
VANN, SIV OG SAND: 
Hull 14 er en natur-
perle som byr på 
mange utfordringer 
for golferne.  

I Tertittens    fotspor
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Da det smalsporede og folkekjære toget Tertitten for første 
gang rullet over jordene til Finstad Gård i Aurskog i 1898, 
var det ingen som kunne forstille seg at lokalsamfunnet 
mer enn hundre år senere skulle finne plass til en golfbane. 

I Tertittens    fotspor TekST OG FOTO:  
FINN SØHOL
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LANDLIGe OMGIVeLSeR: Blivende 
klubbmester Einar Westereng Petter-
sen (i rød genser) studerer sin hardeste 
konkurrent Stefan Krosby slå ut på hull 
15. Tilskuere er rullestolbruker Terje 
Gulbrandsen og hans sønn Simen. 

POPULÆRe POLAkkeR: 
Fem polakker jobber 
for klubben i sesongen, 
blant dem studentene 
Magdalena og Blazje.  

LÅVeN eR LANDeMeRkeT: Aurskog 
Golfpark er lett synlig fra riksvei 170.  

Banen snudd
Styret i klubben har bestemt å snu banen 
fra sesongstart i 2008. Det vil si at fjorår-
ets hull 10 i år blir det første hullet og 
hull 9 det siste. Dette har vi tatt hensyn 
til i denne reportasjen.

UNG kLUBBMeSTeR: Einar Westereng 
Pettersen har grunn til å smile etter å ha 
blitt klubbmester for 2007.  

Vekt på det sosiale 
Dette er noen av tilbudene Tore 
Hübenthal og hans stab står for:
l Vinsmaking med gourmetmiddag 
i restauranten Fjøset, som er blitt en 
populær møteplass, også når det 
gjelder bryllup, konfirmasjoner og 
andre begivenheter i lokalmiljøet. 
l Regelmessige Quiz-kvelder for 
medlemmer og andre. 
l Juleturnering, med obligatoriske 
nisseluer, for de mest golfsultne når 
været tillater det. I fjor deltok det 
mer enn 60 spillere. 
l Vårturer til Sverige er en årlig, 
populær begivenhet. 
l Som en ekstra service benyttes 
den store «klubblåven» som dekk-
hotell i vinterhalvåret.  
l Klubbens egen pub, som er en 
ettertraktet møteplass enten banen 
er stengt eller åpen. 

Golfbil for funksjonshemmede
Aurskog Golfpark er blant de banene som har 
gått 100 prosent inn for forbundets initiativ: 
Golf Grønn Glede. I vinter har man samlet inn 
192.000 kroner til innkjøp av en egen bil som 
for en hundrelapp vil stå til disposisjon. Den 
gjør det mulig for sterkt funksjonshemmede å 
stå når de slår.
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TRIO PÅ BANeN: Fra 
venstre Jon Terje Bjørn-
vold, finske Krister 
Nisukangas og Andre-
as Hagen Tønsberg.  

Vi gir deg:
knallpriser
til jul

www.0golf.no
Telefon: 0 4653

Bunker Mentality
www.0golf.no

40 %
INNTIL

Galvin Green Gore-Tex 
- Arkell
www.0golf.no

1499,-
2499,-

Galvin Green Jam
www.0golf.no

349,-
699,-

RABATT

llpr r
Vi gi
na
l ju

www.0golf.no
Telefon: 0 4653

Fast lavpris 
på
baller...

www.0golf.no

www.0golf.no

www.0golf.no

Nike Karma

Top Flite XL - 15pk

Callaway HX Hot Bite

139,-
159,-

199,-
250,-

245,-
325,-

Spinnvill..

Myk og god..

Laaangt..

Urskog-Hølandsbanen (ja, det 
ble faktisk skrevet slik frem til 
1947) gikk nemlig tvers gjen-

nom dagens Aurskog Golfpark. Den 
57 kilometer lange jernbanestreknin-
gen fra Fetsund til Sørumsand ble 
historisk da den ble nedlagt i 1960. 

I 1961 kom arbeidet i gang for å 
sikre Aurskog-Hølandsbanen for 
ettertiden, og etter en tid fikk et 
andelslag overta tre kilometer spor 
ved Sørumsand, to damplokomo-
tiver og en del vogner. Det første 
veterantoget rullet i 1966. 

27 hull. I dag inneholder Aurskog 
Golfpark både en fullvoksen 18-
hullsbane og en nihulls par-3-bane 
med spesielt egnede utslag for golf-
ivrige knøtter. 

I tillegg kan daglig leder Tore 
Hübenthal i stille perioder by på et 
sosialt opplegg med mange aktivite-
ter for medlemmer og andre, som 

føler seg hjertelig velkomne fra før-
ste besøk.  

Mens du ute på banen, med litt 
flaks, kan se spor etter elg, rådyr, 
hare og rev. 

Aurskog Golfpark
Aurskog-Finstadbru 
Golfklubb 
1930 Aurskog 
Tlf.: 954 08 500 
Faks: 63 86 20 20 
E-post: to re@ afgk .no 
www.afgk .no
540 medlemmer
Stiftet 1999. Åpnet ni hull i 
2000, 18 hull i 2005 
Areal ca. 800 mål (Finstad 
gård) 
Daglig leder: Tore Hübenthal 
Greenkeeper: Raymond 
Myhre 
Drivingrange med 18 
utslagsmatter 
Treningsanlegg (chip, putt, 
bunker, nærspill) 
Proshop, restaurant og pub 
Medlemslokaler 
VEIBESKRIVELSE:
Aurskog Golfpark ligger 
ca. 35 minutter med bil fra 
hovedstaden. Kommer du 
fra Oslo kjører du E6 mot 
Lillestrøm og Rv 22 mot 
Fetsund og videre Rv 170 
mot Aurskog (ca. 17 km.) 
Til venstre i rundkjøringen 
mot Sørumsand. Stor rød 
låve merket med Aurskog 
Golfpark er ett lett synlig 
landemerke.



