoner og uttrykk måtte pugges fort fordi 
alle oppgavene kom på norsk, og hele golfterminologien 
ble på sett og vis ny.

20 års språkjubileum
 Det norske golfspråket har med andre ord 20-års ju-
bileum samtidig med at Vestfold GK runder de 50. At 
engelsk var det normale språket på golfbanen helt frem 
til slutten av 1980-tallet, gjenspeiles også i eldre årsrap-
porter fra vår egen klubb. Rapportene var delt inn i en 

90 Golfdommer Bjørn Leerberg er lidenskaplig opptatt av golfreglene og 
korrekt merking av banen. En ildsjel av de sjeldne.



norsk og en engelsk utgave. Men i eldre dager var det 
også en rekke engelskspråklige medlemmer i klubben.

Tospråklig
 Dette førte til at nettopp Ellen Bugges årskull ble 
mer tospråklige i sin regelkunnskap enn de fleste andre. 
Dette visste NGF å utnytte ved å beordre kullet til 
kritisk å gjennomgå de norske regeltekstene. Resultatet 
av dette arbeidet ble grunnlaget for utgivelsen av den 
neste regelboken på norsk. Den utkom i 1992.

Veteraner
 I de siste 10-15 årene er det to dommere i Vestfold 
Golfklubb som har markert seg sterkt: Olav Ullestad 
og Bjørn Leerberg. Olav Ullestad har med sine 13 år 
som aktiv dommer desidert lengst fartstid. Han er for 
tiden også vår eneste forbundsdommer.
 Bjørn Leerberg har også lang ansiennitet, og viser 
som pensjonist en imponerende aktivitet med langt 
flere dommeroppdrag pr sesong enn de fleste andre.

Sterk i Grønt kort kurs
 Vestfold GK har sterke tradisjoner med hensyn til  
å arrangere Grønt kort kurs. I motsetning til i dag, var 

imidlertid de tidligere dommerne de eneste i klub-
ben som var kvalifisert for undervisning i golfregler. 
Samtlige har derfor brukt urimelig mye tid til teori-
undervisning. Ofte til fortrengsel for normale dom-
meroppgaver.
 
Flest dommere i VGK
 I dag er rekrutteringen til dommervervet i Norge  
upåklagelig. Men det er likevel mange klubber som 
enten ikke har egne dommere, eller bare har en eneste 
representant. Vestfold Golfklubb er i denne sammen-
hengen i en særstilling med 3 dommere og 2 dommer-
aspiranter. Aspirantene er ferdig utdannet høsten 2008. 
I tillegg har vi en klubbdommer som ikke lenger ønsker 
en aktiv rolle som turneringsdommer. I  jubileums-
sesongen 2008  er Vestfold GK den klubben i landet 
som har flest dommere.

 Her er medlemmene som er eller  
har vært dommere:
•	 Arne	Abrahamsen	 1987-1991
•	 Antoinette	Salvesen	 1990-1996
•	 Ellen	Bugge	 	 1991-1997
•	 Olav	Ullestad	 	 1994-
•	 Bjørn	Leerberg	 	 2000-
•	 Hildur	Wara	 	 1997-1999	
•	 Jan	H.	Skaar	 	 2006-
•	 Margrete	Sæter		 2008
•	 Tor	Graw	 	 2008
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Jan Skaar har vært dommer i 2 år. Han er leder av Organisasjons-
komitéen for NM i Golf på Vestfold Golfklubbs bane i jubileumsåret 
2008. 

Coversiden til den årsferske regelboken fra St. Andrews.



Lang erfaring
med store turneringer
Vestfold Golfklubb har en usedvanlig lang merittliste som arrangør av store 
golfturneringer. Allerede på 1960-tallet var banen til Vestfold GK en hyppig 
brukt turneringsbane, til tross for at banen ikke var en fullverdig 18-hullsbane. 
Norgesmesterskapet ble arrangert både på 11 og 13-hullsbanen.

 Det var først i 1976 at Vestfold GK kunne åpne en 
fullverdig 18-hullsbane. Som den tredje 18-hullsbanen 
i kongeriket etter Oslo Golfklubb (Bogstad) og   
Stavanger Golfklubb.

NM hvert tredje år
 Helt frem til midten av 1980-tallet ble NM for 
Herrer og Damer arrangert hvert tredje år i Vestfold. 
Fra midten av 1980-tallet tok dessuten Vestfold GK 
initiativet til den etter hvert så kjente og kjære Vestfold 
Open. Turneringen  ble arrangert mer eller mindre 
hvert eneste år fra 1987 og frem til årtusenskiftet.  
Vestfold Open var en eliteturnering for de beste herre- 
og damespillerne i landet.
 Det var tidligere Bergen Bank som sto som hoved-
sponsor av turneringen. 

Egne talenter
 Vestfold GK utnyttet muligheten til å få frem  
egne talenter gjennom den populære turneringen. 
Satsningen ga raskt resultater. Etter hvert fikk klubben 
frem meget dyktige spillere som Tom Arne Tollefsen, 
Morten Hagen, Morten Andreassen, Erik Berg, André 
Blom, Aksel Skaug og Sturla Larsen. På damesiden må 
også nevnes Hege Friling Nilbrink.
 Samtlige var sentrale spillere i klubbens sportslige 
satsning tidlig på 1990-tallet, og flere av dem hevder 
seg fortsatt bra, om enn ikke på elitenivå. Ikke minst 
Tom Arne Tollefsen som ble Mid-Amatørmester i 
2006, og klubbmester for sjette gang på rad i 2007. 
Morten Hagen er likevel den spilleren som har drevet 
det lengst. Han kan se tilbake på mange års deltakelse 

på internasjonalt og nasjonalt elitenivå, blant annet 
med seier på Challenge Tour.

Penger og coaching
 Hovedårsaken til at de overnevnte spillerne kunne 
konkurrere i toppen av norsk golf, var at klubbens 
ledelse var villig til å stille betydelige midler til dispo-
sisjon for profesjonell coaching, systematisk trening og 
grundig oppfølging. Det ble stilt strenge krav til den 
enkelte spiller, som måtte forplikte seg til å gjennom-
føre trenings- og spilleprogrammer gjennom hele året, 
og delta på samlinger og turneringer i utlandet.

Nytt talent
 I løpet av de to siste årene har vi trolig fått frem det 
største talentet av dem alle – nemlig unge Tonje Daffin-
rud. Hun har allerede gjort seg bemerket i en rekke 
turneringer både hjemme og ute.

Godt renommé
 På 1990-tallet arrangerte Vestfold Golfklubb, i 
tillegg til Vestfold Open, også Nordisk mesterskap i 
Rotarygolf i 1981 og 1989 i tillegg til EM for Seniorer 
i 1995. Dette var et stort løft for klubben, ikke minst 
fordi det den gangen var ganske uvanlig at en norsk 
golfklubb arrangerte turneringer med internasjonal  
deltakelse. Turneringene bidro naturlig nok til at klub-
ben fikk et meget godt renommé i golf-Norge.

Nye aktører
 Etter tusenårsskiftet kom det er rekke store golf-
sponsorer på banen. De satset på større turneringer. En 
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av de viktigste var P4 Tour. Dette er fremdeles en av de 
viktigste eliteturneringene i Norge.

Challenge Tour
 Etter at Vestfold Open med tiden ble avviklet, fikk 
Vestfold GK tildelt sin første P4 Tour i 2001. Turner-
ingen kom tilbake til klubben i 2005. Kronen på verket 
ble imidlertid satt med gjennomføringen av Challenge 
Tour-turneringen Norwegian Open i 2004 med del-
takelse av spillere fra 25 nasjoner og en total premie-
pott på ca 1 million kroner.

Travelt i 2005
 2005 ble et meget travelt turneringsår for klubben. 
I tillegg til P4 Tour hadde klubben også ansvaret for 
NM Mid-Amatør. Dette er en eliteturnering for lan-
dets beste spillere over 35 år. I tillegg hadde vi ansvaret 
for Lag-NM for de beste seniorene, herrer over 55 år 
og damer over 50 år. 
 Når det for øvrig gjelder Norsk Seniorgolf, har 
Vestfold Golfklubb arrangert turneringer for denne 
kategorien spillere de 5 siste sesongene. Enten i form av 
regionturneringer, uttaksturneringer til internasjonale 
oppgaver eller finaleturneringer. I 2006 ble Tourfinalen 

for de to beste klassene arrangert av Vestfold GK. 
Finalen gikk over to dager.

NM og Kongepokaler
 Når klubben i 2008 skal arrangere sesongens mest 
prestisjetunge golfturnering her i landet -  NM Herrer 
og Damer individuelt - er det både en anerkjennelse 
av klubben som profesjonell arrangør og en bekreftelse 
på at vi har en av de beste mesterskapsbanene i landet. 
Det vil bli utdelt både medaljer og Kongepokal i begge 
klasser. 
 NM-arrangementet i 2008 er på mange måter et 
resultat av klubbens målsetting om å arrangere minst 
én stor eliteturnering hvert år.
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Slik rapporterte klubbens eget organ Golfer’n fra Challenge Tour turner-
ingen Norwegian Open i 2004.



Hopplandslagets årlige
samling i Vestfold
Det er en kjent sak at mange av landets toppidrettsutøvere har golf som 
fritidsidrett. Blant annet er mange av toppene i alpint og skihopp ofte å se på 
landets golfbaner. Flere bruker golfsporten som en hyggelig del av forbere-
delsene og oppladningen i sommerhalvåret.

 En rekke fotballspillere er også dyktige golfspillere 
med lave handicap, blant annet Steffen Iversen fra 
Rosenborg og TV-kommentator Mini Jacobsen. Golf 
gir en ypperlig trening i konsentrasjon og presisjon, sier 
de fleste av dem.
 Vårt dyktige hopplandslag, under ledelse av Mika 
Kojonkoski, har gjennom flere år hatt faste samlinger 
på Vestfold Golfklubbs bane. Det er Hoppsportens 
Venner som i samarbeid med laget har valgt Vestfold 
som egnet bane for samlingene.
 Det er blitt en tradisjon at landslaget, spesielt 
inviterte og ledere gjennomfører en golfturnering i 
løpet av siste halvdel av august. I  2007 var de fleste av 
landslags-hopperne med på samlingen. I tillegg møtte 94

Fra venstre: Roar Ljøkelsøy, Jon Aaraas, Anders Wilberg, Tom Hilde og Bjørn Einar Romøren.

flere av våre tidligere landslagshoppere til vennskaplig 
dyst med den yngre garden. 
 Det er en imponerende hcp-standard blant landets 
beste skihoppere og ledere. Av dem som var med på 
2007-samlingen kan vi nevne:

 Andreas Vilberg, Bærum hcp: 9,1,
 Tom Hilde, Asker hcp: 29,5,
 Bjørn Einar Romøren, Kjekstad hcp: 9,6,
 Mika Kojonkoski, Kuopio hcp:14,0,
 Roar Ljøkelsøy, Trondheim hcp:9,9
	 Bjørn	Wirkola,	Byneset	hcp:	9,8
 Per Bergerud, hcp: 34 og
 Clas Brede Bråthen, Kongsberg hcp: 4,8.
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Med melk og brød
i hånda på første tee
Vestfold Golfklubb hadde en fantastisk periode på 1990-tallet. Mange av  
klubbens elitespillere var helt i toppen i Norge og gjorde seg gjeldende både 
nasjonalt og internasjonalt. Ikke minst som klubblag.

 Morten Andreassen under lag-EM i 1995:

 De toneangivende spillerne var Morten Hagen, 
Morten Andreassen, Tom Arne Tollefsen, Sturla 
Larsen og André Blom. Ingen av dem klarte å erobre 
norgesmestertittelen, men Morten Andreassen klarte 
andreplassen under NM i Arendal i 1995 og Tom Arne 
fikk tredjeplassen i Borre i 1996.
 Det var imidlertid som klubblag Vestfold GK 
gjorde det best. De var enestående her i landet på hele 
1990-tallet. Det unge, fremadstormende laget deltok 
i en rekke turneringer nasjonalt og internasjonalt. 
De unge vestfoldguttene fikk oppleve en rekke mor-
somme og begivenhetsrike stunder rundt i Europa. De 
minnene som kanskje huskes best, i alle fall av spillerne 
selv, var de to av fire Europamesterskap laget var med 
på i 1994 og 1995. 

Eksotisk fra nord
 - At det var et lag med fra Norge, ble blant mange 
av våre konkurrenter regnet som eksotisk. Vi ble sett 
på som en raritet i turneringen. Omtrent som om et 
afrikansk lag skulle stille med stafettlag på ski.
 Våre konkurrenter fra Frankrike, og delvis Eng-
land og Skottland, mente det var naturstridig at det 
kunne spilles golf i Norge. I alle fall i november – den 
måneden som mesterskapene vanligvis spilles i.  
– Gikk det ikke isbjørner i gatene i flere byer i landet, 
var spørsmål som lå på konkurrentenes lepper, forteller 
Morten Andreassen som var med på de begivenhetsrike 
turneringene i Portugal, Spania og Italia.

Green på veggen
 I ettertid har vi fått oss mang en god latter etter det 
vi opplevde i Portugal. Ved det ene tilfellet ledet laget 
vårt etter to dagers spill. De andre lagene skjønte ingen 
ting. Var dette virkelig mulig ? 

96 Morten Andreassen har glade minner fra glansdagene på 
1990-tallet.



Vår lagleder, Tom Barland ble spurt av en av de britiske 
lederne hvordan vi trente i Norge. Var det ikke mye snø 
i landet, og hvordan kunne man da trene golf?
 Barland var kvikk med leppa og repliserte: Jo, det er 
riktig at det er en del snø i vinterhalvåret i Norge. Men 
vi får da trent. Men hvordan ? spurte briten. Vi har 
malt en green på veggen, og spillerne gjør innspill mot 
den malte greenen fra seks meters avstand. Det funker 
ganske bra. De er blitt flinke med innspill, sa Barland.

Mye latter
 Vi var på dette tidspunktet på det niende hullet, et 
par 4 hull, og både Tom Arne og Morten Hagen hadde 
slått andreslaget helt nært til pinnen.
 - Jøss, det var bra, sa briten og la til: Men han der 
– og han pekte bort mot meg som du skjønner ruvet 
litt i terrenget.
 - Han klarer nok ikke denne utfordringen, la han 
lakonisk til.
 Jeg hadde slått utslaget langt utenfor fairway 
– sikkert 30-40 meter -  og ballen lå i en sanddyne om 
lag 150 meter fra pinnen. Briten la ikke skjul på en viss 
skadefryd fordi jeg måtte gjøre en kraftig, kontrollert 
hook rundt noen trær for å nå pinnen.
 Smilet stivnet da jeg la ballen rundt en meter fra pin-
nen, forteller Morten Andreassen.

Kommandert jogging
En annen episode jeg husker godt fra Portugal, var da 
vi lå som nummer to i konkurransen og skulle gå ut i 
lederballen den nest siste spilledagen.
 Vi bodde på et annet hotell enn våre konkurrenter 
og vi fikk ikke startlistene til vårt hotell. Vi forutsatte 
at vi skulle gå i lederballen og starte sist. Og fordi Tom 
Barland visste at det tok litt tid for meg å bli varm i min 
store kropp, ble jeg kommandert ut på en joggetur på 
morgenkvisten før frokost. Han visste at jeg var litt treg 
på morgenen.
 Vi gjennomførte joggeturen og var på vei hjem til 
hotellet da Barland plutselig kom på at vi året før måtte 
gå ut tidlig, til tross for at vi var i lederballen. Det ble 
nemlig skiftet litt på hvordan man arrangerte starten. 
Sporenstreks jogget han bort til det andre hotellet og 
oppdaget til sin store forskrekkelse at vi skulle gå ut 
tidlig.

Melk og brød på tee
 Han kom pesende mot meg og nærmest skrek: Vi 
har utslag om vel 20 minutter !
 Jeg sto i dusjen og var helt bløt etter joggeturen og 
bare grabbet til meg klærne, utstyret og røsket med meg 

et brød og en flaske melk fra hotellets frokostbord. Jeg 
hadde jo ikke spist.
 Vi rakk utslaget med et nødskrik. Men de to lagene 
vi gikk sammen med i lederballen trodde jeg var mer 
eller mindre gal. For i hånda hadde jeg fortsatt melke-
flasken og brødet da jeg sto på første tee for utslag.
 Det eksotiske innslaget fra det høye nord hadde slått 
til på ny, var omkvedet.
Undringen ble ikke mindre da vi ledet hele turneringen 
etter ni spilte hull.
 Vi klarte ikke helt å sluttføre det gode spillet, men vi 
havnet til slutt på en flott tredjeplass etter Frankrike og 
Tyskland. En herlig historie å tenke tilbake på, forteller 
en lattermild Morten Andreassen.       

97Klubbmester Tom Arne Tollefsen kan også med fryd se tilbake på den 
tiden Vestfold GK var et av Europas beste klubblag



- Vestfold kan 
bli golfernes 
paradis

- Alt ligger til rette for at Vestfold kan 
bli golfernes paradis i Norge. Som 
landets minste fylke med et land- 
arealet på vel 2200 kvadratkilometer, 
kan du på under en time nå alle golf-
banene. Vi bør derfor søke samarbeid 
med de øvrige golfbanene og profilere 
golffylket Vestfold både nasjonalt og 
internasjonalt.

 Head pro George W. R. Beal:

 Det er head pro George William Robert Beal (52) 
som sier dette. Beal har vært head pro, eller club profes-
sional som det heter i England, i Vestfold Golfklubb 
i hele 27 år. Han mener at samarbeidet må skje både 
mellom de ulike pro-ene og klubbene. Blant annet bør 
et samarbeid kunne gjøres gjeldende med hensyn til 
innkjøp – og ikke minst i profilering av de til sammen 9 
banene i Vestfold. Antallet baner i Vestfold øker  til 10 
når banen til Sandfjord Golfklubb er ferdig.
 - I Norge er det ikke vanlig at man er head pro i en 
og samme klubb så lenge som jeg har vært i Vestfold. 
Men i England er det normalt at proen og klubben 
følges gjennom mange år. Jeg har på en måte adoptert 
de britiske tradisjonene til Vestfold.  Men jeg er ikke 
alene med over et kvart århundre i en og samme klubb. 
Også head proen på Bogstad, Stephen Newey har like 
lang fartstid i en og samme klubb. 

Familiens sorte får
George Beal kom til Norge og Vestfold i 1980. Han 
er oppvokst  i Essex, nordøst for London i en familie 

som hadde lite med golf å gjøre. Faren arbeidet som 
formann i det lokale bryggeriet (Allies Breweries) mens 
moren var hjelpepleier. George er eldstemann i en 
søskenflokk på seks. Han bestemte seg allerede tidlig i 
tenårene for å satse på en karriere i golf. Foreldrene var 
ikke spesielt begeistret for hans yrkesvalg, og han ble av 
den grunn regnet som familiens sorte får. Han slo sine 
første golfslag som 13-åring, og gikk løs på utdannin-
gen som pro allerede da han var 15.

Høyskolegrad
 I England er det krav om obligatorisk utdanning 
og eksamen for å kunne jobbe som golfpro. Utdan-
nelsen strekker seg over 5 år. I løpet av de 3 første årene 
i utdannelsen må du klare flere topplasseringer på 
turneringer for profesjonelle spillere. Dersom du ikke 
kommer inn blant topp 10, kan du bli kastet ut av ut-
danningsprogrammet. De to siste årene av utdannelsen 
skjer i samarbeid med en etablert, profesjonell head pro. 
I England blir head pro-eksamen klassifisert på linje 
med en grad på høyskolenivå. 8. november 1974 ble 98

George Beal er inne i sitt 
28-ende år som head pro i 
Vestfold Golfklubb



George Beal kvalifisert som profesjonell pro. Han
var bare 19 år og en av de yngste som har klart  
eksamen. 

Strabasiøs reise
 George hadde egentlig tenkt seg til USA som teach-
ing pro da han en aprildag i 1980 fikk en telefon fra 
vennen og head pro Keith Dudman i Vestfold Golf-
klubb. Dudman spurte om George kunne tenke seg å 
komme til Norge som assistent. George hadde aldri 
vært utenfor England og trakk litt på forespørselen fra 
kameraten i Norge. Dudman argumenterte da med 
at det kun var 1000 miles til Norge – mens det var 
10.000 til USA.
 Den 25-årige Beal sa omsider ja til tilbudet og fikk 
beskjed om at klubben hadde ordnet med reise til 
Norge. Han skulle få være med et norsk containerskip 
som skulle kaste loss fra Harwich med kurs for Oslo. 
Turen var beregnet til å ta et døgn. Men skipet kom 
ut i full storm og måtte to ganger innom Skottland før 
Nordsjøen kunne krysses. Reisen tok hele tre døgn før 
han kunne gå i land i Oslo. 
 - Det var en fæl reise, sier Georg og legger til at han 
ble overrasket over hvor grått det var i Norge. - Jeg var 
vant til et bølgende, grønt landskap i England, og syntes 
det var rart at det ikke var frodigere i Vestfold i april, 
sier han.

God velkomst
George ble overveldet over hvordan han ble mottatt i 
Norge.
 - I England var det tradisjon med én servering når 
vi spiste middag. Da jeg ble invitert til middag hos 
Vikki og Tor Melsom noen uker etter fremkomsten til 
Vestfold, forsynte jeg meg derfor rikelig da maten kom 
på bordet. Det var første gang jeg ble invitert hjem til 
en norsk familie på middag.
 Men hovedretten ble servert hele tre ganger og jeg 
torde ikke å la være og forsyne meg hver gang. Og da 
det også ble servert dessert, visste jeg ikke hva jeg skulle 
gjøre. Jeg tror jeg aldri har spist mer enn jeg gjorde den 
gangen. 
 Beal roser alle han har møtt gjennom årene i Norge. 
Han er takknemlig for den enestående gjestfriheten 
han har opplevd i Norge. Det tok ikke lang tid før han 
fikk et stort nettverk av venner og bekjente. Han følte 
seg velkommen fra første dag. 

Ett år i Østfold
 George Beal fortsatte som assistent for Keith Dud-
man i tre år. I 1983 fikk han imidlertid tilbud om å bli 
head pro i Borregård GK. Å få tilbud om jobb som 
head pro som 28-åring, var ikke hverdagskost selv for 

en ambisiøs brite. Han aksepterte tilbudet og dro over 
Oslofjorden til den tradisjonsrike klubben i Østfold. 
Der klarte han å rekruttere hele 180 nye medlemmer til 
klubben i løpet av ett år. Samtidig trente han frem  
elitespilleren Gard Midtvåge til å bli norsk mester i 
1983. 
 - Jeg stortrivdes i Borregård. Men da jeg allerede 
etter ett år fikk tilbud om å bli head pro i Vestfold, var 
ikke valget så vanskelig. Det fristet mer med klar sjøluft 
og landlige omgivelser i Vestfold enn odøren i Bor-
regård. Dermed dro jeg tilbake til Vestfold.

Pro-shop og bolig
 I de første årene i Vestfold hadde George Beal både 
bolig og pro-shop i den gamle hytta som står ved 
utslagsstedet ved Hull 10, Annero. Som ny head pro 
hadde George en klar målsetting: Medlemstallet i klub-
ben måtte økes. 
 - Vi satte i gang en omfattende vervekampanje.  
Vi ga blant annet tilbud om gratis prøvemedlemskap 
det første året. I tillegg hadde vi 10 timers Grønt Kort 
Kurs over tre kvelder for 75 kroner. I løpet av relativt 
kort tid – det vil si 2-3 år – var medlemstallet økt til 
1000. Medlemstallet var rundt 400 da jeg kom til  
klubben i 1980.
 Med et såpass høyt antall medlemmer bedret øko-
nomien seg og klubben kunne gå i gang med planleg-
ging av et nytt klubbhus. Det sto ferdig i 1987 og jeg 
kunne flytte pro-shopen inn i det nye bygget. Inntil da 
hadde klubbhuset vært Rødstua – den lille, røde huset 
like ved tee nr 1 - og jeg hadde pro-shopen i Annero.

Godt samarbeid
 George Beal sier at det gjennom alle år har vært 
et godt og konstruktivt samarbeid mellom ham og 
ledelsen i klubben. – Vi har hele tiden hatt felles mål. 
Derfor har samarbeidet vært tett og godt. Jeg har følt 
meg som en del av klubben gjennom alle år. Klubben 
har blitt som en stor familie for meg. Da jeg kom til 
Vestfold for 28 år siden, trodde jeg ikke at dette ville 
bli min arbeidsplass gjennom så mange år. At jeg har 
blitt her så lenge, er et bevis for at jeg har hatt det godt 
og trives her. Jeg har bodd i Vestfold over halvparten av 
mitt voksne liv.
 - Frister ikke en pro-tilværelse i England?
 - Nei. Jeg kommer nok til å bli i Norge. Her har jeg 
både familie og venner. Jobben i Vestfold Golfklubb 
har blitt en livsstil. Jeg har fått hundrevis av venner og 
kjente, og jeg får stadig vekk nye og positive opplevelser. 
Tenk bare på at jeg for enkelte familier nå har under-
visning både til tredje og fjerde generasjons golfspillere. 
Klubben har blitt en del av meg og hverdagen min,  
sier George Beal.
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- Bedre økonomi 
med utleie
enn å dyrke korn

- Jeg er godt fornøyd med at Vestfold 
Golfklubb legger beslag på om lag to 
tredeler av eiendommen Tufte Gård. 
Det er bedre økonomi for meg å leie ut 
de 750-800 målene til golfbane enn at 
jeg skulle dyrket korn på området. 

 Helge Hammelow-Berg:

  Det er grunneier Helge Hammelow-Berg (59) 
som sier dette. Han er annen generasjons grunnutleier 
til Vestfold GK, men er samtidig niende generasjon i 
familien Hammelow-Berg som eier av den gamle og 
ærverdige gården i Stokke kommune. Familien har siden 
starten av Vestfold Golfklubb i 1958 leid ut store deler 
av gården til golfformål.
 Den vel 1200 mål store gården har røtter helt tilbake 
til vikingtid.  Det eldste navnet på gården sies å være 
Tofne Rudi, trolig en betegnelse etter den rødlige 
myrmalmen. Hovedbygningen på gården ble reist på 
1500-tallet, mens sidebygningen ble bygget rundt 1650. 
Hovedbygningen rommer i dag blant annet fire store 
stuer og bærer preg av å ha vært en bygning av betyd-
ning gjennom generasjoner.

