
1

SOLA GOLFKLUBB 1993-2018  
25-årS jUBiLeUm

GOLFSTRØMMEN

André Thorsen
Jr. NM vinner i 2002

NM vinner i 2006
Franziska Sliper
Jr. NM vinner 2017

Gundergruppen 1992 – 2000

Golfbanen på Forus

The Sponsors Club

Tilbakeblikk på seniorgolfen



Together we can transform projects, improve operations, minimize cost, 
schedule and risk across the energy industry. Innovation for a cleaner and more 
efficient future, let’s innovate to turn dreams to reality. abb.com/oilandgas

— 
Innovating for the energy future 
Know more, do more, do better, together



Trykk: Kai Hansen Trykkeri AS 
Layout: Trond Nor-Hansen og Daniel Rødberg 
Annonser: Tore André Eide og Arild Gjerde
Redaksjon: Richard R. David og Tore André Eide

Sola golfklubb 25 år ...............................................................................................................4
25 år gammel, men stadig i utvikling........................................................................................5
Grønn lunge fylt av kvalitet ......................................................................................................6
Forus - Fra innenlandsvann til golfbane .....................................................................................7
Grundergruppen ....................................................................................................................9
Etappe II - huset ..................................................................................................................13
Styreleder Arne Gravdal .......................................................................................................15
Driftsfasen med Arild Unneberg .............................................................................................16
Ronny Sigbjørnsen ...............................................................................................................19
Bernt Aage Lie ....................................................................................................................20
Richard R. David ..................................................................................................................22
Junioravdeling og André Thorsen ...........................................................................................23
Juniorgruppen .....................................................................................................................26
Golfbanen på Forus - utforming og videreutvikling ....................................................................28
Potpouri - Sola "All-Stars" .....................................................................................................32
Banens historie ...................................................................................................................34
Freddie Ullestad den yngste headpro i Norge ..........................................................................39
Sola Golfshop ......................................................................................................................40
Å skape en visuell identitet for Sola Golfklubb ..........................................................................42
The sponsor Club over 25 years ............................................................................................44
Garcia ................................................................................................................................50
25 års Jubileum - Damegruppen ...........................................................................................52
Tilbakeblikk på seniorgolfen ....................................................................................................54



4

Sola golfklubb 25 år

Gratulerer med 25- års jubileet.
Vi i Sola kommune er stolte over å ha et stort golfmiljø i kommunen. 
For Sola kommune har det i mange år vært viktig å legge til rette for 
utbygging av idrettsanlegg. Sammenlignet med våre nabo-
kommuner har vi svært god dekning av anlegg og området for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv.  Vi har over 100 registrerte 
anlegg for idrett, og rundt 60 nærmiljø-anlegg. Disse er med på 
å tilby alle som ønsker det varierte muligheter for fysisk aktivitet.  
Enten du er barn, ungdom eller voksen. Det er vi veldig glade og 
stolte over.

Sola golfklubb har i 25 år gjort det mulig for Sola kommunes inn-
byggere å utfolde seg på golfbanen. Takk for innsatsen.

I jubileums året har dere også valgt å slå dere sammen med 
Solastranden golfklubb.  Nå står dere sammen som en robust klubb.  
Og klubben er da blitt den eneste i landet som kan tilby spill på 45 
golfhull på to forskjellige anlegg i ett medlemskap.  Sola golfklubb 
har etter sammenslåingen om lag 2100 medlemmer, og er dermed 
et av de største idrettslagene i distriktet.
Lykke til med 25- års jubileet, og lykke til med de neste 25 år!

Ole Ueland
Ordfører
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25 år gammel, 
men stadig i utvikling

Den dagen man fyller 25 år blir man ofte omtalt som voksen. Man er 
ferdig med alle barnesykdommer, tenåringstiden er over, man står 
på egne bein og kanskje skal man gifte seg.
Fra 1990 til 2004 opplevde Norge den såkalte «golfboomen» og i 
den perioden vokste det frem mange golfklubber og golfanlegg 
over hele landet. Til tider sto mennesker i kø for å få seg det «grønne 
kortet». Alle måtte spille golf. 

Sola Golfklubb ble etablert under «boomen», nærmere eksakt i 1993 
.  Klubben utviklet seg fra å ha en driving-range og fire hull spille-
klare i 1995, til 9-hulls bane i 1997 og endelig 18 hull i 1998. 
I 2003 åpnet Sola Golfklubb i sitt 800 m2 nye klubbhus. Et topp 
moderne klubbhus med alle fasiliteter. Administrasjonsbygg med 
kontorer og møterom, eget juniorbygg og et klubbhus med proshop, 
garderober og en restaurant med alle rettigheter. 

Banen var plassert midt i næringsområdet på Forus og fikk naturlig 
nok mange sponsorer fra olje- og gassnæringen. Sola Golfklubb ble 
omtalt som et mønsterbruk med store sponsorinntekter, mange 
medlemmer og en solid administrasjon. 
Norges Golfforbund ble også imponert over de utmerkede trenings-
fasilitetene som etter hvert vokste frem og gav klubben status som 
«Nasjonalt Treningssenter».

Dessverre fikk krisen i offshorebransjen konsekvenser for Sola 
Golfklubb. Det ble vanskeligere å holde på de sponsorene man 

hadde og enda vanskeligere å finne nye.
Det er i slike utfordrende tider man trenger god ledelse. Noen legger 
seg ned for å dø, andre stikker hodet i sanden og venter på at ting 
skal snu. Det er ikke tilfelle for Sola Golfklubb. 

Gjennom en solid prosess med Solastranden Golfklubb fant man ut 
at man var sterkere sammen enn alene. På ekstraordinære årsmøter 
i november 2017 besluttet man å slå sammen klubbene. 
Resultatet ble en av Norges største klubber med over 2100 medlem-
mer, 2 fullverdige 18-hullsbaner, totalt 45 golfhull og med «spillega-
ranti» for medlemmene. Sola og Solastranden sin prosess vil trolig 
bane vei for andre samarbeidskonstellasjoner i golf-Norge.
Sola Golfklubb har alltid vært en positiv til å arrangere nasjonale og 
internasjonale turneringer, uavhengig om det er for ungdom, voksne 
eller seniorer. I 2018 skal dere arrangere Norgesmesterskapet. For en 
fantastisk mulighet til å vise hele golf-Norge hva dere har fått til.

På vegne av Norges Golfforbund ønsker jeg dere til lykke med jubi-
leet, med «giftemålet» og med Norgesmesterskapet. 
Med vennlig hilsen
Norges Golfforbund
 

Tor-Anders Hanssen
Generalsekretær
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Grønn lunge fylt av kvalitet

- Slik vil jeg oppsummere Sola Golfklubb med få ord og 
samtidig gratulere med 25-årsdagen, sier Stein Racin 
Grødem, administrerende direktør i Forus Næringspark.

Akkurat som Forus Næringspark i mange år, har også Sola Golfklubb 
i 25 år vært både en sentral institusjon og en temperaturmåler på 
næringslivet på og rundt Forus. - Det er en sprek, kul og fresh 25 
åring vi har i Sola Golfklubb, sier Grødem.

Glede og inspirasjon
- Jeg mener det er veldig bra at vi har en egen golfklubb som 
nærmeste nabo til Forus og næringsparken. Vi vet at blant de 40.000 
personene som har sitt daglige virke på Forus, er det mange som 
spiller golf. Det er både mye glede og inspirasjon i tanken om at 
man før eller etter jobb kan ta en runde, tenker Grødem.

Gode løsninger for fellesskapet
Han tror også at mange viktige forretningsdiskusjoner og ut-
fordringer har blitt løst på golfbanen. - Å gå ute frisk luft og få 
utfordre seg selv til å bli stadig bedre, gjerne i konkurranse med 
forretningspartnere eller kunder, er ikke bare en kvalitet i seg selv, 
det kan også føre til bedre løsninger på jobb, og dernest det store 
fellesskapet vi alle er en del av, påpeker han.

Stor verdiskapning
Stein Racin Grødem forvalter sentrale eiendommer og verdier på 
vegne av kommunene Sola, Sandnes og Stavanger i Forus Næring-
spark. Han arbeider tett på selskaper og mennesker som bidrar mest 
til landets verdiskapning. 

Enkeltmennesket bidrar
- Forus som område leverer årlig verdier på størrelse med et 
statsbudsjett og Rogaland er igjen og igjen målt til det området 
som bidrar mest til det nasjonale fellesskapet. Bryter vi det ned til 
enkeltpersoner er det ikke så vanskelig å tenke seg at flere av disse 
er innom golfklubben på jevnlig basis.

Garcia er et viktig møtested
Forus Næringspark er et område i endring og transformasjon. 
Grødem er en pådriver for at området skal se hele mennesket, 
ikke bare som arbeidsfolk på jobb. - Her har Sola Golfklubb og ikke 
minst restauranten Garcia vært viktig og er det fortsatt. Å ha et 
spisested av så høy kvalitet er sentralt for næringslivet. Det har vært 
avgjørende å ha et slikt møtested og at vi uten problemer kan ha 
med kresne gjester.

Spennende fremtid
- Jeg har vanskelig for å se for meg et Forus uten Sola Golfklubb 
og det tilbudet vi finner der. Dette fine grønne området med en 
topp restaurant er med på å definere hvem vi vil være. Det er viktig 
å huske på og jeg ser frem til å følge med på hvordan klubben vil 
utvikle seg fremover, sier Grødem.

Stein Racin Grødem
Administrerende direktør
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Forus - Fra innenlandsvann til golfbane

Stokkavatnet 
Golfbanen har en spesiell historie og historien starter helt tilbake til 
istiden for 13000 år siden for da isen forsvant lå det et grunt vann 
igjen. Det var på 2-300 mål, mellom Hafrsfjord and Gandsfjord. Van-
net var blant de største på Nord jæren og var kjent for et rikt dyreliv. 
Utløpet fra vannet gikk ut I Gandsgjorden 
Senkning av Stokkavannet -
Ideen om senkning av Stokkavannet ble først lagt fram tidlig på 
1860-talet, men tiden var ikke moden for det, så saken ble snart 
henlagt. Med ny styrke kom planene opp igjen i 1877. Statsagronom 
Jakobsen utarbeidet en omfattende plan for senkning av vannet 
med kanal til Gandsfjorden. Nøyaktig kart ble tegnet over en 3 950 

mål stor vannflate og i tillegg et ikke oppmålt område med sumper 
og myrer som ville bli drenert.. 
Totalt 15 mann var i arbeid. Kanalen var 2.5 meter bred og 2 meter 
høy og 342 meter lang. To år etter, 15.april 1908 var det åpning av 
kanalen. Det første kostnadsoverslaget hadde vært på kr. 30 000,-, 
men det ble til slutt på kr. 145 000,-, men det ble gitt en del offen-
tlig støtte til prosjektet.

Fordelingen av landområdene involverte over 80 gårdsbruk, men 8 
store gårder: Skadberg og Røyneberg (i tidligere Håland kommune, 

nå Sola), Forus, Gausel, Godeset og Jåttå (tidligere Hetland kom-
mune, nå Stavanger), samt Stokka og Lura (tidligere Høyland, nå 
Sandnes kommune) 

Forus flyplass 
Under den tyske okkupasjonen fra 1940 ble det anlagt en flyplass 
der for gamle Stokkavannet lå. Arbeidet ble ledet av tyskerne, med 
hjelp fra godt betalte entreprenører og frivillige fra hele landet. Etter 
hvert ble arbeidet mer tvunget, med lokale arbeidere som måtte 
jobbe for tyskerne og arbeiderne ble ofte behandlet som fanger. 
Etter hvert kom det også russiske krigsfanger til distriktet og ble satt 
til å jobbe for å bygge flyplassen

Byggingen var svært krevende på grunn av grunnforholdene, men 
den sto ferdig i 1941 med tre rullebaner i betong. Lengden på 
rullebanene varierte fra 1800 til 1200 meter. På grunn av vanskelig 
vindforhold med mye turbulens ble den lite brukt.  I en kort periode 
etter krigen ble hangarer brukt av Luftforsvaret til vedlikehold av 
jagerfly. I 60 årene etablerte Helikopter Service sin base i en av de 
store hangarene i området. Selskapet flyttet sine operasjoner i 1989 
til Sola. 
Fra flyplassområdet til industri.
Tidlig i 50-årene var det tanker om å unytte flyplassområdet til in-
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dustri. Et skjønn i 1951 førte til at ca 5500 mål ble overtatt av staten. 
I 1960 ble Forusnemda opprettet som et samarbeidsorgan mellom 
kommunene Stavanger, Sandnes, Sola. Til tross for dype konflikter 
mellom industri- og jordbruksinteresser ble en ny disposisjonsplan 
for Forus samkjørt med en ny regionplan for Nord-Jæren. 
Industriutbyggingen på Forus slettet stort sett alle spor etter rulle-
banene. Taxebanen mellom Sola og Forus, Løwenstrase, ble ombygd 
til en bilvei på 70-tallet. Det er bare en kort strekning igjen av den 
opprinnelige taxebanen. Det lengste strekket heter i dag Forusben.
 
Da regionplanen ble godkjent i 1970 var Forus Tomteselskap A/S 
(senere Forus Næringspark A/S) etablert som en sentral aktør i plan-
legging og utvikling av Forus området til et næringsområde. I dag 
er det blitt landets største sammenhengende næringsområde. Det 
er ca 2500 ulike virksomheter i området med tilsammen ca 40 000 
medarbeidere. Rundt 1000 selskaper er lokalisert på området til det 
tidligere vannet, inkludert oljeselskaper, entreprenører, produksjon, 
lager og servicebedrifter … og ikke glem – Sola Golfklubb.

Arne Hoel Gravdal
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Grundergruppen 
1992-2000

Unnfangelsen – 1992-93
Etter mye snakk om å bygge golfbane i kameratgjengen tok Frode 
Vassbø initiativ og innkalte til møte på senhøsten 1992. Grunder-
gruppen den gang var: Kjersti Jæger, Gunnar Halvorsen, Joakim 
Ronold, Roger Iversen, Frode Vassbø, Leik Woie Jr. og Paul A. Boxill.  
Entusiasmen og pågangsmotet var stort og gruppen satte i gang. Vi 
begynte å lete over hele Nord-Jæren etter egnede områder. 

 Etter mange befaringer og diskusjoner samt erkjennelsen av at det 
var et betydelig areal på ca 750 mål vi trengte, ble konklusjonen 
etter hvert at vi konsentrerte søket i Sola Kommune. Det ble avholdt 
flere møter med kommunen, og etter et møte med landbrukssjefen 
ble vi anbefalt Skadbergområdet. Etter vårt skjønn var det en ideell 
lokasjon med tanke på nærhet til så vel bedrifter som befolkning 
og husstander. Gårdsbrukene til Nils Sandanger, Einar Opsahl og 
Jonas Salte var akkurat tilstrekkelig arealer til områdestørrelsen vi 

jaktet. Våren 1993 ble det avholdt møte med grunneierne og Nils 
Sandanger tok oss på en visningsrunde i området – vi var solgt. Her 
skulle banen bygges!

Etter dette gikk vi i forhandlinger med grunneierne og fikk frem-
forhandlet en intensjonsavtale i j juni 1993 som gav oss eksklusivitet 
i 5 måneder. Sommeren ble hektisk, planer måtte lages og i august 
1993 ble Sola Golfklubb stiftet godt i forkant av endelig kontrakt-
sinngåelse.  

Forhandlingene med grunneierne ble igangsatt samtidig og pågikk 
til oktober da man endelig ble enige om en 50 års leieavtale. 
Leieavtaleperioden var tilstrekkelig lang til at vi kunne søke konses-
jon hvilket var et vilkår for å få tippemidler med inntil en tredjedel 
av kostnadene med å bygge banen.   

Det viktigste for oss var å få delvis variabel leie som var knyttet 
til vekst i medlemsmassen. Dette fordi vi ikke tålte dyr leie i 

Joakim Ronold & Roger Iversen

Frode Vassbø & Leik Woie Jr.Kjersti Jæger & Gunnar Halvorsen Paul Boxill
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begynnelsen av prosjektet. Viktige faktorer for grunneierne var 
gode overgangsordninger samt tilbud om jobb i banemannskapet 
– som de alle senere takket ja til. Nils ble i tillegg tiltenkt en rolle 
i banebyggingen som stedlig byggeleder. Veldig viktig for oss da 
han satt på betydelig kunnskap om området. Kontrakten var god og 
balansert for alle partene.

