GOLF I NORGE
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HØYFJELLETS

GLEDER
Golfballer går lenger i tynn luft, men 750 moh er neppe nok til å gi så mange
ekstra meter. Blir det rough i stedet for fairway, er det mulig at du finner multer.

«Nesbyen
golfbane er godt
integrert i
terrenget, og det
er gjort lite
skjæring i naturen
rundt»

Tekst og foto Kristin Moe Krohn

P

å veien oppover i Rukkedalen er det
vanskelig å forestille seg at det skal
være plass til en golfbane noe sted.
70 % av Nes kommune i Hallingdal er fjellområder, og der det ikke er snaufjell er det
skog, 500 kvadratkilometer skog. Og inne i
skogen, 12 km fra Nesbyen sentrum og
rundt 750 moh, ved foten av alpinanlegget
under Natten, har korn- og skogbonde Hans
Tandberg laget en flott ni-hulls golfbane.
Banen åpnet offisielt i juni 2009, og har
som den eneste i Hallingdal, tre store gressutslag pr. hull, og greener med gjennomsnittelig størrelse på 650 kvadratmeter.
Lengde fra bakre utslag er ca. 6200 m – par
74.
Nesbyen Golfklubb ble stiftet i 2003.
– Det er tre baner innen en times kjøring,
så vi gikk på legd til de andre banene i området. Så fikk vi øvingsområde i 2005, men
det er supert at vi nå har egen bane, sier
klubbens styreleder, Jan Erik Bentehaugen.
Banen og klubbhuset eies og drives av
Tandberg og hans familie, men samarbeidet
med klubben er godt.

Kvalitetsbane
Nes er for øyeblikket en av de kommunene i
Hallingdal som utvikler seg sterkest når det
gjelder turisme, og dette skjer i hovedsak
gjennom storstilt hyttebygging. Men hyttebygging er ikke nok.
– For Nes kommune har det etter hvert
blitt viktig å skape aktivitet, ikke bare legge
til rette for hyttetomter. På slutten av 1990tallet så vi at andre fjelldestinasjoner hadde
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golfbane og tenkte at dette ville være en
mulighet her i Nes, forteller Hans Tandberg. Han gikk grundig til verks, og gjorde
en markedsundersøkelse blant hytteeiere og
sambygdinger. Konklusjonen av denne var
positiv, og banearkitekt Paal Midtvåge ble
engasjert.
30 millioner kroner senere fremstår anlegget som en skogsbane av høy kvalitet.
Mye ressurser er lagt ned i å få til skikkelig
drenering og en god shape så det ikke blir
liggende vann på fairway og greener. – Både
greener og teesteder er sandbasert for å
sikre god kvalitet, forteller Hans Tandberg.
Banen er også godt integrert i terrenget, og
det er gjort lite skjæring i naturen rundt.
Det er moderne datastyrt vanningsanlegg
på teesteder, fairway og green.
Rett ved siden av utslaget på hull en er det
en puttinggreen, så man kan forberede seg
helt frem til start. Fra teestedet som
nærmest har green-kvalitet, ser man blåne
etter blåne, og det er en løfterik start å slå ut
med overhøyde på en fairway med
tilsynelatende god plass.
– Vi har lagt vekt på å bygge en golfbane
som passer for nybegynnere, samtidig som
den har utfordringer for bedre spillere, sier
sønnen Bernhard Tandberg. Hull tre er en
kopi av par 5-hullet «Azalea» (13) på Augusta, med en bekk foran greenen som går
langs venstresiden på fairway og krysser
igjen foran utslaget. Så blir det også et
krevende hull å spille. Men vakkert er det.
Hull fem har såkalt «heroic lay out»,
banen deler seg, og hvis man driver langt

til venstre, har man fri sikt til green.
Driver man til høyre, blir det trær i spill,
og man trenger et ekstra slag for å komme inn på green. – På flere hull kan
strategiske spillere «gutse» for å gå for
birdie, mens andre kan «safe» og sikre en
par, sier Bernhard. Paren er imidlertid
høyst usikker hvis man kommer i skade
for å slå ut i roughen. Den er ikke
spesielt tilgivende, og ballen har en
tendens til å bli borte når det går «åt
skogen».
– Vi har nettopp hatt Norsk Seniorgolf på
besøk og de var strålende fornøyd, selv om
noen kanskje syntes at banen var litt vanskelig, men her må man jo bruke hodet.
Men alle koste seg, sier Hans Tandberg.
Norsk Golf koser seg også her. I det fjerne
hører vi lyden av sauebjeller. – I fjor hadde
vi en jente hvis hovedoppgave var å fjerne
sauemøkk fra banen, men nå har vi like
godt gjerdet den inn. Sauene var altfor glad
i det fine gresset på fairwayene og ville ikke
holde seg unna. Begrepet Fore! fikk en helt
ny mening, smiler Hans Tandberg.

Golf, ski og sykkel
– Dette er jo mer enn en golfbane, det er en
del av infrastrukturen og en katalysator for
videre utvikling av turistnæringen her i Nes,
sier golfbonden. Ved hull syv og åtte er det
hektisk byggeaktivitet. Et 15-talls hytter er
under oppføring for salg og utleie. I
nærheten er det et tusentalls hytter, og
hytteeiere utgjør flertallet av golfklubbens 300 medlemmer.

