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Det sier daglig leder i Oppe-
gård Golfklubb, Frode Valle, 
til Oppegård Avis, når vi 
møter ham sammen med 
representanter for alle de fire 
klubbene, Oppegård, Gjer-
sjøen, Ski og Krokhol, på 
Gjersjøens flotte anlegg.

Med fire klubber innenfor 
kommunegrensene, vil Nordre 
Follo være den kommunen i 
Norge med nest flest baner, 
bare slått av Bærum.

– Er ikke det litt mange 
da?, prøver vi oss med.

– Nei!
Svaret fra Bjørn Forsmo, 

styreleder i Ski Golfklubb, 
Sander Lund, formann i bane-
komiteen på Krokhol og Kjell 
Arne Bratli, daglig leder på 
Gjersjøen, kommer spontant 
og unisont.

– Lever lenger
– Vi er opptatt av folkehelse. 
Her på Gjersjøen har vi med-
lemmer fra 4 til 98 år, sier Kjell 
Arne Bratli.

– Studier fra USA viser at 
golfspillere lever i gjennom-
snitt fem år lenger enn andre, 
skyter Frode Valle inn.

Alle fire er enige om at golf-
sporten oppfyller et av Nordre 
Follos fire satsingsområder, 
nemlig «aktiv hele livet».

De fire klubbene er også 
klare på at de ser mer på hver-
andre som samarbeidspart-
nere enn konkurrenter. De har 
et felles mål om å få flere til å 
spille golf, og de representerer 
klubber og anlegg av ulike 
typer, tilpasset ulike ambi-
sjonsnivåer og målsettinger.

– Vi supplerer hverandre. 
Poenget for hver klubb er å 
skille seg litt ut, sier Forsmo 
fra Ski GK.

Hans klubb kan blant tilby 
en nihullsbane med kunst-
gressgreener, som dermed 
åpner tidligere om våren og 
stenger senere om høsten enn 
de andre. Oppegård GK er på 
sin side den største klubben og 
er den eneste med 18 hull.

Samarbeid
I forbindelse med kommune-
sammenslåingen har klub-
bene allerede begynt å sam-
arbeide for å sikre golfens 
stilling og forutsetninger. I 
Oppegård kommune har 

begge klubbene opplevd et 
svært godt samarbeid med 
kommunen de siste årene, 
mens det ifølge Forsmo og 
Lund har vært langt mindre 
entusiasme for golf i Ski kom-
mune.

Med ny kommune på 
plass, ønsker klubbene at det 
skal komme minst én golfre-
presentant med i det nye 
idrettsrådet, slik at klubbene 
kan snakke med én sterk, fel-
les stemme inn mot kommu-
nen. Oppegård GK er i dag 
Oppegårds klart største sær-
idrettslag, med over 1100 
medlemmer, og til sammen 
har klubbene over 2000 med-
lemmer.

– Dessuten har vi store 
anlegg som blir brukt av 
mange andre enn medlemmer 
og golfspillere, påpeker 
Bratli.

– Vi brukte over 60 milli-
oner kroner på å bygge opp 
anlegget, og vedlikeholder for 
5–6 millioner kroner hvert år. 

Det kommer hele kommunen 
til gode om vinteren gjennom 
mulighetene for skilek og 
flotte turområder sommers-
tid. Uten golfklubben måtte 
kommunen ha vedlikeholdt et 
sånt område selv, hvis ikke 
hadde det grodd igjen, sier 
Valle.

Lett å begynne
De oppfordrer alle til å prøve 
golf, fordi det er en helsebrin-
gende aktivitet man kan drive 
med hele livet, og vil samtidig 
mytene om at golf er dyrt og 
vanskelig å komme i gang 
med til livs. Et enkelt golfsett 
koster ikke mer enn et par 
gode langrennsski, medlems- 
og treningsavgift for ungdom 
er svært lav sammenlignet 
med mange andre idretter, 
påpeker de.

– Nå er kurset som kreves 
mer praktisk rettet, kortere og 
det kreves heller ingen prøve 
for å slippe ut på golfbanen, 
sier Frode Valle.

Bare Bærum slår Nordre Follo på antall 
golfbaner. Men de fire klubbene ser ikke 
på hverandre som konkurrenter. – Vi er 
aktivitetsskapende, helt i tråd med 
Nordre Follos mantra om «aktiv hele 
livet».

En ledende golf-kommune

SLÅR ET SLAG FOR FOLKEHELSEN: Representanter for Nordre Follos fire golfklubber på driving Rangen på Gjersjøen. Fra venstre: Sander Lund, formann i banekomiteen på Krokhol GK, 
Gabrielle Drageseth, styreleder Gjersjøen Golfklubb, Bjørn Forsmo styreleder i Ski Golfklubb, og Lise Furnes Søgaard, styremedlem i Oppegård GK.   
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En ledende golf-kommune
Golfbaner i Nordre Follo

Gjersjøen Golfklubb

Stiftet: 2000 
Bane: 9 hull (18 ulike utslag) – par 71 – 
4650/5226 meter 
Medlemmer: 750 
Greenfee: 250,- for 9 hull / 400,- for 18 hull 
Åpnet i år: 16. april 
Treningsfasiliteter: Driving range, treningsgreen 
for putting, chipping og bunkerslag 
Beliggenhet: Kurud gård ved sørenden av 
Gjersjøen 
Nettside: www.gjersjoengolf.no

Oppegård Golfklubb

Stiftet: 1985 
Bane: 18 hull – par 71 – 5600/5300/5000/4361 
meter 
Medlemmer: 1123 
Greenfee: 550,- hverdager / 800,- lørdag og søn-
dag fram til 1400 
Åpnet i år: 1. mai 
Treningsfasiliteter: Driving range, nærspillsom-
råde putting green, kunstgress nærspillsområde. 
Beliggenhet: Østre Greverud, Oppegård 
Nettside: www.opgk.no

Krokhol Golfklubb

Stiftet: 1995 
Bane: 9 hull – par 36 – 2251/2573/2746 meter 
Medlemmer: 232 
Greenfee: Hverdager før 15.00 200/300,-. Etter 
15.00 og helg/helligdager: 250/400,- 
Åpnet i år: 26. april 
Treningsfasiliteter: Driving range med 
kortautomat v/parkeringsplass, nærspillsområde, 
treningsgreen og treningshull på 360 meter. 
Beliggenhet: Krokhol gård, Enebakkveien, 
Siggerud. 
Nettside: www.krokhol.no

Ski Golfklubb

Stiftet: 1994 
Bane: 9 hull (18 ulike utslag) – par 70 – 
4558/4079 meter 
Medlemmer: 400 
Greenfee: 400,- for 18 hull, 250,- for 9 hull 
Åpnet i år: 30. mars 
Treningsfasiliteter: Drivingrange, puttinggreen 
og chippingområde 
Beliggenhet: Smerta, 5 km øst for Ski sentrum 
Nettside: www.skigk.no

KLAR FOR SPILL: Frode Valle på Oppegård Golfklubb gleder seg over 
langt tidligere baneåpning i år, enn etter den seige vinteren i fjor, da dette 
bildet ble tatt.   
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