
Norgeseliten har inntatt Utsikten Golfpark 

Fra tidlig fredag morgen startet innrykket av spillere som skal kjempe om poeng og 

ære i andre del av årets norgesmesterskap i golf, eller Garmin Norgescup som 

turneringen heter. Regnværet som la fra seg betydelige mengder vann gjennom 

torsdagen og frem til morgentimene fredag forsvant da de første deltakerne inntok 

banene. Sporene etter mer enn 50 mm forsvant også fort etter hvert som sola og 

kom frem og hjalp til med å fjerne de restene av vann som banedreneringen ikke 

allerede hadde tatt hånd om.  Selv en av Norges mest talentfulle spillere, Bård 

Bjørnevik Skogen var imponert over anleggets layout og omgivelser. 

Aktiviteten på Utsikten Golfpark startet tidlig fredag morgen. Før de første gjestene varmet opp på 

drivingrangen hadde naturlig nok banemannskapet startet med siste finpuss. Det kraftige regnværet har 

imidlertid ført til at siste nedklipping av greenene først kan skje i løpet av fredag kveld. Det samme gjelder 

bunkerne som har behov for å tørke opp før de ferdigstilles for morgendagens konkurranser. Bunker-gjengen 

må nok belage seg på en sen fredagskveld. Ellers er mange andre engasjert i forskjellig oppdrag både under 

dagens forberedelser og under selve 

konkurransen lørdag og søndag. Klubbens egen 

turneringsleder, Glen Andreassen, kan ikke få 

fullrost medlemmene for all den energien som 

legges ned for å få gjennomført dette store 

arrangementet. 

 
Bunkergjengen tar en velfortjent pause 
 
Også golfforbundets representanter var på plass, ledere og 

dommere som alle gjorde seg kjent med baneanlegget og de 

utfordringene denne byr på.   

Viktigst av alle denne helgen er imidlertid de som deltar i årets 

Garmin Norgescup. For mange av Utsikten Golfklubbs 

medlemmer var det kanskje noe spesielt å observere hvor 

unge mange av spillerne i norgescupen er. Dette viser at 

rekrutteringen til golf på høyt nivå er god i store deler av 

landet.  Det krydde bokstavelig av unge talent på banen i dag. 

Også mødre og fedre var på plass for å hjelpe sine talent.  



På hull 12 traff vi på en firer-flight bestående av Bård Skogen (Haugaland Golfklubb), Marius Randstad (Larvik 

Golfklubb), Håkon Martiesen (Oslo Golfklubb) og Max Hartmann (Losby Golfklubb).  Alle disse unge spilleren 

stiller i konkurransen med handicap mellom -3,5 og -0,9.  

Dette er spillere som er i ferd med å 

komme på nivå med vår nye store 

golfstjerne, Viktor Hovland. Det spørs 

om ikke flere av disse fire vil forsøke å 

reise over dammen for å tilslutte seg 

et universitetslag i USA for der å ta 

opp kampen med Hovland. 

Den deltakeren som stiller med beste 

handicap i turnering til lørdag og 

søndag er Bård Skogen fra Haugaland 

Golfklubb. Denne hyggelige 

vestlendingen stiller med et handicap på 

minus 3,5 og er blant favorittene til å gå av 

med seieren på Utsikten nå i helga. Den nå 

18 år gamle spilleren ble omtalt som et av 

Norges OL-håp i 2018. (ref oppslag i NRK-

Hordaland) 

Bård (17) kan ta Noregs 

første OL-gull i golf 

SVEIO (NRK): Eit av Noregs største golfhåp har spelt golf sidan han var to år gamal. No trur Golf-Noreg at 

17-åringen kan ta ein historisk medalje i ungdoms-OL. 

 

I morgen kl 08:00 braker det løs på Utsikten Golfpark.  Her blir det golf av høy klasse når de beste spillerne i 

landet braker sammen til dyst. Velkommen til «heis» på Utsikten i Kvinesdal. 
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