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To ganger i vannet 

Dette hendte under en Peugeot-turnering på Haga Golfklubb. 

 
- Vi spilte blå sløyfe, hull 2. Dette er et par 3-hull på 119 meter, med en bred bekk full av stein mellom 
fairway og green.  
 
Bekken renner ut i et vann, slik at greenen er omsluttet av vann på tre sider. Hullet har derfor vanligvis 
ingen positiv innvirkning på selvtilliten til nervesvake, og tidvis nokså klønete hackere som meg.  
 
Mine medspillere traff begge greenen med sine utspill, og jeg skulle selvsagt ikke være noe dårligere. Men 
jeg syndet mot golfens første og viktigste bud; istedet for å se på ballen, lot jeg blikket hvile på det 
området hvor jeg forventet ballen ville lande, nemlig greenen, og havnet derfor direkte i bekken.  
 
Min ergrelse gikk umiddelbart over i fryd, da ballen må ha truffet en stein, for den kom i en vakker bue opp 
fra bekken og landet pent og pyntelig på fairway.  
 
"Flaks" , sa mine medspillere.  
 
"Dyktighet", parerte jeg, lettere nonchalant.  
 
Jeg tilhører den gruppen golfere som bruker lang tid på å lære av sine feil. Ikke uventet brukte jeg derfor 
samme hode-posisjon under andreslaget, og igjen gikk ballen rett i bekken. Det påstås at lynet ikke slår 
ned to ganger på samme sted, men sannhetsgehalten i denne påstanden fikk et lite skudd for baugen, for 
igjen traff ballen en stein i bekken og spratt opp som den reneste Fugl Føniks, og landet i bakkant av 
green, ca 10 meter fra hullet.  
 
Hoderistende og lattermilde entret vi greenen, og min medspiller Tom sa at "setter du den Pål, så skal jeg 
jamen skrive til Norsk Golfforbund og fortelle det - for det må jo være verdensrekord!".  
 
Enden på historien er at jeg satte denne putten, og reddet dermed par.  
 
PS: Historien kan bekreftes av mine 3 medspillere den dagen, om nødvendig...  
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