
           

Drøbak Golfklubb 

 

30 år med grønn suksess 
I oktober-november 2018 var det 30 år siden Drøbak Golfklubb ble startet:  

-Nei, det er ikke riktig at Drøbak Golfklubb ble startet under en «fuktig» 

Harry-tur til Åmål i Sverige i 1988, smiler Per Magelie, og legger til:  

-Bakgrunnen er nok atskillig mer «edruelig» - noe som også ligger til grunn for 

30 år med grønn suksess, mener han. 



 

Fra urtiden: De første årene trente spillerne på en «driving range» i dompa nedenfor dagens 

klubbanlegg – med en gammel Moelvenbrakke som Proshop. (Foto: J. Ketil Steine/DGK) 

-Det som imidlertid er riktig, er at det senere 

samarbeidet mellom Drøbak Golfklubb (DGK) 

og skigruppa i Drøbak Frogn Idrettslag (DFI) 

kom til under en «fuktig» aften oppe hos 

broder’n, minnes Magelie og peker opp mot 

bror Trond Magelies hus et drøyt steinkast 

overfor hovedhuset på Kringerud gård.  

 

 

En av grunneierne – og èn av initiativtagerne 

til Drøbak Golfklubb – Per Magelie med 

hovebygningene på Kringerud gård i 

bakgrunnen. Her leier også DGK store deler 

driftsbygningen. (Foto: J. Ketil Steine/DGK) 

Per var odelsgutt til Kringerud – og èn av 

initiativtagerne til en golfbane i området 

Kringerud-Belsjø-Ullrud. De to andre 

grunneierne var Einar Berle på Belsjø og Odd 

Isachsen på Ullerud, og bøndene ble raskt 

enige om at de skulle satse på golf i stedet for 

korn, poteter og grønnsaker. 

En annen sentral person blant initiativtagerne, 

var Torbjørn Rudrud, som – i følge DGKs 10-

års historiehefte – reiste jevnlig til Sverige, og 

opplevde den svenske «golfstrømmen» hvor 

«alle» spilte golf. Rudrud var sommeren 1988 

innom Per Magelies butikk ved Horgen, og 

snart begynte golfballen å rulle.  

Stiftet 31. oktober 1988 

En annen sentral person var nå avdøde Harald 

Skoglund, som bla – i sin mangslungne 

idrettsadministrative karriere – hadde vært 

innom Norges Golfforbund. Harald hadde også 

studert golf som tilvalgsfag ved Norges 

Idrettshøgskole, og – etter at Per Magelie 

hadde tatt kontakt – var ikke Harald vanskelig 

å be. I løpet av fire dager var alle papirer og 

søknader - for eksempel til Norges 

Golfforbund og idrettskretsen – klare. 

Deretter ble advokatene Ola Petter Tandstad 

og Christen Setsaas kontaktet, og 

interimsstyret besto raskt av Harald Skoglund, 

som leder, samt nestleder Ola Petter 



Tandstad, sekretær Even Ramskjell, kasserer 

Finn Kleven og styremedlemmene Egil 

Andersen, Sverre Nilsen og Torbjørn Rudrud, 

samt varamennene Per Magelie og Christen  

M. Setsaas. 

Interimstyrets hovedoppgave var å skaffe 

grunn til en golfbane, og etter å ha vurdert 

flere alternativer, falt valget på gårdene 

Kringerud, Belsjø og Ullerud. 

Fra «tvil» til positiv holdning 

Allerede i midten av november kom 

«gjennombruddet» i et møte mellom 

grunneierne, klubben og golfforbundet, samt 

nøkkelpersoner fra fylkeslandbruksstyret og 

kommunen – bla med ordfører Bjørn Loge. En 

avventende skepsis i starten av møtet ble 

snudd til «løsningsorientert og positiv 

holdning», og dermed ble det lagt et godt 

grunnlag for videre arbeid. 

 

DGKs første valgte styreleder og formann i 

byggekomiteen – Sverre Nielsen (th) - og 

klubbens legendariske, første greenkeeper, 

Phil Nason, spilte sammen i jubileums-

turneringen sommeren 2018. (Foto: J. Ketil 

Steine/DGK) 

Den 20 april 1989 ble det første ordinære 

årsmøte i DGK avholdt – på Frogn Rådhus – og 

hele 45 av de først innmeldte medlemmene 

møtte. Årsmøtet valgte sitt første ordinære 

styre med Sverre Nielsen som leder, Ola 

Petter Tandstad som nestleder, Per Magelie 

som kasserer, Even Ramskjell som sekretær, 

Egil «Sand» Andersen som styremedlem samt 

varamedlemmene Mariann Bergstrand 

Reiersgård og Christen M. Setsaas. 