Thore og Anne Karin Opsahl, Bergen, likte seg
på «Norges vakreste fjellbane.»

Ballen forsvinner lett. Hans Tandberg, Bernhard
Tandberg og Arne Dokken har vært på søk.

Foto Vegard Botnen
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Bestill din
høstreise nå
!

Om man vil la golfkøllene hvile en
dag, er det flotte turmuligheter
både til fots og per sykkel.

NYHET
En fornøyd Arne Dokken.

Maten er velsmakende og lekkert dandert fra
Dorte og Jan på Fagerhøy.

Portugal - Lisboa 15.-22. oktober
CAMPOREAL GOLF RESORT & SPA *****

Hyggelig vertskap fra Nesbyen golfklubb: f.h. Arve
Aasen, Jan Erik Bentehaugen, Hans Tandberg og Arne
Dokken.

Fly ( Oslo - Lisboa ) med koffert og golfbag
Golfskole i 4 dgr
Transfer flyplass - hotell t/r
7 netter i dbl rom med frokost
6 middager (drikke ikke inkl)
6 greenfee på Campo Real golf course

Pris:

9.700,-

per person

Portugal - Algarve 5.-12. november
Vila Gale Marina hotel, Vilamoura ****
En klassiker som er like populær år etter år.

Både klubbens styre og banens eiere er
opptatt av å øke bruken av anlegget, og til
dette har de engasjert Arne Dokken. Kommuneansatte og politikere har blitt invitert
til å spille golf, skoleklasser og idrettslaget
også.
– Det er viktig å avmystifisere golf, og la
både næringsliv og innbyggere i lokalmiljøet se og oppleve hva anlegget kan
brukes til, sier Arne. Golfklubben vil også
samarbeide med de andre turistbedriftene i
nærområdet, som Langedrag,
Bjørneparken, hestesentrene og overnattingsbedriftene i nærheten.
– Vi må utnytte forskjellene og bruke alt vi
har for å sette Nesbyen på kartet, sier fortsetter han. Fagerhøy fjellstue er en av
golfbanens gode samarbeidspartnere, og
her kan man nyte kulinariske gleder i
vakker fjellnatur bare 15 - 20 minutter unna
golfbanen, bare husk at det kan være får i
veibanen.
Om man vil la golfkøllene hvile en dag, er
det flotte turmuligheter både til fots og per
sykkel. – Til vinteren vil vi legge til rette for
langrennsløyper på veien og i roughen
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langs golfbanen, i samarbeid med PålGunnar Mikkelsplass og skigruppa i Nes,
legger Hans Tandberg til. Hensikten er å ha
spor på lite snø tidlig på vinteren!

Proshop og småmat
Banens signaturhull, hull ni, er et par 5-hull,
med sidevannshinder og nok av glupsk
rough. Men det ender som seg hør og bør
ved klubbhuset. Klubbhuset er en perle
bygget i stavlaft teknikk med tak som på
stavkirkene i Hallingdal. Her står Marit
Tandberg for serveringen, og ønsker man
pølse med lompe, får man dra et annet sted.
Rømmegrøt, Gunnvalds «småmat» som er
festmat i Hallingdal, kjøtte og grønnsaker
kokt med kraft, og ekstra godt med lefsekling til, eller lasagne med elgkjøtt selvskutt, så klart, er på menyen.
I klubbhuset er det også proshop – en
filial av proshopen på Losby Golfklubb i
samarbeid med David Lloyd, som også har
pro-helg på Nesbyen et par helger hver høst.
Til kaffen frister Marit med skillingsboller
og hjemmebakte kaker, noe Thore og Anne
Karin Opsahl nyter godt av etter ni spilte

hull. De er på vei fra Bergen til Oslo og ser
sitt snitt til å bryte opp turen med en runde.
– Dette må være en av Norges fineste fjellbaner, sier Thore Opsahl, og hans kone
nikker bekreftende. Neste gang vil de
vurdere å leie leiligheten med syv sengeplasser i andre etasje på klubbhuset. Det kan
anbefales, for her har man alt man trenger.

Fly Oslo - Faro t/r med koffert og golfbag
7 netter i dbl rom med frokost Vila Gale Marina
5 Greenfee. 2 x Pinhal - 2 x Laguna - 1 x Millenium
Transfer hotell - baner, flyplass - hotell t/r
Velkomstmiddag ( drikke ikke inkl )
Pris:

8.695,-

FAKTA

Nesbyen Golfklubb/bane
15 km fra Nesbyen,
ca. 3 timer fra Oslo med bil.
Medlem av Norsk Seniorgolf Greenfee:
Ni hull: kr 250
Dagskort: kr 300
Årskort:
For medlemmer i Nesbyen Golfklubb kr. 3000
Andre kr 3500
Junior (tom. 18 år) kr 1000
Medlemstilbud i år:
Veien til Golf-kurs + fritt spill sesongen
kr 1500
Arkitekt: Jeremy Turner

Golfbutikken.no - størst i Norge
Uansett hvor og når du vil reise. - Ta kontakt med oss!
www.golfbutikken.no Tlf 35 59 03 00

