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hvermannsen
Hvis det er noen som fortsatt er i tvil om at norsk golf har tatt 
en lang drive vekk fra betegnelsen snobbesport, vil jeg si, lett 
omskrevet etter president Franklin Roosevelt: Look to Askim.

TeksT og foTo:  
f i n n  s ø h o l

Askim	Golfklubb,	 som	tidligere	 i	 år	
kunne	feire	sitt	tiårsjubileum,	legger	
ikke	skjul	på	at	den	er	klubben	for	

hvermannsen.	Hit	inviteres	like	gjerne	sko-
leklasser	som	hele	betjeningen	på	den	lokale	
Rema-butikken	for	å	møte	sporten.

Med	 daglig	 leder	 Per	 Egil	 Fongaard	 i	
førersetet	i	Askim	Golfpark,	er	det	ikke	måte	
på	hvilke	oppfinnsomme	tiltak	som	settes	i	
verk	for	å	skape	interesse	for	denne	sosiale	
golfperlen,	selv	om	du	stiller	med	køller	fra	
Smart	 Club,	 til	 under	 tusen	 kroner	 settet,	
eller	en	driver	til	fem	tusen.

Som	reporter	 i	Norsk	Golf	er	det	heller	
ikke	vanskelig	å	presentere	klubben	i	serien	
Klubben	i	mitt	hjerte.

Golf for alle. Fongaard	 lo	 godt	 da	 han	 i	
sommer	kunne	lese	i	Finansavisen	at	Golf-
forbundet	 ønsker	 å	 øke	 tilgjengeligheten	
til	golf,	med	anlegg	 som	gjør	det	 lettere	å	
introdusere	nye	rekrutter	til	sporten.

–	Det	er	da	jeg	sier	velkommen	etter.	Det	
er	åtte	år	siden	vi	åpnet	vår	Pay&Play-bane	
der	alle,	for	en	hundrelapp,	med	lånte	køller	
og	 uten	 forkunnskaper,	 kunne	 prøve	 seg	 i	
denne	for	mange	fortsatt	lukkede	sporten.

–	Mange	av	våre	750	medlemmer	har	hatt	
sitt	 første	møte	med	golf	på	denne	måten.	
Familiegolf	 er	 et	 kjennetegn	 for	 klubben.	
Her	er	barn	og	foreldre	velkomne	til	en	pris	
som	 er	 en	 bagatell	 sammenlignet	 med	 de	
fleste	andre	klubber.

–	 En	 av	 hemmelighetene	 med	 klubbens	
suksess	er	et	godt	forhold	til	pressen.	Smaa-
lenenes	 golfskole	 er	 et	 samarbeid	 mellom	

lokalavisen	 og	 Askim	 Golfpark.	 Den	 er	
blitt	et	kjent	begrep.	Her	blir	interesserte	
mottatt	 til	 innføring	 i	 sikkerhet,	 adferd,	
teknikk	 og	 praktiske	 øvelser,	 etterfulgt	
av	en	runde	på	korthullsbanen.	Oppleg-
get	tar	cirka	to	timer.	I	prisen	inngår	is,	

vafler	og	en	ukes	fritt	spill.	Alt	
til	en	fornuftig	pris.

Mange	 har	 startet	 sitt	
golfliv	 på	 Askim	 gjen-

nom	kurset.	Det	lover	
godt	 for	 klubbens	

fremtid.
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Klubb for

BANeNs VAkResTe: Dette er hull 6 og ett av banens 
vakreste. En tidligere beverdam helt frem til greenen 
gjør køllevalget viktig. Jan-Thore Karlsrud ser ut til å 
ha alt under kontroll. Kun 107 meter fra gul (88 fra rød) 
gjør det til banens Hole-in-one-hull.

UNg kLUBBMesTeR: 
16 år gamle Torbjørn 
Johansen (t.v.), med 
4 i handicap, ble 
klubbmester i fjor. 
Her sammen med 
daglig leder Per Egil 
Fongaard i Askim 
Golfpark.
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Askim Golfklubb
Trøgstadv. 67
Postboks 338
1802 Askim
E-post: post@askimgolf.no
www.askimgolf.no
Tlf. 69 88 26 66
Banens daglig leder: Per Egil 
fongaard
Pro: odd Ronny Andersen
nihulls parkbane. Krav om 
grøntkort på hovedbanen, der 
det er to forskjellige utslagsste-
der per hull. Korthullsbanen har 
ingen restriksjoner. Klubben 
annonserer med at det er den 
banen i oslo-området som har 
lengst sesong. Mellom 2005- og 
2006-sesongen var banen kun 
stengt i 66 dager. hovedbanen 
er kupert og har svært varierte 
hull, strategisk plasserte vann-
hindre og store greener.
45 minutters kjøretid fra oslo:
følg E18 til Askim, derfra kjører 
du RV 115 i en kilometer mot 
Trøgstad. for dem som ønsker 
å kombinere golfutflukten med 
en handletur over grensen, er 
det kun 40 km til sverige.
innmeldingsavgift: kr 5500 
(kun senior)
Årsavgift, senior: kr 3910
Årsavgift, junior: kr 1420
Årsavgift korthullsbane: kr 1740
Greenfee
hverdag: kr 240
Weekend: kr 280
Junior: kr 100
Kr 50 i rabatt på hverdager før 
kl. 13.00