Møtt med «snobbe»-skepsis 

Planene om golfklubb og golfbane ble – 

naturlig nok – møtt med skepsis både blant 

folk flest og i lokalavisen Akershus 

Amtstidende. -Snobbesport, som ikke passer 

her, var det noen som sa – både høyt og lavt… 

Skepsisen forsvant – «folk flest» så at det var 

«folk flest» - i normale klær, og ikke rutete 

bukser - som arbeidet på dugnad, og – selv om 

noen av medlemmene ville ta «tyren ved 

hornene», og stilte opp i Borgertoget med 

golftraller og behansket hilsen til publikum – 

forsvant snobbestempelet - også fordi det 

etter hvert ble bygget stadig flere golfbaner 

også i Norge, forteller daværende – og 

nåværende – pressekontakt i Drøbak 

Golfklubb, J. Ketil Steine. 

Økonomisk og sportslig suksess 

30-årshistorien om DGK er en suksesshistorie 

– både sportslig og økonomisk. De første 

årene var riktignok preget av «trang» 

økonomi. Finansiering av en ny golfbane 

hadde førsteprioritet, og på et ekstraordinært 

årsmøte i slutten av juni 1989, ga 26 

fremmøtte medlemmer fullmakt til å etablere 

en kassakreditt på opptil 300 000 kroner. 

Arbeidet med å skaffe finansiering av banen 

ble igangsatt, og i 1990 ble det søkt om lån på 

8 millioner kroner med en total 

kostnadsramme på 12 mill. kr. Leiekontrakten 

med grunneierne ble undertegnet, og i 

bunnen for finansieringen lå et «krav» til 

klubben om å hente inn ca 1,2 mill. kroner i 

såkalte medlemslån. I oktober dette året 

hadde vel 250 av 450 medlemmer betalt inn 

sine medlemslån, som gikk direkte til banken. I 

januar 1991 var de største forpliktelsene 

leieavtalen med grunneierne på nesten 

280 000 kroner, vel 15% rente på byggelånet, 

som var på 8 mill. kroner.  

 

 



Huset i pant! 

 

Disse to «plasserte» sine private hus i pant da 

klubben slet med økonomien før 

medlemslånene ble innbetalt høsten 1992 – tv 

daværende kasserer Olav Wiik-Hansen, og 

styreleder Einar Aunan - her fotografert under 

jubileumsfesten sommeren 2018. (Foto: J. Ketil 

Steine/DGK) 

I januar 1992 – mens klubben ventet på 

innbetalinger av resterende medlemslån – 

«måtte» daværende styreleder Einar Aunan 

og kassereren, Olav Wiik-Hansen, gå til banken 

og be om et kassakredittlån på 400 000 kroner 

– med pant i egne boliger – for å dekke 

byggelånsrentene. Utover høsten bedret 

økonomien seg - ettersom banen hadde 

åpnet, og inntektene fra vel 5400 

gjestespillerne kom inn, og innbetalingen av 

lån fra da 725 medlemmer ble innbetalt. 

Allerede det første året med ny bane – i 1991-

92 kunne klubben nedbetale hele 2,1 mill. 

kroner av klubbens gjeld! 

Rivende utvikling til 

«millionbedrift» 

I 2018 – 30 år senere – ble det totalt registrert 

vel 29000 spillerunder på banen - av disse var 

nesten 5000 gjestespillrunder mot vel 4000 

året før. Medlemmene i DGK stod selv for ca 

13500 spillerunder- omtrent som i fjor, og i 

snitt gikk hvert medlem vel 8 ½ spillerunder i 

år, sier daglig leder Jens Gilboe, og forteller at 

Drøbak Golfklubb i 2018 har 1600 

medlemmer. 

I årsmeldingen for 2017 rapporteres det om at 

selv om veksten innen golfidretten på 

landsbasis for lengst har flatet ut og stagnert, 

opplever Drøbak Golfklubb økning – også 

økonomisk: Resultatregnskapet for Drøbak 

Golfklubb i 2017 viser at klubben totalt 

«omsatte» for vel 11,5 millioner kroner. 