Rytter til svenskekrig
 Hammelow-Berg kan fortelle at det ligger mye 
historie i veggene på den gamle gården. Han synes det 

er både moro og dyrt å holde de gamle bygningene ved 
like. Bygningenes og gårdens historie er også interessant 
lesning. 
 På slutten av 1500-tallet og begynnelsen av 1600-tal-
let eide for eksempel Ellev Halvorssøn Aarholt gården. 
Han var meget aktiv i datidens eiendomsmarked og 
skattet på et tidspunkt for i alt 10-12 gårdsparter. 
Under svenskekrigen i 1611-1612 ble han alene pålagt 
å utruste en rytter til feiden med svenskene. Det klarte 
han ikke og måtte betale 40 riksdaler for ikke å ha opp-
fylt plikten. Han ble etter hvert tvunget til å pantsette 
gården og mistet hele eiendommen i 1615. Det var først 
på midten av 1700-tallet at gården kom i familien Ham-
melow-Bergs eie.

Lærer og TV-kjendis
 Helge Hammelow-Berg er første generasjon som 
ikke selv har drevet gårdsdrift på eiendommen. Han 
er imidlertid utdannet agronom, men har i hovedsak 
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Gården til Helge Hammelow-Berg har røtter tilbake til vikingtiden.



arbeidet som lærer ved Tønsberg Handelsgymnasium 
og som programleder i TV Norge. Han har fagkretsen 
norsk i tillegg til engelsk og samfunnsfag fra Universite-
tet i Oslo.
 Det var min far, Jørgen Hammelow-Berg som ba meg 
om å ta agronomutdannelsen. Han påla meg å ta skolen. 
For sikkerhets skyld. Jeg var vel ikke mer enn passelig 
interessert, og skal ikke skryte på meg noen gode  
karakterer fra landbruksfagene. Jeg ble mer husket av 
rektor Hole for å ha satt opp to revyer på skolen enn at 
jeg var en mønsterelev. Men jeg besto eksamen. Etter 
agronomutdannelsen gikk turen til universitetet i Oslo.

Brøt med skolen
 Jeg jobbet som lærer ved Tønsberg Handels- 
gymnasium helt frem til 1990-1991. Jeg fikk innvilget 
halv stilling ved Tønsberg Handelsgymnasium i 1990 
og arbeidet samtidig 50 prosent som programleder i 
TV Norge. Da jeg ikke fikk fortsette med halv stilling 
i Tønsberg det neste undervisningsåret, ba jeg Halvor 
Flatland i TV Norge om å få fast kontrakt med fjern-
synsselskapet. Det fikk jeg. Siden har jeg ikke undervist 
som filolog, forteller Helge Hammelow-Berg som har 
vært ansvarlig for over 500 TV-programmer i TV-
kanalen. I dag arbeider han som freelancer, tekstfor-
fatter og deltar i diverse redaksjonsarbeid.
 Det er likevel teater som er hans største hobby 
ved siden av fotball. Han har gjennom mange år vært 
instruktør ved Tønsberg Amatørteater og har hatt ans-
varet for en rekke teater- og revyoppsetninger. Han har 
også gjort det sterkt på fotballfronten. Han debuterte på 
Eiks A-lag i 1. divisjon allerede som 17-åring (sesongen 
1965-66). Fremdeles spiller han litt fotball på hobbyba-
sis med gode fotballvenner.         

Jukset seg til seier
 Helge Hammelow-Berg har også spilt golf – men det 
var kun i ungdomstiden.
  - Jeg spilte en del golf da jeg var mellom 16 og18. 
Det var kona til Rolf Berthelsen som trente oss. Hun 
var veldig streng og sint – mens mannen var veldig snill. 
Om vinteren trente vi blant annet i den gamle Victoria-
salen på Hotell Klubben og på Reperbanen på Kaldnes. 
Men jeg ble ikke bitt av basillen – slik som min mor. 
Hun var en veldig ivrig golfspiller gjennom alle år. I dag 
er hun 93 år. Og jeg vil påstå at det er golfen som har 
gitt henne en så høy alder. 
 Sist jeg tok i en golfkølle var på midten av 1990-tal-
let.  Jeg spilte konkurranse mot Halvard Flatland – som 
er en pasjonert og god golfspiller – på Tjøme. Jeg klarte 
imidlertid å jukse så mye med spillet og slagene at jeg 
vant. Halvard ble fly forbannet. Han hater nemlig å 
tape. Sinnet gikk heldigvis fort over og vi er fortsatt 
gode venner.

Tar Taxi på golfbanen
 - Du tenker ikke på å ta opp igjen golfen?
 - Nei, jeg tror ikke det. På den annen side er jeg veldig 
glad for at jeg har en så praktfull golfbane nær sagt i 
hagen. Nesten hver eneste dag tar jeg med Taxi (dachs) 
og Frick (irsk fuglehund) på en tur rundt golfbanen. Det 
vil si på de utmerkede turstiene som ble laget i forbind-
else med utvidelsen av banen fra 18 til 27 hull i 2002. 
 At jeg tar hundene med på en tur rundt banen, har 
blitt en morsom vane for meg på flere måter. Ikke minst 
på grunn av navnene på dem. Det er mange som blir litt 
forfjamset og ser dumt på meg når jeg sier at jeg skal ut 
og ta Taxi på golfbanen...
 Byggingen av turveiene er jeg spesielt fornøyd med. 
De er jo til helårs bruk. Om vinteren kjører jo klubben 
til og med opp løyper rundt hele banen og jeg kan bare 
registrere hvor mange mennesker som benytter seg av 
det fine turområdet.

Truet med saueslipp
 I det hele tatt synes jeg at samarbeidet med styret og 
ledelsen i klubben er bra. Det tror jeg var tilfelle også 
da min far levde. Men i mine yngre år var det ikke til å 
komme bort fra at jeg hørte at far og ledelsen i klubben 
hadde en del hissige diskusjoner. Men krangelen kan 
ikke ha stukket så dypt. I mange tilfeller satt de allerede 
neste dag i middagsselskap hos hverandre og hadde det 
helt fortreffelig.
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- Det sitter 
mye historie 
i veggene 
på gården, 
sier grun-
neier Helge 
Hammelow-
Berg



 Jeg husker spesielt godt én episode. Det var i forbin-
delse med greenutvidelsen på det gamle hull 2 – også 
kalt hjerteinfarkten etter at en eldre spiller døde i den 
bratte bakken opp mot greenen – at temperaturen ble 
ekstra høy. Far mente at klubben hadde tatt seg til rette 
inn mot skogen og grensen for det utleide området. 
Under diskusjonen i stua hørte jeg at far høylytt truet 
med å slippe alle sauene ut på banen om de ikke kom til 
en ordning. De kom tydeligvis til enighet. Sauene fikk 
aldri prøvd gresskvaliteten på fairwayene.
 For min egen del må jeg si at jeg hele tiden har hatt 
et fint forhold til styret og ledelsen i klubben. Vi fikk 
i stand en ny kontrakt i forbindelse med utvidelsen av 
banen – en kontrakt som omfatter hele området og 
ikke stykkevis og delt som tilfelle var tidligere. 
 I den gamle kontrakten, som min far fremforhandlet, 
tok man utgangspunkt i både korn- og gullpriser med 
hensyn til prisreguleringer. Reguleringene skjer ut fra 
helt andre og mer normale  parametere i dagens avtale.    

Tufte Kloster
 Opprinnelig var Tufte Gård et kloster, ifølge eldre 
skrifter gjengitt i Stokke bygdebok. Tidlig på 1400-tal-
let tilhørte deler av eiendommen Helliglegems Alter i 
Oslo domkirke, og var med andre ord delvis et kirke-
gods. Det kirkelige eierskapet fortsatte trolig helt frem  
til reformasjonen.
 Det finnes ikke skriftlig dokumentasjon om gården 
fra Middelalderen, og man vet derfor ikke hvem som 
eide gården sammen med Oslo domkirke. Fra 1592 er 
det imidlertid oppført en ny eneeier av gården, lens-
mann Klaus Duus. Først på 1700-tallet kom gården i  
Hammelow-Bergs eie ved at Mathias Berg kjøpte Tufte 
og Gile gård på auksjon for 2105 riksdaler.

Famillienavnet 
 I 1783 giftet Anders Mathiassøn Berg, sønn av 
Mathias Berg seg med Marie Hammeloe, datter av 
murmester Jørgen Hammeloe. Etternavnet til murmes-
teren ble skrevet på flere måter – både Hameloe, Ham-
meloe og Hammelow. Etter giftemålet bestemte paret 
seg for å ta etternavnet Hammelow-Berg. Familie-
navnet har siden fulgt slekten gjennom ni generasjoner.   
 Det var imidlertid ett slektsledd der man ikke brukte 
det opprinnelige navnet. Det var bestefaren til Helge 
Hammelow-Berg som bare kalte seg for Ragnvald Berg. 
Han var for øvrig ordfører i Stokke kommune og syntes 
at det fulle navnet var litt for prangende.
 Det skal også legges til at Tufte Gård også huset 
Stokke kommunes første sparebank på slutten av 
1800-tallet.  
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Småplukk

Ikke alle er like påpasselige med å ringe i bjella for å varsle neste flight 
om klar fairway.

Et fantastisk herlig kildevann kan tappes fra kranen like ved greenen 
til hull 10.



En levende
historiebok

 Ellen Bugge:

 Ellen Bugge er en av veteranene i Vestfold 
Golfklubb. Hun ble medlem i klubben i 1967 
og er fortsatt en ivrig spiller i en alder av 79 år 
(hcp 23). Ellen Bugge har satt spor etter seg 
i klubbens historie. Hun var en av få kvinner 
som kom med både i styre og stell på et tidlig 
tidspunkt, som varamann til styret fra 1978 og 
som styremedlem i to perioder fra 1982. Det var 
imidlertid ikke alltid like lett å være kvinne i en 
såpass mannsdominert forsamling.
 - Vi var mange jenter som var villige til å ta et tak for 
å utvikle og gjøre klubben bedre. De fleste arbeidet i 
stillhet uten å stikke seg frem. Men når sant skal sies, så 
ble kvinnene ofte satt til å gjøre det jeg vil kalle maurar-
beid. Uten hjelp og støtte fra alle jentene som gjennom 
tidene har vært arbeidsmaur, kunne jeg ikke utført det 
arbeidet for klubben som var forventet av meg som 
styremedlem og huskomitéformann, sier Ellen Bugge.

Historisk verdi
 Ellen Bugge har gjennom alle år vært en sterk og 
prinsippfast dame. Hennes pertentlighet og årvåkne 
blikk for hva som kunne få historisk verdi og betyd-
ning, har med full tyngde kommet til nytte i disse dager. 
Jubileumsbokens 50-års kavalkade, med gjennomgang 
av protokoller og årsberetninger fra klubbens start frem 
til i dag, hadde ikke vært mulig uten Ellen Bugges  
samlermani, eller rettere sagt: arkivariske innsats. 
 Hun har tatt vare på utrolig mye interessant ma-
teriale fra sine over 40 år i Vestfold Golfklubb. Bugge 
er nok den eneste som har en komplett samling av 
årsmeldinger, scorekort, dokumenter osv fra det meste 
av klubbens 50-årige historie. Alle dokumentene 
og sakspapirene er kommet henne i hende gjennom 
hennes virke som tillitsvalgt i klubben. Uten hennes 
nidkjære arbeid med arkivering og innsamling av his-
torisk materiale, ville mye av grunnlaget for boken om 

Vestfold Golfklubb vært tapt. Klubben skylder henne 
en stor takk for det arbeidet hun har nedlagt i over en 
mannsalder. 

Fabelaktig husk
 Ellen Bugge kan kalles en levende historiebok. Hun 
husker i minste detalj hva som har skjedd i klubben 
helt siden midten av 1960-tallet. Og hun vet også hva 
som skjedde i årene før hun ble medlem. Dersom noen 
skulle være i tvil om hva som var bakgrunnen for en el-
ler annen sak av eldre dato, er det bare å ta kontakt med 
Ellen Bugge. Hun vet som regel hva saken gjaldt, hvem 
som deltok i diskusjonene og hva som ble resultatet. 
 Det har vært diskusjoner omkring en rekke saker 
i Vestfold Golfklubb. Dette vet alle med noen års 
fartstid i klubben. Det ble i sin tid store diskusjoner 
om utbyggingen av banen til en fullverdig 18-hullsbane, 
bygging av nytt klubbhus, modernisering av banen 
rundt tusenårsskiftet, vanningsanlegg på fairwayene og 
etableringen av en egen 9-hullsbane. Alle sakene har 
vært gjenstand for heftige diskusjoner. Ellen Bugge har 
både bivånet og deltatt i flere av sakene.

Dommerkarriere
Ellen Bugge har også en lang karriere som dommer. 
Hun var med i det siste kullet av dommeraspiranter 
(1989) som måtte lære seg reglene både på engelsk og 
norsk.
 - Fordi vi var de første aspirantene som måtte lære 
oss reglene på to språk, måtte vi også ta del i en kritisk 
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Ellen Bugge (79) har lagt ned et betydelig arbeid for klubben  
i over 30 år.



gjennomlesning av reglene på norsk. Vi var til sam-
men 22 aspiranter på dette kurset, forteller Bugge.  
Den norske regelboken utkom første gang i 1988, og i 
en fornyet utgave i 1992. Før den tid brukte man den 
engelske regelboken ”Rules of Golf – The Royal & 
Ancient Golf Club of St. Andrews.”

Viktige verv
 Ellen Bugge satt to perioder i styret og ble den første 
kvinnelige lederen av banekomitéen. Men hun satt for 
øvrig seks år som varamann til styret – fire år før sty-
remedlemsperioden og to år i kraft av å være formann i 

banekomitéen. Det var dessuten under hennes for-
mannstid at utbyggingen av en ny og moderne drifts-
bygning ble gjennomført.

Jentene donerte
 Jentene i klubben gjorde mer enn en manns jobb i 
flere sammenhenger. De hadde gjerne en innfallsvinkel 
som var annerledes, og de gjorde sine egne prioriter-
inger. De hadde bestemte meninger om hva som var 
mest presserende. 
 Når det ikke var økonomi i klubben til å gjøre 
disse oppgavene, var det flere av jentene som ga egne 
penger til klubben for å få fortgang i saken. Elizabeth 
Lorentzen så for eksempel at det var et prekært behov 
for en ny Greenking-klipper. Derfor finansierte hun 
innkjøpet av en ny maskin. Pengene fra klubbens jenter 
var alltid øremerket til spesielle saker. Det var betin-
gelsen for donasjonene.

Ga styrehonoraret
 Også Bess Jahre var sjenerøs overfor Vestfold Golf-
klubb. Hun ville gjerne at det skulle se pent og ryddig 
ut rundt det nye klubbhuset, og ga derfor penger til en 
parkmessig opparbeidelse av området. Hun donerte 
også penger til innredning av det nye konferanserom-
met i det nye klubbhusets andre etasje og tepper til 
gulvene i det gamle klubbhuset, Rødstua. Bess Jahre 
mottok en årlig godtgjørelse som styremedlem i Anders 
Jahres Humanitære Stiftelse. Hun mente klubben 
hadde større behov for pengene enn hun selv. Gjennom 
flere år ga hun derfor honoraret videre til klubben. 
 Ellen Bugge syntes det var hyggelig at disse gavene 
ble kanalisert gjennom henne. Giverne ville nemlig 
ha garanti for at pengene ble brukt til de øremerkede 
formålene donator hadde plukket ut.
 Ellen Bugge var den eneste som kunne gi en slik 
garanti.  

104
Leder av banekomitéen Ellen  
Bugge i hyggelig passiar med  
driftssjef Hans Einar Rustan.

Ellen Bugge var en myndig dame som leder av banekomitéen. Her 
henger hun opp en plaket som sier at banen er stengt pga regnvær 
og flom.



105

 Aktualiteter i vår tid

Mange 10-talls medlemmer stiller hvert år opp for å gi en profesjonell 
marshall- og starterservice. Klart for delikat matauk i klubbens restaurant.
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Juniorsatsing
gir resultater

Vestfold Golfklubb har gjennom  
flere år drevet et omfattende rekrut-
teringsprosjekt for å få frem nye, 
unge golftalenter. Satsningen har  
allerede gitt resultater. 17 år gamle 
Tonje Daffinrud satte både seg selv 
og Vestfold Golfklubb på det norske 
golfkartet i 2007-sesongen. Hun gikk 
til topps i både Suzanne Junior  
Challenge, Titleist Tour i Kragerø og 
Kongsberg og P4 Tour i Larvik.

 I dag kombinerer Tonje Daffinrud golfidretten 
med studier på Norges Toppidrettsgymnas (NTG) i 
Bærum.
 Det er sportslig leder Johan Holmgren (33) som 
har hovedansvaret for at de mange unge talentene får 
nødvendig oppfølging og et profesjonelt trenings- 
opplegg i klubben. Ved inngangen til Jubileumsseson-
gen 2008 har han en stall på over 90 unge golfere som 
deltar på de ukentlige treningene. De treningsvillige 
unge spillerne er fordelt på 13 ulike grupper. Alderen 
på deltakerne varierer fra 6 til 20 år.

Vintertrening
 Gjennom hele vintersesongen har alle gruppene 
innendørstrening i Vestfold Golfhall. Det er satt opp 
faste treningstider i Golfhallen tre dager i uken frem 
til sesongen åpner på banen. Gruppene er inndelt i 
forhold til ferdighetsnivå og alder. Holmgren sier det 
er morsomt å trene en så stor gruppe av yngre spillere. 
Det er også positivt at så mange ønsker å satse på golf 
som konkurranseidrett.
 Rekruttene er som sagt inndelt i 13 ulike grupper – 
helt fra begynnernivå for 4 til 6-åringer - til elitespillere 
i 20-års alderen. 
 - Jeg synes det er prisverdig at Vestfold Golfklubb 
ønsker å satse såpass omfattende på unge, nye golf-
spillere. Historien har lært oss at de som virkelig  
kommer på et internasjonalt toppnivå, må starte i 
meget ung alder, sier Johan Holmgren som har arbeidet 
som sportslig leder i Vestfold Golfklubb siden 2003.

PGA-utdannelse
 Holmgren bestemte seg relativt tidlig i sin golfkar-
riere å satse på trenergjerningen fremfor egen proffkar-
riere. Derfor gikk han i gang med trenerutdannelsen 
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Sportslig leder Johan Holmgreen (33) leder klubbens satsning på yngre 
spillere. –Skal man nå et internasjonalt toppnivå må man starte i meget 
ung alder, sier han.
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Klubbens unge golfess, 
Tonje Daffinrud har 
spilt seg inn på et inter-
nasjonalt nivå allerede 
som 17-åring.

En av de mange  
juniorgruppene  
i Vestfold Golfklubb



allerede som 20-åring. Han har tatt alle avdelingene i 
PGA Sveriges trenerutdannelse – fra PGAs GTU-ek-
samen (Grunntrenerutdannelse) til HTU, som er den 
høyeste utdannelsen man kan ta innenfor PGA Sverige 
systemet. Han har jobbet som pro i en rekke svenske 
klubber før han søkte seg til Norge og Vestfold.

Her er teamene
 Det er Holmgren som har satt opp de forskjellige 
treningsgruppene. På toppen er det Team Elite som 
spiller på P4 Tour, Challenge Tour og Europa Tour. 
Deretter kommer Team 2008 som er elite juniorer på 
13-20 år som spiller Titleist Tour. Videre er det Team 
2010 for spillere i aldersgruppen 11-16 år og som 
spiller B Tour.
 Under de øverste lagene kommer to ulike satsnings-
grupper, henholdsvis gutter og jenter i alderen 11 til 
13 år med Hvitt Kort og som spiller konkurranser - og 
gutter og jenter 10-12 år som har Hvitt og Grønt Kort 
som også spiller konkurranser.
 Det er også satt opp en gruppe for gutter med GK 
i alderen 12-14 år. Disse har som mål å komme opp i 
gruppen over for å få delta i konkurranser. Team 2012 
er en jentegruppe av GK-spillere som kan spille D 
Tour, og som har som målsetting om å få spille B Tour 
i 2010.

9-hullsbanen viktig
 I tillegg til de overnevnte gruppene er det satt opp 
7 ulike nybegynnergrupper, både for jenter og gutter i 
alderen 4 til 11 år.
 Johan Holmgren sier at det hadde ikke vært mulig 

med en så bred satsning på unge spillere dersom ikke 
klubben hadde hatt 9-hullsbanen til rådighet. -  Even-
tyrskogen og det store og varierte treningsområdet 
betyr utrolig mye for oppfølgingen av de yngre spill-
erne, sier han.      
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Det er ingen ting å si 
på rekrutteringen av 
nye, unge golfspillere. 
Det gjelder både for 
jenter og gutter – helt 
ned til 6-8 års alderen.

Årets juniorspillere i Vestfold GK 2007. Fra venstre: Stian Thorød 
Smedsrud (18), sportslig leder Johan Holmgren, Tonje Daffinrud (17) 
og Joachim Leegaard (19).



Optimistisk  
fremtid for norsk
golfsport

Golfsporten har opplevde en  
eksplosiv vekst i Norge de siste 
to 10-år. Antall golfspillere har 
økt fra rundt 15.000 til nærmere 
120.000. Samtidig har antall klub-
ber økt fra rundt 40 til over 200. 
Spredt over det ganske land. Har 
den fantastiske veksten skapt en 
overoptimistisk fremtidstro?

 Optimismen har i alle fall materialisert seg i en rekke 
nye utbyggingsprosjekter med økt banekapasitet som 
resultat. Imidlertid uteblir den forventede tilgangen 
av nye spillere, og golf-Norge har beveget seg inn i en 
periode med mulig overkapasitet og lavere belegg på 
banene. Resultatet har blitt sviktende økonomi for flere 
klubber. 

Trekk pusten
 I ettertidens forklarende lys, kan det gjerne sies at 
man burde ha sett at veksten en gang måtte flate ut. 
Man burde kanskje ha trukket pusten og ventet.  Det 
er imidlertid ingen gode forklaringer på hvorfor den 
fantastiske utviklingen golfsporten opplevde, plutselig 
stoppet opp. Kanskje må en ty til den generelle S-
formede utviklingskurven som forklaring, og akseptere 
at oppgangstider gjerne følges av stagnasjon og sågar 
nedgangstider. Ingen trær vokser som kjent inn i him-
melen.
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I begeistring
 Det er imidlertid et faktum at golftettheten målt 
i antall golfspillere i forhold til totalbefolkningen, er 
langt høyere i Sverige enn i Norge. Det er imidlertid 
ikke riktig å sammenligne Norge og Sverige på denne 
måten. Befolkningsstrukturene er så forskjellige. I 
Norge er befolkning spredt – bortsett fra på Østlandet 
- i mer grisgrendte strøk. Det er bare Østlandsområdet 
som kan oppnå et forholdstall på svensk nivå.
 Man kan derfor spørre seg om kvaliteten på 
markeds-analysene når nye baner i ren begeistring 
og med henvisning til en galopperende vekst i antall 
utøvere, er blitt prosjektert. Lang planleggingshorisont 
kan kanskje ta noe av skylden for at stagnasjonen ikke 
er blitt fanget opp. Det burde trolig blitt stilt spørs-
målstegn ved markedsgrunnlaget for mange av  
etableringene som har funnet sted det siste 10-året.

Mange unge ønsker å satse på golf som konkurranseidrett.



Analysesavn
 Her er vi kanskje inne på et interessant poeng. Har 
aktørene på tilbudssiden - det vil si klubbene, forbun-
det og baneutviklerne - gjort et tilstrekkelig forarbeide 
med hensyn til hvordan man skal trekke til seg yt-
terligere brukere av de mange banene som etter hvert 
dukket opp?  Det er vel ingen tvil om at kostnadene 
ved å utvikle og drifte nye baner er betydelige, og at en 
økonomisk forsvarlig drift krever store årlige inntekter 
for å få økonomien til å gå rundt.
 Spørsmålet er om man på forhånd  har foretatt 
tilstrekkelige nok økonomiske analyser av inntektssiden 
til å rettferdiggjøre alle nyetableringene. I den økono-
misk teorien rundt tilbud og etterspørsel, vil økt tilbud 
måtte møtes med prisreduksjon for å lokke frem nye 
kjøpere eller etterspørrere av varer og tjenester.

Reduserte priser?
 I realiteten har mange av etableringene de senere 
årene forutsatt kostbare inngangsbilletter og årlige 
kontingenter som ikke har vært forenlig med betalings-
villigheten. Det nødvendige antallet nye golfspillere har 
uteblitt.
 Skal golfsporten ekspandere ytterligere som en 
folkesport, må kostnadene ved å utøve sporten heller 
reduseres enn økes. 

 I tillegg må vi få frem at golfsporten medfører 
så mange flere fordeler for utøverne enn det andre 
konkurrerende idrettslige og sosiale aktiviteter kan 
oppvise, at golf blir et mer naturlig valg for en stadig 
større andel av befolkningen. 

To utfordringer
 Med andre ord står golfsporten generelt foran to 
store utfordringer. På den ene siden må golfsporten 
redusere kostnadene for medlemmene dersom med-
lemsantallet skal øke som skissert i Virksomhetsplanen 
til Norges Golfforbund (en årlig vekst på  tre prosent). 
I tillegg må nye utøvere finne fordelene eller opplev-
elsene ved å bedrive golfaktivitet større enn i andre 
aktiviteter. Med andre ord store utfordringer. Men de 
er ikke uoverstigelige.

Stor gruppe uteblir
 I et tidsklemme-perspektiv må man også finne 
løsninger og tilbud som kan tiltrekke seg store grupper 
som i dag er underrepresentert, nemlig aldersgruppen 
20 – 40 år. For denne gruppen er det utdannelse, fami-
lieetablering, småbarn, karriere, økonomi og det faktum 
at golf er tidkrevende, som trekker i negativ retning. 
Man finner ikke tid og anledning til å benytte de mange 
flotte golfanleggene i det ganske land.
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Premiebordet til klubbmesterskapet. Det skal kjempes om premier i en rekke klasser.



