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K L U B B E N  I  M I T T  H J E R T E :  H U S E B Y  &  H A N K Ø  G K

Klubben i mitt hjerte: Huseby & Hankø GK 

og late   sommerdager

Golf, 
fiskesuppe

Golfspillere som setter kursen for sommeridyllen 
Huseby & Hankø GK bør ha så god tid at de kan 

avslutte med landets beste fiskesuppe på restauran-
ten Engelsviken Brygge noen få kilometer unna. 

Golf, 
fiskesuppe

og late   sommerdager

FULL OVERSIKT: Her ser du fairway og green til det siste hullet, klubbhuset med 
puttinggreen, drivingrange og starthullet. Bak sees riksvei 116, med innkjøring 

fra bensinstasjonen. Lengst unna skimtes fjordarmen Elingaardkilen. 

TeksT & foTo:  F i n n  S ø h o l
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RIKSVEI 116 MOT SALTNES: Kjør forbi 
klubbhuset til høyre. Ta av til høyre 
ved Shell-stasjonen og kjør tilbake 
mot banen.  Restauranten i Engelsviken har for 

øvrig, som nærmeste nabo, en fiske
forretning som kan konkurrere med 

de beste av det slaget. 
Fiskeforretningen kan jo bidra til at familie

medlemmer som sitter hjemme også kan 
glede seg over din golftur. Men det er trolig 
golf som er det viktigste når man setter kursen 
sørover fra Osloregionen. Og da havner man 
i hyggelig selskap.

På Huseby & Hankø golfklubb er man i 
svært gode hender. Atmosfæren er sporty, 
vennlig og utpreget sosial. Det har Norsk 

Golfs medarbeider fått erfare ved en rekke 
besøk, langt flere enn nødvendig for å lage 
Klubben i mitt hjerte. 

Banen er også morsom, velstelt og relativt 
lettspilt. Og hele golfområdet er en natur
opplevelse med utsikt til Elingaardkilen.

Meget aktive og entusiastiske, golfspillende 
eiere og valgte ledere gjør også at Huseby & 
Hankøklubben følger med i tiden. 

Det ser man av samarbeidsavtaler med 
andre klubber, som skaper et variert tilbud 
med lett tilgang til baner i nabolaget for 
klubbens medlemmer.

Huseby & Hankø GK 
Postboks 33 
1625 Manstad 
e-post: golfklubb@hhg.no 
Tlf.: 90 95 99 00
faks: 69 33 61 11

en usedvanlig solrik og vakker 
nihulls parkbane ikke langt fra 
sommerparadiset Hankø og den 
eksklusive herregården elingaard, 
med aner helt tilbake til viking-
tiden. for design står svenske Max 
Wahlqvist og lokalpatrioten Jon 
Bossum, som også er daglig leder 
i det unike klubbsamarbeidet 
med Hvaler og nyetablerte soon 
golfbane. 

Naboklubben onsøy er også 
med i en samarbeidsavtale, som 
lanseres under navnet kystgolf.  
for 6950 kroner får du fritt spill  
på alle de fire banene. 

Greenfee: 9 hull kr 175/275, 
18 hull kr 225/325 hverdag/helg,
Lengde (9 hull): 2335/1990 meter 
gul/rød, par 34

Veibeskrivelse:
Ta avkjørsel 11 på E6, mot Råde. 
Følg riksvei 110 mot Fredrikstad, 
ta til høyre riksvei 116 mot Saltnes 
til du ser banen på høyre side. Ta 
av ved Shellstasjonen og følg en 
sidevei tilbake mot banen.

BJELLE: Bruk den når du forlater hull 8.  

TIDLIGERE FORMANN: Yngvar Hermansen slår ut på hull 1, hvor greenen skimtes 246 meter unna. 

TRIO MED CUPSEIRE I FOTBALL: 
Fra venstre Jan Hermansen, Kjell 
Andreassen og Yngvar Hermansen. 
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OL-VINNER: Peder Lunde vant Flying 
Dutchman-klassen i Roma-OL i 1960, 
og er en ivrig golfspiller. Med hytte 
på Hankø passer det godt med med-
lemskap her. 
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K L U B B E N  I  M I T T  H J E R T E :  H U S E B Y  &  H A N K Ø  G K

INITIATIVTA-
GERNE: Formann 
Finn-Egil Borge 
Hansen og Jon 
Bossum, som 
holder klubbens 
fine medlems-
blad. 

BANENS LENGSTE HULL: Her er den 
vakre greenen på det 446 meter lange 
hull 8, som er omgitt av skog og fjell. 
 

 FOTBALLGUTTA FRA FREDRIKSTAD: Fast spilledag en gang i uken. Fra venstre Eyvin Hannestad,  
Svein Reholt, Yngvar Wernersen, Tor Stjernstrøm, Rolf Thomassen, Jan Hermansen, Tom Brattsberg og 
Dagfinn Jensen. Knestående fra venstre Kjell Andreassen, Leif Pettersen og Håkon Karlsen. 

1  Par 4, Indeks 13 og 14.  245 m  207 m 
kort par-4 med bekk både på høyre side og i bakkant av greenen. 
De beste spillerne når greenen på første slag. 

2  Par 3, Indeks 11 og 12.  113 m  96 m
Bunker foran og til høyre for greenen. Her kan vinden ta kraftig. 

3  Par 4, Indeks 3 og 4.  378 m  338 m
Langt par-4-hull med fairwaybunker til høyre, omtrent halvveis. 
Tøft innspill med skog og kratt, bekk og bunker til høyre for  
greenen.
 
4  Par 4, Indeks 15 og 16.  256 m 218 m
kort, vindutsatt par-4-hull. Pass opp for to bunkere i forkant av 
greenen.

5  Par 4, Indeks 1 og 2.  360 m  306 m 

Nok et langt par-4-hull, som er banens vanskeligste. Dogleg høyre 
med bekk som krysser. Masse ørret her, som det ikke er lov å fiske. 

6  Par 4, Indeks 17 og 18.  251 m  207 m 

Banens letteste, med en bekk å slå over. Ingen bunker. 

7  Par 3, Indeks 9 og 10.  128 m  104 m 
Banens klare HIo-hull. Det eneste å se opp for er bunkeren til 
høyre for greenen. 

8  Par 5, Indeks 7 og 8.  446 m 369 m 

Banens lengste hull, og eneste par-5. fairwaybunker omtrent 
midtveis. Morsomt innspill til gryte, som er omgitt av skog til 
høyre og fjell til venstre. 

9  Par 3, Indeks 5 og 6.  158 m 145 m 
Golfvennlig hull med flott utsikt over klubbområdet. Lett å følge 
ballens flukt mot greenen. Vanskelighetene ser du i fugleperspektiv, 
med vann til høyre og bunker til venstre.

Far og sønn med HIO 
på samme hull
Det er ikke mange golfbaner som kan 
skryte av at både far og sønn har fått 
hole-in-one på samme hull. Men den 
prestasjonen sto Morten og Dag-erik 
stangstuen for på hull 7, med ett års 
mellomrom. Hullet er et 128 meter 
langt par-3-hull. Nå sliter bestefar 
erik for å kopiere sønn og barnebarns 
bedrift, for dermed å sikre familien en 
plass i Guinness Rekordbok.

TRENINGSOMRÅDENE: Vegg i vegg med 
et lite, men hyggelig, klubbhus. 
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