Årsresultatet ble vel 27 000 kroner, som 

foreslås overført til klubbens egenkapital, som 

dermed vil bli på vel 5,4 mill. kroner.  Sum 

kort- og langsiktig gjeld er den samme i 2017 

som året før. -At vi oppnådde overskudd etter 

en sesong som startet med kraftig 

inntektssvikt, tilskrives kvalitetsarbeid og god 

kostnadskontroll og måtehold, skriver daglig 

leder Jens Gilboe i DGK i årsberetningen. Og 

nettopp dette har gjennomsyret klubbens drift 

og virksomhet disse 30 årene – nøkternhet og 

god kostnadskontroll! 

Klubben har i dag egne samarbeidsavtaler 

med drivere av golfkafeen samt butikk og 

øvingsbane, og totalt sysselsettes et tyvetall 

medarbeidere i sesongen. 

Sportslig suksess 

Allerede våren 1990 var klubben i gang med 

trening og opplæring. Nederst i «dumpa» midt 

på dagens drivingrange og øvingsfelt, 

etablerte klubben en utslagsplass og fikk satt 

opp to av Veidekkes velbrukte Moelven-

brakker som midlertidig «proshop» og 

«klubblokale». I september 1990 fikk klubben 

sin første «pro» - trener – med en midlertidig 

avtale med Catrine Schrøder. I 1991 ble 

amerikanske Howard Riendeau ansatt, og han 

ble i 1996 erstattet av australske Jim 

McGowan, som fortsatt er klubbens 

hovedtrener. 

Teorikurs og spilletrening startet allerede 

høsten 1989 – også med god hjelp av 

naboklubber med egne baner. 160 

medlemmer gjennomgikk teorien i 1989, og i 

1990 ble det arrangert fem kurs for i alt 150 

medlemmer. Det første klubbmesterskapet 

ble arrangert på Strømstad golfbane allerede i 

1989 - året etter på Onsøy golfbane, og 



allerede i 1993 arrangerte klubben sitt første 

landsmesterskap - NM for juniorer – og har 

siden arrangert utallige små og store 

mesterskap med svært gode tilbakemeldinger 

– også takket være den frivillige innsatsen. 

Tusenvis av nye golfspillere 

I løpet av disse 30 årene har tusenvis av nye 

spillere blitt bitt av golfbasillen – noen av dem 

så ettertrykkelig at de har valgt golf som 

levevei. Marie Høgmoen er en av disse – i dag 

golfpro i Oslo Golfklubb på Bogstad. 

Drøbakgutten Jørgen Hillås startet i DGK, og er 

i dag Pro i Evje Golfklubb ved Moss. Mest 

kjent av de unge, fremadstormende er kanskje 

Viktor Hovland, som i dag spiller i 

verdenseliten via Oklahoma State University i 

USA. Drøbakjenta Sandra Nordaas har markert 

seg sterkt via sitt golfstipend i Arizona i USA. 

Golfproffen og drøbaksmannen Henrik 

Bjørnstad har også en bakgrunn i DGK, er i dag 

klubbens eneste æresmedlem. I 2017 ble da 

15-årige Mikkel Antonsen historiens nest 

yngste norgesmester i golf – bare fire 

måneder eldre enn verdenskjente Suzann 

«Tutta» Pettersen, da hun tok NM-gull som 

15-åring i 1996.  Mikkel, som de siste årene 

har bodd og spilt i Spania i vinterhalvåret, har 

flyttet tilbake til Norge, og går nå på golflinjen 

ved Wang Toppidrett i Fredrikstad – fortsatt 

som DGK-medlem.  DGK har flere lovende 

juniorer, blant andre Philip Bondestad, og 

klubben har i dag to profesjonelle spillere – 

Anders Strand Ellingsberg og Lasse 

Gerhardsen.  

Satsing på barn og unge 

Klubbens golfkarusellrenn og golfcamp’er har 

vært populære aktiviteter i mange år - med 

god hjelp av frivillige medlemmer og egne 

juniorspillere, samt fra klubbens 

samarbeidspartnere. De siste årene  har 

klubben årlig arrangert tre camp’er for 

deltagere i alderen 5 – 16 år, samt tre 

golfkaruseller, hvor barna får sitt første møte 

med golf.  Klubben har nå et eget 

minigolfanlegg, som er anskaffet i samarbeid 

med Sparebankstiftelsen DnB, og som gjør at 

klubben kan delta på messer og andre 

arrangementer rundt om i regionen.  