Papirarbeidet 1994-95
Rundt årsskiftet i 1994 godkjente landbruksnemden våre planer og 
sendte saken videre til fylkeslandbruksstyret. Jubelen var stor da 
Fylkeslandbruksstyret vedtok planen i februar 1994 (det er ikke hver 
dag landbruksmyndigheten gir fra seg 750 mål), men lite visste vi 
da hvilket formidabelt arbeid som gjensto. Leif Nes Arkitekter ved 
Svein Drange Olsnes ble engasjert til dette arbeidet med Joakim Ro-
nold som prosjektleder. Jeg skal ikke gå i detaljer på papirarbeidet, 
men det pågikk stort sett kontinuerlig under ledelse av dugnadsad-
vokat Ronold frem til endelig konsesjon ble gitt i juli 1996.    
I løpet av vinteren 1995 ble det laget brosjyre og stand som vi skulle 
ha på Kvadrat for å selge medlemskap. Vi hadde stand fra april frem 
til sommeren hver dag. Standen ble bemannet av oss grundere med 
noe betalt hjelp av broren til Paul.  Innen sommeren 1995 hadde vi 
solgt i underkant av 200 medlemskap a kr 5.000,-  hvorav mange 
var familie, kollegaer og venner som aldri hadde tatt i en golfkølle. 

Sommeren og høsten 1995 ble brukt til å konkretisere planer og 
visjoner for klubben samt å finne arkitekt og byggefirma. Vi landet 
på Svein Drange Olsnes som arkitekt og O. Skaaet som entreprenør. I 
forkant av dette hadde vi fått hele planpermen til Drøbak Golfklubb 
som hadde bygd sin bane tidlig på 90- tallet. Dette var til stor hjelp. 

Stenplukkingsdugnad med Tore André Eide, Richard Myrnes og Joakim Ronold

Arkitekt Svein Drange Olsnes, opprinnelig tegning av golfbanen
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Da vi hadde vårt julebord i 1994 (det avholdes fortsatt), var det en 
sliten med allikevel tilfreds gjeng som feiret et år med god fremdrift. 
Grundergruppen hadde krympet til 5 da Kjersti og Paul hadde 
trukket seg ut på grunn av henholdsvis studier og arbeidspress. 
Vi skjønte på det tidspunktet at med det formidable arbeidet som 
stod foran oss, måtte vi begynne å ansette folk. Med de relativt 
ambisiøse planene vi hadde kunne vi ikke drive på dugnad lenger. 
I januar 1995 ble Richard David ansatt som daglig leder med en 
gammel Lada som firmabil.  Richards hovedoppgave var å skaffe 

penger fra bedrifter. Richard etablerte konseptet «pionermedlem-
skap» for bedrifter som ble – etter litt oppstartsproblemer – en 
kjempesuksess. Richard solgte 225 Pionermedlemskap a kr 10.0000 
før sommeren. Sommeren 1995 signerte Richard sin første store 
sponsoravtale med ABB – en kontrakt på tre år til kr 375.000. Paral-
lelt med dette ble alle nødvendige klubbfunksjoner etablert. Tidlig 
på våren ble arbeidet med driving-rangen sluttført og i juni ansatte 
vi Freddie Ullestad som Head Pro.  Den gang hadde Richard og Fred-
die hver sin brakke på parkeringsplassen. Jeg tror Freddy hadde 6 
kvadratemeter og Richard 12.
Bane -og klubbyggingen 1995-1998         
Vi hadde tidlig bestemt oss for at vi skulle bygge kvalitet og at alle 

hull skulle ha backtee, klubbtee for herre og skikkelige dame tee-
steder. Dette preget byggingen noe fordi vi måtte bygge i tre faser. 
Teamet bak banebyggingen var Svein, Joakim, Nils og Eia. Sammen 
gjorde de en formidabel jobb.   
Med banebyggingen kom også litt av den gode dugnadsånden. Det 
ble arrangert stenplukkingsdugnad på alle fairwayene med god 
hjelp av grunneierne som stilte traktor til disposisjon. Det ble også 
plantet mane trær som ble hentet fra Forus Øst. Tror vi må ha plantet 
minst 1000 trær i løpet av byggeperioden. I begynnelsen var det 
stort sett oss grundere med familie som deltok på disse dugnadene, 
men etterhvert bidro flere og flere medlemmer. 
              
Vi fikk 4 spillbare hull i 1995. Endelig kunne vi spille litt golf på 
banen. Vi hadde til og med turneringer.  I 1997 ble første 9 hulls-
sløyfe åpnet med brask og bram av daværende generalsekretær i 
NGF,  Åge Styve. I 1998 ble 18 hulls-banen ferdig og offisielt åpnet 
av daværende president i NGF Morten Erichsen. Samtidig med 
byggingen av golfbanen fikk vi også vårt første klubbhus. Vi fikk 
gratis overtatt en modulrigg som hadde vært brukt til klasserom på 
Hafrsfjord barneskole. Modulene ble demontert og montert over 

en helg med Roger som prosjektleder. Endelig fikk Richard og Sissel 
som var ansatt på deltid som sekretær i klubben, eget kontor.  I 
tillegg fikk vi plass til en liten pro shop til Freddie. Vi begynte å se ut 
som en golfklubb.
      
 Med byggeaktiviteten begynte medlemmene å dukke opp på 
driving rangen og Freddy avholdt en rekke grønt kort kurs for 
den voksende medlemsmassen. I styret jobbet vi aktivt med å 
rekruttere styremedlemmer blant medlemsmassen samt at man 
begynte å etablere nødvendige komiteer. Første komite på plass 
var banekomiteen som ble ledet av Joakim. Deretter kom de andre 
komiteene på løpende bånd. Da banen var ferdig, hadde vi alle 

Kjell Sandanger Richard David Freddie Ullestad
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komiteer på plass. Det gledet særlig at vi hadde begynt å få sving 
på junior arbeidet der Geir Thorsen og Gaute Kommedal dro de 
tyngste lassene de første årene. Jeg tror dagens daglige leder, Andre 
Mortensen var vår enn av første junior. 
Parallelt med at hullene sto klare, klarte Richard å fylle på med hull-
sponsorer. Store selskaper som Exxon og Statoil var viktige sponsorer 
som kom tidlig på banen og hjalp til med profilen på sponsormark-
edet.  Det at vi lyktes på sponsormarkedet var helt avgjørende for at 
vi kunne ha en såpass aggressiv bygging av så vel klubb som bane. 

Stabil drift 1999-2001
Da sesongen 1999 startet, hadde organisasjonen vokst til 10 
årsverk og vi hadde tatt opp mye gjeld som delvis var forskutterte 
tippemidler. Nå var det viktig å få balanse mellom utgifter og 
inntekter. 
Frem til 1999 hadde vi gått med underskudd. 1999 måtte gå i 
balanse. Med god kostnadsstyring og fortsatt vekst i sponsorinntek-
tene klarte vi for første gang å gå i balanse.  På denne tiden hentet vi 
også bygningsingeniør Tore Andre Eide inn i styret.  Tore Andre gikk 

gradene i styret og det var naturlig at han overtok styreledervervet 
på årsmøtet i 2001, godt i forkant av byggingen av det permanente 
klubbhuset. Som den siste av gründerne gikk jeg ut av styret som en 
sliten, men veldig fornøyd formann på samme årsmøte, vel vitende 
om at selv om det hadde vært mye slit og dugnad, hadde vi fått på 
plass en klubb og en bane medlemmene kunne være stolte av. 

          

Jeg har sikkert glemt noen viktige bidragsytere, men jeg vil til slutt 
rette en stor takk til mine med-grundere, alle ansatte og da særlig 
Richard, Freddie og etterhvert Rune, Kjell, BK, Jonas og Einar og alle 
de dyktige styremedlemmene vi hadde fått med oss, ikke minst 
Torstein Hansen for hans uvurderlige innsats på økonomistyrings-
fronten. En fantastisk reise som jeg aldri ville vært foruten – selv om 
arbeidet og innsatsen var hinsides hva vi naive grundere så for oss 
da vi startet!  

Gunnar Halvorsen

Gunnar Halvorsen og generalsekretær i NGF,  Åge Styve.

Tore André Eide Torstein Hansen
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Etappe II – huset

Sola golfklubb – et fantastisk prosjekt, drevet frem av 
en gruppe sultne og fremadstormende unge mennesker, 
med et mål om å skape en ny arene for aktivitet – ut-
vikling – samhandling – business – og selvsagt golf. 
Og for et prosjekt det var og er – og for et anlegg vi har 
bygget sammen – medlemmer, sponsorer og ansatte i 
klubben. 

Etter idefase, prosjektering og planlegging – som etappe 0, var 
selvsagt byggingen av banen etappe I. Banebyggingen var et kjem-
peløft for klubben – og selvsagt det viktigest for å få prosjektet på 
plass. Ved ferdigstilt bane var neste etappe huset – samlingsstedet 

– maten – shoppen og arbeidsplassen. Klubben satte seg som mål 
om igjen å lage noe spesielt – noe litt utenom det ordinære – noe 
som golf Norge skulle snakke om og noe som passet inn som supple-
ment til regionens øvrige golf- og opplevelsestilbud. Styret jobbet 
kreativt sammen med administrasjonen i klubben for å utvikle dette 
superprosjektet – og etter noen etapper fikk vi laget et case som 
vi mente var gjennomførbart. Sverre Fehn prosjektet vi først fikk 
tegnet opp – hadde blitt veldig flott – men det ble for kostbart for 
vår lille klubb. Vi gikk derfor til vår eminente banearkitekt Svein 
Olsnes og fikk tegnet opp et smart og praktisk hus, med et innhold vi 
mente var rett for oss. 

Brakkeriggen
Klubben var ikke bortskjemt med fasiliteter – vi gikk fra en brakke, 
via to utvidelsesetapper med brakker i en oppbyggingsperiode hvor 
de fleste av oss hadde nok med å lære å spille golf. Richard og Fred-
die som styrte brakkeriggen – hadde ”gode” forhold, tatt situasjonen 
i betraktning. Medlemmer og sponsorer ble godt ivaretatt og vi har 
mange mange god minner fra tiden i brakkene og de forskjellig 
teltene som ble brukt som spisested etter turneringer. Det var mye 
grilling og god stemning.   

Nytt hus - KLUBBHUSET
Det lå i kortene at om vi skulle tilby den beste golfopplevelsen i 
distriktet, måtte vi  bli bedre også på fasiliteter. Derfor jobbet klub-
ben videre med planene om å få bygget nytt klubbhus. Prosessen 
bestod av mange etapper og dragninger fra det minste vi kunne 
slippe unna med til det tidligere omtalte Sverre Fehn prosjektet. Vi 
landet til slutt på et smart prosjekt som vi etter hvert fikk vedtatt på 
et ekstraordinært årsmøte med følgende vedtak: 
Vedtak: Årsmøtet 26. Juni 2002 går inn for å bygge klubbhus i tråd 

Sverre Fehn med assistent og Richard David
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med vedlagte tegninger. 80 fremmøtte. Årsmøtet legger følgende 
forutsetninger til grunn: 
•	 Kostnadsramme	10,5	millioner	kroner	–	eks	mva.	
•	 Denne	rammen	inkluderer:	
•	 Byggekostnader
•	 Byggelånsrenter
•	 Nødvendig	inventar
•	 Forsikringer
•	 Årsmøtet	gir	styret	fullmakt	til	å	ta	opp	et	langsiktig	pantelån		
 på 9,1 millioner kroner i tråd med tilbud fra Fokus bank. 
•	 Styret	får	fullmakt	til	å	inngå	nødvendige	kontrakter	med		 	
 utførende entreprenører. 
•	 Ekstraordinært	årsmøte	–	godkjenner	klubbhustegninger	 	
 finansieringsplan og iverksetting av byggingen. 

Byggekomite, prosjektleder, arkitekt og entreprenører ble engasjert 
og prosjektet var i gang. Vår arkitekt Svein Olsnes, med sin svært 
gode kjennskap til golf, designet en løsning som ivaretok våre 
ønsker og krav på en strålende måte. 

Gjennomføringen - byggingen
Forus er ikke et gunstig sted å bygge på. Vi er på leirgrunn – noe som 
medførte at vi måtte pele for bygget og søylene for uteområdene. 
Dette var en spennende bit av bygget, da pel 1 ikke traff bunn – selv 
etter ca 47 meter. Dette medførte av vi bygget vårt prosjekt på 52 
peler – slått inn i et fast lag på ca 30 meter, med støtte av friksjonse-
lementet i selve pelen. 

Det var en spesiell tid – mye skulle gjøres og en stram økonomiplan 
skulle følges. Vi drev da en golfklubb med 18 hull – arrangementer 
i telt – og en stor byggeplass mellom hull 1 – hull 10 og park-
eringsplassen vår. Til tider mye støy – litt støv – men også stor 
entusiasme og iver etter å følge med på byggingen av dette palasset 
vi hadde bestilt. Kravet om ferdigstilling av prosjektet til NM og 

klubbens 10 års jubileum var fast – og vi var smånervøse innimel-
lom når smånøtter måtte knekkes. 

Betongarbeidene gikk unna og snart startet reisingen av selve 
byggene. Det var sykt kjekt å gå rundt inni der – hvor man knapt 
hadde fått reist stenderverket – men der var Richard med alle sine 
sponsorer og venner og tegnet og fortale om hvor fantastisk dette 
skulle bli. Kjøkken, restaurant, fine kontorer, stor fin proshop og komite 
og møterom. Entusiasmen steg og bygget nærmet seg ferdigstilling. 

Klubbhuset ble ferdig i god tid før NM – men det var selve huset. 
Uteområdene måtte også på plass. Her var det våre Greenkeepere 
som tok ansvar og fikk fart på sakene. Det ble innkalt til dugnader og 
mange møtte opp for å hjelpe til med å få på plass belegningsstein, 
planteområdet og alt det ander rundt bygget som måtte ordnes. Det 
ble ryddet og vasket – og huset stod ferdig i all sin prakt til bruk for 
oss alle. Og det ble en skikkelig opptur for klubben – det var som å 
rykke rett opp i eliteserien – og vi hadde endelig det produktet vi 
ønsket å selge og som var målet vårt. 

Klubben kunne da krone sitt 10 års jubileum med nytt flott klubbhus 
– og tidenes beste NM i golf – på vår hjemmebane med fasiliteter vi 
var stolte av. 

For en tid – for noen prosjektet og for en progresjon i Sola golfklubb. 
Det var tiden da vi satset – vi var gode og vi vant. Sola golfklubb er 
et svært attraktivt tilbud til medlemmer, sponsorer, gjester, ansatte 

og andre besøkende. Prosjektet har utviklet seg videre i årene etter 
2003 – og er i dag et flott sted å besøke for alle. Kvalitet i alle ledd 
– fantastiske ansatte som står på for å gi oss alle en enestående 
opplevelse – og en klubb hvor vi er velkomne. 

Tore André Eide
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På generalforsamlingen i februar ble det bytte av styreleder. Etter 10 
år i styret, inkludert 5 år som styreleder, ønsket ikke Tore André Eide 
gjenvalg. Ny styreleder ble Arne Hoel Gravdal, som allerede hadde 
flere år bak seg som styremedlem. 

Åpningen av golfsesongen 2006 ble avholdt 8. april. Den lille 
forsinkelsen i åpningen skyldtes det uvanlige kaldværet i vinter-
månedene. Regn og storm i påskeferien hjalp heller ikke. Det dårlige 
været forsinket ikke byggingen av den nye bygning som dekker 10 
utslagsmatter på Driving Range. Bygningen ble tegnet av arkitekt 
Svein Olsnes. Byggingen ble utført av Skanska under tilsyn av Bjørn 
Kenneth Sele (BK) i sin nye rolle som prosjektleder.
          

 Øivind Skauerud ble ansatt som ny sportsdirektør for å øke innsat-
sen på den sportslige delen av golfen. Sesongen ble avsluttet med 
imponerende sportslige resultater med Andre Thorsens norges-
mesterskap som topp. Verdt å nevne er Frank Johnsons 2. plass i det 
norske seniormesterskapet. 
På generalforsamlingen i februar 2007 ble det vedtatt å fortsette 
å arbeide med planer for en ny 9 hulls-bane (korthulls-bane) med 
målsetting om ferdigstillelse i 2009.  

Nasjonalt treningssenter for NGF
Åpningen av Treningsområdet, vest for driving-rangen, i mai innebar 
at Norge fikk sitt første offisielle treningssenter for golf. Anlegget 
ble godt mottatt og høstet mange lovord. Med tillegg av disse nye 
treningsanleggene, kunne klubben nå benytte seg av tittelen som 
“Nasjonalt treningssenter for NGF” Anleggene samsvarer med NGFs 
nye undervisningsprogram - “The Coaching system”. Målet med 
NGF-programmet er å få “flere og bedre golfere” til å spille spillet 
ved å gi dem en strukturert arbeidsplan med en rekke trinn, øvelser 
og tester som hjelper brukeren til å sette konkrete mål og kartlegge 
sin utvikling. 

Den 11. juli arrangerte klubben den første regionale seniorgolfturn-
eringen. I klubbmesterskapet ble klassen eldre seniorer menn, over 
65 år, introdusert. Den første vinneren var Øyvind Skauerud. For første 
gang stilte Sola GK lag I Lag-NM for junior jente med Vibeke Kommedal 
og Kine Wold. Laget spilte i 2. Divisjon. Det ble en suveren seier og 
laget rykket opp til 1. divisjon.