I ALLeS HJeRTeR: Klar for klubbmesterskapet. Fra venstre Marit Strømsaas, Lillian Nybråthen, Aashild 
Aasum, Kirsti Tucker, Lina Hansen, Unni Markant, Inger Sigstad, Anne Mary Sandengen og Aashild Dyrkorn.  

Hull for hull
Hu

ll 
1:

 

Par 4, 285/244 m (gul/rød), indeks 13. 
Greit starthull hvor langtslående kan 
drive helt inn. Svak dogleg venstre. 
Pass opp for bunker i forkant av gree-
nen. 

Hu
ll 

2:
 

Par 5, 500/430 m (gul/rød), indeks 17. 
Plasser driven til venstre for midten av 
fairwayen, som skråner til høyre mot 
sidevannshinder over kulen. 

Hu
ll 

3:
 

Par 3, 143/128 m (gul/rød), indeks 5. 
Bekk i forkant av den fremre green-
bunkeren. Også en bunker til venstre 
for greenen. 

Hu
ll 

4:
 

Par 4, 316/266 m (gul/rød), indeks 3. 
Rett par-4-hull som smalner mot gree-
nen. Sidevannshindre på begge sider. 
Bunker foran greenen. 

Hu
ll 

5:
 

Par 4, 323/288 m (gul/rød), indeks 1. 
Banens vanskeligste hull. Dogleg høy-
re rundt vannhinder. Sidevannshinder 
til venstre. Bunkeren rett frem vil fange 
opp lange slag. Vann foran og til ven-
stre for greenen. 

Hu
ll 

6:
 

Par 5, 447/347 m (gul/rød), indeks 15. 
For å nå fairwayen må man slå over 
to bekker. Fairwayen heller sterkt mot 
høyre frem mot greenen. Bunker til 
venstre foran greenen. 

Hu
ll 

7:
 

Par 3, 155/135 m (gul/rød), indeks 7. 
Bunker på begge sider foran greenen. 
Smal forgreen å rulle inn på. 

Hu
ll 

8:
 

Par 4, 325/287 m (gul/rød), indeks 9. 
Dogleg til venstre. Et utslag på 
175/140 m vil gi greit innspill til en 
lavereliggende green. Det er bunker 
bak greenen. 

Hu
ll 

9:
 

Par 4, 312/242 m (gul/rød), indeks 11. 
Blindt utslag til fairwayen, som heller 
mot venstre. Legg utslaget tett mot 
trærne helt til høyre på bakketoppen. 
Bunker til høyre for greenen. 

Hu
ll 

10
: Par 3, 189/150 m (gul/rød), indeks 14. 

Et vanskelig par-3-hull. Det enkleste er 
å holde seg til venstre. Sidevannshin-
der til høyre foran greenen. Sju meter 
høydeforskjell mellom utslaget og 
greenen. 

Hu
ll 

11
: Par 3, 140/120 m (gul/rød), indeks 18. 

Banens letteste hull gir god oversikt 
fra utslaget. Bunker foran til høyre for 
greenen. 

Hu
ll 

12
: Par 4, 400/326 m (gul/rød), indeks 4. 

Dogleg høyre med fire fairwaybun-
kere. De som slår langt kan gå over 
trærne (ca. 200 m) Vannhinder foran 
greenen, som består av tre platåer. 

Hu
ll 

13
: Par 4, 334/289 m (gul/rød), indeks 2. 

90 grader dogleg til venstre. Vann-
hinder etter ca. 150–180 m, som kan 
passeres med langt utslag til venstre. 
Sidevannshinder på begge sider av 
fairwayen. Det er vannhinder også til 
høyre og bak greenen. 

Hu
ll 

14
: Par 4, 272/225 m (gul/rød), indeks 10. 

Et nytt gult utslag gir bedre oversikt. 
Et slag mot furutrærne ca. 150–180 
m unna gir et greit slag mot greenen 
med to platåer. Fra rødt ser man hele 
fairwayen. Greenen heller fra deg med 
vann i bakkant. Sidevannshinder på 
begge sider. 

Hu
ll 

15
: Par 5, 420/357 m (gul/rød), indeks 8. 

Hullet går slakt oppover med side-
vannshinder på begge sider. Bunker 
til høyre er i spill ved utslaget, senere 
kommer bunker til venstre i spill. Det er 
vannhinder til venstre og bak greenen.  

Par 4, 410/379 m (gul/rød), indeks 12. 
Svak dogleg venstre. Se opp for stor 
bunker foran og til venstre foran gree-
nen. Hu

ll 
16

: 
Hu

ll 
17

: Par 3, 205/172 m (gul/rød), indeks 6. 
Vannhinder til høyre etter ca. 150/120 
m. Den umarkerte grøften på tvers av 
fairwayen er sidevannshinder. Det er 
også vann bak greenen. 

Hu
ll 

18
: Par 4, 274/214 m (gul/rød), indeks 16. 

Store bunkere både til høyre og ven-
stre for greenen. 
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