
Storfint besøk.  

I dag fikk vi besøk av eneste gjenlevende stifter av Utsikten Golfklubb (tidligere Kvinesdal og 

omegn Golfklubb), Kjartan Festøy. Det var Kjartan som sammen med sin ektefelle Mildred og 

tidligere eier av Utsikten Hotell, Steinar Egeland, som sto for den ville ideen om å starte med 

golf i Kvinesdal.  

 

Første "klubbhus" var i det nedlagte grisehuset in NICO på ytre Egeland. Klubblokalet var i ytre 

del av grisehuset, der hvor man lagret melsekker og for til grisene. Etter at rommet var ryddet og 

vasket ble det satt inn bord og stoler, og Mildred tok med seg ett av sine vaffeljern og en 

kaffetrakter slik at det ble ekte klubbstemning. På ytre egeland fikk klubben også tilgang til 

nyslått eng hos Leif Magne Egeland som fungerte som drivingrange. Det ble jo litetrening på 

utslag før slåtta var unnagjort, men da mer teori og planlegging. Med dette oppsettet, så var man 

i gang. 

Kjartan hadde tidligere på dagen lagt et besøk til smelteverket og fiskeoppdrettet på Øye. Kjartan 

kom til Kvinesdal fra Mefos i Sverige i forbindelsen med etableringen av smelteverket tidlig på 

70-tallet. Han fungerte som verksdirektør i Kvinesdal før han i 1987, etter nedleggelsen av 

Tinfos sitt smelteverk på Notodden, overtok som daglig leder i Tinfos Jernverk AS. Kjartan var 

også den som initierte satsningen på fiskeoppdrett for å utnytte varmt spillvann fra smelteverkets 

varmekraftverk. Besøket på smelteverket ble naturlig nok også gjensyn med flere gamle 

kollegaer, både de som fortsatt var i arbeid og noen pensjonister. 



 

På klubbhuset ble det flere gjensyn, både med tidligere kollegaer og tidligere golfvenner. Han 

var da også heldig med dagen ettersom seniorturneringen med 30 deltakere også hadde flere 

spillere som gjennom mange år hadde nettopp sitt arbeid ved smelteverket. Selv la Kjartan 

golfen på hylla for noen år siden, men det var en sprek og oppegående 87 åring som besøkte oss. 

Olav Magne benyttet anledningen til å overrekke fotoboka som en gave til vår stifter og 

æresmedlem.  

Takk for besøket Kjartan. 

 

 

 

 

 