I begynnelsen av 2008-sesongen ble Emil Aarthun, tidligere pro I 
Solastranden GK, ansatt som klubbens nye Sportskoordinator etter 
at Øivind Skaueruds engasjement kom til opphør.
Innsatsen for å forbedre klubbens anseelse som sportsklubb har gitt 
resultater. Mest bemerkelsesverdig var innsatsen til Marthe og Kine 
Wold som vant både den norske 1. divisjonen for juniorer og deretter 
2. divisjonskampene for damer. Herrelag klarte opprykk til Elite se-
rien. Svært gode resultater ble også oppnådd på Junior Titleist Tour.  

Arne Hoel Gravdal

Styreleder Arne Gravdal 
2006-2008
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I begynnelsen av 2009 sesongen byttet styreleder og nestleder for 
styret posisjon ettersom Arne Hoel Gravdal trakk seg som styreleder 
og overtok nestleder posisjonen. Tidligere nestleder Arild Unneberg 
tok over som klubbens nye styreleder.

Den nye styreleder, Arild Unneberg, bemerket på årsmøtet at han 
ville arbeide for å fortsette den gode trenden med forbedringer av 
klubben og anlegget. Et av prosjektene han ønsket å få gjennomført 
er ny driftsbygning i løpet av et par år, som vil tilby en etterlengtet 
forbedring i arbeidsforholdene for klubbens engasjerte bane-
mannskap.

Åpningen av 9-hullsbanen
Høydepunktet i 2009-sesongen var imidlertid åpningen av 9-hulls-
banen den 23. mai. En av grunneierne, Sverre Rugland, hadde 
æren av å kutte båndet som åpnet banen sammen med klubbens 
styreleder, Arild Unneberg.  Gründerne i GPAS, som la grunnlaget 
for Sola GK, deltok også i åpningen sammen med nåværende og 
tidligere styremedlemmer, representanter for lokale myndigheter 
samt ansatte og medlemmer. Takket være en betydelig innsats fra 
ansatte og medlemmer har klubben fått en fin ny tilvekst som også 
ble ferdigstilt til lavere kostnad enn budsjettert. Med 9-hulls banen 
har klubben langt på vei nådd målet om å få et totaltilbud i top-
pklasse innen golfsporten. 

Sola GK var vertskap for Kretsmesterskapet 2009. Sola GK André 
Thorsen og Kine Wold sørget for hjemmeseire i både Herre og Dame 
klassen.

Våren 2010 innledet Sola GK samarbeid med Sola Kommune om 
prosjektet ‘Golf Grønn Glede’. Det var 9 deltagere, 6 ungdommer og 
3 voksne, alle med ulike funksjonshemninger. Deltagerne var meget 
fornøyd med opplegget. Opplegget ga Sola GK positiv omtale og 
oppmerksomhet i Sola Kommune.

Sola GK overtok 1. januar 2011 Sola Golfshop sin virksomhet etter 
vedtak I ekstraordinært årsmøte 6. januar 2011. Butikkdriften ble 
overtatt av ny et opprettet selskap, Sola Proshop AS, som eies 100 % 
av Sola GK. Golftrenernes instruksjonstimer og øvrig opplæringsvirk-
somhet ble innlemmet I Sola GK. Morten Åbø ble ansatt som Daglig 
leder for Sola Proshop.

 Sola GK arrangerte i juni turneringen International European Mid 
Amateur, Europas beste herrer over 35 år. Barneavdelingen hadde 
sørget for en bane I toppstand og turneringskomiteen sto for et 
meget godt gjennomført arrangement med bistand fra mange 
medlemmer. Tilbakemeldingene fra bade internasjonale og nasjon-

Driftsfasen med Arild Unneberg 
2009-2014

Arild Unneberg med grunneieren Sverre Rugland

Arkitekten Svein D. Olsnes



17

ale golfforbund og deltagerne var meget gode.
På slutten av året ønsket klubbens Daglige leder, Richard David å 
redusere oppgavene og konsentrere arbeidet på salg og markeds-
føring. Etter en interessant intervjurunde med aktuelle kandidater 
ble ny Daglig leder ansatt. André Mortensen vil fra 1.5.2012 erstatte 
Richard David som fra samme tidspunkt går over i nyopprettet still-
ing som salgssjef. 

Sesong 2013
For å tilse at Driftsbygget ble oppført i henhold til inngåtte kontrak-
ter og behandle eventuelle avvik utnevnte styret en byggekomité 
for å utøve Sola Golfklubbs byggherrefunksjon. Byggekomiteen ble 
ledet av Arne Hoel Gravdal. 
Den daglige oppfølging og kommunikasjon mellom Bjørn Kenneth 
Sele som ble utpekt av styret som ansvarlig for daglig oppfølging av 
prosjektet og leverandørene SL- Mekaniske har fungert meget bra. 
Det nye driftsbygget ble overtatt av klubben den 28. oktober 2013. 
Kostnaden for det oppførte bygget kom på 6,77 millioner.

Vinteren 2013 ble det bygget overbygg på vestre enden av driv-
ingrangen, utført på dugnad av seniorgjengen og i høsten ble det 
på 9 hulls-banen introdusert en Pitch og Put bane på 18 hull. Med 
introduksjonen av Pitch og Put bane kommer det et nytt interes-
sant tilbud til medlemmer og gjester med en spillform som er rask i 
forhold til vanlig golf. 

Arne Hoel Gravdal

Bilde fra European Mid Amateurs Championship, 2011

Ny daglig leder, André Mortensen
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Ronny Sigbjørnsen ble 
valgt til ny styreleder 
på årsmøtet. Arild Un-
neberg ga før årsmøtet 
i februar beskjed at han 
ikke ønsket gjenvalg 
etter 5 år som styreleder. 

Banemannskapet er 
meget godt fornøyd 
med den nye driftsbyg-

ningen som har bedret arbeidsforholdene betraktelig. Uteområdet 
har også blitt ordnet med betongplater, belegningsstein og grus. 

2014 ble en god og lang golfsesong med åpen bane fra Mars til 
November. På banen gikk vi over fra farger på teeboksene til tall som 
beskriver lengden på banen du ønsker å spille. I tillegg ble det satt
opp noen ekstra teebokser slik at vi kunne utvide til 5 forskjellige 
utslagssteder. 
Kjell Sandanger valgte å gå av som Head Greenkeeper og å fortsette 
som til Greenkeeper i redusert stilling. Bjørn Kenneth Sele ble ansatt 
som ny Head Greenkeeper.

I juni gjennomførte klubben et ekstraordinært årsmøte hvor det 
ble vedtatt en større ombygging av klubblokalene og en forlenget 
leieavtale med Garcia. Proshop ble flyttet over til det gamle admin-
bygget og alle ansatte (foruten banemannskapet) er nå samlokali-
sert der, noe som gir økt tilgjengelighet for klubbens medlemmer, 
bedre arbeidsmiljø og bedret kommunikasjon. 

Tidligere Proshop ble gjort om til en medlemsstue og gav et et-
terlengtet samlingssted for klubbens spillere. Her vil det også bli 
tilbudt en egen forenklet meny fra Garcia. 

9 hulls banen fikk et nytt tilbud med Fotballgolf på høsten og 
området kalles nå Golfparken.

Sportslig ser en gode resultater og snitthandicapet i klubben er 
nå betydelig bedre enn snittet blant de fleste andre golfklubber i 
Norge. I 2015 har det vært ca. 100 juniorer i aktiv trening og vi er 
sannsynligvis den golfklubben med flest aktive juniorer i Rogaland. 
Vi ha god bredde i de yngre årsklassene og er den klubben som har 
flest jenter i aktiv trening. 

2015 var et tøft år for bedriftene i Rogalandsområdet, noe som gav 
utslag i antall selskaper vi har avtaler med, en reduksjon på over 35 
%, fra 140 til 90. De tilhørende inntekter fra samarbeidsselskapene 
viste en tilsvarende reduksjon, noe som betydde et markert fall i 
klubbens inntekter. Til tross for et stor fall i inntekter, unngår klub-
ben et underskudd, grunnet en meget god innsats av klubben på å 
redusere kostnadene.
 
Richard David pensjonerte seg i november. Han har gjort en formi-
dabel innsats for klubben. Richard var den første ansatte i klubben. Teeboksene - farger til tallNye Head greenkeeper - 

Bjørn Kenneth Sele

Arild Gjerde, kommersiell leder

Ronnny Sigbjørnsen 
2015-2017 • Finanskrise 
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Æresmedlem Richard David på hull 16

Richard ble erstattet av Arild Gjerde som kom fra stillingen som 
kommersiell leder av Viking Fotball. Arild har i tillegg til å ha 
ansvaret for samarbeidspartnere også fått ansvaret for all kom-
mersiell drift inkludert Proshop.

Sola Proshop hadde sitt første driftsår i nytt butikklokale og 
klarte med det å øke omsetning fra tidligere år og levere et godt 
overskudd til klubben. Proshop hadde også investert i nye golfbiler 
før sesongen som ble godt mottatt av både medlemmer, samar-
beidspartnere og gjester. Det å samlokalisere Proshop og admin-
istrasjon har bidratt til bedre kommunikasjon og bedre service til 
våre medlemmer og gjester. 

Som tegn på klubbens takk til Richard David for hans store innsats 
for klubben ble Richard utnevnt til Æresmedlem på årsmøtet i 
februar 2016.

Titleist Tour 1 ble avholdt på Sola GK hvor klubbens egen spiller, 
Franziska Sliper gikk av med seieren i jente klassen U15. Lag NM 
junior 1. divisjon jenter. Sola GK spilte meget bra og gikk av med 
seieren og rykket opp i Elite divisjon. Lag NM junior gutter ble 
spilt på Drammen GK. Sola GK gjorde en tapper innsats uten de 

store resultatene og guttelaget 
rykket ned til 1. divisjon. 

Franziska Sliper representerte 
Norges Jentelag i EM for lag i 
Oslo på en fremragende måte. 
Franziska og Caroline Berge 
representerte også Norge i en 
Landskamp i Sverige.
I Titleist Tour i Jente klassen U19 
vant Caroline Berge Order of 
Merit for 2016 sesongen, etter 
å ha vunnet to turneringer og 
fått flere sterke plasseringer. 
Franziska vant årets Jente 
Stipend fra Norges Golf 
Forbund. Ida Berge vant Suzann 
Skills Challenge fra vår region. 
Hun gjorde en flott prestasjon i 
finalen og ble en av de fire som 
fikk tur til USA for å trene med 
Suzann Pettersen. Franziska Sliper Lindanger

Caroline Berge med Franziska Sliper og Stine Lindanger Juniorlag på trening i Spania
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På generalforsamlingen 23. februar 2017 ble det bytte av styreleder. 
Etter 3 år som styreleder og flere år i styret, ønsket ikke Ronny 
Sigbjørnsen gjenvalg. Ny styreleder ble Bernt Aage Lie.  

2017 ble en meget spesiell golfsesong med mye regn. Alle 12 
månedene hadde mer nedbør enn normalen. Totalt så kom det 
1607mm nedbør i 2017 på Forus, mot normalt 1180mm. Det er 
nesten 40% mer enn normalen. Dette har gitt store utfordringer for 

alle golfbaner i regionen, og selvsagt også for vår bane. Bane-
mannskapet har stått på dag og natt for å prøve å legge forholdene 
til rette for golfspill. Det har til tider vært vanskelig å klippe banen 
pga. mye overvann, men banemannskapet har klart å holde banen 
åpen helt til frosten kom.

Vi så tidlig i sesongen utfordringer med økonomien i klubben, 
da sponsor inntektene var halvert sammenlignet med 2 år, og at 
medlemsmassen var synkende. På tross av manglende inntekter, så 
klarte klubben å levere et positivt resultat på ca 110.000,-.
  
Sportslig sett, så ser man at 2017 ble et av vårt beste år! I 2017 har 
det vært ca 100 juniorer i aktiv trening og vi er sannsynligvis den 
golfklubben med flest aktive juniorer i Rogaland. Vi har god bredde 
i de yngre årsklassene og er den klubben som har flest jenter i aktiv 
trening.

Vil spesielt trekke frem Franziska Sliper, Caroline Berge, Stine Lin-
danger, Tomine og Thea Bjerkelo på jentesiden og Alexander Idland, 
Emil Meling, Terje Helgaland, Jarand Lein og Elias Barmen på gut-
tesiden med en vel gjennomført sesong med fantastiske resultater. 
 
Følgende ble klubbmestre for 2017
Herre klassen: Per Morten Thingbø
Dame klassen: Franziska Sliper
Senior Herre: Arvid Nordvik
Eldre Senior klassen: Frank V. Johnson
Junior Gutt klassen: Elias Barmen
Junior Jente klassen: Franziska Sliper

Bernt Aage Lie 
sesong 2017-2018 
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På høsten i 2017, startet vi diskusjonen med en mulig sammen-
slåing av Sola Solastranden Golfklubb. Distriktet har vært gjennom 
en utfordrende tid økonomisk. Golfinteressen i distriktet har fulgt 
samme generelle trend og begge golfklubber har sett en nedgang 
i både antall golfere og inntekter, hvor spesielt inntekter fra samar-
beidspartnere har gått betydelig ned. Flere sesonger med dårlig vær 
har nok også bidratt til den negative trenden.

De to styrene var enige om at det å kunne tilby en golfklubb med 
45 golfhull på to forskjellige typer anlegg vil være et mer attraktivt 
tilbud til golfere enn det de to klubbene klarer å tilby hver for seg. 
Både medlemmer og samarbeidspartnere vil få flere muligheter til å 
skreddersy sitt eget golftilbud etter eget behov. Potensialet for økte 
inntekter fra samarbeidspartnere og nye medlemmer ansees som 
større samlet, enn hver for seg. Av denne grunn besluttet styrene i 
Solastranden Golfklubb og Sola Golfklubb den 13.09.17 å sette sam-
men en styringsgruppe for å utrede mulighetene for å slå sammen 
klubbene. Styringsgruppen har bestått av Egil Reimers (styreleder i 
Solastranden Golfklubb), Emil Aarthun (daglig leder i Solastranden 
Golfklubb), Bernt Aage Lie (styreleder i Sola Golfklubb) og Andre 
Mortensen (daglig leder i Sola Golfklubb).

Styringsgruppen har høsten 2017 utredet mulighetene for sam-
menslåing og har utarbeidet denne planen for sammenslåing av 
klubbene. Alternativet med sammenslåing sammenlignet med 
økt samarbeid fremstår som en bedre økonomisk løsning. Med en 
klubb kan en være mer fleksibel og alle inntekter tilfaller samme 
klubb. Det var et hardt og intensivt arbeid i forbindelse med sam-
menslåingen som ble gjort på rekordtid. Det var et stort flertall i 
begge klubber som stemte for en sammenslåing, som var et modig 
men nødvendig valg som ble gjort. Dette resulterte i at Solastranden 
Golfklubb ble fusjonert inn i Sola Golklubb pr 31.12.2017.

Sesong 2018
Jubileumsåret 2018 blir et spennende og krevende år med mye koor-
dineringsarbeid for den nye klubben med både ansatte, grunneiere 
og samarbeidspartnere og i tillegg så har vi fått tildelt NM 2018 som 
skal arrangeres 9-12 august 2018. Det er laget et godt fremoverlent 
budsjett som vil bli krevende å nå, men helt klart oppnåelig. 

For å knytte sammen to klubber med hver sin historie og kultur så 
trengte vi også en ny logo. En logo som er moderne, men som også 
henspeiler til en historikk og en idrett som vi alle elsker. Svaret ble 
en enkel og tydelig logo som har henvisninger til golf og områdets 
historie, og som fletter sammen de to klubbene med S`n som felle-
snevner. Valget av en litt ”norrøn” S setter også fokus på områdets 
tradisjonsrike og spennende historie. Vi føler at S`n har god visuell 
tyngde, står på egne ben og er lett gjenkjennelig. Tanken er også 
at sirkelen i logoen kan assosieres med en golfball eller et golfhull, 
men også med solen. Den noe diskret golfkøllen gir et hint til alle 
som ikke kjenner klubben eller golf så godt. 

Bernt Aage Lie
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Det er med ærbødighet man skal omtale æresmedlemmer i en 
hvilken som helst organisasjon. For Sola Golfklubb har ingen betydd 
mer for prosjektet og suksessen enn vår kjære Richard. Vår super-
mann som har sin bakgrunn fra ishockey – som spiller og spesielt 
trenere på alle nivå – har vært og vil alltid være Mr. Sola Golfklubb. 
Han har tatt med seg sine erfaringer fra toppidretten – hvor det 
er utrolig viktig med utvikling av lag og team, det å tørre å satse 
mot utfordrende mål og det som er viktigst av alt – stå løpet ut og 
fullføre hele jobben. Richard har vært motoren i alle prosjekter vi har 
hatt og lagt hele sitt hjerte i oppgaven. Richard er forklaringen på 
vår suksess. 

Tusen takk Richard for «a job well done», takk til dine nærmeste – 
Winnie, Noah og Lukas som har stått støtt ved din side i alle år – og 
støttet opp om deg og jobben du har gjort. Du har ofret og gitt det 
mest dyrebare som kan gis – din tid, ditt engasjement og ditt hjerte. 
Richard vil for alltid være «sjefen over alle sjefer» i Sola Golfklubb. 