IVRIge VeTeRANeR: To av banens ivrigste veteraner som spiller så ofte de 
kan; tidligere tannlege Arne Christensen (t.v.) og entreprenør Sverre Lund.

goLf soM TeRAPI: 
– Jeg kan takke golfen 
for at jeg fortsatt er i 
live etter en alvorlig 
kreftoperasjon, sier 
en smilende Knut Ivar 
Tveten.

BeVeR BYggeR: En gang iblant 
kan man møte bever midt på 
banen, sier Per Egil Fongaard og 
viser frem en beverdam.

ALLTID PÅ JAkT: Askim er alltid på jakt etter nye medlemmer. 
Da Norsk Golf besøkte banen var 26 ansatte fra REMA på besøk 
for å få undervisning på drivingrangen, puttinggreenen og den 
populære korthullsbanen der det ikke kreves forkunnskaper.

kUPeRT: Golfbanen i Askim er kupert og byr på mange mor-
somme utfordringer. Her er Knut Ivar Tveten i ferd med å spille 
seg ned på greenen på hull 8/17.

seNIoRsAMARBeID: Golfveteraner i Østfold har et aktivt samarbeid 
som gjør det mulig å spille mange baner til halv pris. Her er noen av 
de mest aktive samlet til shotgunstart på Askim.
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Åpningshullet er forholdsvis 
enkelt, men det lønner seg å 
treffe greenen. fairway faller 
mye, fra høyre mot venstre, 
i forkant av greenen. Kraftig 
rough til høyre.

Beste ballplassering mot kulen. 
Rough til høyre mot fairway. out 
of bounds mot jordet til venstre. 
innspillet kan være problema-
tisk ettersom ballen kan rulle ut 
i bakkant.

Dogleg mot venstre. Den sikreste 
ballplasseringer er midt i fairway. 
På venstre side er det rough, frem 

mot drivingrangen som er out of 
bounds. Greenen kan nås på ett 
slag av gode spillere. ligger høyt.

Et enkelt par-3. Men se opp for 
den store bunkeren i forkant til 
høyre. Ballen må treffe greenen 
med presisjon for ikke å rulle 
av. Til venstre for greenen luk-
ter det trøbbel.

svak dogleg mot venstre. Bal-
len krever presisjon mot ven-
strehellende fairway. Et langt 
slag mot høyre gir problemer. 
Greenen ligger blindt nederst 
i dalen etter en bakketopp. 
Vanskelig innspill med vann på 
begge sider og bunker bak.
husk å ringe med klokken når 
du har hullet ut.

her er køllevalget viktig. Vann 
frem til greenen. Vær oppmerk-
som på at greenen ikke er spe-

sielt dyp, men ondulert. Bek-
ken til venstre er ikke spillbar.

sterk dogleg til venstre. langt-
slående spillere kan forsøke seg 
på en 200 meter lang drive over 
skogen, men vent til du er sikker 
på at det ikke er folk på greenen. 
Tryggeste ballplassering er rett 
frem. Rough i bakkant av gree-
nen og dyp bunker i forkant.

Banens vanskeligste, men et for-
holdsvis rett hull. Utspillet krever 
presisjon. fremspillet mot gree-
nen er utfordrende, i nedover-
bakke og med vann. opphøyet 
green med bunker i bakkant og 
vann på begge sider.

fairway heller mot venstre mot 
rough og out of bounds. Beste 
ballplassering er til høyre. Dyp 
green med bunkere på begge 
sider.

sTÅR PÅ: Populære Bucky Charan 
fra Fiji er en klubbleders drøm å ha 
i stallen, alltid villig til å ta et tak for 
klubben.

goD PLAss: Det store servicebyg-
get som huser både golfkøller, 
maskiner, restaurant og adminis-
trasjon.
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indeks 7 og 8
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indeks 15 og 16
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indeks 11 og 12
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indeks 13 og 14
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indeks 5 og 6
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indeks 17 og 18
Gul 107/100 m
Rød 88/80 mh
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indeks 1 og 2
Gul 357/349 m
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indeks 3 og 4
Gul 377/455 m
Rød 277/377 mh
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JUBILeUM: Det er ikke mange golfklubber i landet som 
kan samle så mange unge og gamle medlemmer til en jubi-
leums-turnering. Ordfører Trygve Westgård (hvit skjorte, 
foran) var en av gratulantene.

Hull for hull
Askim er en nihullsbane, men 
hvert hull har to svært forskjel-
lige utslagssteder og bane-
guiden forteller at hovedbanen 
har par 69 over 18 hull.

UT: par 34
INN: par 35
Total par: 69