Større mangfold
 Norges Golfforbund har følgende visjon: Golf – en 
idrett for alle. Vestfold Golfklubb har en visjon som er 
avledet av dette: Golf for alle.
 Mens NGFs visjon begrenser seg til golf som idrett, 
har vår visjon et fremtidsbilde av golf som rommer flere 
brukermotiver og opplevelseselementer. Vi tenker på 
golf både som idrett, relasjonsbygger, sosial aktivitet 
og helsebringende fritid som går på tvers av kjønn og 
generasjoner.
 Med andre ord: Vi  må se på golfsportens som en 
egnet aktivitet for et mangfold av brukermotiver. Dette 
må  formidles til de mange potensielle golfspillerne som 
finnes der ute.

Nye brukermotiver
 Hva er det som tilsier at Golf-Norge i årene fremov-
er skal kunne oppleve en ny vekst gjennom nyrekrut-
tering? Og kanskje nærme oss vårt nabolands relative 
andel av golfspillere i forhold til den samlede befolknin-
gen. Hvilke utviklingstrekk i samfunnet generelt ser vi 
i tiden som kommer som vil styrke og fremme golfens 
posisjon som folkeidrett?
 Vi ser at ord som helse, miljø, rekreasjon, spenning, 
økonomi og opplevelse representerer ulike bruker-
motiver som kan forsterke golfens positive fremtids-
utsikter.

40.000 nye spillere
 I NGFs virksomhetsplan er det satt opp en målset-
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ting om tre prosent årlig vekst i antall golfspillere. Med 
utgangspunkt i dagens 120.000 spillere, skal tilveksten 
de nærmeste ti årene da bli 40.000 nye spillere. Dersom 
et slikt scenario er troverdig, vil nok nattesøvnen til 
mange baneeiere og golfklubber i Norge bedres. Den 
målsatte veksten vil kunne gi Golf-Norge mellom 100 
– 150 millioner friske kroner i årlige økte inntekter 
mot slutten av den kommende 10-års perioden. 

Optimismen rår
 Er  det realistisk med tre prosent årlig vekst?  
Ja, vi tror det.
 Dersom vi ser på befolkningsutviklingen i årene 
fremover, kan vi forutsi en stadig økende andel eldre. 
Mange av dem vil nok finne veien til golfsporten som 
en helsebringende og morsom aktivitet. Vi vet også 
at den voksne befolkningen har en relativ solid pri-
vatøkonomi. I tillegg er det økt fokus på helse, miljø og 
økt fritid. Alle disse faktorene tilsier en økt tilstrøm-
ning av nye spillere.
 Vi kan dernest forvente økt interesse og mediefokus 
på golfen som global idrettsgren. Ikke minst etter at 
Norge har fått en av de absolutte stjernene i verdens-
toppen, Suzann Pettersen. Dette vil opplagt tiltrekke 
seg både yngre og eldre utøvere.
 Og dersom vi ser golf i et helseperspektiv, vil også 
dette være en faktor med tanke på nyrekruttering. 
NGF-prosjektet Golf – Grønn Glede – er en klar 
dokumentasjon på golfens egnethet som en helsebrin-
gende aktivitet.

Fra premieutdelingen i klubbmesterskapet.



Satser på de eldre
Vestfold Golfklubb har vært aktivt med i Norsk Seniorgolf fra første dag. NSG 
ble etablert i 1989 og har følgelig 20-års jubileum som organisasjon i 2009.  
I Vestfold GK har man hele tiden ønsket å utvide tilbudet og mulighetene for 
godt voksne golfspillere – både med hensyn til instruksjon og turneringer  
nasjonalt og internasjonalt.

 For å bli medlem i Norsk Seniorgolf må du ha fylt 
henholdsvis 50 år for damer og 55 år for herrer. NSG 
har gjennom mange år kunnet tilby medlemmene en 
rekke fordeler til en meget rimelig penge – og en serie 
med turneringsmuligheter. Både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt.

Flere NM-titler
 Vestfold GKs seniorer har gjennom mange år gjort 
det skarpt både i lagkonkurranser og individuelt. Blant 
annet har Bjørn Rønning tatt NM-tittelen både i 2000, 
2003 og 2007. I tillegg ble Knut Frølich norgesmester i 
eldste klasse i 2006 og 2007 – mens Solveig Moen tok 
NM-tittelen for damer i 2007. Vestfold GK stiller med 
flere herre- og damelag til Lag-NM hvert eneste år.
 Foruten dette har flere av Vestfold GKs medlemmer 
representert Norsk Seniorgolf  både i landskamper og 
i internasjonale mesterskap. Bjørn Rønning har flere 
topp 10 plasseringer i Europamesterskapet. 

Kan femdobles
 Vestfold Golfklubb har 59 aktive medlemmer i 
NSG. Men seniorkomiteen ønsker å få langt flere med-
lemmer med i organisasjonen. Ut fra medlemslistene 
i klubben burde medlemspotensialet være fem ganger 
så høyt. Klubben ønsker å tilrettelegge og forbedre 
forholdene for seniorgolf i tiden fremover. 
 NSG arrangerer hvert år NSG Senior Tour, en 
turneringsserie på ca 90 turneringer gjennom hele 
sesongen og over hele landet, unntatt Nord-Norge. Her 
har spillere fra Vestfold GK gjort seg godt bemerket i 
en årrekke. Det arrangeres også en årlig NSG Lagserie 
Matchspill – en av de morsomste formene for golf. 
Vestfold GK har gjennom flere år stilt med flere lag.
 I 2007 var vi representert med i alt 4 lag – som alle 
bet godt fra seg. Interessen for lagspill er nå så stor at 

det vil bli divisjonsspill fra 2008. Her stiller Vestfold 
GK med hele tre lag i 1. divisjon og det er mye som 
tyder på at klubben klarer å mønstre to lag i 2. divi-
sjon, altså totalt fem lag. Det kan ingen andre klubber 
matche. 
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Solveig Moen ble Norgesmester i Seniorgolf i 2007. Hun er en av flere 
fra Vestfold GK som har gjort det sterkt i Norsk Seniorgolf.



Norden på toppen i antall  
golfspillere
Norden ligger på Europa-toppen i antall golfspillere i forhold til folketallet.   
Til sammen er det mer enn 900 golfbaner i Norden, og nesten 1 million  
registrerte golfspillere. Ved siden av Nord-Amerika er Norden et av de mest 
utviklede golfområdene i verden i forhold til folketallet.

 I jubileumsåret vårt er det ca. 120 000 golfspillere i 
Norge. Det utgjør 2.7 % av befolkningen, mot  0.7%  i 
gjennomsnitt for hele Vest-Europa. Helt på topp ligger 
Sverige med 6.1 % av befolkningen. Det vil si at hver 
16. svenske spiller golf.  Nest høyest andel har, kanskje 
overraskende for mange, Island med 5.3 %.  Danmark 
og Finland har nesten like stor andel golfspillere av 
befolkningen som Norge. 
 Det er utredningsselskapet KPMG som har ana-
lysert det europeiske golfmarkedet i rapporten Golf 
Benchmark Survey 2007.  Vi har fått tillatelse til å 
gjengi deler av undersøkelsen som omfatter 1500 baner 
i 48 land i Europa, Midtøsten, Karibia, India og Sør-
Afrika.  Undersøkelsen omfatter 260 baner i Norden. 

Norge er dyrest  
 Norge har de høyeste green fee prisene i Norden, 
omtrent på samme nivå som England og Irland. 
Gjennomsnittlig green fee i Norge er 360,- kroner på 
hverdager og 470,- kroner i helgene.  Snittet i Norden 
som helhet er tilsvarende 290.-  og  320.- kroner. 
Det er nordmenn og dansker som er mest optimistisk 
i Norden. Mellom 85 og 90 % av baneeierne i de to 
landene ser positivt på fremtiden. Dette står om mulig 
i kontrast til at bare 47 % av klubbene i Norge går med 
overskudd, mens 35 % går i null og 18 % taper penger. 
Islendingene er de mest pessimistiske med hensyn til 
fremtiden. 

Flest medlemmer i Norge
 Det gjennomsnittlig medlemstallet i nordiske golf-
klubber er vel 1000 for klubber med 18-hullsbaner. På 
topp ligger Norge med vel 1200 medlemmer per klubb. 
Nest høyest er Sverige med vel 1150 medlemmer per 
klubb. Lavest er Island med 250 medlemmer.  
Innmeldingsavgiften i Norge er nest lavest i Norden. 
Kun Island ligger lavere, men der må til gjengjeld med-

lemmene betale green fee for å spille også på den banen 
der de er medlem.  Innmeldingsavgiften i Danmark er 
i gjennomsnitt 25% høyere enn i Norge, og i Sverige er 
den 18% høyere. 
 Årsavgiften i Norden  er lavest på Island og i Norge. 
Høyeste årsavgift finner du i Sverige. I gjennomsnitt 
må svenskene betale 24 % høyere årsavgift enn vi i 
Norge.
 Norske golfklubber har færrest spilte runder per 
medlem. I gjennomsnitt spiller hvert medlem ni runder. 
Høyest ligger Danmark med 21 spilte runder per 
medlem.
 Norske golfbaner er i gjennomsnitt åpne 192 dager 
i året.  Danmark ligger på topp i Norden med 361 
spillbare golfdager.

Norge midt på treet
 Når det gjelder antall spilte runder per bane - fordelt 
på medlemmer og green fee–spillere – spiller egne 
medlemmer i Norge 70 % av rundene. Danmark har 
flest spilte  medlemsrunder med 76 %. Lavest ligger 
Island med 55 %.
 Finland har flest spilte runder per bane. I løpet av et 
år spilles det over tre ganger så mange golfrunder i Fin-
land enn tilfelle er på Island, som ligger lavest i Norden.
I gjennomsnitt er det fem fast ansatte ved 18-hulls 
golfanleggene  i Norden. Norge ligger på gjennomsnit-
tet. Lavest antall ansatte er det på Island med to fast 
ansatte. Der er imidlertid antallet deltidsansatte mer 
enn det dobbelte enn det vi har i Norge. 
 På 18-hullsbaner spilles det i gjennomsnitt mer en 
dobbelt så mange runder som på 9-hullsbanene. For 
banene som har 27 hull,  spilles det ytterligere 50 % 
flere runder enn på 18-hullsbanene. Det er i gjennom-
snitt 13 golfbiler til leie på de nordiske 18-hullsbanene, 
mens det er 27 biler til leie på baner med 27 hull, viser 
undersøkelsen fra KPMG.
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Golf - en idrett for alle
Vestfold Golfklubb har en pretensiøs visjon: Golf – en idrett for alle. Vi satser 
intenst på at dette blir virkelighet. Men for å nå vårt mål, må vi ha det riktige 
verktøyet. Det mener vi å ha gjennom klubbens virksomhetsplan. Den gir oss 
den nødvendige drahjelpen til å lykkes.

 I Vestfold Golfklubbs 50-årige historie har det vært 
mange planer, langtidsplaner, strategiplaner, virksom-
hetsplaner - eller hva nå barnet måtte hete. Barnet 
-  som i nåtid benevnes som virksomhetsplan - er et 
nødvendig styringsredskap i enhver virksomhet. Enten 
det dreier seg om næringsdrift, styring av nærings- og  
politiske organisasjoner - eller frivillige organisasjoner.
 Denne typen styringsverktøy skjøt fart i begynnelsen 
av 1980-tallet. Og som så mye annet, har det sitt ut-
spring i de amerikanske universitetsmiljøene. Fremti-
den ble satt i fokus og planleggingsverktøyet oppstod. 
Hensikten er at man gjennom planprosesser opptrer 
proaktivt for å påvirke og tilrettelegge den fremtidige 
utviklingen. I stedet for å la seg bli styrt.

En ledende klubb
 I arbeidet med VGKs virksomhetsplan var det 
naturlig å ta utgangspunkt i NGFs virksomhets-
plan, både som mal og premissgiver. Som en del av 
Golf-Norge er en av klubbens oppgaver å medvirke 
til at moderorganisasjonens visjoner, verdigrunnlag 
og hovedmål realiseres. Samtidig ønsker klubben å 
markere sine egne visjoner og mål for å videreutvikle 
og styrke klubbens posisjon som en av landets ledende 
golfklubber. Vi tenker både på hensynet til banenes 
kvalitet og treningsfasilitetene og  kjernevirksomheten. 
Likså vår sportslige satsning som en del av norsk idrett, 
klubbmiljø og som arena for relasjonsbygging og unike 
opplevelser i vid forstand. 
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Vestfold Golfklubb har et av landets beste treningsfelt med stor driving range, putting greener, chipping green og 6-hulls kortbane for trening.



VGK er en medlemsorganisasjon der hvert medlem 
over femten år har én stemme og sånn sett kan være 
med å påvirke klubbens retning og aktiviteter gjen-
nom verv som tillitsvalgte og gjennom deltakelse på 
årsmøtet, klubbens øverste organ. Med ca. 1.700 med-
lemmer er det naturlig at medlemmenes brukermotiver 
kan variere. Ikke minst kommer dette til uttrykk gjen-
nom medlemmenes formelle og uformelle engasjement.

Ikke alle til lags
 Å komme alle medlemmer i møte, med hensyn 
til ønsker og behov, er en svært krevende oppgave. 
Gjennom å bevisstgjøre medlemmene på mangfol-
det i medlemsmassens behov og ønsker, kan klubben 
skape grunnlag for at de samme medlemmene utviser 
forståelse og ikke minst romslighet i forhold til de 
disposisjoner og beslutninger som treffes. Å gjøre 
alle til lags til enhver tid og i enhver sammenheng, er 
en større prestasjon enn en Hole-in-one. Det er nær 
umulig fordi medlemmenes ønsker og behov i enkelte 
sammenhenger er motstridene og dermed umulig å 
realiseres samtidig.

Rimelig inngangsbillett
 Skal vår visjon om at golf er en idrett for alle oppnås, 
må vi legge forholdene til rette for nettopp dette. En 
ting er at golf som idrett tiltrekker seg stadig flere gjen-
nom de opplevelsene  idretten gir den enkelte utøver, 
en annen ting er tilgjengeligheten til idretten som både 
har et anleggs- og økonomisk perspektiv. Skal golfidret-
ten videreutvikles som en folkeidrett, må den økono-
miske inngangsbilletten være på et nivå som er konkur-
ransedyktig med andre fritidsaktiviteter for folk flest. 
Her ligger det nok en utfordring, men utviklingen de 
seneste årene har nok langt på vei imøtekommet denne 
forutsetningen.
 Utfordringen kan være større i golfidretten enn i 
andre idretter. Golfidretten har i større grad enn de 
fleste andre idrettene et større aldersspenn – tilnærmet 
fra vugge til grav.
 Gjennom størrelsen på innmeldingsavgifter og  
årskontingenter kan klubben tilrettelegge for at visjo-
nen virkeliggjøres. Samtidig kan målsettingen om en 
solid økonomi sette en begrensning på nedsiden med 
hensyn til størrelsen på de nevnte avgifter og kontin-
genter.

Helhetlig, positivt miljø
 En lav inngangsbillett synes nødvendig, men ikke 
tilstrekkelig. Skal man få tilfredse medlemmer, gjeste-
spillere og samarbeidspartnere - må klubben tilby et 
helhetlig, positivt miljø og atmosfære som innebærer 
at man ønsker å tilbringe så vidt mye tid som golfen 

krever, nettopp på våre baner og fasiliteter for øvrig. 
Hvordan skal man så tilrettelegge for tilfredse brukere, 
medlemmer som gjester med stor variasjon i brukermo-
tiv for tilstedeværelse på våre anlegg? 
 Klubbens verdigrunnlag er formulert i følgende 
verdiord:  Åpen,  Ærlig,  Inkluderende og Nytenkende.  
Verdigrunnlaget forutsetter at klubbens medlemmer 
gjennom handlinger og væremåte bidrar til positive 
opplevelser for alle brukerne av anleggene våre. Mest 
mulig tid i Flytsonen kan være et avledet mål for å 
sikre og videreutvikle klubbmiljø og det sosiale miljøet 
generelt. Med andre ord ligger mye av nøkkelen til høy 
trivselsfaktor hos medlemmene. Er vi bevisste på dette, 
kan dette utgjøre en så stor kraft at veien mot å real-
isere visjon og hovedmål ikke nødvendigvis blir så lang.
 Skal vi som klubb lykkes med vår virksomhetsplan, 
må våre medlemmer kjenne den til fingerspissene og 
vite hva den innebærer og krever av oss alle. Når det er 
sagt, er det å etterleve verdigrunnlaget kun forbundet 
med det å være bevisst våre handlinger. I tillegg til at 
den er aldeles gratis.

Innholdet i en virsksomhetsplan
 En virksomhetsplan er som regel et resultat av en 
planprosess. Arbeidet skal føre frem til en overord-
net visjon og konkrete mål. Samtidig må man finne 
frem til 3-5 verdiord som skal illustrere klubbens 
grunnleggende holdning. Planen må videre innholde 
klubbens mål i forhold til anlegg, økonomi, sportslig 
aktivitet osv. Samtidig skal planen foreskrive suk-
sesskriteriene for å nå målene. Planen skal likeså inne-
holde ansvarsfordeling og egnede virkemidler.
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Klubbmedlem Kirsten Arneberg måtte bare stoppe opp for å nyte synet 
av den frodige blomsterengen. .
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KAVALKADE GJENNOM 50 ÅR
 Vestfold Golfklubb har en rik og innholdsrik historie.  
En del av historien er nedtegnet i klubbens styreprotokoller 
og  årsberetninger. Vi har valgt å ta utgangspunkt i  
klubbens femti årsberetninger for å gi et så nøyaktig bilde 
av hva som har skjedd og vektlagt fra hver sesong.  
Det er styrenes og komitéenes egne referater som gjengis.

 Vi har merket oss at klubbstyrene i de ti første årene var 
spesielt flinke til å beskrive begivenhetene i det tilbakelagte 
året. Gjennom de neste førti årene er kvaliteten mer  
variabel. For noen års vedkommende er innholdet tynt.



1958

Forhistorien

Andelslaget Roberg-myrene
blir Vestfold Golfklubb
 Dannelsen av Anderlslaget Robergmyrene var grunnlaget for stiftelsen av Vestfold Golfklubb. På møte 
31. august 1956 ble andelslaget stiftet med ett formål; Dannelse av Vestfold Golfklubb. Vi kan lese i 
innledningsdokumentene: 

 “Vi har akseptert et fremlagt forslag til golfbaneopparbeidelse fra et engelsk arkitektfirma, og de forberedende 
utstikningsarbeider i marken er igang. Vårt akkvisisjonsarbeide for finansiell støtte til sakens gjennomføring 
kan hittil betegnes som vellykket, sommermånedene og ferietiden tatt i betrakning. Vi har således i dag faste 
eller delvis faste tilsagn om bidrag på henved 600.000 kroner. Det er ennu langt frem, men vi er allikevel godt 
fornøyd med det som hittil er oppnådd, og vi vil herved gi uttrykk for vår store takk for tilsagte bidrag og for den 
sympati og velvilje vårt prosjekt har møtt.”
 Videre kan vi lese i arbeidskomitéens dokument: “Med hensyn til den praktiske gjennomføringen av den 
finansielle side er vi etter grudige overveielser kommet til at selve anleggsprestasjonen mest hensiktsmessig kan 
bli ivaretatt gjennom dannelsen av et andelslag med vekslende medlemstall og vekslende kapital. Veien om et 
sådant organ skulle for mange av de glade givere kunne by på visse skattemessige og regnskapsmessige fordeler, 
og et andelslag som nevnt vil uten større formaliteter av offisiell natur kunne utvide sin kapital såvel som sitt 
medlemstall etterhvert som forholdene skulle tilsi dette.
 .....Banens samlede anleggskostnader tenkes finansiert gjennom dette andelslag, mens det på den annen side 
lagets andelskapital tenkes således ansatt, at denne i sin tid bør forventes å ville medgå i sin helhet i banean-
legget. Dessuten trer andelslaget inn for kontrahent i den bestående grunnleiekontrakt med brukseier Ham-
melow-Berg, men utover dette vil andelslaget etter at banen er utbygget bli et “sovende selskap”.
 Den årlige drift av den ferdige bane vil måtte finansieres av den vordende Vestfold Golfklubb, hvis inntekter 
i det vesentlig vil komme til å bestå av medlemskontingenter, etc., men som vi ikke tenker oss å ville danne før 
muligheten for golfspill på banen er rykket nærmere. 
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Protokollene fra stiftelsen av henholdsvis A/L Robergmyrene og senere Vestfold Golfklubb



Stiftelse av Vestfold Golfklubb 

Banen bygges

Fra konstitu- 
erende  
general- 
forsamling
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 Utdrag av Lovene for  
Vestfold Golfklubb ble  
enstemmig vedtatt på  
konstituerende general- 
forsamling:
§ 1- Navn: Klubbens navn er 
Vestfold Golfklubb.
§ 2 - Formål: Klubbens formål 
er å tilrettelegge og drive 
organisert golfklubbvirksomhet 
etter nærmere avtale med A/L 
Robergmyrenes styre og A/L 
Robergmyrenes ny- 
opparbeidede golfbane i 
Stokke, samt å arbeide for golf-
sportens fremme i Vestfold.
§ 3 - Golfbanen i Stokke er 
finansiert og opparbeidet 
av A/L Robergmyrene. Alle 
opparbeidede anlegg er A/L 
Robergmyrenes eiendom. 
Avtale for Vestfold Golfklubbs 
bruk av banen med tilhørende 
hus og innretninger er fastlagt i 
kontrakts form mellom Vestfold 
Golfklubb og A/L Roberg-
myrene. Utgifter til banens 
årlige drift bæres av Vestfold 
Golfklubb.
Grunnleiekontrakten holdes, 
og vil fortsatt bli holdt, av A/L 
Robergmyrene. Vestfold Golf- 
klubbs baneleie blir år om an-
net å fortsette under hen- 
syntagen til A/L Roberg-
myrenes utgifter for å holde 
grunnleiekontrakten løpende.
§ 4 - Opptagelse av med- 
lemmer: Ansøkning om 
opptagelse skjer ved skriftlig 
henvendelse til styret, og må 
være ledsaget av anbefaling 
fra 2 medlemmer.
§ 5 - Medlemmer:  
Medlemmer av klubben er:
A: Æresmedlemmer.
B: Livsvarige medlemmer.
C: Årsbetalende medlemmer.
§ 6 - Kontingenter og inn-
meldelsesavgift:  
Medlems-kontingenter, 
innmeldelsesavgift samt 
greenfees fastsettes av A/L 
Robergmyrenes styre - og 
forfaller ved påkrav.
§ 7 - Spilleregler og ordens-
forskrifter: Under spill følges 
Rules of the Games of Golf 
of the Royal Ancient of St. 
Andrews and The US Golf  
Assosiation og de lokale regler.

Fra konstituerende gerneralforsamling på Hotel Klubben 26. mars 1958.

 Vi leser fra protokollen: År 1958, den 26. mars var på foranledning 
av A/L Robergmyrenes styre, etter forutgående varsel i pressen, interes-
serte innkalt til konstituerende generalforsamling i Vestfold Golfklubb.
 Møtet ble satt på Hotell Klubben i Tønsberg den 26. mars kl. 17, hvor 
formannen i A/L Robergmyrenes styre, skipsreder Dag Klavness, som 
samtidig fungerte som møtets dirigent, ønsket velkommen.
 I alt 16 golfinteresserte var fremmøtt.
 Formannen i A/L Robergmyrenes styre redegjorde for innkallelsen, 
samt for den historiske bakgrunen som nu hadde muliggjort stiftelsen av 
Vestfold Golfklubb. Han ga nærmere opplysninger om banearbeidene som 
gjennom de siste par år var utført på baneområdet i Stokke i A/L Roberg-
myrenes regi, og ga en orientering om den finansielle stilling i øyeblikket, 
samt de videre planer.
Generalforsamlingen valgte dette styret:
Formann: Harald Krogh-Hansen (foto)
Viseformann: Dag Klaveness
3 styremedlemmer: Einar Hauan
Christopher Dahl, Oslo  
Einar Abrahamsen

Utdrag av  
lovene til  
Vestfold 
Golflubb

Banekomitéens formann, Einar Hauan på inspeksjonsrunde i 1957. 



1959

Leislie  
Davies til 

VGK

 I årsberetningen for 1958 
bemerket styret følgende:
 Klubben hadde ved årsskiftet 
91 medlemmer. 42 aktive 
herrer. 15 medlemmer bosatt 
utenfor Vestfold tilsluttet annen 
norsk golklubb, 31 utenland-
ske livsvarige medlemmer, 1 
passivt medlem samt 2 junior-
medlemmer. I tillegg hertil er 
det kommet til 5 aktive damer 
og herrer, 2 medlemmer bosatt 
utenfor Vestfold tilsluttet annen 
golfklubb, 4 passive medlem-
mer, 4 juniormedlemmer samt 
4  livsvarige utenlandske 
medlemmer, d.v.s. i alt 110 
medlemmer pr. 19. mai 1959.
 Golfinteressen i Vestfold har 
hittil ikke vært stor p.g.a.  
manglende anledning til å 
spille og det vesentlige arbei-
det i året som gikk har bestått 
i å få interessen for golf opp. 
Styret fant at det beste middel 
hertil var å skaffe en trener.
 Mr. Leslie Davies ble enga-
sjert og tiltrådte 14. juli og 
virket inntil 20. oktober på A/L  
Robergmyrenes golfområde. 
Da baneanlegget ikke var så 
langt kommet at det lot seg 
gjøre å spille regulært, var 
tilslutningen ikke særlig stor, 
men Mr. Davies hadde allikevel 
30 elever.