       
      

Richard’s Tree
Lukas, Richard, Winnie og Noah

Richard R. David 
mr. SOLA GOLFKLUBB
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Når stifterne av klubben skulle formulere deres visjon så ble den:
Sola GK har som mål å skape et godt og trygt miljø både 
for den sportslige satsingen og det sosiale miljø i klubbens 
junioravdeling.
Klubbens første juniorkomiteleder ble Helge Økland, og første 
juniorturnering ble avholdt i regn og storm og måtte dessverre 
avlyses. 
Kalde, men i godt humør så samlet en heller ungene i brak-
kene for pølser og brus. Det ble en meget hyggelig samling 
hvor alle deltakere også fikk diplom. André Thorsen var også 
tilstede denne dagen og ble med på sin første turnering 
avholdt av Sandnes og Sola Golfklubb senere samme år og 
kom på da på en 7 plass og skulle være starten på hans karriere.
Mot slutten av 1997 var det over 100 juniorer registrert i klub-
ben, hvorav også flere jenter. Klubbmesterskapet ble avholdt i 
slutten av august og for første gang var det egen juniorklasse. 
30 juniorer var med og vinneren ble Christer Djuve. Året etter 
vant André Thorsen.

Espen G Pettersen var nå ny juniorkomiteleder og kunne 
fortelle at «Freddie har stått for strukturen på organiseringen 
og treningsmetoden, og en del av foreldrene har gått sammen 
i et styre for å hjelpe med å sette dette ut i praksis.
Dette har vist seg å være slik flere juniorkomiteer har engasjert 
seg i årene fremover. Som med Helge og Espen, som begge 
hadde barns om spilte golf, så har flere foreldre brukt mye 
tid og krefter på junioravdelingen i Sola GK. Vi kan nevne 
Lorentzen-Styr, Thorsen, Kommedal, Halvorsen, Seglem, 
Berge etc… 

1998 var første år med 18 hull og klubben fikk umiddelbart 
tildelt den nasjonale B Touren fra golfforbundet. André Thorsen 
ble da første junior fra klubben som deltok i en nasjonal turn-
ering og kom tilslutt på en 11 plass. Tor Lorentzen-Styr var nå 
komiteleder med støtte fra Geir Thorsen og Gaute Kommedal. 
De var stolte av å se at en nå begynte å se resultater av satsin-
gen. Klubben hadde nå over 150 juniorer og over 80 stk som 
deltok i ukentlig trening.
I tillegg til å delta på både nasjonale og regionale turneringer, 
så hadde en også flere lokale aktiviteter for juniorene som 
f.eks den månedlige «Pizza slice», juniorDuff og Family pairs. 

En tur til Danmark ble også organisert i pinsen for første gang 
og skulle bli en årlig tur i flere år fremover. Juniorene var også 
aktive i andre deler av klubben og hadde månedlige dugnader 
hvor de plukket baller på range og ryddet på driving range.

I Mai 1999 så arrangerte klubben både den nasjonale A Tour og 
regionale B tour. Klubben hadde da 3 spillere på B Tour; André 
Thorsen, Thomas Lorentzen-Styr og Stine Kommedal. André 
kom på en sterk 6 plass og kunne nå kvalifisere seg inn til A-
Tour. André vant også klubbmesterskapet for juniorer det året 
og kom på 3 plass i herreklassen.
I klubbmesterskapet i 2000 så var André i sin egen klasse. 15 år 
gammel og 16 slag bedre enn han som ble nummer 2, Roger 

André  Thorsen, 
1998 Juniormester  
med David Cragg

Junioravdeling og André Thorsen 
De Første årene
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Iversen. Han ble også utvalgt til å spille på juniorlandslaget og 
vant NGF sitt juniorstipend «Årets Talent» på kr. 5.000,-

I 2002 skulle André få betalt for alle de timer med trening 
og gikk hen og vant Norgesmesterskapet for juniorer og ble 
dermed klubbens første norgesmester. I Golfstrømmen sitt 
tredje nummer i 2002 så siteres André for bakgrunnen til hans 
suksess: «Jeg slår mange slag jeg ikke er fornøyd med på en 
runde. Det dreier seg bare om trening og stole på den svingen 
du behersker. Sats mer på nærspill, og spør Freddie, Rune eller 
Roy – De har nok av gode råd og morsomme treningsme-
toder».
I klubbens 10 års jubileum og i anledning åpning av nytt 
klubbhus så fikk klubben for første gang avholde Norges-
mesterskapet. Turneringen fikk et fantastisk sommervær og 
ble beskrevet av NGF som det beste NM noensinne. Stavanger 
golferen Eirik Tage Johansen satte ny banerekord med 65 slag 
og ble Norgesmester. André Thorsen lå på en 5 plass før siste 
runde, men endte tilslutt på en 10 plass i sitt aller første NM 
blant seniorer. Samme sesong satte André banerekord på 
Trondheim Golfklubb med 64 slag. Samme år klarte Fredrik 
Birkeland, Stian Nødland og Eivind Lorentzen-Styr å kvalifisere 
seg for A-Tour og Mathias Kommedal fikk HIO under Lag-NM.
Freddie og André fortsatte i 2004 med å videreutvikle sin 
golfsving og i andre halvdel av sesongen så kunne André 

skilte med: 1. Forbedret snittscore med 2 slag fra 75,5 til 73,7. 
2. 9 plass i NM på Losby og 6 plass blant amatørene. 3. Vant 
klubbens Medal og Matchplay Cup. 4. Representerte Norge på 
landslaget med spill i Italia samtidig som klubbmesterskap 
junior gikk av stabelen hjemme og ble da vunnet av Simon Riis.
Klubbmester junior i 2004 ble André Røisland foran Trond 
Thorsen og Mathias Kommedal.
Klubben har være god til å skape et sportslig miljø som ivare-
tar de som legger ned 
mye tid, svette og tårer 
for å bli så gode som 
overhodet mulig. Det 
segmentet av medlem-
mer som spiller for det 
sportslige fikk anledning 
til å utfolde seg sammen. 
De fikk delta i et opplegg 
som engasjerer juniorer 
så vel som voksne.

Synnøve Halvorsen 
tok over som juni-
orkomiteleder i 2005 og 
fulgte opp NGF’s program 
for å få flere jenter til å 
starte med golf. Lokale 
turneringer ble arrangert 
og det ble også avholdt 
en mor/datter turnering 
på Sola. Tidligere hadde 
det bare vært en håndfull 
jenter som spilte aktivt, 
som Kommedal søstrene 
Stine og Vibeke. De 
skulle så få følge av Wold 
søstrene Kine og Marte 

André med NGF Randi Vatnamot
Formann Synnøve Halvorsen med 

Marte Wold og Elise Tjøtta

Oskar Seglem, 12 år – 
yngste vinner av “Match play competition”

Junior golfere Sverre Skomedal, Vibeke Kommedal og Kim Heggheim
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som begge representerte klubben i nasjonale turneringer. 
Sammen med Vibeke og Kine så dannet de klubbens første lag 
under Lag-NM jenter junior. Laget spilte da i 2 divisjon og vant 
med 27 slag foran andre plass og kvalifiserte seg da umiddel-
bart til første divisjon. Marte representerte også landslaget og 
spiller nå i USA for University of California.
På guttesiden jobbet en med å fylle vakuumet etter André 
sin overgang til herrene. Blant de var Andreas Tjøtta, Steven 
Molumby, Erik Johansen, Sverre Skomedal, William Bertram og 
Oskar Seglem.

I 2006 ble det nok et høydepunkt for klubb, da de fikk se André 
Thorsen vinne NM på Stavanger Golfklubb. Ingen nevnte André 
som en favoritt i forkant av turneringen. Spillere som Eirik Tage 
Johansen, Marius Torp, Knud Borsheim og Øyvind Rohjan tok 
all oppmerksomhet. Med solid spill hele uken så var André 
med i lederball siste dag og vant turneringen med en birdie 
på hull 18. Applausen fra publikum var så stor at det er sagt at 
ekornene hoppet fra tre til tre i all forvirring.
NM seieren var ikke flaks, men et resultat av flere år med et 
utrolig antall timer på treningsfeltet. André flyttet over til USA 
for sin utdannelse og spilte samtidig på East Caroline Univer-
sity. Når han var ferdig med utdannelsen flyttet han tilbake til 
Norge og har sittet i klubbens styre i flere år. André har vært 2x 
junior klubbmester og 7x klubbmester herre og forhåpentligvis 
er det ikke helt slutt.
Når stifterne av klubben skulle sette mål for klubbens juniorer 
så var det at de skulle ha en Norgesmester innen 5 år etter 
klubben hadde en 18 hulls bane. Banen stod klar i 1998 og 

André vant Junior NM i 2002 og NM i for herre i 2006.
Sola Golfklubb har gjennom alle år vært heldig og privilegert 
med å ha gode komiteledere og representanter i klubbens 
styre. Proene har jobbet med å ha en god balanse med 
instruksjon og samtidig lære å ha det gøy med golf. De har 
klart å skape et godt treningsmiljø for de juniorer som ønsket 
å utvikle seg, ta del i nasjonale turneringer og samtidig skaffe 
seg en utdannelse.
I 2013, klubben var blant de første klubbene i landet til å 
ansette en fulltids hovedtrener uavhengig av Proshop. Uten å 
måtte ta hensyn til butikkdrift så kunne Henning Lindanger 
nå fokusere fullt på instruksjon blant medlemmer, samar-
beidspartnere og ikke minst følge opp klubbens juniorer. I 
etterkant har også junioravdeling fått et nytt oppsving og har 
nå de beste juniorjentene i landet og spillere på landslaget. Og 
guttene er ikke langt bak…

Oskar Seglem, Pro Roy Gunnerød, Benedikte Pettersen og William

NM 2006. André Thorsen med Christian Anker-Rasch
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Juniorgruppen har som visjon at Sola GK skal være den mest 
attraktive klubben i distriktet, og har tre hovedmålsetninger: 

- Skape et inkluderende og sosialt miljø rundt golf som idrett 
- Legge til rette for individuell spillerutvikling 
- Sola skal prestere i Norgeseliten både på gutte- og jentesiden 

Sola GK har bygget et solid 
miljø rundt junior spillere, og 
har hatt en stor utvikling som 
vi kan bygge videre på. Vi 
hadde i 2017 et rekord år med 
flere spillere enn noen gang på 
det øverste turneringsnivået 
i Norge, og kan takke golf Pro 

Henning Lindanger for flotte resultater og fantastisk fremgang. Han 
ble ansatt i 2013 for å heve nivået til Sola Golfklubb.

Juniorkomiteen var i 2017 svært opptatt av en voksende gruppe 
juniorer som deltar på høyeste junior nivå i Norge. På tross av at vi i 
2017 fikk med oss nye engasjerte foreldre i juniorkomiteen så ser vi 
at vi stadig trenger å rekruttere flere foreldre av yngre spillere. Det 
er disse spillerne og foreldrene som skal sørge for at vi får et naturlig 
påfyll av friske og engasjerte junior talenter. Derfor vil vi fortsatt ha 
fokus på rekruttering av håpefulle foreldre av talentfulle barn. 

De etablerte juniorene er allerede integrert i et godt miljø og blir 
ivaretatt av aktive foreldre som følger opp trening og turnerings-

virksomhet. Vi er derfor fortsatt svært avhengig av deltakelse fra alle 
foreldre rundt gjennomføring av aktiviteter i turneringsåret 2018 
også utenfor juniorkomiteen. 

I forbindelse med at Solastranden og Sola GK i 2018 blir en klubb, 
åpner dette for at flere juniorer kan delta i organisert konkurranse 
trening. I tillegg får alle juniorene i den nye klubben den unike 
muligheten til å trene på 2 forskjellige baner med sine særegne 
flotte egenskaper. 

2017 var også året da ytterligere 2 juniorer, Stine Lindanger og Caro-
line Berge, reiste over til USA for å spille College golf. I dag har Sola 
GK totalt 4 spillere som har klart å realisere College Golf drømmen 
pga. golf satsingen i klubben vår. 
Disse spillerne er: Benedikte Pettersen «South Dakota», Anders Lindan-
ger «Sterling University», Kansas, Stine Lindanger «Erskine University», 
South Carolina, Caroline Berge «South Alabama University» Alabama

Sola GK oppnådde i 2017 de beste resultatene noensinne på 
juniorsiden. 
Jentene gjorde en fantastisk innsats på Srixon åpningsturneringen 
og sikret seg 5 av de 7 øverste plasseringene: 1. Franziska Sliper, 2. 
Caroline Berge, 3. Thea Bjerkelo 

NM Juniorer gikk i år på Sandefjord GK og markerte igjen 
Sola GK med flotte prestasjoner. 
Det ble en triller mellom klubbvenninnene Franziska Sliper og 
Caroline Berge, hvor TV kameraene fanget en fantastisk centimeter 
kniving på det siste 18. hullet etter 3 dager. Franziska dro i land 
denne fantastiske spennende interne kampen mellom de to Sola 
Jentene.  MEN man skal ikke glemme at like bak hadde vi 3 Sola 
Jenter til som endte bla. topp 10. 

Franziska Sliper representerte Norges 
Jentelag i EM for lag i på en fremra-
gende måte. I tillegg vant hun Junior 
NM U19, ble nummer en I Dukes of 
York Young Champions Trophy. Og 
avsluttet sesongen med å vinne Ger-
man Junior Championship U18. Thea 
Bjerkelo representerte også Norge i 
en Landskamp i Danmark.    
Ellers på gutte siden klarte Alexander 
Idland, Jarand Lein og Elias Barmen 
å kvalifisere seg til Srixon Tour og fikk 
målt seg mot de beste i Norge. 

Caroline Berge & 
Franziska Sliper

Juniorgruppen 
2018
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Lag NM junior jenter ble spilt på Stavanger GK. Franziska Sliper, 
Caroline Berge, Stine Lindanger, Thea Bjerkelo og Tomine Bjerkelo 
spilte meget bra og gikk av med 2. plass i Elite divisjon. 

Det skal nevnes at Glenn Hanasand har vært en stor hjelp til at Sola 
Golfklubb leverer på det høyeste nivået. Uten hans engasjement og 
alltid gode humør ville dette ikke vært mulig.
Stor takk til medlemmene av Juniorkomiteen som er aktiv gjennom 
hele året og legger opp til mange aktiviteter, blant annet arrangert 
Juleverksted, vinterserie, Narvesen Tour, Junior Duff, treningsleir, 
hyttetur osv. Uten deres hjelpende hånd ville ingen av resultatene 
vært mulig.

Ønsk oss lykke til videre på vei mot Toppen!
 
Henning Lindanger

Thea Bjerkelo

Anna Bech, Tomine Bjerkelo, Thea Bjerkelo, Ida Berge og Franziska Sliper med 
trener Henning Lindanger

Jarand Lein, Simon Hesbø Johansen, Alexander Idland, Elias Barmen og Øyvind 
Øyri med trener Glenn Hanasand

Tomine Bjerkelo
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Kvalitet
“Det skal bygges en golfbane der man kan arrangere Norgesmester-
skap, samtidig som nybegynnere og alle andre kategorier golfere 
kan trives. Det skal anlegges drivingrange og treningsområder som 
innbyr til å trene på alle slag; alt fra lange slag med driver til pitch 
og putt”.

Omtrent sånn lød beskjeden fra mine oppdragsgivere; disse pio-
nerene som hadde en ide om at der kunne lages annerledes og mer 
spennende golfbaner enn allerede eksisterende tilbud på  golfbane-
siden i Rogaland. Med bakgrunn som idrettsutøvere fra forskjellige 
idretter, nå helfrelste golfere, og utdannelse innen finans og jus, 
ble ordet “kvalitet” et mantra; arkitektonisk kvalitet i utformingen 
av banen, kvalitet og økonomikontroll i byggeprosessen og kvalitet 
og kunnskap hos de nøkkelpersonene som er så viktige de første 
årene når produktet skal gjøres kjent og man skal få i gang drift 
golfklubben.

Reguleringsplan
For å bygge golfbane i Norge, må det først lages Reguleringsplan. 
Mange prosjekter kom aldri til utførelse fordi det var kryssende inter-
esser med landbruksmyndigheter som trodde at en golfbane ødela 
matjord, friluftsorganisasjoner som trodde området ville bli stengt 
for allmenn ferdsel, miljøorganisasjoner som hadde hørt at naturen 
ville bli forurenset av insekt- og ugressmidler, veimyndigheter som 
trodde at trafikken til og fra golfbanen ville overbelaste veinettet, 
naboer som trodde at golfspill medførte støy og golfballer i hagene 
deres eller utbyggere som ønsket områdene brukt til industri. 