Ikke uten problemer 

Mange – om ikke de fleste – av golfklubbens 

medlemmer var nybegynnere da banen åpnet 

i juni 1992. Ikke alle hadde full kontroll på 

ballene, og enkelte av naboene kunne tjene 

seg «rike» på salg av baller hentet fra egne 

hager. En og annen takstein og vindusrute 

måtte også skiftes – behørig betalt av uheldige 

golfspillere. Stor sett har det likevel gått bra, 

også etter at golfklubben har satt opp egne 

nett ved de mest «kritiske» utslags- og 

innspillstedene – særlig der hvor hus er bygget 

etter at golfbanen åpnet for spill.  

DGK Golf Grønn Glede: Golf for alle 

Drøbak Golfklubb har i mange år vært aktiv 

innen Golf Grønn Glede - GGG – et golftilbud 

som tilrettelegges for personer, som av ulike 

årsaker trenger ekstra hjelp. Golf – Grønn 

Glede har fått mange medlemmer, som av 

ulike årsaker er eller har vært utenfor 

arbeidslivet; langtidssykemeldte, uføre eller 

bevegelseshemmede. Et hundretalls spillere 

deltar hvert år tre-fire dager i uka på kurs, i 

opplæring, trening og spill på banen for helt 

nye og allerede etablerte spillere. Vinterstid 

fortsetter sesongen innendørs. Helsepersonell 

i området er en meget viktig målgruppe, og 

DGK Golf Grønn Glede har mest kontakt med 

deltakerne  direkte, men arbeider også med 

helsepersonell for at disse skal kunne formidle 

kontakt til oss slik at gruppen kan informere 

pasientene om et godt, variert og usnobbete 

aktivitetstilbud, som er tilrettelagt for alle: 

Golf er en fysisk aktivitet med moderat 

intensitet, og passer for de fleste: Deltagerne 

er ute, trener og lærer å spille golf, og etter 

hvert mestrer de fleste spillet på 

treningsfeltene. GGG har gjennom årene vist 

at de tilbyr et godt og trygt sosialt miljø med 

en rekke sosiale aktiviteter for alle. 

 



 

 

Banen bygges 

 

 (Oversiktsbilde: Foto Asbjørn Hein Fiske/DGK 10.06.2005 kl. 10.30) 

Planleggingen av den nye golfbanen i området Kringerud-Belsjø-Ullerud startet så snart klubben var 

etablert i oktober-november 1988. Den første, valgte styrelederen, Sverre Nielsen, sa seg villig til å bli 

leder av byggekomiteen. Anleggsarbeidene startet sommeren og høsten 1990, og i april 1991 ble det 

gjennomført en befaring etter vinterens herjinger, og arbeidet med grøfting, drenering og 

grovmodellering av green-områdene tok til. Tilsåingen startet i april, og de siste greenene ble tilsådd i 

begynnelsen av juni. Den 24. juni 1991 hadde klubben sitt siste byggemøte, og konkluderte med «Vel 

blåst…så langt». Arbeidet ble gjennomført med Selmer-Furuholmen Østfold AS som 

hovedentreprenør, landskapsarkitektfirmaet 13-3, anleggsgartnerfirmaet Thorvaldsen og Skaaret 

samt Ingeniør Gunnar M. Mathisen som byggeleder. Arbeidene ble gjennomført i rekordfart – på 

totalt 100 dager - en rekord som fortsatt står seg.  

Den nyansatte greenkeeperen, engelske Phil Nason, var på plass, og deltok i arbeidet med 

ferdigstilling av banen. Ferdigbefaringen skjedde 12. august 1991. Overleveringen og sluttbefaringen 

skjedde 4. september samme år, og klubben overtok dermed alt ansvar for banen. 100 dager – 

tidsplanen holdt 100% og sluttregningen var 600 000 kroner lavere enn budsjettert, skriver 

daværende styreleder Einar Aunan i jubileumsskriftet i 1998.  



Drøbaksmannen Bjørn Fleisje overtok som «Head Greenkeeper» i 2012. og har, sammen med  

banemannskapene, videreført Phil Nasons pionèrarbeid på en særdeles veldrevet og vakker 

parkbane. 

Lørdag den 13. juni 1992 ble banen åpnet. Klubben hadde leid inn en nordmann i skotsk kilt og med 

sekkepipe – for å gi den rette golfstemningen. Det første utslaget på hull 1 ble foretatt av daværende 

ordfører Bjørn Loge, som slo sitt absolutt første og siste golfslag denne sommerdagen. Loge traff, og 

skrev dette i sin hilsen til klubben ti år senere:  

«Alle kan nå se hvor riktig det var å bruke dette området til golfbane. De grønne, bølgende 

slettene gjør innkjøringen til Drøbak til en opplevelse, samtidig som dette er et meget 

viktig element i kommunens satsing på reiseliv som næringsvei.» 