 Fra styremøtet avholdt  
6. august:
 Styret besluttet å iverksette 
en kampanje for å få nye 
medlemmer.
 Styret besluttet å innby 
pressen fra Larvik, Sande-
fjord, Tønsberg, Horten, samt 2 
Oslo-aviser, Drammen, Kongs-
berg, Moss, Skien og Pors-
grunn til et PR-arrangement.
 Arrangementet vil omfatte 
lagkamp mot Oslo Golfklubb 
samt oppvisning av de pro-
fesjonelle Mr, Pennington og 
Mr. Davies.
 Klubben hadde ved årets 
slutt 146 aktive medlemmer - 
hvorav 58 aktive og 22 bosatt 
utenfor Vestfold. Klubben 
hadde 46 utenlandske med-
lemmer. Medlemstallet økte 
med 55 i løpet av 1959.

Dugnadsånden var 
god også i 50-årene

Da som nå sto dugnadsånden sentralt. Her er det løvryddig på programmet.

Dugnad

I 1959 hadde klubben følgende styre:
Formann: Harald Krogh-Hansen, Tønsberg
Viseformann: Dag Klaveness, Lysaker
Styremedlemmer: Einar Hauan
Christopher J. Dahl, Oslo 
Einar Abrahamsen

Greenfee-inntektene
- like viktig da som nå

 I protokollen fra årsmøtet dette året kunne man bl.a. se dette 
vedtaket for fastsettelse av greenfees. Legg merke til at man den gang 
kunne betale greenfees for både en ukes spill og en måneds spill 
- noe som sikret gode greenfee-inntekter for tilreisende i sommer-
måneden.
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Regnskap

1960

General- 
forsamling

 I  generalforsamlings- 
protokollen for 1960 kan  
vi lese følgende:
 Under posten eventuelt 
rettet d´herrer Krogh-Hansen 
og Hauan en inntrengende 
henstilling til medlemmene 
om å melde seg til dugnad 
på banen i de lyse vårkvelder 
fremover. Kaptein Endresen 
støttet varmt denne appell og 
takket samtidig på vegne av 
medlemmene styret for sin 
innsats i 1959 - ikke minst når 
det gjaldt dugnadsinnsats. 
Endresen foreslo også at 
det blir organisert filmopptak 
av de enkelte medlemmers 
spill. En slik film ville være 
verdifull i instruksjonsøyemed. 
Flykaptein Skaar foreslo bl.a. 
at man søkte å få andel unge 
gutter interessert i golfen på en 
for dem billig måte, samtidig 
kunne guttene læres opp til 
caddies under forutsetning at 
de hjalp Baumann & Co med 
rydningsarbeide, dugnad etc.

Oppvisningsrunde 
og lagkamp
 Disse første årene i klubben var preget av oppstart, dugnadsar-
beid og PR-arrangementer for klubben. Det fremgår av historien at 
det ble avholdt en klubbkamp mellom Oslo Golfklubb og Vestfold 
Golfklubb. Det deltok 8 spillere fra hver klubb - og de to  
trenerne Pennington fra Oslo og Davies fra Vestfold hadde  
en oppvisningsrunde.

 Det første utslagsstedet på  
VGK finner man i dag på hull nr. 5.  
Denne fairwayen ble også benyttet 
som drivingrange i de første årene.
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1961

14 fots 
racerbåt til 

utlodning

 Det ble avholdt  
styremøte 11. april 1961 på 
Dag Klavenæss kontor på 
Lysaker:
 Årsberetningen for revidert 
regnskap ble gjennomått og 
beluttet utsendt til de uten-
landske medlemmer sammen 
med budsjett for 1961 - som 
også ble diskutert.
 Generalforsamling er ved 
sirkulære av 24. mars innkalt til 
avholdelse på Hotell Klubben 
i Tønsberg, den 17. april 1961 
kl. 18.00. Iflg. lovenes § 11 er 
genaralforsamlingen bes-
lutningsdyktig når minst 1/5 av 
de innenlandske stemme- 
berettigede er personlig  
tilstede. Da det antagelig 
vanligvis er vanskelig å samle 
dette antall stemmer, var man 
enig om at det bør overveies 
å belutte denne passus hevet 
ved neste generalforamling.
---
 Formannen meddelte at 
Klubben ved elskverdig  
imøtekommenhet fra A/S Selco 
hadde mottatt en 14 fots  
plastracerbåt for produksjons-
pris. Denne vil få en 40 HK 
Mercury utenbordsmotor 
overtatt av A/S Mobico  
til omsetningspris - 15%.
 Tønsberg Bryggeri har trans-
portert båten gratis fra Lysaker. 
Båten blir utloddet - og trekning 
finder sted innen 17. juni 1961. 
Politiet har gitt tillatelse til salg 
av 22.000 lodder a kr. 1,-.
 Møtet hevet.
---
 Det ble avholdt General-
forsamling på Hotel Klubben 
17. april.
 ...Jean O. Lindboe foreslo 
at banekomitéen skulle 
oppnevne spesielle teams til 
rydding rundt de forskjellige 
fairways. Formannen ba om at 
medlemmene ville slutte opp 
om denne tanken - og lover at 
dette skulle bli meddelt bane-
komitéens formann.

Hull 18 i 1961

 Fra de første årene finnes det ikke mange fotografier - dessverre.  
Her er imidlertid ett; Utsikt over green 18 med Robergvannet i  
bakgrunnen.

I 1961 hadde klubben følgende styre:
Formann: Harald Krogh-Hansen, Tønsberg
Viseformann: Dag Klaveness, Lysaker
Styremedlemmer: Einar Hauan
Einar Abrahamsen
Fredrik B. Livaag

Stor konkurranse-
aktivitet
 I disse første årene er det mangelfulle data fra klubben på hvem 
som vant de enkelte konkurransene, men i protokollen for 1961 
finnes en fin oversikt.

 Av protokollen fremgår det at VGK  arrangerte 14 konkurranser 
og det deltok 280 spillere i konkurransene.

 En betydelig konkurranse var matchen mot Borregård GK som 
ble spilt 20 august, og VGK måtte se seg slått av Borregård.

 VGK stilte med følgende lag: Einar Aartun, Hans Ellefsen, 
Johan Endresen, Josef Haraldsen, Einar Hauan, Harald Krohg-
Hansen, Hans Krogh-Hansen Jr., Totta Matheson, Søren Skaara 
og C.H. Thrap-Meyer.

 Klubbmesterpokalen for herrer i VGK ble vunnet av Søren 
Skaara.
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1962

Dusj og WC 
ble montert i 
gareroben

 Fra generalforsamlings-
protokollen kunne man lese 
følgende:
 ...også i 1962 har vår klubb 
mottatt betydelig finansiell og 
materiell hjelp fra medlemmer i 
klubben og utenfra, uten  
hvilken klubben ikke ville 
kunne eksistere, og vi presi-
serer igjen, at for å bedre vår 
økonomi trenger vi mange nye 
medlemmer, og vi pålegger 
medlemmene å gå energisk 
inn for en intens vervingskam-
panje i kommende sesong.

Det gleder oss å kunne 
henlede oppmerksomheten på 
at totalbeløpet i det budsjett 
som ble trykket opp for seson-
gen 1962 ikke er overskredet.

Frivillig innsats 
sto sentralt
 Det ble sendt inn fyldige rapporter i 1962, og i den sammenheng 
vil vi fremheve særlig 2 komitéer som ga fine oversikter over  
status.

Banekomitéen rapporterte bl.a. følgende:

 Det ble av finansielle grunner besluttet foreløpig å innstille arbei-
det med anlegg av flere hull og heller konsentrere seg om å sette det 
anlegg man hadde i best mulig stand, og da om 9-hullsbane - med 
tilfredsstillende internasjonale krav. I den anledning ble Mr. Sidney 
Smith fra Carters Tested Seed Ltd. tilkalt for å gi råd om hvordan 
man rimeligst mullig kunne opparbeide den banen man ønsket.  
I løpet av sommeren kom man ganske langt i dette arbeidet, som i 
det vesentlige ble utført som gratis hjelp fra en del villige medlem-
mer. Man nevnte i denne forbindelse 9 hull som man fokuserte på:

Hull 1: Permanent Tee-sted ble opparbeidet - og spilleklart i løpet av våren.

 Hull 2: Skogkant på venstre side er ryddet for kratt. Greenen er praktisk talt ferdig og vil bli tilsådd på 
våren. Tilhørende “approach” måtte ryddes og det måtte anlegges en bunker. I påvente av dette benyttet 
man green på hull nr. 5.

Hull 13: Krattet på høyre side av fairway ble ryddet.

Hull 14: Grøften på høyre side ble renset opp og del slakke kant ble tilsådd med fayrwaygress.

 Hull 18: Veien diagonalt over denne fairway ble nedlagt - og stenplukket av greenkeeper Baumann 
med hjelp av en del medlemmer og tilsådd.

 Hull 8: Hullet var i dårlig forfatning og det ble lagt opp en provisorisk tee. Øvre del av fairway måtte 
ytterligere dreneres. Den foretatte drenering var på langt nær tilstrekkelig.

Hull 9: Ytterligere drenering er påkrevet også her. På dugnad ble skogkanten på begge sider ryddet.

Hull 10: Permanent tee-sted ble anlagt og tilsådd. 

Huskomitéen rapporterte bl.a. følgende:

 De to tilbyggene på det opprinnelige klubbhus, med forlenget veranda, ble malt utveldig. Dusjer og 
WC ble montert i garderobene og varmt og kaldt vann ble innlagt også i anretningen. Vannet ble hentet 
fra borehullet nord for “Annero”. Peisestuen, klubbrommet, garderoben ble malt og gulvene i oppholds-
rommene ble forsynt med gummibelegg. Diverse møbler og gardiner ble anskaffet.

 Mesteparten av dette arbeidet ble utført på frivillig basis - og en del av snekkerarbeidene ble utført 
gratis ved “behjertede medlemmers hjelp” - som det står i refaratet.

 Noen av medlemmene stilte også gratis bulldozer, gravemaskiner og lastebiler til disposisjon for 
planering av tunet og forberedning av parkeringsplasser.

Konkurranser:
 I dette året ble det avviklet 15 konkurranser med 
over 300 deltagere som var en god fremgang fra året 
før.

 VGK stilte lag i Golfuken 62 som ble arrangert 
i Oslo. Oslo vant, foran Oppegård. VGK kom på 
jumbo-plass.

I 1962 hadde klubben følgende styre:
Formann: Harald Krogh-Hansen, Tønsberg
Viseformann: Dag Klaveness, Lysaker
Styremedlemmer: Einar Hauan
Jean B. Linaae
Mons Mjelde
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1963

Norsk Hydro 
hjelper med 

gjødsel

 Det ble avholdt General-
forsamling på Hotel Klubben 
24. mai 1963.
 Baneanlegget:
 Arbeidet med forbedring av 
banen har fortsatt og forholds-
vis store beløp er investert i 
form av dreneringsarbeidet, 
bulldozer arbeider, tilsåing etc. 
En vesentlig del av arbeidet 
er utført ved dugnad. Jevning 
av fairways hvor der tidligere 
var myrlendt er forbundet med 
vanskeligheter, idet gress- 
teppet hever og senker seg 
med vannstanden i Ro-
bergvannet og hver vår blir det 
følgelig store telehivninger.  
Vi vil få 11 ferdige green til 
1964 og vi har følgelig utarbei-
det nye scorekort hvor alle 11 
hull er innarbeidet.
 Gressets tilstand lider 
meget av mangel på gjød-
ning, som igjen er en følge av 
trange økonomiske kår, men 
i høst kom Norsk Hydro oss 
atter til hjelp med en sending 
fullgjødsel.

Stadig aktivitet på
konkurransesektoren
 I 1963 ble banen åpnet 1. mai. Allerrede 5. mai startet den første 
konkurransen - 12 hulls stableford. Både Tottan Matheson og Olav 
Ullestad scoret 21 pts., men seieren ble Mathesons med sitt laveste 
handicap. På tredjeplass kom beste dame, Tulla Mellbye. 

 Klubbmester for damer i 1964 ble Bess Jahre med seier i finalen 
over Betty Bruun. Klubbmester for herrer ble Tottan Matheson 
med seier i finalen over Peter Thorvildsen.

Banens status etter  
5 års drift
 Styreprotokollen for dette året gir et meget godt bilde av hvordan  
banens status var etter 5 års drift. I den forbindelse kan vi lese et 
referat fra møte i banekomitéen 7. juni 1963:
 VANNING
 For å spare arbeidskraften sløyfes vanning av alle fairways selv om disse etter hvert 
gulner idet det etter Baumanns mening straks vil ta ta seg opp igjen når det begynner å 
regne.
 Greenene vannes ikke for ofte, anslagsvis hver 14. dag, men de vannes da til gjengjeld 
grundig. Vanningen av de tre greenene rundt klubbhuset gjøres ved hjelp av perforerte 
slanger. Hver green må vannes sammenhengende i minst 12 timer når de først vannes.
  GJØDNING AV FAIRWAYS
 Baumann besørger gjørdsling av fairways med de for hånden værende midler. Gjødslin-
gen foretas når greenene vannes. Hvis man har tilstrekkelig med salpeter på lager gjødsles 
også fairwayene snarest mulig med dette.
 Fosfor og kalk skaffes til veie og blir å strø ut med maskine i september/oktober måned. 
Bruun stiller sine maskiner til disposisjon i dette arbeidet.
 Under befaringen av banen konfereres det med direktør Berthelsen som tilbød å stille 
vann fra sitt pumpeanlegg - med ledning gjennom skogen til disposisjon til vanning av den 
nyanlagte greenen nr. 5 (nr. 2), nr. 6 (nr. 3), nr. 7 (dogleg) og nr. 8 (nr. 15).
  BUNKERS
 Linaae låner ut sin bil med 1 mann til sandkjøring. Han vil selv undersøke om det kan 
skaffes passende sand i Sandefjord. Krohg-Hansen undersøker saken i Tønsberg.  
Den sand som hittil har vært benyttet viser seg å være for hård og tung - og kleber seg 
sammen i regnvær.
  HILLS
  Baumann ble bedt om straks å sette igang gress-slåing av samtlige hills. Han vil derfor 
sørge for at slåmaskinene (den roterende motor-slåmaskin og en manuelt drevet maskin) 
står til medlemmenes disposisjon til enhver tid i det nordre rom i uthuset. De medlemmer 
som selv overtar tilsyn med fairways blir da anmodet som fra tid til annen selv å slå sine 
hills, hvorved Baumann og Lian kan avse tid til annet arbeide.
 NYANLEGG
 Alle nyanlegg må inntil videre stilles i bero. Man må vente til senere med å spre ut 
den jord som er tilkjørt i bakken under den nye green på nr. 5 (nr. 2), og man må også 
vente med å legge den nye grøft under bakken igjen med rør. Dog blir den lille rest av den 
nypløyede del av doglegen å tilså snarest mulig.

126



1964

Turneringer
1964

Turneringskomiteens
forslag til terminliste

 Foran generalforsamlingen 
i 1964, som ble avholdt  
4. mai kunne man lese:
 Klubben har også i 1963 
mottatt betydelige kontante 
bidrag og materiell støtte  
fra medlemmer og andre.
 Regnskapet er ingen 
hyggelig lesing, og vi må atter 
innprente nødvendigheten av 
økning i medlemstallet. Det er 
den riktige måten å bedre vår 
økonomi på. Medlemmene selv 
må gå helhjertet inn for verving 
av medlemmer i 1964.
 Det er gledelig å konstatere 
at der våren 1964 har vært en 
ganske annerledes positiv  
dugnadsinnasts enn tidligere år 
for å få vårt anlegg i god stand 
til sesongåpningen. Det synes 
som om våre greens og banen 
forøvrig har klart vinteren godt.

 Også i 60-årene vitner turneringsprogrammet om stor aktivitet. 
Her er et bilde av programmet for 1964. Vi kan legge merke til at 
det var turneringer 17. mai og man spilte forbundsturnering med 
7/8 handicap.

 Vi fant dette utkastet til erklæring om senking av Robergvannet. 
Som det fremgår av oppsettet tyder det på at en senking av vannet 
var en absolutt forutsetning for en videre utbygging av banen.

Vekk med Robergvannet !
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1965-1966

Livsvarige 
medlemmer i  

VGK

 Fra generalforsamlings-
protokollen den 21. mars 
ble flere ting behandlet på 
årsmøtet, bl. a:
 Formann nevnte at det 
var ytret ønske om å legge 
endel pokalkamper vekk fra 
weekends, samt et ønske om  
en herrematch en dag i uken. 
Spørsmålene skulle vurderes 
av tuneringskomitéen. Hans 
Krogh-Hansen refererte bane-
komitéens plan for spillerunder 
for inneværende sesong. 
Bedriftsmedlemmenes status 
ble diskutert og tilfredsstillende 
besvart.

I 1966 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Harald Krogh-Hansen, Tønsberg
Viseformann: Dag Klaveness, Lysaker
Styremedlemmer: Bess Jahre
Einar Hauan
Mons Mjelde

Det ble åpnet adgang til 
livsvarig medlemskap
 Det fremgår av protokoller for dette året at banen er i rivende 
utvikling. Det ble bl.a. åpnet adgang til livsvarig medlemsskap 
for medlemmer bosatt utenfor Vestfold fylke. Kampanjen for å få 
vervet slike medlemmene hadde vært meget vellykket. Dette ga 
ekstraordinære inntekter som kom meget vel med. Man kunne bl.a. 
betale med en ikke ubetydelig nedbetaling på banklån til Privat-
banken i Sandefjord med kr. 50.000,-.

 I 1966 omfattet baneanlegget nå 10 ferdige hull. Man mente  
at det på dette tidspunkt var gode muligheter for å få ferdigstilt  
ytterligere 5 hull som kunne tas i bruk i 1967.

 Harald Krogh-Hansen åpner banen i 1966. Dette var et år med meget god aktivitet i klubben. Man 
hadde mange ulike komiteer, hvor vi bl.a. kan nevne Banekomité, Turneringskomité, Damenes turnerings-
komité, Herrenes handicapkomité, Huskomité, Annerokomité, Komité for juniors, Komité for kontroll 
med salg av greenfees etc.
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1967

Baneoversikt
“18 hull”

 Fra styremøteprotokol-
len for 27. februar finner vi 
baneoversikten for dette året 
om kontingenter:
 For medlemmer utenfor 
Vestfold gjøres følgende for-
andringer:
Inntredelsesavgift reduseres 
fra kr. 750,- til kr. 375,-
For ektepar - reduseres fra  
kr. 1000,- til kr. 500,-
Årskontigentene : Kr. 150,-  
for enkeltpersoner og kr. 250,- 
for ektepar.
Greenfees: 
Ukedager kr. 10,- 
Lørdager og søndager kr. 15,- 
Weekender kr. 25,- 
En uke kr. 50,- 
En måned kr. 100,- 
Disse har vært uforandret 
siden 1962.
Som ny sats: 
14 dager kr. 75,-
Med denne nye satsen kan 
altså de i distriktet ferierende 
dekke greenfees for 6 uker 
med kr. 175,-.

Banen tar form som en  
fullverdig 18-hullsbane
 I 1967 kunne medlemmene 
benytte 12 hull. Det fremgår 
at man startet på “Myra” og 
avluttet på “Hasselnøtten”. 
18-hullsrunden ble da spilt etter 
følgende mønster:

 1. Myra 
 2. Ormhullet 
 3. Raaberg 
 4. Annero 
 5. Mekregauken 
 6. Skoghullet 

 I 1967 hadde klubbrn 322 medlemmer, hvorav 122 var aktive 
damer og herrer som var bosatt i Vestfold. Det var 51 medlem-
mer som bodde utenfor landets grenser - og i 1967 var det 56 nye 
medlemmer i klubben.

 Treneren, Ck. K. McNeill gjenopptok sin trenervirksomhet 
den 17. april og sluttet den 9. september da han og familien reiste 
tilbake til Irland.  Han kom tilbake i april 1968 for å gjenoppta sin 
trenervirksomhet i VGK.

Planer om golfbane i Larvik
 Det var stor interesse for at man i Larvik hadde planer om å 
opparbeide det indre området på Hovland Travbane til en liten 
golfbane. Alle hull ble planlagt som par 3 hull - og Mr. Neill var 
behjelpelig med utarbeidselsen av planen. Initiativtagerne ventet  
å kunne spille på banen allerede sommeren 1968.

 Det ble forventet at denne golfbanen ville øke interessen for golf i 
den søndre del av fylket.

 Fra banekomitteens  
rapport kan kunne man  
bl.a. lese følgende: 
...også i år er der utført videre 
forbedringer av forskjellige 
fairways. Bulldozer jevnet 
terrrenget rundt den nye 
greenen på hull 17 og slettet 
ut den jord som ble tilkørt året 
før. Videre ble jord kjørt ut til 
forstørrelse av “Hasselnøtten”s 
dametee og terrenget foran 
denne jevnet ut. Den åpne 
grøften mellom parkeringsplas-
sen og Roberghullet ble  
gjenfyllt etter at rør var lagt ned 
på venstre side av  
fairway nr. 1.

KLUBBMESTERE:

Herreklassen: Einar Aartun 
Dameklassen: Ma Ulestad

 7. Rønningen 
 8. Tufte 
 9. Sauehagen 
 10. Det lange nye (Berthelsen) 
 11. Det korte nye (Berthelsen) 
 12. Hasselnøtten 
 13. Annero 
 14. Mekregauken 
 15. Skoghullet 
 16. Det lange nye 
 17. Det korte nye 
 18. Hasselnøtten.

 I dette året påtok Erling Bjørnskau og Johan Killingstad seg å 
arrangere herredagene på VGK. De første 5 ble avholdt på  
tirsdager, men ble etter moden overveielse flyttet til torsdager. 
Herre-dagen startet kl. 15.00. Det ble avviklet 19 konkurranser i 
perioden 14/5-19/9. Tre av herredagene ble avviklet over 18 hull, 
resten over 12 hull. Det ble spilt 8 slagkonkurranser og 11  
stablefordkonkurranser. Størst deltagelese var det 1. august med  
23 startende spillere.

Herredagene tar form

Medlemmer/trener
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1968

Pass på  
bestilte  

trenings-
tider

Styreprotokoll som gjenspeiler
god aktivitet

 I 1968 runder klubben 10 år. Det har vært et ti-år med meget god aktivitet i klubben. Legg spesielt 
merke til pkt.  5 i protokollen om trener og treningsfelt. Her ble det som riktig påpekt en “lett herskende” 
kansellering av inngåtte avtaler om treningstider.
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1968

Trener fra New 
Zealand

Trenerskifte
 I april fikk klubben melding om at klubbens trener, C. K. Neill 
ikke kunne fortsette som klubbens trener. Det ble derfor avertert 
etter ny trener i “Golf Illustrated” - og blant flere søkere festet man 
seg ved John Carters. Carter og kona Maureen ankom klubben  
9. mai og fikk boopphold i “Annero”. Carter viste seg å være en 
ypperlig trener, men det var med beklagelse at klubben bare fikk 
beholde ham i ett år. Han forlot klubben 10. september for å reise 
tilbake til New Zealand hvor han tidligere hadde arbeidet.

I 1968 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Harald Krogh-Hansen, Tønsberg
Viseformann: Dag Klaveness, Lysaker
Styremedlemmer: Bess Jahre
Einar Hauan
Mons Mjelde

KLUBBMESTERE:

Herreklassen: Frede Bauman 
Dameklassen: Ma Ullestad

 Rapport fra banekomiéen:
 Efter stor snesmelting, uvær 
og regn mot slutten av mars 
måned hadde vi håpet på en 
tidlig sesong, men en relativt 
kjølig aprilmåned skuffet. 20. 
april ble alle greenene gjødslet, 
men der lå ennu sne på green 
nr. 1. Gresset begynte så smått 
å gro mot månedsskiftet, men 
først den 4. mai ble innheg-
ningen rundt ni av greenene 
fjernet til bruk ved åpning 5. 
mai. Så sent som i  midten av 
mai hadde vi fremdeles rim-
frost. Etter at alle fairwayene 
var blitt gjødslet og der så kom 
adskillig med regn jevnt fordelt 
over hele juni-måned, begynte 
gresset å gro for alvor.
 Samtidig fikk Baumann hjelp 
av to New-Zealand studenter, 
som fikk bo gratis på Hotel 
Klubben mot arbeidsinnsats 
der. De slo hauger og rough 
mot en rimelig godtgjørelse og 
fri adgang til spill på banen. 
Ved hjelp av den relativt gode 
maskinpark vi efterhvert har 
fått av medlemmer lot det 
seg på denne måten gjøre å 
holde banen i bedre stand enn 
tidligere år.

 Rapport fra Turnerings-
komitéen:
 Turneringskomitéen mener 
å kunne spore en nivåmes-
sig markert fremgang både 
blant damer og herrer, og flere 
spillere har i løpet av sesongen 
fått sine handicaps betydelig 
redusert. Det har også vært 
gledelig å konstatere at 3-4 
juniorer har hevdet seg med 
heder i høstens konkurranser.
 Årets golfuke ble arrangert 
på Bogstad, og nytt av året var 
damenes konkurranse.  
Til tross for våre damers store 
pessimisme, ble det en god 
tredjeplass bak Oslo og Trond-
heim, men foran Stavanger og 
Bergen, og damene bør trene 
iherdig for å forsvare dette i  
Stavanger til neste år.

God aktivitet på junior-
siden på 60-tallet

 Denne gjengen er fra en landssamling som ble avholdt på VGK i 
1968. På bildet kan man bl.a. se den skotske trener Ted Obb - videre 
Ole Chr. Hammer, Odd Einar Johannesen, Einar Moskvil, Christian 
Paaske, Tron Langli, Tom Einar Johansen, Frede Baumann og VGKs 
trener Mr. Neill.