Sola Kommune og etterhvert Forus Tomteselskap så fort de positive 
sidene ved å ha golfbane her; golfbanen ville bli et grønt belte 
mellom industrien og boligbebyggelsen, og golfbanen  ville være et 
utmerket tilbud for de ansatte i de mange bedriftene nær banen. 
Reguleringsplanen ble godkjent i rekordfart, men det ble satt en del 
føringer fra kommunen som kompliserte Spilleruten (Layout). Blant 
annet plasseringen av klubbhuset (det forelå flere alternative plas-
seringer), grøntbelte som ikke måtte krysset med golfspill (når man 

Golfbaneområdet som en grønn lunge mellom kontorbygg på Forus og boligområdene på Sola

Golfbanen på Forus 
- utforming og videreutvikling
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går fra Hull 12 til Hull 13 og fra Hull 14 til Hull 15 krysser man dette 
beltet), deler av skogen definert som Verneskog (for eksempel ved 
Hull 7) og hovedvannledningen til Stavanger som krysser golfbanen 
mellom Hull 3 og 4, foran dametee på Hull 5, mellom tee og green 
på Hull 7, bak green på Hull 17, bak herretee på Hull 16, bak green 
på hull 11 og foran tee på Hull 12. Et poeng her var at vi til slutt 
klarte å overbevise IVAR at traseen for vannledningen var lettere å 
flytte (før de la ledningen i jorden) enn som deres ønske var; å flytte 
mange av greenene. 

Golfbaneområdet
Mange oppfatter kanskje banen som flat, men på 10 av hullene 
er hele hullet eller deler av det i skrått terreng. Den flateste delen 
rundt klubbhuset var inntil 1910 bunnen på et vann som dekket hele 
Forus; Stokkavannet. Under det øverste jordlaget i dag er der blåleire 
i en dybde av over 100m. I skråningene opp mot Skadbergnuten er 
der områder med småskog.  Jordsmonnet her er morene, et ypperlig 
material til golfbanebygging. 

Spilleplan (Layout)
En golfbane med god Layout som er dårlig bygget kan man gjøre 
noe over tid slik at den blir god, men en golfbane med dårlig Layout 
kan aldri bli god.
En god Layout er lagt naturlig i terrenget (hvor ville sauene ha gått?), 
ha variasjon i spilleretning (ikke mange hull etter hverandre i samme 
retning) og ha variasjon på hullenes lengder og vanskelighetsgrad. 
Som nevnt under “Reguleringsplan” er der visse begrensninger når 
man anlegger en golfbane. På Forus hadde det vært mer ideelt å ha 
klubbhuset mer i midten av området, men jeg har forsøkt å lage den 
beste Layout utifra de forutsetninger som forelå fra myndighetene 
og de eksieterende terrengformene i området. 

Designfilosofi
“Når vi spiller golf, ønsker vi å være i naturen eller i en utendørs 
fornøyelsespark?
Vi skandinavere er vant til å leve i harmoni med naturen. Vi mener at 
det er en menneskerett å kunne gå og leke i urørt skog- og fjellter-
reng. Når man skaper minimalistiske golfbaner med et naturlig 
uttrykk, prøver vi arkitekter å ivareta det opprinnelige, og vi prøver 
å respektere naturens kvaliteter som asymmetri, uregelmessighet, 
røffhet og naturlighet.
Istedenfor å presse menneskeskapte terrengformer inni naturen, 
prøver vi å la golfbanen flyte sømløst sammen med omgivelsene. 
Vi samler opprinnelige planter og inkorporerer dem som en naturlig 
overgang fra spillefeltene og istedenfor en “syntetisk” og “steril” 
golfbane, får vi en rustikk og variert golfbane med naturlige former 

og farger.
Hvis du velger en arkitekt som vet hvordan man lager det minimalis-
tiske uttrykket, får du en golfbane som ser håndlagd ut istedenfor en 
golfbane som ser ut som om den er satt sammen på et samlebånd.”
 
Dette er sakset fra min hjemmeside under “Designfilosofi” : http://
www.olsnes-arkitekt.no/philosophy/  og er noe av grunnen til at jeg 
i det hele tatt arbeider som golfarkitekt 

Golfbanens arkitektur
Golfbanearkitektur er i sin enkleste forklaring å tilrettelegge for 
golfspill på et valgt område.
Det kan mange gjøre. Men for å kunne heve området fra å være “Et 
spillefelt for golf” til å bli “Golfbanearkitektur”, kreves mer kunnskap, 
kompetanse og erfaring. En golfbane der alle hullene er like i 
utseende, spilles likt og går enten fra Nord mot Sør eller fra Sør mot 
Nord, annethvert hull, huskes ikke med glede, hvis man i det hele 
tatt klarer huske noen av hullene etterpå.
En golfbane med varierende golfhull, både lengde- og spillemessig, 
som har golfhull i alle himmelretninger (spesielt i områder med mye 
vind er dette viktig) huskes ofte som “god” ihvertfall “fun to play”, et 
uttrykk som brukes oftere om gode golfbaner enn “vanskelig”.
Intensjonen på Forus har vært å lage en golfbane som ser slik ut fordi 
den ligger på Forus (hadde den vært bygget et annet sted, hadde 
den vært helt annerledes). Å lage en golfbane tilpasset naturen der 
spillere på alle ferdighetsnivå trives og gis utfordringer ifølge deres 
individuelle ferdighetsnivå er svært tilfredsstillende.  

Golfbanens spillestrategi

Hull 4 ligger godt plassert i naturen
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“Det viktigste med et strategisk golfhull er at du gis flere muligheter. 
Bunkrene er gjerne plassert diagonalt og forteller deg at ved å slå 
over deler av dem, akkurat så mye som din ferdighet tillater, vil du 
bli belønnet med en bedre innspillsvinkel til greenen. Det er ikke sik-
kert at du lykkes første gang med det du prøver på, men neste gang, 
kanskje. Eller du kan spille rundt hindringene. Et strategisk golfhull 
har alltid brede spillefelt og gir deg anledning til dette.”

Dette skrev jeg i Sola Golfklubbs klubblad “Golfstrømmen” nr. 1-2006 
i artikkelen “Hva er et godt golfhull?”. 
En golfbane uten spillestrategi er ingen god golfbane. Hvis alt er 
tilfeldig utformet og plassert, vil man etter kort tid miste interessen 
fordi gode golfslag ikke blir premiert og “fun to play”-faktoren er 
erstattet av “vanskelig” eller “ulogisk”.
“Follow the bunkers” er et uttrykk jeg ofte bruker hvis man spør meg 

hvordan mine baner skal spilles. Bunkrene er plassert der hvor  man 
helst bør ligge for å få en best mulig innspillsretning til greenen. 
Legg deg så nær bunkeren som mulig, men hvis du overvurderer 
dine ferdigheter, må du ta konsekvensen av dette og ta straffen i 
form av et ofte vanskelig bunkerslag.
Golfbanen på Forus hadde de første årene smalere fairways enn i 
dag. Da vi gradvis utvidet bredden på de kortklipte områdene, var 
det en god spiller som klagde til klubben for han mente banen var 
blitt for lett. “Da har du vel rast ned i handicap i år?” var det en i 
ledelsen som spurte.
“Nei, ikke akkurat det”. Brede spillefelt med riktig plassert bunkre 
gir mer variert golf enn en smal fairwaystripe med rough på begge 
sider. Og å spille fra kortklipt gress i motsetning til høy rough er 
alltid kjekkere.

En levende golfbane

Tjernet på venstre side av Green 15 
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Etter at en golfbane er bygget, skjer det ting med naturen rundt; 
trær og annen vegetasjon vokser og overflatevann finner nye utløp. 
Golfbanens medlemmer blir bedre å spille golf og stiller strengere 
krav til blant annet klippehøyder på greener og tørre spillefelt.
 
Ledelsen i Sola Golfklubb har alltid vært opptatt av at golfbanen skal 
vedlikeholdes og utvikles, og alle tiltak som igangsettes skal heve 
banens spillestandard eller tekniske kvalitet. Men man glemmer 
ofte hva utgangspunktet var når banen ble bygget. Av økonomiske 
grunner ble greener og teesteder prioritert foran fairways. Man 
var på den tiden overbevist om at de kilometrene med drenering 
som allerede var under bakken på dyrkede områder ville holde 
fairwayene tørre. Lite visste man om de kommende sesongene med 
unormalt mye nedbør. 

Greener og teesteder ble bygget etter topp USGA-standard, men 
fairwayene “kan man oppgradere senere”. Det som kanskje burde 
vært utredet, i etterpåklokskapens tegn, var om oppbyggingen av 
hele greenområdene, altså de nærmeste områdene rundt selve 

greenene, burde vært oppbygd med masser av høyere teknisk 
kvalitet. Men det hadde kostet. Golfklubbers viktigste salgsargu-
ment overfor medlemmer og sponsorer er en god golfbane. 

Med økt konkurranse i markedet, må man kunne tilby noe unikt og 
annerledes, og samtidig vise vilje til oppgradering og standardhev-
ing. Sola Golfklubb var tidlig ute med en Masterplan eller Utvikling-
splan som det også benevnes. Planen blir revidert ca. hvert 3. år 
og prosjektene blir prioritert og omprioritert etter som behovene 
melder seg. Store ting som er gjort etter at banen var ferdig bygget 
er greenområdene på Hull 1, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 16 og 18 samt flere 
bunker- og dreneringsprosjekter. 
Fremover vil etablering av åpne kanaler for å lede overflatevann 
hurtigere bort fra spilleområdene bli prioritert.

Svein D. Olsnes

 Green  16 som avslutning på et av golfbanens mest spennende golfhull
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Gunnar Halvorsen med klubbens første æresmedlem Nils Sandanger Vidar Krogh er den eneste som har scoret 2 HIO på Sola. Her med Rune Skaar

Arne Tønnesen scoret den første HIO på front 9 –  hull #7. 
Her med DNV Director Knut Berg Thomassen

Elisabeth Nevland. Den første kvinnelige klubbmester!                    

Tore André Eide med Petter Hamre, den første klubbmester og  
Match play vinner

Mats Zuccarello Aasen, NY Rangers med Petter Thoresen tidligere Oilers og 
Carl Hagelin, Pitsburg Penguins

Potpouri - Sola “All-Stars”
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Kannsas City Chief Jan Stenerud og kone

April Ross, Jennifer Kessy - World Champion Sand Volley

Roy Hodgson

Willie Nelson på hull #4

Alice Cooper og venner

Alpinist Lasse Kjus Skøyteløper Johan Koss Suzanne Pettersen
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Banens historie

Slutten av året 1992 og starten av 1993 opplevde grunnei-
erne på Skadberg plutselig stor interesse for eiendommene 
sine. Både fra Sandnes Golfklubb ved Ådne Stensland og 
fra Golfprosjektering ved en kompisgjeng med utspring i 
ishockeymiljøet i Stavanger. Allerede i 1992 dukket det opp 
ferdig baneutkast. Tidlig året etter kom et nytt.

Grunneierne ble tatt litt på senga av denne voldsomme entusias-
men, og utsikter til gull og grønne skoger. Møter ble avholdt dem 
imellom, og diskusjonene var lange. Jordbruk kunne de, men golf ... 

I denne sammenheng må nevnes at grunneierne den gang var Jonas 
Salte, Einar Opsahl og Nils Sandanger. Nils var undertegnedes far, og 
jeg kjøpte gården noen få år senere. Jeg var hele tiden informert og 
ga min far støtte i forhandlingene.

Golfprosjektering fikk etterhvert gehør for sitt avtaleforslag, og 
langsiktig leieavtale ble inngått med dem. De ansatte deretter 
en geskjeftig, dansktalende fransk-canadier, Richard David (kjent 
ishockeytrener), som skulle promotere klubben og skaffe medlem-
mer og sponsorer. Senere ble han også ansatt som daglig leder. 
Leiv Nes Arkitekter ved Svein Drange Olsnes (ishockeykompis) ble 
etterhvert engasjert som banearkitekt. Skaaret AS ble valgt som 
baneutbygger. Nils Sandanger, pensjonert anleggsbas fra AS Betong 
får april 1994 jobben som byggeleder for utbyggingen.

Først bygges p. plass og driving range. En enkel arbeidsbrakke 
anskaffes og plasseres midt foran driving rangen. Freddie Ullestad, 
nyutdannet Pro fra Stavanger, får kontor og Proshop i ene delen, 
ballmaskin settes opp i andre del.
Så kom fire hull, 1 - 2 – 8 – 9. På hull 8 bygges kun greenen. For spill 
lages et provisorisk tee ved siden av green 2, og hullet spilles som 
par 3 «feil vei» inn på greenen. 

Den gang måtte man ha 4 hull for å kunne arrangere grønt kort 
testing. Og det var viktig for klubben å komme i gang og vise at her 
skjedde noe. Deretter kommer resten av hullene på front nine. Året 
etter bygges de resterende 9 hullene. 18 hulls banen ble altså åpnet 
i 1998.

Det ble tidlig også snakket om behov for å ansette en person til å 
drifte hele dette nye anlegget. I kontrakten med grunneierne ble det 
forespeilet jobbmuligheter for oss. Golfprosjektering hadde notert 
seg at jeg hadde en allsidig utdannelse, i tillegg til å være agronom. 
Jeg ble innkalt til jobbintervju av Joakim Ronold.

«Ja men Kjell – du må BRENNE for det, om du skal få jobb her!!!» 
Han var tydelig frustrert over min manglende entusiasme for å jobbe 
på en golfbane. Og var det så rart – fra å jobbe som selvstendig 
byggmester og ha det greit, til en usikker framtid i et yrke jeg ikke 
visste noe om. 

Fristelsen ble likevel for stor til å prøve noe aldeles nytt og spen-
nende. Måtte bare avslutte noen prosjekter som Byggmester først, 
og skrev derfor under på ansettelseskontrakt med start året etter, 
1/1 -96. Men på timebasis hadde jeg likevel mine første leksjoner 
som ”ansatt” 23. august 1995. Greenene på hull 2 og 9 skulle klippes 
for aller første gang, med singelklipper. Høyden var 7 mm. Måtte 
også sette opp et banebudsjett for 1996. Husker at dette var så sp-
esifisert at jeg til og med hadde tatt med en buet saks for trimming 
av hullkanter ...

BK, Renate, Arvid og Glenn



35

Skaaret, representert av byggeleder Tor Senstad, skulle bygge tees, 
greener med bunkere, noen fairways og legge ned vanning. Alle 
andre prosjekter skulle grunneierne ta seg av. Drenering, massefor-
flytting, de fleste fairways, dammer osv. Problemet med dette var at 
det oppstod områder mellom prosjektene som ingen hadde ansvaret 
for. Så det ble oss på banen som etterhvert måtte rydde opp her i 
stein, tuer og annet rask som lå i overgangene, og prøve få det til å 
se pent ut.

Klubbhus måtte vi ha. Hafrsfjord skole skulle bygge nytt og klub-
ben kunne få deres gamle, midlertidig oppsatte brakker som bl.a. 
hadde vært brukt til musikkundervisning. Det blir min utfordring å 
demontere dem, frakte ut hit, bygge dem opp igjen og innrede dem. 

Stor glede når vi etterhvert kan ta disse i bruk. Klubbhus, kontorer og 
Proshop samlet. 

Dette, sammen med å drifte eksisterende- og stadig nye områder 
etter som de blir anlagt, gjør at jeg må ansette flere folk. Bjørn 
Kenneth Sele, (BK) en allsidig bonde og bygningsarbeider som var 
kjent av meg fra tidligere byggeprosjekter, søkte og fikk med Styrets 
velsignelse jobb her i april 1996. Hans første dag bestod bl.a. i klipp 
av driving range. Dette brukte han 4 timer på.

Vi fortsetter å klippe greenene på 7 mm en tid for å få god etabler-
ing. Hadde også opparbeidet oss litt lærdom om gresspleie på 
golfbaner via kursing og ekstern opplæring. Skulle greener med vår 

Baneutbygger Skaaret AS, her representert av Tor Senstad
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type gress overleve, måtte de ikke klippes lavere enn 5,5 mm. BK 
spurte en gang daværende Pro Freddie om hans synspunkt om våre 
utseendemessig fantastisk flotte greener, som vi var svært stolte av. 
«Joda – flotte å se på – men det hadde jo vært greit om ballen rullet 
også ...». 

Lærte etterhvert at det visuelle kan «jukses» fram, mens spillkvalitet 
må skapes med hardt arbeid. Og denne spillkvaliteten er virkelig en 
balansegang på en knivsegg. Gresset skal overleve og faktisk trives. 
Selv om det får minimalt med næring, opplever et voldsomt tråkk 
og får hodet kuttet av hver dag.

Det kunne i perioder være en omfattende jobb å klippe greener og 
tees. Vi klarte ofte ikke å kjøre frem til områdene. På grunn av store, 
sumpaktige bløte partier måtte vi gjerne stoppe 50 meter fra. På vei 
mot klippeområdet brukte vi derfor medbrakte lemmer. Vi flyttet 
med oss disse etter hvert som vi trillet singelklipperen oppå. Vi har 
utallige ganger sunket ned og gått oss fast med håndklipperen. Fort 
gjort i sørpa ved å skli av en lem på vei til eller fra en green.