En hilsen han gjentok da klubben feiret sine første 30 år tidligere i sommer – samtidig som dagens 

ordfører Haktor Slåke kunne underskrive utsagnet, og i tillegg la han vekt på folkehelseaspektet som

gjør at golfen også sørger for at de eldre får god mosjon: 

 

Ove: Fra jubileumsfesten sommeren 2018 – 

daglig leder i DGK, Jens Gilboe (til venstre), 

sammen med daværende ordfører Bjørn Loge 

(til høyre) og dagens ordfører Haktor Slåke. 

(Foto: J. Ketil Steine/DGK) 

 

Over: Daværende ordfører i Frogn, Bjørn Loge, 

var sterkt medvirkende til at «Norges raskest 

etablerte golfklubb – og golfbane» ble en 

realitet, og fikk æren av å slå det første slaget 

på hull 1 da den nye banen åpnet 13.06.1992, 

(Foto: Siri Hole (f.Berle)) 

 

 

 

 

 



Klubbhus og proshop 
 

(Tegning av det gamle hovedhuset på Nordre Belsjø er utført av Drøbak-kunstneren Jan Kåre Øien, og 

illustrerte invitasjonen til deltagelse i andelslaget) 

Høsten 1991 etablerte klubben et eget andelslag for å utrede fremtidig klubbhus i tilknytning til 

banen. Klubben disponerte allerede den over 180 år gamle hovedbygningen på Nordre Belsjø som 

midlertidige møtelokaler. Den tilhørende låven og kårstua ble revet samme høst, og klubben 

konsentrerte seg nå om hovedhuset. Klubben engasjerte arkitekt Borge Bringsværd til å foreslå en 

rehabiliteringsløsning, og det verneverdige huset – med totalt 500 kvadratmeter – ble vurdert som 

tilstrekkelig for å dekke klubbens behov.  Like før åpningen av banen i 1992, inngikk klubben en 

leieavtale, og rehabiliteringen kunne starte, og i november 1993 overtok Drøbak Golfhus AL (i dag 

Drøbak Golfhus AS) hovedhuset. I løpet 2009 hadde Drøbak Golfklubb innløst 94% av andelene i 

andelslaget, og sammen med èn aksjeeier (6%), eier de nå det gamle hovedhuset, som i dag huser 

kontorer og møtelokaler i 2.etasje, og kafe og restaurant – driftet av drøbaksmannen Helge-Trygve 

Askautrud - i første etasje.  Senere – i 1996 – kunne klubben og golfpro’en ta i bruk det nye Moelven-

huset som i dag huser proshop og garderober.  

 

 

 

 



Daglige ledere disse 30 årene: 

Per Vaagan    1995-2006 

Heidi Beldring (fung.leder) 2006-2007 

Hans Christian Gulvik   2007-2009 

Jens Gilboe *)    2009-dd 

(* Jens Gilboe var også markedsansvarlig i 

2007-09) 

 

Head Greenkeeper: 

Phil Nason:   1992 - 2012 

Bjørn Fleisje:  2012 – dd 

 

Administrativ leder bane: 

Lars Christian Eriksen 2018 - dd 

     

Styreledere disse 30 årene 

1988-89:  Harald Skoglund 

(interimsstyret) 

1989-90: Sverre Nielsen 

1990-92: Einar Aunan 

1992-94: Sverre Nielsen 

1994-95: Alan Clark 

1995-2000: Roar Hoel 

2000-03: Kåre Ringlund 

2003-06: Ole Wilmann 

2006:  Ole Scheie 

2006-07: Ola Petter Tandstad  

(fung. leder) 

2007-08: Siw Katrin Ramskjell 

2008-11: Espen Olafsen 

2011-16: Rune Hillås 

2016-dd: Torkel Lien 

Denne trykksaken er utarbeidet av 

DGKs pressekontakt, J. Ketil Steine, 

basert på en artikkel han leverte til 

lokalavisen Akershus Amtstidende 

høsten 2018. 

Artikkelen ble publisert på Amtas 

nettsider i sin helhet, samt i avisens 

papirutgave som en redigert og 

forkortet versjon over to helsider 

fredag den 30. november 2018: 

 

 

 

Head Pro’er 

Catrine Schrøder 1990-91 

Howard Riendeau  1991-96 

Jim McGowan  1996-dd 

 