Film fra “The Masters”
 Etter generalforsamlingen i 1968 ble det vist en Texaco-film fra 
“The Masters” på Augusta Golfclub. Golfinteresserte og ikkemed-
lemmer var velkommen til å se denne flotte filmen som etter dagens 
mål var meget god. Et godt PR-tiltak for sporten og klubben.
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1969

Kr. 10.000,-  
i gave fra 

et av med-
lemmene

KLUBBMESTERE:

Herreklassen: Frede Bauman 
Dameklassen: Ma Ullestad

 Kommentarer til  
regnskapet:
 Budsjettet for 1969 er, som 
man ser, sterkt overskredet. 
Styret besluttet å utvide van-
ningsanlegget for derved å 
kunne vanne alle greener 
i tørkeperioder. Dette har 
hittil kostet kr. 9.140,59 og 
der gjenstår anskaffelse av 
slangemateriell. Trener-utgifter 
er også steget. Dessuten er vi 
blitt ilagt skatt for 1967 og 1968 
for C. K. Neill. Dette beløpet 
får vi ikke refundert idet både 
han og administrasjonen var 
av den oppfatning at han ikke 
var skattepliktig for sitt arbeide 
her. Skatten beløpet seg til 
kr. 5.165,-. Postene telefon 
og porto er steget sterkt og 
det vil være en stor fordel om 
man fikk installert automat-
telefon. Reparasjon av våre 
maskinelle utstyr løper nu 
opp i store beløp, og det vil 
bli påtrengende nødvendig 
med nyanskaffelser, spesielt 
for fairwaysslåmaskinens ved-
kommende.
 Inntektssiden er steget 
betraktelig. Således er det 
verd å legge merke til postene 
greenfees og startkontingenter 
som er steget med vel 50 %
 Vi har hatt gleden av å motta 
kr 10.000,- i kontanter fra et 
meget positivt medlem. Det 
var giverens uttalte ønske at 
hans gave måtte virke som en 
spore til at andre fulgte hans 
eksempel.
 Fra et annet medlem har vi 
mottatt seks lite brukte golfsett 
til bruk i vårt juniorarbeide.

 Fra huskomitéen:
 Klubbhuset begynner nu 
å bli godt utstyrt. Der er i år 
installert automatisk min-
eralvannskap, som helt ut 
rasjonaliserer omsetningen. 
Kjøkkenavdelingen har mottatt 
som gave bestikk til ca. 30 
personer samt kjøkkenutstyr.I 1969 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Harald Krogh-Hansen, Tønsberg
Viseformann: Dag Klaveness, Lysaker 
Styremedlemmer: Bess Jahre
Einar Hauan
Mons Mjelde

Scorekort fra slutten av 
60-tallet - og NM på VGK

 Et nytt scorekort ble produsert. I 1969 arrangerte VGK norges-
mesterskapet i golf for juniors. 25 ungdommer fra alle landets 
golfklubber deltok i en tredagers turnering som ble vunnet av Yngve 
Eriksen fra Borregaard med 299 slag på 72 hull. I pikeklassen del-
tok det bare tre jenter fra Stavanger og Gudveig Østbø ble best med 
304 slag på 54 hull. Frede Baumann fra VGK ble nr. 11 og gikk sin 
beste runde på 82 slag.
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1970

Trener fra New 
Zealand

 Rapport fra bane- 
komitéen:
 Ny Greenkeeper, Georg 
Ramberg tiltrådte 4. mai. Han 
var helt ukjent med golfspill og 
golfbaners vedlikehold, men 
kom efterhvert godt inn i dette 
arbeidet. Han fikk i noen dager 
hjelp av en skotsk student som 
måtte slutte da han fikk skadet 
hånden i en av maskinene. 
Senere fikk vi dyktig hjelp av 
en skolegutt, Kihle.
 Banen er også i år fortsatt 
utbygget. På fire teesteder er 
lagt nytt dekke. Grøften langs 
Ormehullet som ifjor ble lagt 
igjen ble påført jord og tilsådd. 
Sten er sprengt på flere steder 
av banen og plukket bort ved 
dugnad.
 Veien til golfbanen er efter-
hvert blitt et smertens barn. 
Den er bygget med sand fra 
eget sandtak uten underlag. 
Nu kommer i tillegg til tøm-
merkjøring tungtransport til 
det nye byggefelt. Dessuten 
ser det ut til at nedlegging av 
vannleding i grøften på veiens 
innside har svekket den. Ved 
siden av skraping med kom-
munens store veiskrape har 
greenkeeperen flere ganger i 
sommerens løp skrapet veien 
med traktorskjæret, kjørt på 
grus og strødd veien med 
klorcalsium. Men nu er den i 
meget dårlig forfatning. En av 
stikkrennene er på ny knekket 
og muligens må der legges 
flere nye stikkrenner.
 Den diskusjon som nu 
foregår om muligheten til ny-
bygging av klubbhus og hus til 
treneren finner banekomitéen 
forhastet. Først bør arbeidet 
med anlegging av banen 
avsluttes. 
 ...Tenk om vi kunne ha  
alle 18 hull ferdig med15- 
årsjubiléet om 3 år!

I 1970 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Harald Krogh-Hansen, Tønsberg
Viseformann: Dag Klaveness, Lysaker
Styremedlemmer: Bess Jahre
Einar Hauan
Betty Bruun
Carl Fredrik Holmboe
Mons Mjelde

Turneringsaktiviteten
vokser

 Turneringsprogrammet for 1970 var omfattende. Nå ble det 
også fart på damedagene og herredagene. Damene hadde sin faste 
spilledag på torsdager, og herrene spilte turneringene på tirsdager - 
akkurat som i dag.

Else Hammelow-Berg ledet 
damegruppen
 Damene arrangerte “Feriepokalen” og ble spilt 8.  og 9. juli med 14 
deltagere på hvert lag. Det andre laget var damer fra Oslo GK. Det 
foreligger ikke bilde fra denne turneringen, men i papirene står det at 
dette året gikk Oslo-damene av med seieren.
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1971

Annero fikk 
en betydelig

ansikts-
løfting

KLUBBMESTERE:

Herreklassen: Frede Baumann 
Dameklassen: Ba Wilhemsen

 Fra banekomitéens  
rapport:
 Vinteren 1971 var særdeles 
mild og snefattig. Enkelte ivrige 
golfere spilte nær sagt uten 
avbrudd. Den milde vinteren 
satte igang tidlig groing, slik 
at ordinært golfspill ble begynt 
allerede første uken i mai.
 Ny greenkeeper: Herr Knut 
Vestjord, tiltrådte 15/4 -71. 
Han er utdannet agronom, 
men ukjent med vedlikehold av 
golfbaner. Han har imidlertid 
i løpet av sesongen ervervet 
seg kunnskaper på nevnte 
område, og et tredagers kurs 
på Bogstad i høst burde kunne 
hjelpe ham til å forstå golf-
banens vedlikehold.
 Banekomitéen er fullt klar 
over ønskbarheten i videre 
utbygging av banen til 18 hull. 
Det henstilles derfor til styret å 
se på mulighetene for en  
finansieringsordning av f.eks.  
4 nye hull i første omgang. 
Banekomitéen mener at 
4 hul til må kunne holdes 
vedlike med en noe utvidet ar-
beidshjelp i sommermånedene.

 Fra huskomitéen rapport 
kunne Else Hauan fortelle:
 Klubbhuset er nu ganske 
godt utstyrt med hensyn til  
møbler og andre nødvendige 
ting.
 Huskomitéen har av egne 
innsamlede midler anskaffet ny 
skinntrukket sofa og  
bekostet omtrekking av to 
stoler. Den har likeledes 
innkjøpt og trukket nye puter 
og tygglener i vinkelsofaen i 
peisestuen, og damekomitéen 
har bekostet ny løper.

I 1971 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Einar Hauan
Viseformann: Einar Abrahamsen
Styremedlemmer: Bess Jahre
John Horntvedt
Dag Klaveness
Odd Lauritzen

Betydelige utskiftinger  
i styrets sammensetning
 I dette året ble styrets sammensetning vesentlig endret ved at 
Harald Krohg-Hansen som hadde sittet som formann siden starten 
gikk ut av styret. I tillegg til dette kom det nye krefter
 til i styret - som ikke tidligere hadde 
vært representert.

Trener Barry Devetta og fru 
Devetta bodde i “Annero”

 På denne tiden hadde golfklubben en engelsk trener, Barry  
Devetta. Han begynte i sesongen 1970 og var trener også i 1971. 
Det ble bemerket at konkurranseiveren i klubben var sterkt  
stigende og dette ga seg utslag i mer spill på treningsbanen og 
dermed flere treningstimer. “Annero” fikk en ansiktsløfting og ble 
derfor et utmerket hus å bo i for ekteparet Devetta.
 “Annero” ble gitt en betydelig ansiktsløftning dette året og var 
en utmerket bolig for Barry og hans kone. Medlemmene ble sterkt 
oppfordret til å foreta sine golfinnkjøp hos treneren. 
 Dette er dagens bilde av Annero, som båre har fungert som bolig, 
proshop og nå som oppbevaringsplass for medlemmenes golfutstyr.
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1972

3 nye hull for 
kr. 75.000,-

KLUBBMESTERE:

Herreklassen: Lars Musæus 
Dameklassen: Else Hammelov Berg

I 1972 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Einar Hauan
Viseformann: Einar Abrahamsen
Styremedlemmer: Elisabeth Lorentzen
John Horntvedt
Bess Jahre
Dag Klaveness
Odd Lauritzen

Planer om utvidelse av banen 
med ytterligere 4 hull

 Fra banekomitéens  
rapport:
 Greenkeeper Knut Vestfjord 
sluttet 15. november 1972. 
Han har i løpet av sesongen 

hatt hjelp av 
Frede Baumann 
og Mogens Chris-
tiansen.
Maskinparken: 
 Også i år var 
“Toro” fairway-
maskin istykker og 
var ute av drift i 
3-4 uker.
 Det viste seg at 
denne maskinen 
ikke er sterk nok 
når gresset er for 
langt, ei heller er 
den egnet hvor 
terrenget er for 
bakkete. Vi er 
så heldige å få 
kjøpt et lite brukt 
slepeaggregat 
(3 aggregats 
klipper) i våres. 
Dette reddet 
banen fra å gro 
igjen da Toroen 
var til reparasjon. 
Greenkeeper 
har nå ordre om 
å kjøre Toroen 
meget forsiktig 
og heller bruke 
slepeaggregatet 
når forholdene er 
vanskelige.
 En pent brukt 
traktor (Ferguson) 
ble innkjøpt i juni 
måned. Dette var 
nødvendig bl.a. 
fordi vår gamle 
traktor nå begyn-
ner å bli veldig 
gammel, og fordi 

vi i lange perioder trenger 2 stk.
 En gammel fôrhøster fikk vi 
som gave, hvilket hjalp oss til å 
holde roughen i bedre hevd enn 
den har vært de senere år.

 Ønsket og planene om å utvide banen med ytterligere 4 hull er godt 
skissert i dette referatet fra styret.
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1973

Overskudd 
på kr. 665,75

KLUBBMESTERE:

Herreklassen: Lars Myrebøe 
Dameklassen: Torgunn von der 
Lippe

 Fra banekomitéens 
rapport:
 Vinteren 1973 var, som 
foregående vinter, mild og 
snøfattig. Ivrige golfspillere 
spilte nær sagt uten avbrudd 
hele vinteren igjennom. Green-
ene ble åpnet i mai-måned 
og stengt i begynnelsen av 
november.
 Banen må sies å ha vært 
god. Spesielt har greenene 
vært bedre enn på mange år. 
Dette til tross for for en meget 
tørr og solrik sommer. Det viser 
seg altså at vår bane tåler 
tildels langvarige tørkeperioder.
 Ny greenkeeper, Einar 
Dolva, bla ansatt 2. april 1973 
med helårs beskjeftigelse. 
Dessverre sa han opp sin still-
ing med fratredelse 1. desem-
ber grunnet videreutdannelse.
 Banekomitén var meget 
fornøyd med Dolvas arbeide 
og beklager sterkt hans fra-
treden.

Rapport fra huskomitéen:
 I løpet av sommeren 1973 
har rekkverk på veranda vært 
smurt med teakolje og slipt 2 
ganger.
 Solseiltaket ble ryddet for 
grener, løv og jord som har 
hopet seg opp gjennom flere 
år, og så grundig spylt. Dette 
arbedet bør gjentas hvert år.
 Hvitmalingen på klubbhusets 
østside ble frisket opp.
 Ellers noen mindre repara-
sjoner og vedlikehold utført.
 Våre damer har etter tur 
sørget for daglig tilsyn i  
klubbhusets forskjellige rom.

I 1973 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Einar Hauan
Viseformann: Einar Abrahamsen
Styremedlemmer: Elisabeth Lorentzen
John Horntvedt
Bess Jahre
Dag Klaveness
Odd Lauritzen

Regnskapet for en klubb 
som fyller 15 år
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 Regnskapet er interessant lesing for klubben som nå kunne runde 
15 år. Det er allikevel interessant å observere at klubben går med 
overskudd - og de enkelte utgifspostene vitner om god aktivitet.  
Allikevel fremgår det av regnskapet at kapitalbehovet er tilstede.



1974

Lån og 
innsamling gir 
to nye hull

Klubben trengte penger.  
Det ble inngått låneavtaler
med medlemmene...

KLUBBMESTERE:

Dameklassen: Ellen Kongsli 
Herreklassen: Einar Abrahamsen jr.

 Fra årsberetningen:
 Trener: Mr. Barry Devetta 
har også i år vært ansatt som 
klubbens trener, og var godt 
fornøyd med sesongen. Salget 
har vært meget godt, og antall 
trenertimer var omtrent som 
fjorårets.
 Ved slutten av året har 
styret fått beskjed om at Mr. 
og Mrs. Devetta ikke kommer 
tilbake, og vi vil takke Devet-
tas for den tid de hat vært 
her hos oss, og håper at de 
finner tilfredsstillende arbeide i 
England.
 Styret arbeider med å få 
ansatt ny trener. 

 Fra banekomitéens  
rapport:
 Ny greenkeeper: G. Ram-
berg ble ansatt den 1. mars 
1974. Han fratrer stillingen 1. 
mars 1975. Ny greenkeeper, 
Hans Einar Rustan er sansatt 
fra samme dato. Ramberg har 
i sommermånedene hatt hjelp 
av Frede Baumann og Gunnar 
Laksekjønn.
 Ved hjelp av lån og innsam-
ling ble det i høst inngått en 
kontrakt om opparbeidelse av 
de to siste hull. Arbeidet kom 
godt igang og gikk raskt unna. 
Alt så meget lovende ut inntil 
værgudene nok en gang ikke 
var på vår side. Det satte inn 
en veritabels regnvær som 
umuliggjorde videre opparbei-
delse. Dette regnværet holdt 
seg like til vinteren meldte 
sin adkomst. Arbeidet vil bli 
gjenopptatt så snart det er 
mulig til våren.
 Maskinparken har dess-
verre ikke virket så godt som 
ønskelig denne sesongen. 
Dette skyldes både “uvettig” 
bruk - og alder. Alle maskinene 
er nå imidlertid reparert og 
satt i brukbar stand for neste 
sesong.

 Klubben trengte kapital. Det ble derfor inngått låneavtale med en 
del av klubbens medlemmer - og dette bidro til bedring av klubbens 
likviditet. Her er et eksempel på gjeldsbrev som ble utstedt i 1974.
Legg merket til at lånet skal tilbekabetales i det tempo som klubbens 
økonomi tillater !

I 1974 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Einar Hauan
Viseformann: Einar Abrahamsen
Styremedlemmer:  John Horntvedt
Bess Jahre
Odd Lauritzen
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1975

Det bores 
etter mer 

vann

I 1975 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Einar Hauan
Viseformann: Einar Abrahamsen
Styremedlemmer: John Horntvedt
Elisaberh Lorentzen
Torgunn von der Lippe
Thorvald Matheson
Odd Lauritzen

KLUBBMESTERE:

Dameklassen: Ellen Kongsli 
Herreklassen: Frede Baumann

 Fra årsberetningen:
 Trener. Vår nye trener, Mr. 
Harry Smith, med sin hustru 
ankom i begynnelsen av mai 
måned, og begynte straks å gi 
treningstimer. Dessverre fikk 
han ødelagt en sene i kneet, 
og var i lengre tid ute av stand 
til å gi undervisning. Senere 
på sommeren ga han mange 
treningstimer, og Harry Smith 
viste seg å være en meget god 
instruktør, og var en frem-
ragende spiller. Mange av våre 
spillere benyttet anledningen til 
å spille runder med ham. Styret 
besluttet å tilby ham stillingen 
for neste år, hvilket han med 
glede aksepterte, og vi tror vi 
neste sesong skal få glede av 
ham og ekteparet.

 Fra banekomitéens  
rapport:
 Våren og sommeren og 
tildels første del av høsten har 
vært meget tørre perioder, så 
tørre at man vel aldri har hatt 
noe lignende på våre kanter 
av landet. Dette medførte 
fullstendig uttørring av vår 
vannkilde ved “Tufte” slik at vi 
kun fikk vannet greenene på 
hull nr. 1 og 9, 10,16, 17 og 18. 
De øvrige greener og nær sagt 
alle fairways og tee-steder ble 
fullstendig brunsvidde i løpet 
av sesongen, og tok seg først 
opp igjen på høsten.
 Nytt vanningsanlegg. Det 
første som måtte gjøres var 
å finne en ny vannkilde, og 
geolog fra Oslo ble budsendt. 
Han anbefalte oss å bore etter 
vann i fjellskråningen syd for 
bakken på “Mekregauken”. 
Boring ble foretatt til 100 m. 
og resulterte i kun 1500-2000 
liter pr. time. Dette var for lite. 
Imidlertid fant vi ut at vi kunne 
grave en dam ved siden av 
tee-en på nr. 11 og føre vannet 
fra vårt gamle borehull samt 
vannet fra det nye borehullet 
opp i en dam. Dette reservoar 
vil derved bli stort nok til å 
kunne vanne samtige  
18 greener.

Medlemsbrikke  
i Vestfold Golfklubb

 Ellen Bugge har vært en uvurderlig bidragsyter til denne jubi-
leumsboken (se egen artikkel). Her er hennes manns, Odd Bøes, 
medlemsbrikker fra 1975. Nederst på forsiden: Kvittering for mottatt 
kontingent.

Medlemsantall i VGK i 1975
 Det har gått 17 år siden åpningen av Vestfold Golfklubb. I disse 
årene har antall medlemmer vært stabilt og ligget på på mellom 350 
og 500 medlemmer - alt inkludert. Oversikten i 1975 var slik: 
Aktive herrer: 117, Aktive damer: 87, Aktive herrer utenfor Vest-
fold: 45, Aktive damer utenfor Vestfold: 36, Livsvarige utelandske 
medlemmer: 58, Livsvarige innenlandske medlemmer: 46, Æres-
medlemmer: 2. Ikke stemmeberettigene medlemmer (piker, gutter 
og passive medlemmer): 101.
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1976

VGK blir 
18-hullsbane 
nr. 3 i Norge

KLUBBMESTERE:

Dameklassen: Liv Wedset 
Herreklassen: Thorvald Matheson 
Juniorklassen: Dag Baumann

 Fra årsberetningen:
 Året 1976 vil gå over i 
historien som det året da 
man fullførte banen til 18 
hull. Begivenheten fant sted i 
juni måned, da vi arrangerte 
Golfuken.

 Fra banekomitéen:
 Vinteren 1976 er den femte 
på rad hvor det har vært mulig 
å spille golf nær sagt hele året.
 Greenene ble åpnet i mai 
- og stengt i midten av novem-
ber.
 Vår greenkeeper Hans Einar 
Rustan har virket hele året til 
banekomiteens fulle tilfredshet.
 Sesongen 1976 har vært 
preget av tørke og varme 
man aldri har sett tidligere. 
Det begynte tidlig på våren 
og endte ikke før senhøstes. 
Dette forårsaket en kraftig 
uttørring av banen med derav 
følgende brunsvidde fairways 
og tee-steder. Greenene ble 
imidlertid reddet av vårt nye 
vanningsanlegg.
 Vanningsanlegget. Vårt nye 
vanningsanlegg ble fylt med 
vann fra vårt gamle borehull 
tidlig på våren. Stor var gleden 
da det viste seg at bassenget 
holdt vannet meget godt. Vi 
var også heldige med kjøp av 
en brukt pumpe (stor nok til å 
kunne vanne hele banen au-
tomatisk). Denne ble installert  
i et nybygget pumpehus.
 De to siste hullene. Vår 
klubb var iår tildelt “Golfuken” 
i juni måned. Ved denne 
anledning “åpnet” vi de to 
siste hullene (nr. 11 og 12). 
For første gang spilte vi altså 
på en 18-hulls bane, og vi 
trådte dermed inn som nr. 3 i 
rekken av sådanne golfklubber 
i Norge.

Endelig: Klubben blir fullverdig 
18-hullsbane
 1976 ble et merkeår i klubbens historie ved at man endelig fikk 
fullført arbeidet med utvidelse av banen til 18 hull. Dette var verdt 
å vise på forsiden av “Golfentusiasten” dette året, altså en milepel 
som ble lagt merke til i hele Golf-Norge.

I 1976 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Einar Hauan
Viseformann: Odd Beckmann
Styremedlemmer: John Horntvedt
Elisaberh Lorentzen
Torgunn von der Lippe
Thorvald Matheson
Odd Lauritzen

Stiftelse av junioravdeling
 I 1976 hadde junioravdelingen sitt første møte. Komitéen besto 
av Lars Gjørvad (formann), Frede Baumann og Hans Hoff.
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1977-78

Ringte etter 
trenings-

timer hele 
døgnet

KLUBBMESTERE:

Dameklassen: Lisbeth Lorentzen 
Herreklassen: Dag Baumann

 Fra årsberetningen:
 Regnskapet. Takket være 
en ulempeerstating på kr. 
26.500,- fra Stokke kommune 
ble regnskapet avsluttet med et 
overskudd på kr. 5.476,01.
 Ellers viser kontingent-
inngangen en mindre svikt.  
Et forhold er at endel støtte-
medlemmer er falt fra - eller 
er gått over til å være passive. 
Greenfee-inntektene viser 
derimot en pen stigning.

 Fra banekomitéen kunne 
man lese:
 Betydelige banearbeider 
ble utført i 1977, ikke minst 
i forbindelse med gjennom-
føringen av det nye vannings-
anlegget. I tillegg kom så de 
omfattende arbeider med 
kommunens hovedkloakk over 
baneområdet. Efter diverse 
forhandlinger med kommunens 
representanter ble det opp-
rettet en avtale som fastsatte 
de nærmeste betingelser for 
utførelsen samt ulempeerstat-
ningen.
 Når kloakkarbeidene er av-
sluttet håper vi at vi skal være 
skånet for lignende inngrep 
som medfører så mange 
ulemper.

I 1977 hadde klubben  følgende styre:

Formann: John Horntvedt
Viseformann: Thorvald Matheson
Styremedlemmer: Odd Beckmann
Peter Feilberg
Leif Kjær
Torgunn von der Lippe
Odd Lauritzen

Keith Dudman var  
en meget populær trener

 Keith Dudman ble tilknyttet VGK i 1977 og ble meget populær. 
Både han og hans kone Pam stilte opp for medlemmene 100% - og 
det ble i årsberetningen presisert at medlemmene ikke måtte ringe 
trenerparet på alle døgnets timer for å spørre om småting.

 Peter Feilberg plukker opp gode tips fra Keith Dudman.

Dugnads-
timer

Det ble ført en oversikt i rapportene over 
antall dugnadstimer. I 1977 ble det totalt 
utført 440 dugnadstimer for 
klubben.
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1977-78

Maratongolf
i Ukeslutt

KLUBBMESTERE:

Dameklassen: Liv Wedset 
Herreklassen: Dag Baumann

 Fra årsberetningen:
 Banekomitéen:
 Til tross for det tunge 
snefallet i april kunne banen 
åpnes for spill 13. mai efter en 
god innsats av banemannska-
pene. Greene ble stengt 13. 
november.
 Vi kunne heller ikke i år 
unngå de ulemper som graving 
og nedlegging av kloakkrør, 
både i privat og i kommunal 
regi, medførte. Man regner 
imidlertid med å være ferdig 
med disse arbeider - med  
unntak av et par steder hvor 
det er nødvendig å fylle på 
matjord og etterså.
 Vanningsanlegget:
 I mai bengynte arbeidet 
med å installere spredere og 
kontrollventiler til de siste 9 
greenene. Den 8. mai var ar-
beidet fullført. Da var vannings- 
anlegget til alle greenene 
tilkoblet pumpanlegget, 
trykkprøvet og alt virket 
tilfredsstillende.
 Fra turneringskomitéen:
 Maratongolf 4. juni: Dette var 
den første maratongolf som er 
avviklet i Norge - og turner-
ingen må sies å ha vært en 
suksess som har kommet for 
å bli i det Norges Golfforbund 
gjerne vil at dette skal bli en 
årlig begivenhet som Vestfold 
Golfklubb bør ta vare på. Start-
en gikk kl. 04.00 og 23 mann 
og 1 kvinne stilte til start. Det 
ble spilt 72 hull og de siste var 
i mål ca. kl. 21.00. Turneringen 
ga svært god PR for golf idet 
det ble sendt intervjuer både i 
Østlandssendingen og  
i Ukeslutt.
 Nye medlemmer:
 Med tanke på å verve nye 
medlemmer ble det i juni  
arrangert en gratis prøvein-
struksjon over 3 dager, ca. 2 
timer pr. dag. Efter avertisse-
ment i 3 Vestfoldaviser møtte 
ca. 30 interesserte i alle aldre. 
Aksjonen førte til 15 nye med-
lemmer.

I 1978 hadde klubben  følgende styre:

Formann: John Horntvedt
Viseformann: Thorvald Matheson
Styremedlemmer: Odd Beckmann
Peter Feilberg
Leif Kjær
Anne-Lise Ellefsen
Ole S. Rustad

Golfiveren øker i Vestfold
Peter Feilberg instruerer...

 Peter Feilberg var en krumtapp i Vestfold Golfklubb i mange år. Her 
viser han nærspillets viktige sider for ivrige tilskuere .