Nokså tidlig ble det bygget en vei opp til området der back tee på 
hull 5 skulle anlegges. Vi så nesten daglig Richard David i sin lys 
grønne Lada uten servostyring, kjempe seg fram langs denne sving-
ete veien opp mot høyden. Med seg hadde han mulige, fremtidige 
medlemmer eller samarbeidspartnere. Det var om å gjøre å vise 
fram potensialet fra dette utsiktspunktet. Han måtte satse på at 

hans veltalenhet, sammen med utsikten, gjorde at de som han 
hadde fått med seg på tur fikk tro på prosjektet.  Og faktisk valgte 
oss framfor andre. Når vi ser tilbake gjorde han en god jobb!

Styret satte tidlig hårete mål for Sola Golfklubb. Vi skulle opp og fram. 
Vi skulle bli best i klassen. En i styret skulle bli valgt inn i styret i Norges 
Golfforbund og min oppgave var å komme meg til topps i den Norske 
Greenkeeperorganisasjonen. Vi skulle ikke følge Janteloven. Vi skulle 
tro at vi var noe. Og dette ble da også faktisk en realitet etter forhold-
svis få år. Richard David, hadde også i tillegg en stil og væremåte som 
utmerket seg positivt. Sola Golfklubb ble lagt merke til i golf Norge.

De første årene var preget av hardt arbeid, lange dager og lite ferie. 
Men vi på banen følte vi var med på å bygge opp noe stort. Styret 
gav oss nokså frie tøyler; ”Bare banen er bra, bryr ikke vi oss om dere 
er på jobb eller ikke”. Dette var virkelig frihet under ansvar og førte 
nok egentlig til at vi bare jobbet enda hardere. 

Det var bare to ting vi slet med å få aksept for. Det ene var at vi også 
kunne trenge en datamaskin. Det kunne ikke Ledelsen forstå, selv 
om de forlangte både rapporter og skriftlige redegjørelser om det 
meste. Enden på visen var at vi måtte forfatte alle våre dokumenter i 
pumpehuset midt ute på banen. Her var en liten datamaskin med en 
enkel skriver plassert for å drifte vanningsanlegget. I et forferdelig 
bråk, i et trekkfullt og fuktig miljø, og langt utover kveldene, er 
mange viktige dokumenter forfattet herfra.
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Det andre var behovet for å ha et tidsmessig verksted og anstendige 
forhold for oss som jobbet på banen. Vi rykket stadig bakover i køen 
på grunn av andre presserende oppgaver som også hastet. Tidlig fikk 
vi, på midlertidig basis, leie uisolerte, dårlig egnede lokaler i et bygg 
hos en av grunneierne. Det midlertidige skulle vare i 20 år! 

En foredragsholder diskuterte en gang forholdene for ansatte på 
golfbaner. Han var den gang sjef for arbeidstilsynet i Stavanger 
og habil golfspiller. Han sa rett ut at dersom de fra sentralt hold 
ble pålagt å sjekke våre og andres arbeidsforhold, måtte mange 
baner stenges ned. Heldigvis ble det etterhvert bygget nytt, og vi 
stortrives!

Etter som årene gikk og arealene økte, samtidig som krav til kvalitet 
også kom mer i fokus, måtte staben utvides. Vi fem som er fast 
ansatt nå, Renate, Arvid, Glenn, BK og Kjell, har tilsammen nesten 
100 års erfaring - på akkurat denne banen. Vi har opparbeidet en 
svært god kompetanse innen golfbanedrift. 
 
Derfor engasjeres ikke golfbaneutbyggere lenger om områder 
på banen skal utbygges eller forandres. Vi er dyktige nok og har 
nødvendig utstyr og maskiner selv. Sammen med vår eminente 
banearkitekt, som vi har et svært godt samarbeid med, er vi godt 
rustet til å ta fatt på de neste årene som kommer. Fokus er videre, 
først og fremst å lede vann dit det kan få lov å være ... Og med tanke 
på mulige klimaendringer forstår alle denne utfordringen. Men det 
skal vi få til!

Greenkeeperne ønsker alt godt til alle de fantastiske, golfspillende 
menneskene vi har møtt og blitt kjent med opp gjennom årene. 
I tillegg ønsker vi flere ansatte for å kunne gi dere et enda bedre 
produkt! Men her er det økonomien som rår ...

Uansett – banen er det viktigste både vi og dere har. Vær med å ta 
vare på den fram til neste jubileum også.  

Kjell Sandanger

For oss på Banen Kjell Sandanger
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Freddie Ullestad den 
yngste headpro i Norge 
I 1985 var det 5000 golfere i Norge. I år 2000 hadde vi passert 
100.000! Disse årene og spesielt årene mellom 1995 og 2000 ble re-
neste Klondyke for Norsk Golf. Alle ville ta del i den nye folkesporten, 
etterspørselen ble faktisk større enn hva vi kunne tilby.
Året var 1994, jeg gikk på «The Golf Academy of the South» i Florida 
og jobbet for Ådne Stensland på Solastranden golfklubb. Golfpros-
jektering AS tilbød meg jobb på Sola Golfklubb. Det ønsket meg som 
headpro for landets kommende prestisje prosjekt, Sola Golfklubb. 
En bane med prislapp på 25 millioner, dyrere enn noen annen bane 
i landet på dette tidspunkt! 23 år gammel ble Freddie Ullestad den 
yngste headpro i Norge, det var meget stas. 
         

Mitt første møte med Richard David og flippoveren fant sted på 
Madla Handelslag i starten av 1995. Richard kjørte en rivende 
entusiastisk sponsorpresentasjon for meg. Aldri hadde jeg sett noen 
presentere med en slik lidenskap. Richard kunne fortelle at planen 
var 4 hull i 1995, 9 hull i 1996 og 18 hull i 1998. I 2000 skulle vi få 
et landemerke av et klubbhus, en plan som faktisk nesten holdt 
stikk, klubbhuset stod klart i 2003. Kjemien mellom oss to satt 
umiddelbart. Like etter ble jeg introdusert for Kjell Sandanger, alltid 
smilende med sin store bart og etter hvert en meget god greenkeep-
er. Vi var de første ansatte i klubben og sammen ble vi krutt!
Sesongen 1995 begynte kursene i juni, den nylig sådde rangen 
måtte gro først. Richard hadde solgt inn de første Pioneer medlem-
skapene og kursene kunne begynne. De første ferske mattene la vi 
direkte på plenen og flunkende nye baller kom. Hver ball kostet 4 
kroner. I starten voktet vi rangeballene som gull og plukket for hånd.

Den sesongen støypte Joakim Ronold og Roger Iversen fundamentet 
for mattene på rangen, det samme fundamentet som ligger i dag. 
Brått så fikk vi den flotteste rangen i området og for oss blant de 
beste i Europa!  Proshopen bestod av en 3 kvadratmeter stor brakke.
Sesongen 1995  ble startskuddet for en rivende utvikling. Vi fikk en 
større brakke like ved rangen. Richard solgte langt over kapasitet og 
måtte nesten bli desperat for å få meg til å skjønne alvoret. Det holdt 
ikke med en instruktør, ei heller to instruktører, vi ble nødt til å trø til 
med 3 instruktører! Disse måtte skaffes i løpet av 2 måneder. I mars 
fikk jeg overtalt Marc Salomon, en medelev fra Golf Academy of the 
South, til å komme over. I og med at det var et ekstremt behov for 
instruktører i landet, så fikk vi ikke tak i flere. Vi ble nødt til å få inn 
min far, Inge Ullestad. Totalt var vi 3 instruktører for å imøtekomme 
salget av kurs. 
          
Påfølgende år, 1996 fikk vi tak 4 stk moelven brakker som hadde 
vært mitt klasserom på Hafrsfjord skole 15 år tidligere. Brakkene 
rommet en 12 kvadratmeter proshop, samt et kontor og et lite 
møterom for Richard. Rune Håversen var på det tidspunktet lærer, 
jeg fikk ham heldigvis med på laget. Aldri har jeg møtt noen med 
samme arbeidskapasitet som Rune. Rune begynte på grunntrener 
utdannelsen det året. Der møtte han Anders Liesen. Anders kom om 
bord påfølgende år i 1997 deretter fulgte Erik Haaland i 1998 og Roy 
Gunnerød i 1999. På dette tidspunkt var aktiviteten så høy på klub-
ben at selv 5 proer hadde full aktivitet gående hver dag. 
       

Den første medlemsturen til Spania ble arrangert i 1998, hvor 
Monica Martinez, Runes kommende kone tok vel imot oss. Dette 
ble også året hvor vi startet PGA University, utdanning for norske 

Freddie, Richard og Kjell …1995 version!

Freddie, Rune, Erik, Roy og Anders
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golfinstruktører i regi av PGA. I 2000 presenterte vi også vårt eget 
medlemsprogram som ble kaldt Quality Golf.  Vårt harde arbeid 
bar frukter. Sola Golfklubb fikk en Norgesmester i NM på Stavanger 
Golfklubb, Andre Thorsen. Den tittelen henger nok høyt for mange 
av oss på klubben som la ned noen timer med juniorene og Andre. 
                  
Det er en glede å se at det sportslige arbeidet har fortsatt og spesielt 
gledelig å se at vi har det beste miljøet og den beste jente «stallen» 
i landet. 
Når jeg ser tilbake på denne tiden, skjedde det utrolig mye på kort 
tid. Planleggingen gjennomført av medlemmene i Golfprosjekter-
ing, gav rom for masse kreativitet og energi frigjort av oss som job-
bet for klubben. I tillegg kom Oskar til verden i 1998. Det ble veldig 
mye, kanskje for mye på så kort tid. I løpet av disse årene hadde vi 
passert 1000 medlemmer og var den klubben med høyest aktivitet 
i landet.

Etter sesongen 2002 valgte jeg å forlate klubben. Rune Håversen 
tok naturlig nok stafettpinnen videre. Han tok proshopen inn i et 
flunkende nytt klubbhus. 

André og Freddie med Suzanne Pettersen 
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Til å begynne med må jeg få takke Freddie Ullestad for de 8 seson-
gene i Freddie`s Proshop. Jeg tror ikke vi kranglet 1 gang i løpet av 
denne tiden, til tross for arbeidsdagene kunne være opptil 16 timer. 
Jeg takker deg som kompanjong/medeier, og for det vennskapet 
vi har bygget opp helt fram til dagen i dag og ser på deg som min 
beste venn, vi var et bra `Team`! En annen som også må takkes fra 
denne tiden er `kokken` vår i Freddie Proshop, nemlig Tom Solberg, 
som reddet inn alle grill arrangementer på klubben; Takk Tom!    
I sesongen 2002 tok jeg over alene etter å ha drevet Freddie Proshop 
sammen med Freddie i 8 år; Nye flotte lokaler stod klar, og jeg valgte 
å kalle den nye ``Pro shopen``, Sola Golfshop AS. Jeg var i tillegg 
utnevnt til Headpro av Sola Golfklubb.

Ny driftmodell
En ny driftsmodell måtte innføres, nå skulle vi kun ha fokus på golf 

relaterte ting, ikke også Cafe drift. Det var ikke uvanlig i de `gamle 
brakkene` at vi solgte en golf bag, samtidig som kunden tok en 
pølse med alt `to go`!

Så mitt motto for å få butikken opp å gå, var «å ha fokus på å skape 
kunderelasjoner med medlemmer og sponsorer av klubben, i tillegg 
til å yte god service, og skape den beste golfbutikken i Norge ang 
utvalg av utstyr/klær og lignende».  Mange var bekymret på mine 
veine, da to konkurrenter hadde dukket opp i nærmiljøet, nemlig 
XXL og G Sport Max, og begge skulle plutselig satse på golf.  I tillegg 
til at klubben krevde den samme leie pr kvadrat meter som butik-
kene i Sola sentrum hadde. Leie hadde vi aldri betalt i Freddie`s 

Proshop perioden, så det var jo nytt å spennende.
De første årene hadde jeg 2 helårsansatte, 1 i shop - Morten Åbø, 
og 1 instruktør - Roy Gunnerød, i tillegg til 2 instruktør på kontrakt 
- Andreas Berg fra Oslo Golfklubb og Susanne Jepson fra Stavanger 
GK. Ellers hadde jeg en god deltidsgjeng i løpet av de 8 årene jeg 
drev Sola Golfshop. 
        
Vi arrangerte masse demodager med leverandører for å få kundene 
våre til å forstå at golfkøller var som å prøve sko, noe utstyr passer 
bedre til deg enn andre! Dette konseptet tok tid å bygge opp, men 
begynte etter hvert å slå rot, helt til dollarkursen snek seg ned mot 
6 kr, og det var nettopp arrangert oljemesse i Houston; Jeg husker 
første bedrifts turnering etter dette; Møteplassen på klubben lyste 
opp, 40 nye sett og golf bagger, ikke akkurat fantastisk for en som 
skulle drive butikk!

Når jeg møtte gamle bekjente så var det jo naturlig å snakke om hva 
vi holdt på med for tiden! Mine bekjente lurte alltid på hvilken jobb 
jeg hadde utenom Sola Golfshop/golfbanen, men de forstod etter 
hvert at når jeg fortalte dem at jeg brukte ca 80 til 90 timer i uken, 9 
måneder i året, og de andre 3 mnd ca 40 til 50 timer, at det ikke var 
rom for så mange andre jobber!

Turneringer
Vi arrangerte 2 turneringer i løpet av året; Sola Golfshop Open 
(parturnering), og Sola Golfshop Surprise Open; Som regel de 2 mest 
besøkte turneringen i løpet av året, som vi i `Shop`en`syntes hvert 
år var veldig stas, til tross for en del ekstra arbeid.

Kjendisopplevelser
På en golfbane vil du alltid oppleve en del kjendiser i løpet av 38 år 
som jeg har drevet denne idretten; Fra Stavanger Golfklubb tiden 

Sola Golfshop 
2002-2011
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var det nok Prinsen av Wales, og Tottenham Fotballclub de største 
navnene de gjeveste jeg møtte.
Derimot fra Sola Golfklubb vil jeg trekke frem min desiderte favoritt 
Alice Cooper, (Ja den nå gamle heavy rock stjernen); Bandet hans 
hadde vært på Sola Gk i to dager og trent; 3 dagen skulle det spilles, 
og Alice som er skikkelig golf entusiast skulle også være med denne 
dagen. Jeg kom i snakk med ham før utslag, snakket løst og fast om 
diverse ting helt til jeg nevnte at jeg hadde vært i Florida området 2 
ganger og spilt golf på forskjellige baner der; Han tok helt av, for han 
bor nettopp i dette området og spiller golf hver dag, så lenge han 
ikke er ute på veien med musikken. Til slutt måtte jeg minne han på 
at nå måtte gå og spille! Det endte med at han inviterte alle ansatte 
i Sola GS, Sola Gk og Garcia Backstage; Gratis konsert og bespisning; 
De som hadde anledning til å gå hadde en uforglemmelig opplevelse, 
jeg avsluttet min dag på jobb på klubben kl 23.00 denne kvelden. 
`Buisness before pleasure`. Willie Nelson er en god nummer 2!

Kunde opplevelser
Jeg har noen røverhistorier på lager ang kundeopplevelser;
1) Begynner med senioren som alltid kom inn før jul, og kjøpte det 
han ønsket seg for deretter i juleselskapet å skrive at denne gaven var 
fra de gode golfkameratene som synes han fortjente denne gaven; 
Hvert år var gjestene i juleselskapet meget imponert over hvor gener-
øse golfvennene hans var!
2) De uheldige - 2 kunder hadde hver for seg vært og prøvet køller 
over lengre tid i butikken, men greide ikke å bestemme seg; Den ene 
kom hjem med damekøller fra Spania etter såkalt godt kjøp, den 
andre kom hjem med venstre køller til tross for at han spilte høyre  Da 
var Sola GS god å ha. De kjøpte aldri køller andre steder.
Kunderelasjoner:
Jeg vil få takke alle kunder i løpet av denne perioden; medlemmer av 
klubben, sponsorer, kunder som kom fra Bergen i nord til Kvinesdal 
i sør for at de mente at Sola GS hadde det beste utvalget i Norge, 
og at servicen var på topp nivå. Jeg og mitt team hadde lyktes med 
utgangspunktet jeg satte meg 8 år før, noe som også viste på om-

setning av golfutstyr/klær! Siste året vi dreiv Freddie`s Proshop, var 
omsetning på golfutstyr ca 800 000, når jeg avsluttet mine siste år i 
Sola Golfshop hadde denne økt til omtrent til 5 000 000 hvert år.

Salg av butikk
Jeg hadde lovet min bedre halvdel at når eldste jenten var seks år 
skulle jeg selge SGS å bli halvårs Spania mann, eller skikkelig fami-
liefar -  endte opp med å selge butikken til Sola Golfklubb 1 måned 
før Julia hadde 6 års dag!