Ekteparet Ellefsen til topps 
blant 29 par

 Anne-Lise og Jørgen 
Anton Ellefsen vant 
Generalmajor Jørgensens 
pokal - greensome over 18 
hull. Dette ble behøring 
kommentert i byens 
lokalpresse - i dette tilfelle; 
Vestfold Arbeiderblad.
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1979

Juniorene 
de ivrigste

på trenings-
greenen

KLUBBMESTERE:

Damekl: Torgunn von der Lippe 
Herreklassen: Sven Figenschou 
Junior piker: Matilde Matheson 
Junior gutter: Dag Mathisen 
Old Boys klassen: Rolf Rustad

 Rapport  
 fra juniorkomitéen:
 Komitéen har avholdt infor-
masjonsmøte for juniorene før 
sesongstart hvor opplegget for 
1979 ble diskutert. Sesongen 
som helhet må kunne sies å ha 
vært oppløftende med tanke 
på fremtiden. Det har vært en 
klar fremgang å spore for de 
aller fleste.
 Keith Dudman har tatt seg 
av treningen hver onsdag, 
men med den tilslutning det 
har vært, bør nok treningen ut-
vides/forbedres før kommende 
sesong.
 Man har også merket seg at 
det har vært juniorene som har 
vært de ivrigste til å benytte 
treningsgreenen, og det har 
vært lagt vekt på trening av 
“små-spillet” - noe som el-
lers neglisjeres av de fleste. 
Poenget ved golf er nå engang 
ikke å slå lengst, men å få bal-
len i hullet.
 Det ble gjort forsøk på å 
finne et egnet lokale for in-
nendørstrening for vinteren 
1979/80 uten at dette lykkedes, 
og juniorkomitéen hører gjerne 
hvis det er noen som vet om et 
passende lokale.

 Rapport  
 fra damekomitéen: 
 I juni måned tok de erfarne 
spillerne seg av de utrenede. 
Vi gikk 9 hull med dem og det 
var et populært tiltak. 
 På avslutningsfesten vår den 
2. august hadde vi strålende 
vær, og vi var nesten fulltallig. 
Stemningen steg kollosalt da 
det ble servert champagne før 
maten. Den glade giver var 
Carsten Nordklev som hadde 
prestert å få hole-in-one på en 
av damedagene. Vi var alle 
dypt takknemlig.

Maratongolfen ble et populært 
innslag i VGK

I 1979 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Peter H. Feilberg
Viseformann: Thorvald Matheson
Styremedlemmer: Odd Beckmann
Leif Kjær
Anne Lise Ellefsen
Ole S. Rustad
Jon S. Jørgensen

Maratongolfen var et meget populært arrangement i VGK på  
slutten av 70-tallet. Man startet tidlig om morgenen og “golfet” til 
sent på kveld. På bildet ser vi to ivrige maraton-par; Kristoffer og 
Aase Dannevig og Anne-Lise og Jørgen Anton Ellefsen. Vinner  
av maratongolfen i 1979 ble Dag Opedal fra Oslo Golfklubb.

Vestfold 
Arbeiderblad 
hadde en 
helsides repor-
tasje om golf i 
1979. Her er 
et bilde fra  
reportasjen 
som ga god PR 
for golfidretten 
i Vestfold.
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1980

Fokus på plan-
legging av nytt 
garderobe-
anlegg

 Fra årsberetningen:
 Til tross for at Norges Golf-
forbund i sin årsberetning 
oppgir at det er en viss stag-
nasjon i rekrutteringen av nye 
medlemmer, er det gledelig å 
kunne konstatere at så ikke er 
tilfelle i Vestfold Golfklubb. Vår 
opplysningskampanje samt 
forskjellige tiltak for å trekke 
nye medlemmer til klubben har 
gitt gledelige resultater, og for 
1980 er netto tilgang på med-
lemmer i klubben 44 personer. 
Ekstra gledelig er det å se at 
de yngre rekrutter kommer for 
fullt, og at vi virkelig begynner 
å få et aktivt og godt juniormiljø 
på banen, både på gutte- og 
jentesiden. I begynnelsen av 
sesongen ble det arrangert to 
introduksjonskurs med god del-
tagelse. Videre ble det på an-
modning av Stokke og Tjøme 
Rotary arrangert en golfaften 
for begge disse klubber.
 Etter hvert som vår klubb 
påtar seg stadig større engas-
jement med både nasjonale 
og internasjonale turneringer, 
sier det seg selv at våre gar-
derobeforhold ikke holder mål. 
Arbeidet med planleggingen 
av et nytt garderobebygg vil 
bli intensivert. Det nåværende 
klubbhus er tenkt bevart og 
klubblokalene utvidet innenfor 
rammen av dette ved at gar-
derobene flyttes til et nybygg. 
Før dette imidlertid blir en 
realitet vil de nåværende dus-
jer bli reparert. Avløpsrørene 
fra disse er tettet helt igjen, og 
til tross for diverse forsøk har 
vi ikke vært istand til å finne 
hvor disse avløpsrørene ligger 
i bakken. Nye rør vil således 
bli lagt, og disse vil bli tilknyttet 
kommunens kloakkledning 
som går over banen.
 De nødvendige utbedringer 
av taket på låven fant sted i 
høst, og resultatet må beteg-
nes som meget bra.I 1980 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Peter H. Feilberg
Viseformann: Thorvald Matheson
Styremedlemmer: Anne-Lise Ellefsen
Tor Noldus Nilsen
Odd Beckmann
Leif Kjær
Jon S. Jørgensen

KLUBBMESTERE:

Damekl: Torgunn von der Lippe 
Herreklassen: Hans Hoff 
Junior gutter: Per Gjørvad 
Old Boys klasse: Rolf Rustad

Scorekortet forteller sin  
egen historie

Det har gjen-
nom årene 
vært reviderte 
scorekort et-
terhvert som 
banen har en-
dret karakter. 
Her er oversikt 
og lokale regler 
fra 1980.
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1981

Dårlig vær 
under NM

KLUBBMESTERE:

Dameklassen: Liv Wedset 
Old Girls klassen: Elsa Giørtz 
Herreklassen: Leif Stensrud 
Jr. gutter: Kavin Charlesworth 
Old Boys klassen: Rolf Rustad

Rotary-golf ga  
god PR for Vestfold 
golfklubb

Dette året arrangerte Vestfold Golfklubb Nordisk Rotary Golf  
for første gang, et prestisjefyllt arrangement med deltagelse fra 
Danmark, Sverige og Norge. Arrangementet gikk over 3 dager 
og en festmiddag på Hotel Klubben på lørdag kveld inngikk i det 
flotte arrangementet.

 Fra årsberetningen:
 Til tross for en tykk såle med 
is over så og si hele banen på 
våren 1981, og som fikk selv 
de mest optimistiske til  å frykte 
store isbrann-skader, kan en si 
at banen overvintret meget bra. 
Gressveksten kom imidlertid 
sent igang på grunn av en 
kald vår, og senere fikk vi så 
problemer p.g.a. regn, regn og 
atter regn.
 Den offisielle åpningen av 
banen fant sted 9. mai, en uke 
etter den planlagte åpningen, 
og så gikk det slag i slag 
utover gjennom sesongen, en 
sesong som vel kan sies å ha 
vært den mest aktive og vel-
lykkende i klubbens historie.
 Datoen for NM var 1. og 2. 
august, og vi håpen gjen-
nom hele juli at værgudene 
skulle smile til oss således at 
vi kunne presentere banen i 
best mulig stand. Så skjedde 
imidlertid ikke, og det var kun 
etter en kjempeinnsats av vårt 
banemannskap samt en ny 
dugnadsinnsats av arbeidsvil-
lige medlemmer at vi kunne 
presentere en bane med gode 
og like spilleforhold for alle.
 Et nytt stort arrangement 
fant sted 12-23. august da ca. 
100 rotarianere fra Danmark, 
Sverige, Finland og Norge 
hadde satt seg stevne på vår 
bane. Arrangementet ble glim-
rende avviklet med en komité 
som ble ledet av golf-spillende 
rotarianer; Leif Kjær.
 Fra turneringskomiteen: 
 ...etterlyser et bedre samar-
beid med lokalavisene, særlig 
med hensyn til fortografering 
av deltagere og vinnere av 
konkurranser. Opprettelse av 
et fotoarkiv bør overveies.

I 1981 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Peter H. Feilberg
Viseformann: Thorvald Matheson
Styremedlemmer: Anne-Lise Ellefsen
Tor Noldus Nilsen
Odd Beckmann
Leif Kjær
Jon S. Jørgensen
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1982

Robergvannet 
er et natur-
reservat

 Fra årsberetningen:
 En ny og lang sesong har 
gått over i historien. en sesong 
uten de helt store begiven-
heter, men som allikevel må 
sies å ha vært vellykket for 
klubben. Pr. årsskiftet 82/83 
var det registrert 625 medlem-
mer hvilket er en tilgang på 37 
sammenlignet med 1/1 1982. 
En del frafall har det naturlig 
nok vært, og dette kan i første 
rekke tilskrives det faktum at 
vi etter en grundig gjennom-
gåelse av vårt medlemsarkiv 
har strøket et anselig antall 
medlemmer, som desverre 
ikke har betalt sin kontingent 
gjennom det siste år. Tilgan-
gen på nye og forhåpentligvis 
aktive medlemmer er derfor 
langt større enn det oppgitte 
tall på 37.
 Som nevnt i fjorårets beret-
ning, er Robergvannet etter 
Kgl. Resolusjon av 18/10-81 
fredet som naturreservat. Den 
3. juni i år hadde vi befaring i 
forbindelse med skjøtselsplan 
for området. Fylkesmannen er 
ansvarlig for forvaltningen av 
det vernede området og skal 
sørge for vedlikehold bl.a.  
for å hindre gjengroing av 
Robergvannet.
 En reguleringsplan for 
utbygging av Robergåsen 
foreligger nå. I den forbind-
else vil det også bli foretatt 
videre utbygging av området 
langs overkanten av golfveien. 
Denne utbygging vil lede til 
en kommunal overtagelse av 
deler av Golfveien frem til den 
nåværende bebyggelse. Styret 
har gjennom året forhandlet 
med de involverte parter om 
overtagelse av part av veien. 
Disse forhandlingene har ført 
til at klubben vil få en kom-
pensasjon samt at veien vil bli 
oppgradert, bl. a. asfaltert og 
belyst.

KLUBBMESTERE:

Dameklassen: Liv Wedset 
Herreklassen: Leif Stensrud 
Junior gutter: Tobias Jansen 
Old Boys klassen: Rolf Rustad

I 1982 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Peter H. Feilberg
Viseformann: Thorvald Matheson
Styremedlemmer: Ellen Bugge
Tor Noldus Nilsen

Fra premieutdelingen av Scani Glass Cup i 1982. Foran fra v: Synnøve 
Tronstad, Antoniette Salvesen, Trude Andersen, Vidar Thomassen og 
Kevin Charelworth. Bak: Hans Hoff, Christian F. Frost, Peter Feilberg 
og John Laws.

God deltagelse på årets
klubbmesterskap

Klubbmesterskapet i 1982 samlet god deltagelse. Her er sentrale 
spillere avbildet: Foran fra venstre; Kevin Charlesworth, Ami  
Johannessen, Elsa Giørtz og Hans Hoff. Bak: Karl Tronstad,  
Jørgen Johannessen og Fritjof Giørtz.

Scandi Glass Cup i 1982
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1983

10 damer 
med 50 timers 

rengjøring

KLUBBMESTERE:

Dameklassen: Liv Wedset 
Herreklassen: Finn Charlesworth 
Old Boys kl: Sverre Christiansen

 Fra årsberetningen:
 Den ofisielle åpning av golf-
sesongen 1983 fant sted den 
7. mai med rekorddeltagelse  
og hele 90 startende. For oss 
som er engasjert i klubbens 
drift er det gledelig å notere 
den økende aktivitet på banen 
inkludert større deltagelse i 
konkurransene.
 Som kjent feiret Vestfold 
Golfklubb i 1983 sitt 25 års 
jubileum, og begivenheten ble 
behørig markert med en stor 
jubileumsfest den 12. mars 
i Klubselskabet Harmoniens 
lokaler med stor deltagelse av 
så vel egne medlemmer som 
representanter fra Vestfold 
Idrettskrets, Norges Golf-
forbund og representanter 
fra andre norske golfklubber. 
Klubben ble overrakt mange 
flotte gaver som i dag pryder 
vårt klubbhus.
 Fra huskomitéen: 
 Huskomitéen administrerte 
vårdugnad på huset med 
veranda, samt trallebodene 
i låven, umiddelbart etter at 
vannet var satt på 18. april. 
Det deltok 10 damer og det 
ble arbeidet 50 timer med 
hovedrengjøring. Diverse 
gardiner etc. ble tatt hjem for 
vask. I tillegg ble området rundt 
klubbhuset raket - og busker 
ble klippet.
 Samlingen av tildels svært 
sjuskete sko og gammelt tøy 
var ved å gjøre særlig her-
regarderoben utrivelig og lite 
funksjonell. Vi så oss nødt 
til å fjerne 55 par sko og to 
sekker tøy fra herregarde-
roben -  og 40 par sko fra 
damegarderoben. Dette ble 
satt på låven for avhenting. 
Da det hadde stått der ut juli, 
og ca. halvparten var hentet, 
ble resten sanert - og det 
lille som var brukbart overlatt 
juniorene. Huskomitéen vil be 
alle medlemmer om å hjelpe 
til så vi ikke får slike samlinger 
herreløst gods i fremtiden.

I 1983 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Peter H. Feilberg
Viseformann: Thorvald Matheson
Styremedlemmer: Ellen Bugge
Tor Noldus Nilsen
Odd Beckmann
Leif Kjær
Arve Hansen

Hyggelig golfselskap i begynnelsen på 80-tallet. Leif Kjær, Anne-
Lise Ellefsen og Jon S. Jørgensen (“Jones”) i fin positur ved klubb-
huset. Bildet er tatt på en klubbturnering. Dette var en 18-hulls 
stableford-turnering med påmelding hos treneren. Startkontin-
genten var kr. 10,- for seniorer og kr. 5,- for juniorer. Grunnen til 
at turneringen gikk på søndag var at de fleste arbeidet fortsatt på 
lørdager. 

Klubbkonkurranse ble avholdt 
på søndagene

Keith og Pamela Dudman

Keith Dudman, 
head pro gjennom 
flere år, valgte 
og forlate VGK. 
Her avbildet sam-
men med sin kone 
Pamela.
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1984

Golfespalier 
under bryllup 
på Tjøme

 Fra årsberetningen:
 Året var igjen et meget aktvt 
år for klubben når det gjelder 
så vel arbeidene på banen, 
arrangementer og diverse 
rekrutteringstiltak for nye 
medlemmer. Men hensyn til 
det siste fikk klubben meget 
positiv respons på de kurs som 
ble arrangert i regi av George, 
hvor interesserte ble ble invitert 
til et 3 timers introduksjonskurs 
i ”golfens mysterier”. Totalt sett 
har diverse rekrutteringstiltak 
resultert i 97 nye medlemmer i 
1984 fordelt på de forskjellige 
medlemskategoriene.
 Det er ellers gledelig å 
notere at det gjennom hele 
sesongen har vært en trivelig 
atmosfære rundt og i proshop 
– med Vibeke og George som 
hyggelig vertskap. Vibeke og 
George ble gift i Tjøme Kirke 
sist høst, og en del av klub-
bens medlemmer dannet  
espalier med golfklubber uten-
for kirken etter endt seremoni.

 Fra huskomitéen:
 Ved sesongstart fikk 
huskomiteen beskjed fra 
klubbens damer, ved dame-
komitéen, om at mengden 
av store dusjhåndklær som 
ordensdamene måtte ta med 
hjem og vaske (opptil 50 i 
uken) var uakseptabel. Det 
vil herefter bare bli akseptert 
vask av håndklær, kluter og 
diverse, samt dusjhåndklær 
til greenfeespillere. Dessuten 
tilby dusjhåndklær til våre egne 
medlemmer mot en avgift på 
kr. 3,-.
 Drikkefortenen som Arve 
Hansen satte opp som gave 
medførte betydelig reduksjon i 
forbruket av glass på kjøkkenet 
- og derav følgende unødig 
bruk av oppvaskmaskin.

KLUBBMESTERE:

Damerkl: Torgunn von der Lippe 
Herreklassen: Hans Hoff 
Junior gutter: Per Gjørvad 
Old Boys klassen: Rolf Rustad

I 1984 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Peter H. Feilberg
Viseformann: Thorvald Matheson
Styremedlemmer: Anne-Lise Ellefsen
Tor Noldus Nilsen
Odd Beckmann
Leif Kjær
Jon S. Jørgensen

Rolf Rustad 
hentet jevnt og 
trutt premier i 
Old-Boys klassen. 
Her fra en av  
premieutdelin-
gene.

“Kongen” av Old Boys-klassen

George Beal - 
ny head pro
i VGK

Gaorg Beal ble tilsatt som ny 
trener i klubben i 1984. Det be-
tyr at han i jubileumsåret 2008 
har vært 24 år i klubben - noe 
som fortjener stor respekt.
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1985

Bingo  
innbrakte
kr. 23.000

KLUBBMESTERE:

Dameklassen: Liv Wedset 
Old Girls klassen: Elsa Giørtz 
Herrekl.: Kavin Charlesworth 
Old Boys kl.:  Jørgen Johannesen

 Fra årsberetningen: 
 Den 11. mai  kunne vi av-
vikle åpningsturneringen, 18 
hulls Stableford, noe forsinket 
gunnet sen snesmelting. Men 
deretter gikk det “slag i slag” 
under gode spilleforhold. Store 
nedbørsmengder i august 
medførte dog visse forandring-
er i spilleprogrammet.
 Parkeringsplassen ble 
utbedret og utvidet takket være 
velvillighet fra vårt æres-
medlem Harald Krohg-Hansen.
 Styret i Vestfold Golfklubb 
har hatt et travelt program 
med i alt 14 styremøter og 85 
saker til behandling. I tillegg 
har byggeprosjektet med i alt 9 
formelle møter krevet adskillig 
innsats av styrets og bygge-
komitéens medlemmer. Inspir-
erende i dette arbeidet er den 
vekst og fremgang som klart 
kan registreres for golfsporten 
generelt og for vår kjære klubb 
spesielt.
 En nyopprettet herrekomité 
har arrengert tirsdagskon- 
kurransene etter et annet  
mønster, med god aksept.
 Byggeprosjektet beveger 
seg fremover. Det er bygge-
anmeldt og hvis alt går etter 
planen skulle første trinn 
- garderober/trallebod og 
proshop, være ferdig våren 
1987. Avhengig av økonomien 
er det mulig at vi gjennomfører 
totalprosjektet under ett.
 Nevnes må Jones´ bingo-
initiativ som med assistanse 
fra flere av medlemmene inn-
bragte 23.000 kroner.
 Fra festkomitéen 
Årets første grillparty ble 
avholdt 15. juni, og det deltok 
60 betalende medlemmer. 
Gledelig var det at antall nye 
medlemmer som deltok var 
høyere enn vanlig. Været var 
varmt og alle var enige om at 
dette var en av de hyggeligste 
grillfester som var avholdt.

I 1985 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Per Nord
Viseformann: Fridtjof Giørtz
Styremedlemmer: Ellen Bugge
Leif Kjær
Peter Feilberg
Einar Aartun
Jørgen Anton Ellefsen

Formann Per Nord  
med viktig appell

 I 1985 tiltrådte Per Nord som formann i klubben. Han kom 
med overstående henstilling til medlemmene om økonomiske  
bidrag.  Som man kan se satte han fokus på den innsats som 
stifterne av klubben gjorde 30 år før for å klubben på bena. Særlig 
med tanke på de store utbyggingsoppgavene klubben nå sto 
foran var dette en nødvendig appell. I forbindelse med byggin-
gen av det nye klubbhuset ble det lagt frem en investeringsplan 
på kr. 3.000.000,-. Beløpet skulle skaffes ved dugnadsinnsats 
(140.000), fra driften (120.000), lån i DnC (740.000,-), privat lån 
(1.500.000,-) og tippemidler (500.000,-). Planene gikk også ut på 
at man skulle restaurere det gamle klubbhuset og at oppussings/
restaureringkostnadene for dette ble beregnet til ca. kr. 200.000,-.
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1986

Generalfor-
samling om
byggesaken

 Fra årsberetningen:
 Vi åpnet sesongen med 
flaggheising og 18 hulls sta-
bleford-turnering den 10, mai. 
Sen vår og mye regn forsinket 
banearbeidet.
 Klubbhusprosjektet har 
vært en vanskelig sak. Det 
ble avholdt ekstraordinære 
generalforsamlinger om saken 
8. januar og 3. juli 1986. På 
den siste ble det alternative 
prosjektet basert på Lars 
Endresens skisse og Buskerud 
Bygg som hovedkontraktør 
godkjent. Bygget innebefat-
ter klubbrom, garderober, 
pro-shop, kjøkken m.m. – og 
innvielse beregnes til sesong-
start 1987.
 Klubben hadde pr. 1. novem-
ber 820 medlemmer, en netto 
tilgang på 127 i løpet av 1986. 
Interessen og forståelsen for 
golf er sterkt tilagende og om 
et par år må vi vurdere tiltak for 
å unngå kødannelse på banen.

KLUBBMESTERE:

Dameklassen: Ces Smith Kielland 
Herreklassen: Vidar Thomassen 
Herrer senior: Jørgen Johannessen 

Nytt klubbhus tar form  
- et betydelig løft for VGK 

I 1986 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Per Nord
Viseformann: Fridtjof Giørtz
Styremedlemmer: Karin Brevig
Leif Kjær
Peter Feilberg
Einar Aartun
Jørgen Anton Ellefsen

Byggingen av det nye klubbhuset var et stort løft for klubben.  
Her ser man en tegning som ga et godt inntrykk av hvordan  
klubbhuset skulle bli.  Byggerbeidene startet etter planene, og som 
man ser er grunnmur og byggarbeider kommet langt allerede på 
vinteren. Byggekomitéen besto av Steinar Berg (formann), Peter 
Feilberg og Lars Endresen. 1. september startet gravearbeidene og 
bygget skulle etter planene stå ferdig i februar 1987. Byggekomitéen 
ble senere utvidet med Johan Hellenes, Liv Melsom, Bjørn Jensen og 
Ces Smith-Kielland.
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1987

Loppe-
marked  

innbrakte  
kr. 45.000,-

KLUBBMESTERE:

Dameklassen: Liv Wedset 
Eldre senior damer:  
Ces Smith Kielland 
Herrekl.: Finn Charlesworth 
Eldre senior herrer:  
Jørgen Johannessen

 Fra årsberetningen:
 Aktivitetsnivået i Vestfold 
Golfklubb har vært meget høyt 
i 1987. Det nye klubbhuset 
ble fullført, store baneutbed-
ringer er foretatt, og en rekke 
store turneringer er avviklet. 
Medlemstallet økte fra 804 til 
948.
 Byggekomiteen klarte å 
holde tidsrammen bl.a. takket 
være iherdig dugnadsinnsats 
fra våre medlemmer. Vi kunne 
derfor åpne både bane og 
nytt klubbhus som planlagt 9. 
mai. Den offisielle åpningen av 
klubbhuset ble foretatt av vår 
formann, Per Nord.
 Berit Amundsen, som var 
primus motor for et loppe-
marked til inntekt for innred-
ning av klubbhuset, kunne ved 
denne anledning overrekke 
formannen en sjekk på kr. 
45.000,-.
 Oppgradering av trenings-
felt:
 Vårt treningsfelt er ikke 
tilfredsstillende. Det er for kort 
og balltapet er meget stort. I 
og med ervervelsen av østre 
Roberg, har vi nå anledning 
til å utvide til en lengde av ca. 
250 m. i retning mot nr. 11. 
faiway. Et moderne anlegg bør 
være inngjerdet og utstyrt med 
ballplukker og ballautomat. 
Totalinvestering er bergenet til 
ca. kr. 530.000,- mens netto 
inntekter på sikt kan beløpe 
seg til kr. 70.000,- pr, år. Vi 
har neppe anledning til så stor 
investering i 1988, men styret 
foreslår å påbegynne arbeidet i 
1988 og fullføre dette i 1989.

I 1987 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Per Nord
Viseformann: Fridtjof Giørtz
Styremedlemmer: Jørgen Anton Ellefsen
Bjørg Hellenes
Odd M. Lauritzen
Antoniette Salvesen
Jens Peter Feilberg

Årbok - med fullstendig 
medlemsoversikt 

I 1987 kom den første Årboken ut i klubben, noe som viste en god 
økning i informasjonsvirksomheten i klubben. Ferdigstillelsen av 
det nye klubbuset fant også sted i april/mai i 1987. Klubbhuset ble 
innviet innenfor den vedtatte kostnadsrammen kr. 2,1 mill. 
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1988

Nødvendig 
hcp-justering

 Fra årsberetningen:
 I 1988 er N.G.Fs nye hcp-
regler tillempet i VGK. Alle nye 
spillere som har bestått prøven 
for grønt kort, er tildelt 48 i hcp. 
Dette gjelder både herrer og 
damer. I følge reglene vil alle 
spillere som har gått under sitt 
hcp i 1988 beholde sitt hcp i 
1989. For spillere som ikke 
har gått til sitt hcp, gjelder at 
de med 12 og under går opp 
i hcp, mens spillere med 13 
eller mer går opp 2 i hcp. Med 
de nye, forenklede hcp-regler, 
er det naturlig at hcp-føringen 
forsøkes overført til vårt EDB-
anlegg.
 Vår pro, George Beal, hadde 
fått ansatt to meget sympatiske 
assistenter og landsmenn, 
Stephen og Tony. Stor innsats 
av huskomitéen og bygge-
komitéen med innredning av 
det gamle klubbhuset, resul-
terte i meget gode boforhold 
for våre nye pros.

KLUBBMESTERE:

Dameklassen: Janecke Berg 
Herreklassen: Robert Moen 
Junior gutter: Morten Hagen 
Eldre senior herrer: Per Nord 
Eldre senior damer: Elsa Giørtz

I 1988 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Per Nord
Viseformann: Knut H. Frølich
Styremedlemmer: Antoniette Salvesen
Steinar Berg
Odd Mikkel Lauritzen
Jens Peter Feilberg

Scorekort fra 80-tallets slutt

Klubbmesterskapene stadig 
like populære

Her et bilde fra 
klubbmesterskapet. 
Elsa Giørtz og Tom 
A. Tollefsen.
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1989

Albatross fra 
Abrahamsen 

på hull 6

KLUBBMESTERE:

Dameklasse: Ces Smith-Kielland 
Herreklasse: Geir Kvalsvik 
Jr. gutter: André Blom 
Old Boys klasse: Leif Kjær

 Fra årsberetningen:
 Ennå en sesong ligger bak 
oss med stor aktivitet både 
når det gjelder konkurranser 
og spill forøvrig, samt arbeidet 
utført på banen.
 En helt uvanlig vinter gjorde 
det mulig å gjennomføre meget 
nødvendige arbeider i perioden 
desember/februar, samtidig 
som  spill på banen foregikk så 
og si kontinuerlig i månedene 
mellom 1. november og 
sesongåpning av banen 6. 
mai. Det må kunne sies at det 
hører til sjeldenhetene at vi kan 
operere med greenfeeinntekter 
i januar, februar og mars.
 Ved påsketider fikk vi store 
nedbørsmengder som i peri-
oder gjorde arbeid på banen 
umulig. Tiden ble utnyttet til å 
flytte inn i vår nye, tidsmessige 
driftsbygning, som gjennom 
sin første sesong har fungert 
meget tilfredsstillende, og er til 
stor glede for vår greenkeeper 
og hans medhjelpere.
 Sesongens flotteste 
sportslige presasjon var Einar 
Abrahamsen ansvarlig for.  
Han fikk ”Albatross” på hull 6, 
19. juli. Vi gratulerer!
 Fra handicapkomitéens  
rapport er det forøvrig interes-
sant å notere at 84 damer og 
189 herrer har gått under sitt 
handicap i 1989, mens  
henholdsvis 7 damer og 21 
herrer har gått til sitt handicap. 
Et tydelig bevis på at spille-
styrken i klubben er i stadig 
vekst.

I 1989 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Peter H. Feilberg
Viseformann: Kåre Wilhelmsen
Styremedlemmer: Bjørg Hellenes
Knut H. Frølich
Jan Barth-Nilsen

Nordisk Rotary-golf igjen på 
Vestfold Golfklubb

Nordisk Rotary-golf ble arrangert med 
enorm deltagelse fra de nordiske land. 
Konkurransen ble gjenenomført på en ut-
merket måte til tross for mye regn. Klub-
ben fikk en gave på kr. 9000,- fra Tønsberg 
Rotary-klubb til innkjøp av møbler til det 
nye styrerommet.

Det gamle
klubbhuset i 1989
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1990

VGK er en 
NM-bane
av rang 

 Fra årsberetningen:
 1990 har vært en meget 
travel sesong hvor høydepunk-
tene har vært avviklingen av 
NM individuelt og NM for lag. 
Terminlisten var fullpakket, og 
deltagelsen på konkurransene 
har vært rekordstor.
 Vinteren var atter en gang 
meget mild, og ildsjelene 
spilte så og si i hele perioden. 
Greenene ble åpnet 11. april, 
slik at det var full aktivitet i 
påsken. Sesongåpning var  
28. april – vel en uke tidligere 
enn vanlig.

 Fra turneringskomitéen:
 Sesongen har vært den mest 
intense i klubbens historie. 
I tillegg til klubbens egne 
turneringer har vi arrangert 
Norway Bestball Open samt 
Norgesmesterskapene indi-
viduelt og for lag. Mot slutten 
av sesongen arrangerte vi to 
sponsorturneringer: Lanza-
rote Beach Club Trophy og Air 
Europe Cup. 
 Deltagelse i våre turneringer 
har vært rekordartet, med et 
snitt på ca. 100 deltagere. 
Startkontigenter beløp seg 
til ca. Kr. 75.000,- og hele belø-
pet er brukt til premier.

KLUBBMESTERE:

Damekl: Torgunn von der Lippe 
Herreklassen: Hans Hoff 
Junior gutter: Per Gjørvad 
Old Boys klasse: Rolf Rustad

I 1990 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Peter H. Feilberg
Viseformann: Kåre A. Wilhelmsen 
Styremedlemmer: Knut A. Frølich
Jan Barth-Nilsen

Peter Feilberg og Per Nord  
dro lasset som formenn
gjennom en årrekke

Dette bildet er tatt i 1990 - da de stolt kunne vise frem en tidsmes-
sig bane med et tidsmessig klubbhus og mange gode golfere. Ikke 
minst var avviklingen av såvel NM for lag som NM individuelt 
høydepunkter dette året.
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1991-92

Gutta kom 
hjem med 

sølv i Lag-NM

KLUBBMESTERE:

Dameklassen: Janeche Berg 
Herreklassen: Finn Charlesworth 
Old Boys klasse: Leif Kjær 
Gutter: Morten Hagen 
Piker: Janeche Berg

 Fra årsberetningen:
 Vinteren 90/91 var hard mot 
banen og vi fikk således en 
god del frostskader og isbrann 
på en del av greenene samt 
noen fairways. Den tidlige 
våren gjorde det imidlertid 
mulig for oss å åpne greenene 
allerede 24. april, og sesongen 
med den tradisjonelle flagg-
heising 4. mai.
 Klubbens satsing på 
våre juniorer og elitespillere 
begynner virkelig å bære 
frukt. Morten Hagen sto for 
sesongens beste enkelt-
mannsprestasjon med seier 
i NM for juniorer, og laget vi 
sendte til Lag-NM  bestående 
av Tom Arne Tollefsen, Erik 
Berg, Morten Hagen og 
Andre Blom, kom hjem med 
en sølvmedalje og samme 
score som vinnerne, Bergen 
Golfklubb. Dette er en bragd 
som vi er meget stolte av. 
Janecke Berg var medlem av 
laget Norge sendre til Nordisk 
juniormesterskap for lag. 
Jentene returnerte hjem med 
gullmedalje – flott!
 I løpet av 1991 har 83 nye 
kategori 1 medlemmer blitt 
registrert. Samtidig ble 59 
eksisterende medlemmer 
strøket fordi de enten ikke har 
overholdt sine forpliktelser  
eller selv har valgt å trekke 
seg. VGK har 1187 medlem-
mer.

I 1991 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Peter H. Feilberg
Viseformann: Thorvald Matheson
Styremedlemmer: Anne-Lise Ellefsen
Tor Noldus Nilsen
Odd Beckmann
Leif Kjær
Jon S. Jørgensen

Tiden var inne for 
oppdaterte scorekort

Morten Hagen gjør entré

154

Morten Hagen utviklet seg tidlig som en 
meget god golfer. Man kan registrere at 
han i dette året vant gutteklassen i VGK 
- og senere har han satt sitt positive preg 
på junior- og herreklassen i klubben. De 
senere års satsing på det profesjonelle 
golfmiljøet var bare en naturlig fort- 
settelse på en flott golfkarriere så langt.



1991-92

7 spillere i VGK 
med 0-5 i hcp

 Fra årsberetningen:
 Golfsporten i Norge er 
fortsatt i sterk vekst, og ifølge 
NGF´s rapport, er det nå regi-
strert 26 golfbaner i full drift, 
hvorav 10 er 18-hullsbaner. 
Det er videre registrert vel 
21000 golfspillere i Norge 
fordelt på 59 klubber, hvllket 
representerer en økning på vel 
40 % over de siste 2 år. Ifølge 
Norges Idrettsforbund er NGF 
nå nr. 11 i størrelse av særfor-
bund tilsluttet N.I.F.

 Fra Årsrapport fra TK:
 Vestfold Golfklubb med TK 
har som målsetting i løpet av 
tre år (1992-93-94) å bringe 
klubben opp til å være ledende 
i Norge på elitenivå. TK har i 
1992 lagt spesiell vekt på et 
treningsprogram og konkurran-
seprogram for et bredt spekter 
av spillere, herrer og damer, 
for å kunne bygge opp et godt 
elitelag for klubben.
 På herresiden har klubben 
nå fått 7 spillere med hcp 0-5, 
som alle har utviklet seg meget 
positivt i løpet av 1992. På 
damesiden er det foreløpig 
bare 1 kvinne på elitenivå, men 
flere damespillere er på rask 
vei nedover i handicap.

 Fra Grønt-kort komitéen
NGF´s regler for avleggelse av 
prøve for grønt kort har vært 
fulgt. Prøvedager har vært 
mandag, onsdag og fredag 
gjennom hele sesongen. 
Undervisningen med tanke på 
avleggelse av grønt kort prøve 
har George Beal og hans to 
assitenter ansvaret for. Etter 
godkjent utdanning fra  disse, 
har kandidatene avlagt prøver.

KLUBBMESTERE:

Damerkl: Torgunn von der Lippe 
Herreklassen: Hans Hoff 
Junior gutter: Per Gjørvad 
Old Boys klassen: Rolf Rustad

I 1992 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Peter H. Feilberg
Viseformann: Kåre A. Wilhelmsen
Styremedlemmer: Knut H. Frølich
Hans Chr. Solli
Bitten Nesse
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Baneprofilen på begynnelsen
av 90-tallet

1187 medlemmer i VGK
I 1991 hadde klubben 1187 medlemmer. Det gledelige i utviklingen 
var at den yngre garde stadig meldte seg på. Av medlemsmassen var 
225 medlemmer under 25 år. Det var 654 aktive seniorer i klubben.



1993

GK 90 - nytt 
datasystem 

innføres

KLUBBMESTERE:

Dameklassen: Jean Campbell 
Herreklassen: Morten Hagen 
Junior gutter: Christian Giswold 
Junior piker: Anette Eriksen 
Old Boys klassen: Jørgen  
Johannssen

Fra årsberetningen:
 Utviklingen av golfsporten 
i Norge fortsetter å vokse, 
og nye baner åpnes stadig. 
Vi ser også en sterkt økende 
interesse fra media, hvilket er 
positivt for vår sport. Gledelig 
er det også å notere at utlen-
dingene har begynt å oppdage 
at det kan spilles golf i Norge, 
noe som ikke minst gjenspeiles 
i klubbens greenfee-inntekter. 
For vår klubbs vedkommende 
hadde vi i inneværende sesong 
de høyeste greenfee-inntekter 
i klubbens historie, tilsyne-
latende uten at det gikk ut over 
medlemmenes muligheter til 
spill på banen.
 Vårt EDB-program utarbei-
det av Reidun Knudsen har 
fungert utmerket i 5 år, men 
er nå modent for utskifting. 
Nytt utstyr er allerede innkjøpt, 
samtidig som vi er i ferd med 
å installere GK90 som er det 
systemet som vi har valgt å 
satse på for fremtiden. Vi er 
Reidun stor takk skyldig for 
hennes uvurderlige innsats 
og hjelp både ved innkjøp og 
overgang til det nye sys-
temet. Verdien av hennes 
arbeidsinnsats er enorm!

Fra handicapkomitéen:
 Det har i år vært registert vel 
5000 handicaptellende runder. 
VGK´s eget dataprogram 
har stått for alle utregninger 
og justeringer med unntak 
av oppjusteringer foretatt av 
handicapkomiteen etter ønske 
fra medlemmer som ikke 
har levert inn 5 scorekort fra 
selskapsrunder som viser at 
vedkommende ikke spiller til 
sitt handicap.

I 1993 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Peter H. Feilberg
Viseformann: Kåre A. Wilhelmsen
Styremedlemmer: Knut H. Frølich
Hans Chr. Solli
Bitten Nesse

Sterk vekst i medlemsmassen 
i Vestfold Golfklubb

 I disse årene var medlemsveksten sterk i hele Golf-Norge. Dette 
gjenspeiles også i vår klubb, der vi i 1993 passerte 1200 medlemmer. 
Dette betyr en fordobling av antall medlemmer på 10 år.

VGK mot OGK i 1993

 Denne gjengen kjempet en “Får-i-kål”-match! Fra v.: Per Nord, 
Per Ringnes (OGK), Kalle Staubo (OGK), Lars Ø. Lund,  Jon S. 
Jørgensen (“Jones”), Odd Enge, Jan Nyquist (OGK) og Kristoffer 
Dannevig.
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1994

Den tørreste 
sommeren på 
100 år!

 Fra årsberetningen:
 Etter en elendig høst med 
store nedbørmengder kom 
vinteren tidlig. Første snefallet 
kom allerede midt i oktober, 
som i november ble omvandlet 
til ren is før frosten satte seg i 
bakken. Da sneen endelig for-
svant i midten av april viste det 
seg at dette hadde forårsaket 
store isbrannskader både på 
fairways og på greener.
 Åpningen av banen fant 
sted 7. mai. med da det i mai 
og juni var usedvanlig kaldt, 
ville skadene etter isbrannen 
ikke gro, til tross for at f.eks. 
greenene ble sått 3 ganger 
og vannet regelmessig. I juli 
kom så varmen, og derpå en 
følgende tørke som ikke gjorde 
situasjonen bedre, Ifølge 
avisene var juli 1994 den tør-
reste på 100 år!
---
 NGF har vedtatt at alle 
baner i Norge skal ha course 
og sloperating innen 1996. 
Vi forventer at vår bane vil bli 
vurdert for sloperating i 1995 
med sannsynlig innføring fra 
sesongstart 1996. Systemet 
som ansees som meget mer 
rettferdig enn det eksisterende, 
vil bli grundig forklart ved 
oppslag før innførselen på vår 
bane.

KLUBBMESTERE:

Dameklassen: Janecke Berg 
Herreklassen: Morten Hagen 
Junior gutter: Sturla Larsen 
Junior piker: Christine Skontorp 
Old Boys klassen: Hans S.J. Hoff

I 1994 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Peter H. Feilberg
Viseformann: Kåre A. Wilhelmsen
Styremedlemmer: Knut H. Frølich
Hans Chr. Solli
Bitten Nesse
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Interessant forslag til  
oppgradering av banen

 Dette er utdraget til et oppgraderingsforslag som ble lagt frem 
på generalforsamlingen i 1995. Det skisserer på mange måter den  
status banen hadde på dette tidspunkt - og at behovet for en opp-
gradering var tilstede.

 Forslaget ble fremsatt av Pål Christiansen og hadde en  
investeringsramme på 3 mill. kroner. Vanningsanlegg med 
tilknytning til Farris-vannet utgjorde halve beløpet.

 Beløpet ble foreslått dekket inn ved ekstra kontingent fra  
medlemmene i de to påløpende år i tillegg til vanlig årskontingent.



1995

Juniortour
og Vestfold

Open ble
suksess

KLUBBMESTERE:

Herrekl.: Morten Andreassen 
Dameklassen: Solveig Moen 
Junior gutter: Christian Giswold 
Junor jenter: Anette Eriksen

 Fra Golfer´n
 Oddbjørn Tidemann, som er 
vår tredje tilsatte banearbeider 
har nå fullført opplæringen 
på våre rutiner, som gjelder 
klipping, gjødsling, såing m.m. 
Oddbjørn kunne nok mye av 
dette fra før, og han er en grei 
og arbeidssom kollega som 
golfklubben vil ha stor glede av 
fremover. Oddbjørn og  
Sigmund har også vært 
ansvarlig for beplantingen ved 
klubbhuset og treningsfeltet. 
Dette har fått meget god  
respons av våre medlemmer.

 Fra turneringskomitéen
Vi er midt oppe i turnering-
sesongen hvor bl.a. Juniortour 
og Vestfold Open er avviklet. 
Begge turneringene ble gjen-
nomført med stor suksess. 
Spillerne var meget godt 
fornøyd med banen. Den var 
den beste de har spilt på i 
år. Dette er morsomt å høre 
når vi her på berget vesentlig 
bare hører klager. I Vestfold 
Open måtte vi dessverre kutte 
50 spillere og ytterligere 45 
spillere etter første dag. Vi 
arbeider med et annet opplegg 
neste år, men på den annen 
side er det jo morsomt og 
spennende at turneringen er så 
populær at nvået blir så høyt at 
kutten gikk på 6 for herrer og 8 
for damer.

 Fra Handicapkomitéen
 Som alle vet har det hittil i 
sesongen nesten ikke fore-
kommet hcp-regulerende 
runder, da banen ikke har 
vært i en tilstand som tillater 
reguleringer. Det har ført til at 
flere av oss antagelig spiller 
på et handicap som er for høyt 
eller for lavt, men vi håper at 
vi er tilbake til normale forhold 
slik at vi kan regulere våre Hcp 
i henhold til reglene.

I 1995 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Einar Abrahamsen
Viseformann: Bernt O. Christensen
Styremedlemmer: Bitten Nesse 
Hans Chr. Solli
Kåre A. Wilhelmsen

Ove Salvesen ble ny daglig  
leder og startet Golfer´n

Ove Salvesen tok  
initiativet til å 
produsere Golfer´n. 
Dette var et nyttig in-
formasjonstiltak som 
medlemmene den 
gang hadde stor nytte 
av. Medlemsmassen 
var i sterk økning og 
det ble lagt betydelig 
vekt på informasjon 
og nyheter.

På mange måter 
kan man si at dette 
magasinet overtok 
“rollen” etter de 
årbøkene som i noen 
år hadde vært utgitt i 
klubben.

Beste herrelag i landet

Dette laget ble Norgesmestere i 1995. Christian Dahlgren, Sturla 
Larsen, Tom A. Tellefsen, Jørn O. Dahlgren (lagleder), André Blom 
og Morten Andreassen ledet konkurransen fra første dag og  
markerte klubben som den beste i landet.
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1996

Utbedring av 
tee-steder
fortsetter

 Fra  huskomitéen:
 Huskomitéen har hatt en 
befaring i det gamle klubb- 
huset. Komitéens medlemmer 
ser store muligheter i dette 
huset. Det er besluttet at vi 
sammen med en snekker skal 
se på hva vi kan gjøre for å 
få satt dette i en stand som vi 
mener er tilfredsstillende.
 Det har allerede meldt seg 
interesserte som har sagt seg 
villlig til å gjøre en innsats for 
å få et miljø hva gjelder farger, 
interiør osv. Dersom styret 
velger å gå for en forbedring/
restaurering vil det så bli 
nedsatt en arbeidsgruppe som 
vil sørge for igangsetting og 
gjennomføring av prosjektet.

 Formannen har ordet 
 Ferietiden er slutt og presset 
på banen er i ferd med å avta. 
Som dere vil ha sett pågår fort-
satt anleggsmessig aktiviteter 
på banen i forbindelse med ut-
bedringn av enkelte tee-steder. 
Ellers har banemannskapet 
hatt sin “fulle hyre” med å 
klippe gress gjennom en 
sesong som for oss alle har 
bevist virkninger av fjorårets 
betydelige investering  i  
vanningsanlegg. 
 Banekomitéens erfaringer 
gjennom sesongen er at det 
i langt større grad i fremtiden 
under reparasjonsarbeider m.v. 
må kraftigere signal- 
givning til enn oppslag m.v.,  
for at våre medlemmer og 
greenfee-spillere skal få 
begrenset mulighet til å påføre 
nysådde områder m.v. skade. 
Fysiske stengsler som defin-
eres som  “immovible obstruc-
tions” vil vi nok oppleve mer av 
i kommende sesonger. 

KLUBBMESTERE:

Damerkl: Torgunn von der Lippe 
Herreklassen: Hans Hoff 
Junior gutter: Per Gjørvad 
Old Boys klasse: Rolf Rustad

Vidar asfalterer banens
parkeringsplass

Med Vidar Arntzen i spissen ble det dannet en asfalteringskomité i 
klubben. Den sørget for at veien opp til bakken og parkerings- 
plassen fikk et etterlengtet asfaltdekke. Parkeringsplassen ble 
dessuten utvidet for å dekke det stadig økende behovet.  
I tilknytning til dette ble også velkomstportalen satt opp.

I 1996 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Einar Abrahamsen
Viseformann: Bernt O. Christensen
Styremedlemmer: Bitten Nesse 
Hans Chr. Solli
Kåre A. Wilhelmsen

Flaggborg foran EM

VGK arrangerte EM for seniors. I den anledning ble arbeidet med 
å få en skikkelig flaggborg forsert.
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1997

21 herre-
dager  

i sesongen

KLUBBMESTERE:

Dameklassen: Jean Campbell 
Herreklassen: Tom A. Tollefsen 
Jr. gutter: Øyvind Huseby 
Jr. jenter: Ane Hunstadbråten

 Fra damekomitéen
 Endelig har vi vinteren bak 
oss, og vi kan se fremover 
mot en ny golfsesong. Første 
damedag i år blir 14. mai med 
shotgun-start kl. 10.00. Vi 
håper flest mulig har anledning 
til å starte – og retter spesiell 
oppmeksomhet mot C-klassen. 
Husk og møt opp i god tid. Det 
blir servert gratis kaffe med 
wienerbrød etter konkurransen.

 Fra herrekomitéen:
 I år blir det 21 herredager, 
hvorav 4 med middag/pre-
mieutdeling. Nytt av året er at 
Flyspesialisten/SAS ønsker å 
sponse oss med flyreise- 
premier. Disse spilles som 
eclectic, mellom hver middag. 
Deltagelse er kr. 20,- for peri-
oden. Startkontigenten er som 
vanlig kr. 40,- for herredagen. 
 Spilletempoet er jevnt over 
tregt. I den forbindelse vil vi 
prøve med Marshall-tjeneste i 
startfasen. Vi må komme oss 
ned i spilletid på 4 timer. De 
fleste vil spille bedre, og flere 
kan være med.

 Fra årsberetningen 
 Golfklubbens regnskap 
for 1997 viser et hyggelig 
drifsresultat. Årsaken til dette 
er i første rekke et stort antall 
nye medlemmer. Innmeldings-
avgifter viser en merinntekt i 
forhold til budsjettet på ca. kr. 
500.000,-. Greenfees viser en 
merinntekt på kr. 200.000,- og 
inntektene ved grønt kort kurs 
forsterker inntrykket av et 
stort aktivitetsnivå på banen i 
sesongen 1997. 
 Årets resultat gir styret 
derfor muligheten til å gjøre 
avsetninger for å kunne løse 
noen av de mange oppgaver 
som fremdeles ligger foran oss 
i forhold til oppgradering av 
banen, i.h.h.t. vår strategiplan 
forøvrig.

I 1997 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Einar Abrahamsen
Viseformann: Bernt O. Christensen
Styremedlemmer: Berit de Vries 
Kåre Kjær
Einar Faugli

Softspikes inntar også
Vestfold Golfklubb

Softspikesene gjorde 
sitt inntog i golf-Norge, 
så også på VGK.  
I Golfer´n kunne vi 
lese at George var 
godt ekvipert slik at 
man hurtig kunne få 
fjernet stålspikes til 
en svært rimelig pris. 
Grunnen til at VGK 
var blant de første til 
å innføre softspikes 
var at stålspikesens 
representerte en per-
manent slitasjetrussel 
særlig på greenene, men 
også omkringliggende 
miljøer, klubbhus,  
garderobeanlegg m.v.

Reiseklubben med Thor  
Simonsen ble en suksess

Reiseklubben var og er en suksess i VGK. I 1997 reiste 50 golfere 
til Hotel Almanzor med Thor som reiseleder. Gjennom årene har 
hundrevis av golfere i og utenfor klubben nydt godt av dette flotte 
tilbudet.
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1998

Først i Norge
med starttider
på TV-skjerm

 Fra årsberetningen:
 Golfklubbens regnskap 
for 1998 er også i år meget 
positivt. På inntektssiden ser 
vi at det fremdeles er stor 
tilgang på nye medlemmer, 
og dette gjenspeiles båre i 
resultat for kontigenter og 
innmeldingsavgifter. Vi har 
fullført tippemiddelprosjektet 
med rehabilitering av banen i 
inneværende år, og derav de 
høye kommunale tilskudd.
 Både på administrasjons og 
banesiden har det vært nød-
vendig å øke bemanningen i 
forhold til budsjettet. Post 5250 
EDB-utstyr avspeiler kjøp av 
nye datamaskiner, TV-visning i 
restaurant, samt telefonsentral, 
og ekstrautgiftet i forbindelse 
med nedgraving av data- og 
telefonkabel både til startbod 
og treningskontor.
 ---
 40-års-jubileet ble behørig 
markert, både i Golfer´n og 
med en billedcollage som har 
hengt i klubbhuset hele seson-
gen. På EDB-siden har mange 
lagt merke til det nye golfsys-
temet, som gir oss muligheten 
til vise start-tider på TV-skjerm, 
forøvrig som den eneste klub-
ben i landet forløpig. Også 
ny telefonsentral er installert. 
Dette har gitt oss store lettelser 
- ikke minst administrativt.

 Fra banekomitéen 
 Arbeidet med å oppgradere 
treningsfeltet har startet opp. 
Området sør for eksisterende 
drivingrange er ryddet for skog 
- og drenert. Her vil vi legge 
trening for nærspill og bunker. 
Også drivingrangen har fått et 
stort ansiktsløft, og der vil vi i 
tillegg utvide mot øst, og sette 
opp nytt gjerde rundt hele  
drivingrangen. Hele feltet  
planlegges ferdig til spill i år 
2000.

KLUBBMESTERE:

Dameklassen: Solveig Moen 
Herreklassen: Morten Andreassen 
Jr. gutter: Tellef Aarøe

I 1998 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Knut H. Frølich
Viseformann: Bernt O. Christensen
Styremedlemmer: Berit de Vries 
Henrik M. Henriksen
Einar Faugli

Gamle veteraner ble intervjuet 
ved 40-års jubiléet

Golfer´n hadde et fint intervju med gamle veteraner i forbindelse 
med klubbens 40-årige historie. Vi inviterte til klubbhuset en 
vakker sen-sommer-ettermiddag for å  “skravle” litt rundt begiven-
hete den gang og om årene som var gått siden starten. På bildet 
fra venstre mot høyre: Else Prikk Hauan (medl. nr. 14), Bente 
Melbye (medl nr.  27), Annie Struksnes (medl. nr. 171), Dukken 
Abrahamsen (medl. nr. 2), Christian Melbye (medl. nr. 28), Dagny 
Kiil (medl. nr. 103) og sist, men ikke minst Else Hammelow-Berg 
(medl. nr. 123). 
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Klubben kunne smykke 
seg med nye scorekort. 
Dette bildet av  
klubbhuset er før 
veranda-utvidelsen

Scorekort- 
fornyelse



1999

Regulerings-
planen for 
banen ble 

godkjent

 Fra årsberetningen:
 Siden januar 1999 har 
baneutvalget arbeidet aktivt 
med reguleringsplanen i forbin-
delse med utvidelsen av banen 
vår. Arkitekt Jeremy Turner har 
tegnet et forslag som i lengre 
tid har hengt oppslått i klub-
bhuset vårt. Signalene fra våre 
medlemmer har vært meget 
positive. Hans Hoff har gjort en 
stor jobb med å legge frem en 
regulerings-plan. Mange møter 
har blitt gjennomført med 
Stokke kommunes tekniske 
etat før det endelige produk-
tet ble levert til planutvalget i 
Stokke kommune for behan-
dling.
 30. juni ble regulerings- 
planen behandlet i planut- 
valget, og reguleringsplanen 
ble godkjent og skal ut på 
høring i slutten av juni.
 Generalforsamlingen vil 
endelig behandle de finansielle 
og planmessige detaljer før ar-
beidet med de nye hullene kan 
settes i gang i januar/februar.