Takk!
Jeg vil avslutte med å takke for et fantastisk samarbeid med mine 
ansatte, spesielt Morten, og Andreas, og alle deltidene; Richard 
David; Greenkeeper gjengen med Kjell og BK; Gjengen på Garcia 
med Linn og Kristian i spissen, og alle i juniorkomiteen, spesielt Jan 
Seglem i min periode som Headpro.
  NB - Sola GK overtok 1. januar 2011 Sola Golfshop sin virksomhet et-
ter vedtak I ekstraordinært årsmøte 6. januar 2011. Butikkdriften ble 
overtatt av ny et opprettet selskap, Sola Proshop AS, som eies 100 % 
av Sola GK. Golftrenernes instruksjonstimer og øvrig opplæringsvirk-
somhet ble innlemmet I Sola GK. Morten Åbø ble ansatt som Daglig 
leder for Sola Proshop.

Rune Håversen

Morten Åbø med Alice Cooper og Roy Gunnerød

Morten Åbø

Susanne Jepsen, Rune og Andreas Berg

Roy Gunnerød
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Å skape en visuell identitet for Sola Golfklubb
- før det fantes et eneste hull å spille på

Da Richard R David tok kontakt i forbindelse med etableringen av 
Sola Golfklubb i 1992 hadde vi kjent hverandre siden han kom til 
Stavanger for å trene A-laget til Viking Ishockeyklubb. Der hjalp jeg 
Richard og Viking med presentasjons-materiell. 
Richard kombinerte nemlig jobben som trener med å selge Viking 
overfor sponsorer og samarbeidspartnere. Jeg er sikker på at 
Richard blir glad for at jeg nevner at han tok Viking til en bronse-
medalje i 1993.
 

Med relativt frie tøyler var oppdraget fra initiativtakerne i Sola 
Golfklubb å skape en visuell identitet som skulle skape troverdighet 
overfor samarbeidspartnere, potensielle medlemmer, grunneiere og 
øvrige forbindelser.

Dette var en utfordring når klubb og bane var i etableringsfasen, og 
selv om initiativtakerne hadde klare tanker om hva Sola Golfklubb 
skulle være, var det ennå ikke et eneste hull å spille på. Hva hadde 
jeg selv å spille på? Hvilke elementer og hva slags forutsetninger 
kunne jeg bruke i prosessen frem mot et visuelt uttrykk som repre-
senterte det man ønsket at klubben skulle bli oppfattet som.

Uansett hva jeg skulle presentere, så skulle det ha i seg troverdighet, 
helhetlighet, og det skulle kombinere et moderne uttrykk med 
forankring i noe klassisk og gjerne ta med noe man kunne assosiere 
med golf. Videre var det viktig å formidle overfor oppdragsgiveren at 
jeg ikke begrenset forståelsen av oppgaven til å lage en logo. Dette 
handlet om å utvikle noe som lot seg integrere i samtlige kontakt-
flater, i den grad både jeg og initiativskaperne hadde forutsetninger 
for å forstå omfanget av dette da. Det var allikevel lett å bli enige om 
at helhetlighet var en viktig del av å bli oppfattet troverdig, og da 
Richard startet sitt relasjonsarbeid med fremtidige samarbeidspart-
nere var troverdighet selvsagt avgjørende for suksessen.
 
Sola Golfklubb hadde ikke vært i drift lenge før Richard ble invitert 
av Norges Golfforbund. De ønsket å høre om suksessen og hvilke 
grep som var gjort for å etablere Sola Golfklubb som et knutepunkt 
for næringslivet i regionen. Den æren skal Richard R David ha alene. 
Hans kreativitet og evne til å motivere og engasjere er i en særklasse. 
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I arbeidet med å skape visuell identitet for Sola Golfklubb synes jeg 
det er fint å nevne at klubben helt fra starten av har hatt golfshop. 
Ved etablering av klubben hadde Freddie Ullestad hovedansvaret 
for shopen, og sammen utviklet vi en visuell identitet også for 
Freddie's Proshop. Selv om dette var et eget selskap valgte vi å bruke 
elementer fra Sola Golfklubb sin profil, hele tiden fordi vi syntes det 
var viktig med helhet, og fordi vi skjønte at klubbens målgrupper 
oppfattet proshopen som en del av totaltilbudet.

Da det fine klubbhuset stod ferdig i mai 2003, og «brakketiden» var 
over, etablerte Kristian Sevland og Linn Garcia Sørensen restau-
ranten Garcia. Navnet kommer altså fra Linn, men det gjør jo ingen 

ting at mange assosierer det med den spanske golfstjernen Sergio 
Garcia. Det har vært hyggelig å jobbe med oppgaver for restauranten 
også. Dette har inkludert design av menyer, barløsninger og mye 
annet spennende. Klubbhuset er tegnet av min gode venn, golfba-
nearkitekten Svein Drange Olsnes. Det er, som mange vet, også Svein 
som har tegnet den flotte banen til klubben vår.

Jeg er glad for å kunne bidra med visualiseringen og identiteten 
av det som skulle vare i 25 år. Takk for samarbeidet, gratulerer med 
jubileumet og lykke til med ny profil og nye fine år fremover.
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The Sponsor Club over 25 years                                   

Sola Golfklubb was officially founded on the 30. of September 
1993 by a group of friends whose dream it was to build a 
golf course in the Stavanger region. Golf Prosjektering As 
(GPAS) was started in 1992. The group then spent the next 
couple of years getting all the needed permissions and try-
ing their best to sell private memberships. They managed to 
sell about 200 memberships before the final building permit 
was given by Sola Commune on the 6th of February 1995.                     

The group then realized that they needed fulltime help to acquire 
the necessary finances to build and run the golf course. Yours truly, 
Richard David was hired as the Sales and Marketing Manager. Kjell 
Sandanger was hired as Head Greenkeeper and Freddie Ullestad as 
Head Pro. Arve Serigstad would shortly thereafter joined our group. 
As our “image maker”, 

                                                                                
 Location, location, location…
At our first “brainstorming” session, facing the difficulty we were 
having selling private memberships, we concluded that we needed 
a new strategy and decided to focus on our best asset which was: 
location, location and location! 

We therefore decided that I should put all my efforts into trying to 
sell memberships to the local companies. We created a corporate 
membership - “The Pioneer club”.  Between February and November, 
we managed to sell 225 Business memberships to approximately 
120 local companies where management and employees could play 
golf. This would help shape the club’s character and identity. From 
then on, Sola would be branded as a “Business club” and take pride 
with becoming the “meeting place” for the golfing business com-
munity in the region! 

It cannot be overstated that “without the support of local com-
panies, Sola Golfklubb would never have been built nor would 
it be where it is today.”

With the completion of the first 4 holes, employees joined the club 
as well as several private members and by the end of 1995, we now 
counted 400 Private members. The sale of these memberships would 
assure completion of the first 9 holes. 

The Business Partner Club
Once we were comfortable with the fact the Club would be a reality, 
we then set our sights on attracting sponsors to the club. Our first 
sponsorship agreement was made with a group of 6 ABB companies 
operating in Rogaland. They would sponsor the Driving range for 
the next many years and are still active at the club today. A few days 

 Arve Serigstad  & 
Svein D. Olsnes

Kjell Sandanger  Freddie Ullestad & 
Rune Håversen

Roger Arntzen of ABB and Roger Iversen of Peder S. Fjetland  
being welcomed by Richard David
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later, Peder S. Fjetland (Møller bil) joined our Business Partner Club. 
Over the next few months another 25 companies signed agreements 
to sponsor the club. At our peak in 2009 -2010, our Sponsor Club and 
Pioneer Club would eventually grow to include over 225 companies 
and gross over 9.2M NOK. 

Sponsor activities
Many of our sponsor contributed actively towards bringing life to 
the club. Lyse organized for years the Lyse Opening-of-the-year 
tournament. Statoil has sponsored the annual Statoil open for 
members and employees since the end of the 1990’s. Balmoral/
Viking Moorings organized the yearly “Strawberry & Champagne” 
Ladies Open. MacDonald’s and Garcia organized many activities for 
the Junior department. 
Many of our sponsors also spiced up their corporate events by 
inviting guest celebrities. At the Audi Quattro tournament, every 
year a couple of Norway’s best skiers would show up. Atle Skardal, 
Tom Stiansen and Finn Christian Jagge showed up on more than 
one occasion. One year, to everyone’s surprise, hard rock singer 
Alice Cooper, who was playing at the club, took the time to have his 
picture taken with a group of Audi golfers at tee box 18.  
On the 5th of June 1998, Christian Schutt, the Marketing director at 
Canon Norway, scored the first Hole-in-one at Sola GK. On hole 17, 
he used his 3 wood and sliced his ball to the right of the green and 
up the road leading away from the hole. His logo “Canon” ball then 

hit a rock and ricocheted back on to the green and into the cup! At 
a later event, with the help of Colin Montgomery, I would present 
Christian with a Diploma for his unique achievement!!! 

In 2002, Allianse, lead by Paul Boxill, pleased us all by inviting  
Suzanne Pettersen not once, but twice to the club. Suzanne also 
played a round with company guests and with Freddie Ullestad and 

André Thorsen managing a birdie on hole 18.  On her 2nd visit, in 
addition to playing in the Allianse tournament, Suzanne generously 
took the time to show up at our junior training and gave our up-
coming golfers a few tips. 

On the 3rd of April 2003, we hosted out first tournament in our 
new club house. The event was organized by the British Consulate 
as part of the British week in Stavanger. We had the great honor of 
welcoming the British Energy Minister as well as 60 invited golfers to 
the club. He was very enthusiastic and eager to play golf despite the 
weather. All the roads around the club had been cordoned off and 
the Police and the Military were on hand for security purposes.
Over lunch, everyone was hoping the raging storm outside would 
die down… however no such luck! We held a “shotgun start” and 
the Minister started from Hole nr.1. A few of us, that did not play, 
sat inside Gracia and thanked the lord that we did not have to play 
in the rain. We did not have time to finish our fresh cup of coffee 

 Tom Stiansen and Finn Christian Jagge

Christian Schutt with Colin Montgomery and Richard David
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before the door barged open and in came the Minister.  Completely 
drenched, he looked at us and said in all desperation – “You can call 
me a pussy if you want, but I am not playing in this weather” …and 
off he went, Police, Military and all… The British Ambassador in 
Norway, Marion Lesley, reappeared for the prize ceremony!

For some companies, their yearly golf tournament was their 
highlight of the year and they pulled all stops to make it an event to 
remember… and who does not remember the fantastic Weath-
erford tournaments fronted by Abe Watson (on the far right with 
friends) that culminated with their famous Texas style BBQ… or, 
the BJ Services tournament organized by Rolf “Rocky”  Øvregård who 
held the most amazing prize ceremonies for the 80 or so guest and 
where everyone went home with at least 2 prizes
The Oceaneering yearly tournament is also an event we looked for-
ward to. For years, Bernt Åge Lie personally covered the course with 
flags, signs and banners to make sure that everyone was left without 
a doubt as to whose tournament it was. He then made sure that all 

the golfers were given a logo golf shirt to ware before going over the 
rules of playing with the “pink balls”. 
Afterwards, there was always a surprize, like when Tore Bernhof 
drove his ball from the 1st tee into the water and made a quick 
change to retrieve his ball 
As mentioned previously, Balmoral/Viking Moorings and Anne Lørup 
organized the region’s only golf tournament for ladies only. For over 
10 years, the tournament had over 100 ladies taking part …every-
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one showing up, everyone on time and everyone happy to be there. 
When the golf round was over, the Ladies were welcomed back to 
the clubhouse to strawberries and champagne, followed by dinner, 
prize ceremony and socializing …great fun had by all.
Finally, it was also nice to see that some of our sponsors also 
organized activities that focused on improving the fate of the less 

fortunate. Rønning Elektro sponsored our Junior department for 
many years and the entire Rønning family engaged itself in organ-
izing their yearly golf tournament where the main purpose was to 
collect money that would be donated to a local charity. They invited 
their friends and business relations to an event where once the golf-
ing part was over, the party began and with great enthusiasm an 
auction was held raising more than a hundred thousand kroner each 
year that was given to a deserving charity.
Sola Golfklubb strived to repay it’s sponsors for their by organizing 
different types of activities they could take part in and make friends. 
Our Yearly Sponsor trip was one of such activities. Our first two trips 
were to the Hjarbæk Fjord Golf resort where we experienced that 
“det er deilig å spille golf I Danmark”! Over the years we have played 
golf at Murrayshall, in the highlands of Scotland, around Aberdeen, 
then to Spain and the PGA Catalonia, on to Berlin and now back to Spain.

When I now look back on my time at Sola Golfklubb -  it’s the people 
that I have been blessed to work with and our wonderful members 

that first come to mind. After 20 year on the job, I retired at the end 
of 2015 and passed the “baton” on to my good friends André Mortensen 
and Arild Gjerde knowing the club was being left in good hands. 
I am very proud of what we have been able to accomplish over the 
past 25 year, however, it would never have been possible without 
the assistance of 3 wonderful Secretaries; Sissel Sæland, Jorunn 

Karlsen and most of all, Laila Østebø. I was also inspired by the 
dedication of all the Chairmen and Board members who unselfishly 
lead the club down the right path. My thoughts also go out to our 
Committee, and Club members who made Sola Golfklubb such a 
great place to work at. To our Greenkeepers, Pros, Proshop and and 
Garcia, thank you for your devotion, commitment and friendship …
you are the best!

Richard R. David
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Its been a great ride…thank you all!
Richard R. David



50

Lite visste vi da Garcia vant anbudsrunden senhøsten 2002 
at restauranten skulle bli med på en samarbeidsreise i over 
ti år med Sola Golfklubb, som har satt standarden for Forus 
sitt lunsjmarked og snudde brukstrendene av klubbhuset til 
den typiske norske golferen til å bli mer internasjonalt.

Våren 2003 åpnet Garcia dørene med intet mindre enn den britiske 
ambassadøren som hedersgjest i restauranten og på Sola Golfklubb. 
De siste stolene ble satt på plass og pappen båret ut bakdøren i det 
ambassadøren entret dørene med gjestene sine følgende etter. 
Dette skulle være starten på en spennende epoke for de to unge 
eierne som nå hadde fått sjansen til å leve ut drømmen om å drive 
egen restaurant. Med sine sterke støttespillere i Joakim Ronold som 
styreformann samt Leik Woie Jr. og Christian Topstad i styret skulle 
de nå bevise at forretningsplaner og budsjetter skulle gjennomføres 
og nås.

Visjonen var å forandre spisevanene til golferne som allerede var 
medlemmer av Sola Golfklubb samt gjestespillere som kom på 
besøk, trekke nye medlemmer på grunn av et unikt tilbud ikke alle 
andre golfklubber i Norge hadde, samt bli så gode på mat at alle 
bedriftene som da lå og skulle komme på Forus skulle velge Garcia 

framfor å dra inn til sentrum. Samtidig skulle Garcia bli så dyktige 
at de kunne drive helårsdrift, noe som ikke var utbredt på andre 
golfklubber og skape stabile arbeidsplasser for eierne selv og teamet 
de hadde med seg gjennom lav- og høy sesonger. Tiden skulle vise at 
visjonen skulle se dagens lys med mye pågangsmot og innsatsvilje 
fra et team som ikke hadde andre mål enn å lykkes. 

Garcia startet i 2003 med Kristian Sevland i spissen som markedsan-
svarlig og lang fartstid i bransjen og tilknytning til Sola Goflklubb og 
Linn Garcia Sørensen som var nyutdannet fra Norsk Hotellhøyskole 
med restauranterfaring som administrator. Sammen som servitører 
på dag og kveldstid og med Nils Andreas Mjelde som første kjøkken-
sjef, god hjelp fra venner og familie og noen sesongansatte deriblant 
juniorer fra klubben (som viste seg å bli med i mange år framover) la 
de grunnlaget for hva Garcia skulle bli og er i dag.
Sakte men sikkert klarte Garcia å opparbeide seg et godt rykte blant 
bedriftene på Forus og fikk dannet en stabil kundegruppe som beg-
ynte å bruke restauranten som sitt faste møtested rundt lunsjtider. 
I tillegg benyttet golfklubbens medlemmer seg av restaurantens 
tilbud før de gikk ut på banen og underveis i runden. Drahjelp kom 
også fra bedriftsturneringene gjennom vår- og sommersesongen 
samt at alle andre golfarrangement ble servert av Garcia. 
Gjennom de første årene ble det arrangert over 60 golfturneringer 
gjennom sesongen, påske- og sommerskoler, NM, EM, sommer-
fester, brylluper, konfirmasjoner, teambuildinger, store og små 
markeringer, cateringer ut av hus, julebord, x antall frokoster, lunsjer 
og middager. Etter hvert kunne Garcia livnære seg på kundestrøm-
men også utenom golfsesongen og planen om å drive hele året 
kunne opprettholdes.

Etter 5 år i drift hadde restauranten satt sitt preg på klubbhuset og 
skapt tradisjoner som mange assosierte med starten og slutten av 
sesongen. Deriblant lyden av grillene som ble rullet ut på uteserver-
ingen og lukten av grillmat som seiv ut på tee boxen til hull 10 som 
indikerte starten av grillsesongen. Samtidig var det tradisjon for 
bedriftsmedlemmene å samle seg til Kulinarisk aften i mars som 
var oppladingen til sesongen og Golfstrømmen turneringen for 
medlemmer i slutten av sesongen som ble etterfulgt av storfest ut i 
de sene nattetimer for å nevne noen.