 Fra banekontrollen
 Det er i år lagt ned et be-
tydelig arbeid i banekontroll. 
Spesiell takk til Rolf Andersen 
og Jan Henrik Tveten pluss 
alle dere andre som har tatt i et 
tak. Vi har med få unntak klart 
å holde rundetidene på ca. 4 
timer i den tiden vi har kjørt. 
Det er veldig bra – men viser 
også hvilken betydning det 
røde flagget på banekontroll-
bilen betyr.

Byggekomitéen la frem planer 
for utvidelse av terrassen

I 1999 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Henrik M. Henriksen
Viseformann: Olav Folkestad
Styremedlemmer: Ellen Stavnar 
Jan Haugen
Einar Faugli

Byggekomitéen med Einar Faugli i spissen la frem forslag for styret 
om utvidelse av terrassekapasiteten på klubbuhuset. Høsten 1998 
ble forlaget lagt frem for styret og tilbygget kom på budsjettet i 
1999. Byggmester Kjell Jørgensen fikk i oppdrag å utføre tømmer- 
og snekkerarbeidet. Terrassetilbygget sto ferdig i mai 1999.
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Utvidelse av treningsfeltet  
bak drivingrangen

Utvidelse av 
treningsfeltet 
med fokus på 
nærspilltrening 
var et kjærkom-
ment tillegg til 
banen.



2000

Nettotilgang
på 1 medlem

 Herredagene på VGK –  
 suksessen fortsetter!
 I skrivende stund ligger vi 
foran fjorårets jubelsesong. 
Nærmere bestemt 40 del-
tagere. Vi fikk en knallstart på 
årets sesong. Men deretter 
kom fotball—EM – og skrekk 
og gru – noen tirsdager med 
mindre bra vær. Men vi har 
allikevel stor tro å ny verdens-
rekord i år også.

 Fra årsmøtet:
 Året som har gått har 
naturlig nok vært preget av 
utvidelsen av banen. I denne 
forbindelsen har det vært 
avholdt en rekke møter i 
byggekomitéen. Det har vært 
jobbet hardt med regulerings-
planen i forbindelse med 
innspill fra fylkets landbruks-
avdeling og fornminneavde-
lingen i fylket. 
 Det har vært en tilgang på 
nye medlemmer på 121. 85 
medlemmer har meldt seg 
ut. 37 medlemmer har ikke 
betalt sine årskontingenter og 
er dermed strøket. Dette har 
gitt oss en netto avgang på 1 
medlem.

KLUBBMESTERE:

Dameklassen: Astrid Onsum 
Herreklassen: Morten Andreassen 
Junior gutter:  
Mads Flemming Eriksen
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I 2000 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Henrik M. Henriksen
Viseformann: Olav Folkestad
Styremedlemmer: Ellen Stavnar 
Jan Haugen
Odd Christoffersen

Spennende nummer av 
Golfer´n med orientering om
baneutvidelsen

2000 var preget av innledende stor byggeaktivitet på banen.  
I forbindelse med dette kunne Golfer´n fortelle at i 2001 måtte 
medlemmene belage seg på en meget provisorisk golfbane.

Ove Salvesen kunne i sin leder skryte av medlemmene som viste 
stor tålmodighet med tanke på den fine banen som skulle komme.



2001

Konturene
av ny bane

ble
tydeligere

 Fra årsmøtet:
 Vestfold Golfklubb har nå 
1778 medlemmer. Det har vært 
en tilgang på 72 medlemmer. 
Vestfold Golfklubb har nå 2 
ansatte i administrasjonen og 
4 ansatte på banen. I tillegg er 
det under sesongen tilknyt-
tet 8-10 sesongarbeidere. 
Arbeidsmiljøet betegnes som 
godt. Sykefraværet har vært 
noe høyere i år, uten at vi kan 
registrere spesielle grunner 
til dette. Vi har ikke registrert 
alvorlige arbeidsulykker eller 
skader på arbeidsplassen  
dette året.

 Fra byggekomitéen
 Sesongen 2001 har vært en 
meget hektisk sesong sett fra 
byggekomitéens side. Utrolig 
spennende og utfordrende, i 
og med at flere og flere hull 
har tatt form. Vi begynner å 
se resultater av de planlagte 
arbeidene, og konturene av en 
nye bane blir stadig tydligere. 
Det ble gjennomført 15  
byggemøter i løpet av 2001, 
der kvalitetssikring og frem-
drift av prosjektet har vært 
prioriterte temaer. I og med 
en vanskelig høst 2000, med 
påfølgende tøff vinter, ble 
fremdriften i byggeprosjektet 
forsinket. 
 Det er bygget 10 nye fair-
ways, med en gjennomsnitts-
flate på 28000 kvm. Det er 
28000 kvm. ekstra i fairways-
vedlikehold – i tillegg til de 
gamle fairwayene som er holdt 
åpne for spill.
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I 2001 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Henrik M. Henriksen
Viseformann: Olav Folkestad
Styremedlemmer: Turid B. Pedersen
Jan Haugen
Odd Christoffersen

2001 var den provisoriske
golfsesongen

Dette var 
spilleplanen for 
2001 på VGK, 
henholdsvis før 
og etter august 
måned. En lite 
handicaptel-
lende, men 
allikevel “spen-
nende” golfbane.



2002

Banen ble
snudd

 Fra  byggekomteen  
 i Golferen:
 Etter en snill vinter, og 
så langt en fin vår, nærmer 
den store dagen seg for oss 
golfere; åpningsturneringen 
4. mai. Spesielt spennende 
blir sesongen i år da vi skal se 
og oppleve resultatene fra tre 
års planlegging og anleggsar-
beide. Det som virkelig er 
moro i denne prosessen, er 
å se at brikkene har falt på 
plass takket være det gode 
samarbeidet med arkitekt og 
utførende entreprenører og 
innspill fra interesserte med-
lemmer. Et eksempel på dette 
var da vi bestemte oss for å 
flytte startboden opp til klubb-
huset – som igjen resulterte i 
at banen er blitt snudd, hvilket 
innebærer en rekke fordeler 
– ikke minst i forbindelse med 
kontroll ved utslag nr. 1.
 For like godt å komme i 
gang med den nye ordningen 
vil åpningsturneringen starte 
med gamle hull 10 som hull nr. 
1. Dermed får vi prøvekjørt og 
trimmet hele opplegget til den 
store åpningsdagen som er  
17. august.

KLUBBMESTERE:

Dameklassen: Solveig Moen 
Herreklassen: Tom Arne Tollefsen 
Junior gutter: Petter Corneliussen 
Junior jenter: Ida Hotvedt

Flight nr. 1 på åpningsturneringen av den nye banen: Fra v: Einar 
Abrahamsen, Henrik M. Henriksen, Peter H. Feilberg, Lars Lund, 
Leif Kjær, Per Nord og Knut H. Frølich.
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Golfbaneåpning med  
tuneringer og selskapelighet

I 2002 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Henrik M. Henriksen
Viseformann: Olav Folkestad
Styremedlemmer: Turid B. Pedersen
Jan Haugen
Odd Christoffersen

Flight nr. 1  -  åpningsdagen

17. august var 
den store dagen! 
I strålende vær 
ble det avholdt 
åpningsturner-
inger, og festen 
om kvelden 
ble en kjempe-
suksess.



2003

Golf for  alle 
- ingen  
alders-
grense

 Fra sportslig komité:
 Vi vil i løpet av sesongen 
sørge for at våre medlemmer 
er informert om våre utøvere 
og deres prestasjoner. For 
kommende sesong er det vår 
målsetning at vi skal bli mange 
flere som deltar i treningsak-
tiviteter på alle nivåer under 
mottoet: ”Golf som idrett”.
 Her er det ingen alders-
grense – verken øvre eller 
nedre. Det vil være slik at den 
som investerer mest skal få 
mest tilbake. Vår nyansatte 
sportslig leder Johan Holmgren 
vil her få en sentral rolle.

 Fra greenkeepers spalte:
 Vi har kommet til slutten 
av juni og sesongen er godt i 
gang. Banen begynner å se ut 
slik vi ønsker å se den. Vi har 
vært heldige som har klart oss 
med lite vinterskader. Det er 
svært mange baner som sliter i 
år. På noen greener har vi hatt 
litt isbrann, og med en kald og 
regnfull vår er det håpløst å få 
disse flekkene til å gro. Det er 
først når varmen setter inn at 
ting begynner å skje.

 Fra trivselskomitéen
 På vårdugnaden ble som 
vanlig alle vinduer i begge 
klubbhusene pusset, sølvtøy 
(pokalene) likeså - og gar-
dinene vasket. Videre har vi 
kjøpt inn store sinkpotter. Disse 
ble fylt med sand og og plas-
sert på treningsfeltet til bruk 
som askebegre.
 Hver torsdag kveld spiller 
vi bridge i klubbhuset. Golf og 
bridge går fint sammen.
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KLUBBMESTERE:

Dameklassen: Jean Campbell 
Herreklassen: Tom Arne Tollefsen 
Junior gutter: Morten Johannessen 
Junior jenter: Ida Hotvedt

I 2003 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Henrik M. Henriksen
Viseformann: Odd Christoffersen
Styremedlemmer: Turid B. Pedersen
Tom Barland
Arnfinn Brean

Johan Holmgren ansettes  som 
sportslig leder

Klubbens nye sportslige trener 
kunne ønskes velkommen i 
2003. Johans viktigste oppgave 
er å utvikle golfidretten innen-
for klubben. Johan er utdannet 
PGA pro i Sverige og ser det 
som sin viktigste oppgave å 
rekruttere flere gutter og jenter 
til å spille golf.

Morten tok pallplass i Norges 
eneste proffturnering

Dunlop Tour var den eneste proffturnering i Norge i 2003 og 
Morten Andreassen fra VGK holdt proffene på avstand ved å bli 
nr. 2. Han endte på 3 under par. Første dagen avsluttet han siste 9 
hull på 6 under par - inkludert en bogey!

Det var et skår i gleden for Morten at han ikke kunne motta 
pengepremien for annenplassen på 20.000 kroner. Som plaster på 
såret fikk han en mobiltelefon. Men han måtte innrømme at det 
gode spillet var viktigere for ham enn pengepremie.

Turneringen ble arrangert på Borre Golfbane.



2004

En av landets 
beste klubber

 Fra banekomitéen:
 I årsrapporten for 2003 
skrev vi om hvor stolte vi var 
av golfanlegget vårt. I dag, ett 
år etter er vi fortsatt like stolte, 
kanskje enda mer, skal vi tro 
all den oppmerksomhet og den 
fantastiske omtale VGK fikk 
etter Challengetouren.
 Dette gjaldt ikke minst 
administrasjonen og bane-
mannskapet som gjorde at alt 
var perfekt tilrettelagt - og ikke 
minst gjennomført, tross at 
det i denne perioden ble satt 
nedbørsrekord. Banen - og 
spesielt bunkere og greener 
ble satt på en hard prøve og 
greide seg med glans, takket 
være den vellykkede ombyg-
gingen og rehabiliteringen som 
har blitt gjennomført.

 Fra sportslig komité:
 Sportslig komité konstaterer 
at vår breddesamling bærer 
frukter. Vi tror på vår satsing i 
nærmijøet - det trekker barn, 
men også deres foreldre til 
klubben. Det er etablert mange 
treningsgrupper og det er ialt 
ca. 90 (herav 30 jenter!) som 
jevnlig trener - og oppslut- 
ningen om Johans turneringer 
blant de yngste utøverne er 
nå på ca. 50 %. Vi har også 
hatt god respons på nybegyn-
nerkurs og golfleir.
 Vi har erfart en utvikling mot 
at først blir barna medlem, og 
så ønsker deres foreldre å bli 
det samme. Vi registrerer grup-
per av foreldre som er motivert 
og positive til å ta i et tak for 
klubben. Foreldre og utøvere 
med tilknytning til sportslig 
komité utgjør ca. 40 % av  
deltagerne på vårdugnaden. 
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KLUBBMESTERE:

Damekl.: Hege Friling Nilbrink 
Herreklassen: Tom Arne Tollefsen 
Junior gutter: Peder Engø Bjønnes 
Junior jenter: Ida Hotvedt

I 2004 hadde klubben  følgende styre:

Formann:: Henrik M. Henriksen
Viseformann: Odd Christoffersem
Styremedlemmer: Karin Maier
Arnfinn Brean
Tom Barland

Henrik Henriksen  
hadde fremtidsvisjoner

I Golfren nr. 3 - som kom ut på sommeren i 2004 presenterte 
styret, gjennom et intervju med Henrik Henriksen noen tanker om 
fremtiden på Vestfold Golfklubb - og de ble kort skissert gjennom 
følgende 4 punkter:

- Klubben skulle ha posisjon som en av landets beste golfklubber.

- Medlemmene skulle spille på en av landets beste baner.

- Man skulle oppleve kvalitet og service.

- Golf skal aldri være eksklusivt og ekskluderene.

Denne målsetningen ble grundig belyst i en interessant artikkel - 
som på mange måter er bekreftet i dag.

Mr. Challenge himself !
Jan H. Skaar ledet et av de største 
arrangementene VGK har hatt 
gjennom tidene. Challenge Tour. 
Det ble laget en utførlig erfarings-
rapport fra dette store arrange-
mentet som Norges Golfforbund 
skal benytte for fremtidige store 
arrangementer. En honnør til Jan 
og til Vestfold Golfklubb!



2005

Vestfold
Ladies

Open i regi 
av VGK
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I 2005 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Bjørn Mehus
Viseformann: Arnfinn Brean
Styremedlemmer: Karin S. Maier
Jan R. Andersen
Per Grennes

KLUBBMESTERE:

Damekl.: Torgunn von der Lippe 
Herreklasse: Hans Hoff 
Junior gutter: Per Gjørvad 
Old Boys klasse: Rolf Rustad

Ny web-side lansert for å 
bedre informasjonen
 I 2005 fikk VGK en helt ny WEB-side. Den nye siden ville 
bidra til at klubbens medlemmer til enhver tid ville bli bedre 
informert om tingenes tilstand. 
 Knut Moberg sto i spissen for denne fine satsingen på et  
websted som på alle måter tilfredstilte dagens krav.

 www.vgk.no fikk dermed større aktualitet enn noensinne.

Jubilumskomité for VGK´s
50 års-jubuleum ble dannet
 Styret i Vestfold Golfklubb vedtok å oppnevnte en jubleums-
komité med tanke på jubileumet i 2008. Komiteen fikk følgende 
sammensetning: Arnfinn Brean (leder), Sigurd Fjeld, Turid Biseth 
Pedersen, Wenche Grennes, Kåre Kjær, Roy Helge Simonsen, Jan 
H. Skaar, Roar Skaug, den til enhver tid sittende styreleder - og 
med Knut Gran som sekretær.

 Det ble her tatt sikte på at enkeltmedlemmer i hovedkomitéen 
skulle ha ansvaret for utgivelse av jubileumsbok, sportslige aktiv-
iteter, sosiale aktiviteter og PR i massemedia.

 Fra damekomitéem:
 På vinteren møttes ledere 
fra damegruppene i de fleste 
golfklubbene i Vestfold for å 
kartlegge interessen for en 
eller flere turneringer i løpet av 
sesongen. Lørdag 27. august 
gikk Vestfold Ladies Open 
av stabelen for første gang. 
Som nestor blant klubbene 
inviterte vi i VGK til den første 
turneringen. Inger Berg hadde 
velvillig donert en vandrepokal. 
Denne ble ubeskjedent vunnet 
av arrangørklubben for de tre 
beste plasseringene i de fire 
klassene sett under ett. Det var 
individuelle premier i alle fire 
klasser i tillegg til “Wild Cards”. 
Alle premiene og traktement 
underveis kom fra velvillige 
sponsorer.
 Vi konstaterer at Vestfold  
Ladies Open er kommet for 
å bli! 

 Fra sportslig komité
 Innetreningen i Vestfold 
Golfhall og fysisk trening på 
Melsom Videregående Skole 
motiverte 60 juniorer til å 
forbedre sine golfferdigheter og 
kunnskaper. Antallet viser at vi 
har et godt miljø hvor juniorene 
vil treffes og trene sammen 
også på vinterstid. Mange  
valgte alternativet med fri 
tilgang til innetreningen og det 
er moro å se at de får til den 
viktige treningen under hele 
året.
 Vinteren store opplading 
var også en tur til Portugal 
i vinterferien som ble gjen-
nomført med 2008-gruppen, 
som består av spillere som for 
øyeblikket er de beste av våre 
juniorer. Reisen betalte de selv 
i sin helhet, og den ble ledet av 
juniorleder Johan Holmgren og 
Morten Johannesen.



2006

27 marshaller
gjennom
sesongen

KLUBBMESTERE:

Damerklassen: Tonje Daffinrud 
Herreklassen: Tom Arne Tollefsen 
Senior dame: Jean Campbell 
Senior hette: Jan Barth-Nilsen
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I 2006 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Bjørn Mehus
Viseformann: Lisbeth Svanes
Styremedlemmer: Solveig Sti
Jan R. Andersen
Per Grennes
Wenche Omfjord

Herrekomitéen donerer
hjertestarter til klubben
Herrekomitéen donerte i forbindelse med sin årsavsluting en 
hjertestarter til klubben og opplyste samtidig om at det i 2007 
ville bli gjennomført opplæring i forbindelse med dette. 

Et meget positivt tiltak fra en aktiv komité.

Ny daglig leder i Vestfold  
Golfklubb

Knut Gran ble ansatt som ny 
daglig leder i klubben. I en 
artikkel i Golfer´n uttrykte 
han ydmykhet foran den  
oppgaven han nå sto overfor.

Pensjonister står bak Marshall-
tjeneste med suksess
Marshalltjenesten i klubben ble i 2006 ivaretatt av 27 personer - i 
hovedsak pensjonister- som har tid og anledning til å utføre denne 
viktige tjenesten for klubben.

...og Vestfold Golklubb tror vi er i særklasse når det gjelder denne 
tjenesten på norske golfbaner. Tjenesten virker sosialt fremmende 
og erfaringen er at gjestespillere setter stor pris på servicen - og de 
vet også å gi uttrykk for det.

 Fra årsberetningen:
 Tendensen de siste årene 
i Golf-Norge med overtabler-
ing av baner i forhold til antall 
golfspillere fortsatte gjennom 
2006. Anstrengt økonomi i 
klubber og baneselskaper som 
følge av en etter hvert større 
ubalanse mellom bane-kapa-
sitet og antall golfspillere synes 
også å ha preget årets sesong. 
Budsjettet for 2006 for Vestfold 
Golfklubb bar på mange måter 
preg av et nøkterns syn på 
mulighetene for vesentlige 
endringer på inntektssiden, 
med styrets og årsmøtets grep 
mht en betydelig reduksjon i 
inngangsbilletten for å  
begynne å spille golf, medførte 
en bruttotilgang på nye med-
lemmer på 178. Av disse ble 95 
medlemmer av nihullsbanen. 
29 tidligere medlemmer av 
nihullsbanen meldte overgang 
til 18-hullsbanen. Styret mener 
klubben har et fortrinn i det 
å kunne tilby medlemsskap 
på nihullsbanen til en rimelig 
inngangsavgift.



2007

Utviklings-
plan for 

perioden
2007-2011

 Fra årsberetningen:
 Styret vil rette en stor takk 
til alle som gjennom året har 
bidratt på ulike måter i klub-
bens virksomhet. Verdien av 
det medlemmene i de ulike 
komiteene m.m nedlegger av 
frivillig arbeid og innsats, er 
av uvurderlig betydning for 
klubben, både økonomisk og 
miljømessig. De ansatte har 
bidratt med stort engasjement, 
innsats og faglig dyktighet  i 
sitt arbeide. De planlagte 
aktivitetene knyttet til klub-
bens Utviklingsplan for banen 
i perioden 2007-2011 er gjen-
nomført med positive resultater 
hva banekvaliteten angår. 
Tilbakemeldingene er mange 
og positive når det gjelder de 
arbeidene som er gjennomført 
gjennom vinteren og våren – 
og delvis utover sommeren. 

 Fra jubileumskomitéen
Det mest omfattende arbeidet 
hittil har vært å tilrettelegge 
utgivelsen av jubileumsbok, 
og dette arbeidet har pågått 
over flere år. Det er gjort en 
betydelig innsats med hensyn 
til research og innhenting av 
historisk materiale. Boken 
blir rikt illustrert med fotos og 
andre typer illustrasjoner. Vi 
har funnet frem til en rekke 
morsomme saker vi ønsker å 
få med i boken,  og vil presen-
tere den ved sesongstart.
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I 2007 hadde klubben  følgende styre:

Formann: Roar Belstad
Viseformann: Margrethe Sæter
Styremedlemmer: Solveig Sti
Jan R. Andersen
Geir M. Jesinky
Kristin Carlsen Fjeld

KLUBBMESTERE:

Damerklassen: Solveig Moen 
Herreklassen: Tom Arne Tollesfen 
Junior jenter: Tonje Daffinrud 
Junior gutter: Joakim Leegaard 

Golf Grønn Glede gir helse-
bringene aktivitet
I samarbeid med Kreftforeningen har dette arrangementet  
blir gjennomført i VGK for andre året på rad. VGK hadde 11 
deltagere som tok grønt kort i 2007!

Tonje Daffinrud setter
Vestfold Golfklubb på kartet

Tonje Daffinrud er et golftalent helt utenom det vanlige.  
Hun ble kåret til årets navn i VGK i 2007. Og det er fortjent. 
Tonje har representert vår klubb ved en rekke turneringer  
i inn- og utland og er et glimrende resultat av ungsomssatsingen  
i klubben.

Jubileums-kolleksjon
i hyllene i proshopen !
I anledning jubileumet ble det kreert et jubileumsantrekk for våre 
medlemmer og andre interesserte. Hensiken var selvfølgelig å rette 
fokus mot neste års store begivenhet; Jubileet i en av norges beste 
golfklubber!
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VESTFOLD GOLFKLUBB TAKKER  
SPONSORENE
 Vestfold Golfklubb ønsker å takke alle sponsorer til 
klubbens 50-års jubileum. Det er bidragene fra sponsorene 
som har gjort det mulig å utgi jubileumsboken og markere 
jubileumsåret.

 Noen av sponsorene har også bidratt til gjennom- 
føringen av NM i Golf for damer og herrer i tiden  
14. – 17. august 2008.

 Vi ønsker dessuten å takke for tildelingen av midler  
fra Tønsbergs Blad og TB-Fondet.
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Vi ruster ikke !
  DuoZink er et av Norges ledende varmforzinkingsfirmaer som utfører 
de fleste oppdrag innen forzinking. Varmforzinking er pr. i dag en av de 
sikreste og rimeligste metodene til å beskytte stål mot rust.

  For mer informasjon om vårt selskap og tjenester, logg deg inn på:  
www.duozink.no

  Hele vår stab stiller seg i rekken av gratulanter - og ønsker Vestfold 
Golfklubbs medlemmer et godt jubileumsår !

DuoZink AS - Borgeskogen 71 - 3160 Stokke - Tlf. 40 00 36 86

5 år
2003

2008



Gratulerer med 50 års jubileum!
Søvde AS er en ledende importør og distributør til hage-,  
park- og golf anlegg i Norge og Sverige. Vi representerer  
anerkjente produsenter av sommer- og vinterprodukter og har  
et landsdekkende forhandlernettverk. Søvde AS er kjent for å ha 
markedets beste service og leveringsevne.

Vi gratulerer Vestfold Golfklubb med 50 års jubileumet og ønsker 
lykke til med NM-arrangementet 2008.

www.sovde.no



Vi velger ut
     og støtter
     vinnere...





Velkommen 
etter...
Med sine vel 150 år er vårt selskap en tradisjonsrik 
bedrift i distriktet. Slik Vestfold Golfklubb er det  
innen golfsporten i Norge.

Vi klatrer stadig mot nye høyder når det gjelder 
avansert mekanisk produksjon og er overbevist om 
at Vestfold Golfklubb gjør det samme for å fremme 
golfidretten i distriktet. Gratulerer!

H. Henriksen Mek. Verksted AS 
Træleborgveien 5 - 3104 Tønsberg - Tlf.: 33 37 84 00 
www.hhenriksen.com
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www.savo.no
savo@savo.no

Savo XO Conference

«Savo XO Conference er den første stolen på det 
norske markedet som kombinerer kontorstolens kva-
liteter med konferansestolens mer eksklusive formut-
trykk. Den har en design som er klassisk, eksklusiv 
og litt maskulin og bringer økt komfort inn i møte-
rommet. Enkle og rene linjer gjør at man gjerne 
kan sette mange stoler sammen rundt et bord.»

Juryens Begrunnelse



Storgt. 32, Tønsberg - Tlf. 33 31 13 06

Gull, sølv og diamanter i 120 år!

GELLNER

www.arte.no

Anheng og ørepynt i hvitt gull med 
sorte diamanter og sydhavsperle

Produserer baneguider for norske golfbaner
www.golfconsepts.no





Vi ønsker å gratulere jubilanten med 50 år !

www.termomarin.no

Hako Ground & Garden AS  
er total leverandør  av gressvedlike-
holdsutstyr til Vestfold Golfklubb.  
Vil du benytte samme kvaliteten til  
din plen hjemme kontakter du din 
nærmeste Toro forhandler, du finner 
listen på 

www.hako.no 

God fornøyelse.