Man så også etter 5 år at det hadde oppstått en endret tendens i 
golfernes bruksmønster av restauranten. Mange så nå fordelen i å 
inkludere familien og venner ved å invitere til middag etter endt gol-
frunde. Den utenlandske brukstrenden av klubbhuset hadde flyttet 
seg til Sola Golfklubb sakte men sikkert, til stor glede for 
klubben og restauranten. 
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Sammen hadde de skapt en grønn lunge i det grå industriområdet 
på Forus som gav muligheten for rekreasjon på banen samt kuli-
nariske minneverdige opplevelser rundt og i klubbhuset gjennom 
restauranten.

Garcia har fått oppleve av å gjennomføre visjonen sin med mer. I 
de årene som restauranten har lagt bak seg har de fått gleden av å 
bli samlingspunktet for medlemmer deriblant seniorene som spilte 
golf hver morgen og avsluttet runden med kaffe og bedriftskunder 
som har nyt godt av både lunsj og middagstilbudet. Eierskapet fra to 
ambisiøse eiere gjorde at de klarte å skape en tilhørighet for mange 
og med et genuint ønske om personlig service opparbeidet Garcia seg 
trofaste og lojale kunder som ble gode bidragsytere og støttespillere 
gjennom hele året. For ikke å snakke om da de gav den drahjelpen 
som trengtes da restauranten måtte tenke nytt for å følge med i tiden. 
En trofast gjest skulle vise seg å være redningen for snart 5 år siden 
og gav Garcia det ekstra løftet restauranten trengte for å kunne bli 
konkurransedyktige i markedet på Forus, som nå har vokst og blitt 
en stor industripark med flere store bedrifter og gode konkurrerende 
mattilbud. 
Med ny ledelse og et nytt og moderne nyoppusset restaurantlokale 
kunne Garcia begi seg ut på en ny epoke med nye mål og visjoner. 

I dag har Garcia blitt et velrennomert restaurantnavn i Stavanger 
området. Garcia assosieres i dag med kvalitet og optimal service. 
Den gode matopplevelsen har i dag også flyttet seg ut av klubbhuset 
på Sola Golfklubb og kan nå nytes flere steder i regionen.

Kristian Sevland
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25 års Jubileum – Damegruppen

Golf har vært en mannsdominert sport siden tidenes mor-
gen, og det er derfor kjekt å registrere at ”det svake kjønn” 
er kommet inn med full styrke i Sola Golf Klubb. 

Det var nok en kreativ gjeng som i 1993 tok initiativet til å danne 
Sola GK på Skadberg,- og tenk, blant de var det også en kvinne. 
Kjersti Jæger har viet mye av sitt liv til golfen, - først i Sola Golfklubb 
og deretter formann i Stavanger Golfklubb fra 2018, samt engasjert 
i Norges Golfforbund. Imponerende! Hun har mange bragder å se 
tilbake på i Sola GK, og hennes far Bjørn Jæger var faktisk medlem 
nr. 01 i klubben. Det tok ikke lang til før også hans kone var med. 

Banens første 9 hull ble åpnet med brask og bram 18 mai 1996, og 
årsavgiften var den gang kr. 1800. De siste 9 hullene kom i 1998, og 
de fleste damene syntes det var tøfft å komme fra de flate hullene 
(1-9) til de siste som var nyanlagt mellom bakker og skog (10-18). 
Det tok ikke lang tid før man måtte organisere klubben i effektive 
komiteer. Første formann var Gunnar Halvorsen, som hadde med seg 
Richard David (markedssjef), Freddie Ullestad (Instruktør/Proshop) 
og Kjell Sandanger (Green-keeper). Uten sistnevnte er det tvilsomt 
om det hadde vært noen golfbane på Skadberg, for det er hans 
familie som er grunneiere for de største arealene. I tillegg ansatte 
de en sekretær Sissel Sæland 3 dag i uka, og hun var forgjengeren til 
vår fantastiske Laila Østebø som siden 2002 har gjort en formidabel 
innsats for klubben og medlemmene. 
Etter hvert som klubben vokste var det behov for flere komiteer og 
kvinnene kom med. Turnerings-komiteen, Grønt Kort-komiteen 
og Bane-komiteen ble dannet i 1996/97, og i 2000 kom Dame-
komitten, initiert av ildsjeler som savnet kvinner i styre og stell. Eva 

Vivoll var vår første formann, etterfulgt av Maarit Myrnes, Astrid 
Wielechowski og undertegnede. Våre to flinke trenere (Freddie 
Ullestad og Rune Håvarsen) ga damene trening og selvtillit, noe 
som gjorde at flere deltok i komitee-arbeid. Mange av turneringene 
som ble startet opp i disse årene eksisterer fremdeles. På de første 
Klubbmesterskapene var det få kvinner, - vi følte aldri at vi var gode 
nok, og litt nervøse for hvem vi skulle spille med! Tidlige klubbmes-
tre var Elisabeth Nevland, Kjersti Jæger, Helen Persson, Anne Tjøn-
neland og Lone Bisbjerg.

Richard David fikk inn flere sponsorer, og det var ikke lenge før 
firma-konkurranser var i gang. Men det var fremdeles få kvinner som 
meldte seg på.  I 2001 startet vi spill for damer mandag formid-
dag og onsdag ettermiddag med utslag mellom 15.30 – 17.00. 
Dette likte mennene dårlig, for vi beslagla den beste spille tiden på 
banen!! Men damedagen på onsdag ble en populær konkurranse 
som har overlevd frem til i dag. Det er avslappende og sosialt å gå 
sammen med andre kvinner. Vi tør mer, det er utviklende og det er 
mange som har etablert handicap på disse dagene. 

Klubben fikk stadig flere medlemmer, og helt naturlig dukket det 
opp nye konkurranser man kunne delta i. Først ut var Rogaland 
Dametour i samarbeid med Sandnes & Sola GK samt Stavanger GK. 
Mette Birkedal har vært primus motor for denne turneringen. Det 
er viktig å knytte kontakter mellom klubbene, og som de fleste vet 
er dette en av de mest populære dame-konkurranser den dag i dag, 
som inkluderer de fleste golfbanene i distriktet. I mange år hadde 
vi 3-køllers turnering, som var en morsom og kreativ konkurranse. 
Deretter fulgte Golfstrømmen som var for begge kjønn, men i 2006 
kom den mest spennende dame konkurransen – Balmoral Ladies 
Open (senere Viking Moorings Ladies) initiert av Anne Lørup, der 
vi avsluttet med jordbær, champagne, middag og premier. Kan det 
bedre bli? 

Mennene startet med Senior golf hver mandag, og etter flere år 
prøvde også damene å starte opp en egen Senior gruppe, - men det 
ble dessverre ikke nok deltakere. Vi skal nok prøve igjen, og ekstra 
kjekt hadde det vært å gå kvinner og menn sammen i Senior-
turnering.
Heldigvis vokste Junior gruppen raskt, - først kun gutter, men etter 
hvert kom også jentene med. De har markert seg kjempebra på 
resultatlistene, - og er faktisk helt i Norgestoppen. Utenom Freddie 
og Rune kom også Roy Gunnerød inn som trener i 2001, og senere 
Henning Lindanger og Susanne Jepson som alle  instruerte damene i 
spill, etikette samt lover og regler. Golfregler er ikke lett, men tenk at 
det første medlemmet i klubben som tok Dommer eksamen var en 
kvinne – Mia Anda.

Vi har dame-møter vår og høst, og før det nye Klubbhuset med 
Garcia ble oppført i 2003 holdt vi til i et telt! Vi har kjekke samlinger 
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med spill på 9-hulls banen, bespisning, kurs i regler, mannequine 
oppvisning av årets golfmoter for ikke å glemme ”Birdie girl of the 
year”. Får man birdie på onsdagsgolfen, eller et par andre dame tur-
neringer, skriver man seg opp på en liste, og årets beste får diplom. 
Det er også utdeling av sesongens premier samt mange door-prices!!

De siste årene har kvinnene vist godt igjen i Sola GK. Noen av våre 
lavt handicapede har til og med deltatt i Lag NM og er aktive på
Regions-turer. 

Flere bidrar aktivt i styre og stell, og takket være et koselig uteareal hos 
Garcia avslutter vi ofte golfspillet med kaffe eller noe leskelig. Dette 
gir et bra sosialt miljø. Vi har en god dugnadsånd i klubben, og der står 

ikke kvinnene tilbake – vi luker, plukker baller på Driving Rangen m.m. 
Det er mange som fortjener en takk for sin innsats i klubben. Grethe 
Byrkjedal, som har vært formann for damegruppen i mange år, må 
nevnes. I tillegg til å være en av våre beste spillere, har hun også 
tatt ansvar for onsdags-golfen, ført statistikker og kaller inn til vår 
og høst møter. Gode støttespillere har vært Siw Løwen, Else Jorunn 
Sande m.fl.

Det kommer stadig nye kvinner til, og før vi slo oss sammen med 
Solastranden Golfklubb i slutten av 2017 utgjorde vi kvinner nesten 
en fjerdedel av medlemmene.

Sigrund Skretting
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Stammen av oss oldtimere meldte seg inn i klub-
ben i 1996 og 1997. Noen var ennå i arbeid og noen 
ferske pensjonister. Vi var vel en 8 til 10 som tuslet 
rundt på banen og slet med på å få ned handikappet 
de første to årene. Vi turte blant annet ikke melde 
oss på turneringer.

Banen var kun på 4 hull i 1996. Det var hull 1 - 2 også 
slo vi fra tee 4 til green hull 8 og så hull 9. Året etter 
fikk vi en fullverdig ni hulls bane og nå var arbeidet 
godt i gang på de siste ni hull, som var klar til seson-
gen 1998.

Gamlebrakka
Seks Moelven brakker som var satt sammen pluss 
to til venstre som var kontor og lager for Proshop.
Freddie Ullestad var den gang Head Pro og drev 
Proshoppen sammen med Rune Håversen.

Startboden
Det var stort sett oss pensjonister som bemannet 
startboden fra sommer 1997 til 2007. Totalt var 17 av 
oss med på å bemanne denne. Det er ikke få timer 
som vi har nedlagt i boden og som Course Marshall 
på disse ti årene.

Seniorgruppe
Sigurd Torp og Jon Stangeland foreslo i mai 1998 og 
danne en seniorgruppe. Formålet var å holde kon-
takt oss imellom, samarbeid og turneringer med an-
dre klubber og planlegge eventuelle reiser og andre 
arrangement. Jon tok også kontakt med Martin Roa 
om hvordan de la opp dugnadene i Stavanger GK.
Senere tok Sigurd Torp i mars 2000 kontakt med 
klubben om de hadde noe imot at vi formelt dannet 
en Seniorkomite. 

Her er tre tidligere formenn, Sverre Ekeli, Stavanger GK, Tore Andre Eide,  Arne 
Hoel Gravdal utenfor det gamle klubbhuset, vinter 2001. 

Tilbakeblikk på seniorgolfen 
FrA 1996 TiL 2013
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Etter 3 år bad klubben oss om å danne en Seni-
orkomite!  På et møte 10. des. 2003, så valgte vi inn 
et interimsstyre: Tor Jansen, Per Tjetland og Sigurd 
Torp. Dette møtet endte med julebord på Garcia. 

Restauranten og det nye klubbhuset ble offisielt 
åpnet til åpningsturneringen 12. April 2003. Tidligere 
hadde vi i flere år avholdt julebord i den gamle 
brakka og det var vel så koselig. Per stod for mat fra 
Lura Turistheim.

Seniorkomiteen tok etter hvert form og vi har på 
valg: Leder - dugnadsansvarlig - turneringsansvarlig 
og NSG-kontakt. Pluss valgkomite på to mann.

Vi har i årenes løp øket antall golfere i gruppen og i 
2018 er det ca 50 golfere som står på kommunikas-
jons lista. Dette er stort sett eldre Senior, herrer. 
Lista inneholder noen få navn på personer som ennå 
ikke har fylt 70 år. 

Julebord i Gamlebrakka
Årsmøtene avsluttes med Julebord på Garcia. Det 
må sies at Julebordene i brakka var noe mer intimt 
og den hadde sjarm og atmosfære.

På årsmøtet i desember velges Formann, Turner-
ingsleder og dugnadsleder. De siste årene har det 

Eivind Briseid, Terje Helgaland og or Anfindsen som 
har fylt disse vervene. Det har i gruppen vært liten 
interesse for Norsk Senior Golf så dette vervet er 
lagt ned.

Dugnader
Vi kom tidlig i gang med dugnader for klubben. Det 
var vel Alf Rygh som satte oss i sving i 1998. Jeg 
husker at vi startet med fjerning av kvist, planting og 
rydding inne på hull 13 - 14 og 15. Siden den gang 
har vi jobbet hver vinter med planting, grusing av 
stier osv. Per og Alf har jobba hardt med å ta knek-
ken på geitramsen og med det har de sikra seg en 
fast jobb nå og for uoverskuelig fremtid!
                                                        

I 2003, så var det 10-årsjubileum og klubben fikk 
tildelt NM. Det ble et meget bra NM med strålende 
vær og vi fikk bl.a. jobben som “forecaddies” inne 
på hull 12 - 15 og 16. Da synet vårt etter hvert ikke 

Sigurd Torp i front og Jon bak.  
Vi står nå i det som skal bli Proshop

Årsmøtet med Julebord på Garcia i 2017

Alf og Nils Hallanger planlegger “helt sikkert” dugnaden 
for kommende vinter.
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var som tidligere, så fikk vi noen unge juniorer til å 
se for oss.

En del av oss har også avhjulpet Rune i Golfshoppen 
med praktiske grøntkort prøver.                               
                                                    
Skal ikke glemme å ta med beising av kledningen 
til det nye klubbhuset. Har estimert at vi til sammen 
beiset «42» km. med kledning!

Dugnaden forgår nå hele vinteren fra november til 
april, hver onsdag formiddag. Det utføres ca 700 
timer årlig.                                                                       

Turneringer
Da vi etter hvert fikk noe mer selvtillit, så begynte vi 
å melde oss på turneringer. Fikk i gang samarbeid 
med naboklubber i 1999 samt avtale om redusert 
greenfee på nabobanene. Dette ble det dessverre 
slutt på etter et par år da styret i Stavanger GK sa nei.

Flere av oss meldte seg inn i Norsk Seniorgolf. Et år 

kvalifiserte Randolf - Arne T. - Sigurd og Tor seg til 
sluttspillet i NSG på Arendals golfbane på Nes Verk.
Vi kom også tidlig i gang med Onsdagsturneringer. 
Gikk 9 hull front eller back i mange år. Dette har over 
årene utviklet seg til å bli «Mandags turneringer», 
14 hull, med utslag ca kl 0900. Det er vanligvis ca 25 
deltagere.
I 2003, ble klubben kontaktet for å kunne avsette en 
dag i måneden for en åpen 18-hulls seniorturnering. 
Dette strandet i problemene med firmaturneringer 

 Skogrens

Nytt gjerde ved driftsbyggningen

Hull 9 høsten 2017

Det golfes på skiføre på 9 hulls banen
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og det er noe vi bare må akseptere. Ble senere 
gjenopptatt og fra 2013 gås det 18 hull. Når hoved-
banen er stengt spilles det på ni-hulls banen, såsant 
det ikke er snø.

De første årene deltok mange av oss i klubbmester-
skapet. Med årene avtok deltagelsen grunnet at vi 
måtte spille på “scratch”. Med bakgrunn i dårlig 
deltagelse i seniorklassen, så kom Per med en løsn-

ing. Fra 2010, så spiller vi et uoffisielt “Gubbemes-
terskap” med stapleford regler og første vinner ble 
Jentoft. Tidvis blir det benyttet andre spilleformer, 
lag - scramble - 3 køller osv. 

Sigmund Dales prosjekt med match slagspill og 
beste mann videre ble prøvd ut og det gikk jo bra 
med 2 vinnere? Startet opp våren 2011. 

Vi deltar også i en lag-match konkurranse med de 
andre klubben i Sør-Rogaland. Våre prestasjoner 
har ikke vært middels.

Reiser
I år 1999 gikk vår første utenlandstur gikk til 
Scotland og  Letham Grange.
Siden ble det Himmerland i 8 år. 
Første tur ned dit var fra 7. Til 10. juni 2000.
Vi glemmer vel aldri hull 10, par 6, på New Course, 
600 meter med 12 delvis skjulte bunkere. 
Huskes må også Sigmunds fantastiske treretters 
middager og pilsen på terrassen. 
Så var det to år til Skotland og 2012 og 2013 gikk 
turen til Portugal. Etter et par år i Spania ser det ut 
til at interessen for golf reiser har dalt i gruppen.

Sigurd TorpRandolf - Sigmund - Leif og Knut ved Startboden  
for begge banene på Himmerland

The “hard core” Sola sommer 2013.  
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Velkommem til nye

SOLA GOLFKLUBB
 

norges største golFanlegg
en klubb • 2 baner • 45 golFhull


