
VEL BLÅST – UTSIKTEN GOLFKLUBB 

Det var bare godord å høre fra NGF’s turneringsleder da han takket klubben for å ha 

stilt anlegget til rådighet for årets andre runde i Garmin Norgescup. Sportslig ble 

det også en flott turnering med mange gode prestasjoner av Norges fremste 

utøvere. At det måtte omspill til for å feire vinner i dameklassen satte en fin spiss 

på avslutningen søndag ettermiddag. Utsikten Golfpark fikk også to nye 

banerekorder under den avsluttende turnering; ny rekord for både herrer og 

damer. De ansvarlige i Utsikten Golfklubb sammen med alle klubbens medlemmer 

som bidro kan være stolte over å ha gjennomført en prikkfri turnering. 

Det var mange godord å høre fra spillere, ledsagere og representanter fra golfforbundet over så vel 

gjennomføringen av turneringen som selve baneanlegget. Banen bar naturlig nok preg av at sommerværet 

har uteblitt, og at sol og varme ikke enda har fått virke lenge nok til å kunne presentere perfekte forhold. 

Likevel, alle som klubben kom i kontakt med fremhevet banens layout og «stillhet». Banen bød også på 

mange utfordringer som gjorde det nødvendig å spille med innsikt og riktig strategi for å unngå feil. 

Stillheten, bare brutt av fuglekvitter, gjorde etter det vi fikk tilbakemelding om også rundene spesielle. Det at 

det ble nye banerekorder under søndagens runde viser at riktig strategi gav resultat. Ny banerekord for 

herrer tilhører nå Alexander Settemsdal fra Nøtterøy Golfklubb med 67 slag, 3 under banens par, mens 

banerekorden for damer deles av to gode venninner fra Fana Golfklubb; Karen Klubben og Mia Sandtorv 

Lussand; begge med 69 slag (1 under par). Med disse banerekordene var det de samme 3 som lå best an 

etter at turneringen var over. De to venninnene måtte i 

omspill og etter to forsøk var det Karen Klubben som to 

seieren i dameklassen. Tredjeplass ble kapret av Cornelia 

Karlsson fra Oslo Golfklubb. 

  

I herreklassen kom Magnus Pedersen fra Moss & Rygge Golfklubb på andreplass, mens Casper Bjurhult 

Kennedy tok tredjeplass. Magnus Pedersen ledet lenge, men ble forbigått av Alexander på de siste 4 hullene. 



Med lørdagens ufyselige ettermiddagsvær friskt i minne hadde klubbens hjelpere kledd seg ekstra godt da de 

stilte opp på banen tidlig søndag morgen for å avvikle andre dag av Garmin Norgescup. Heldigvis var 

værgudene i et langt bedre lune denne dagen og sola bidro med 

varmende stråler gjennom hele dagen.  Turneringsleder Lars Otto 

Bjørnland fra Norges Golfforbund var svært godt fornøyd med 

klubbens innsats, både i forkant og under selve turneringen. Spesielt 

fremhevet han medlemmenes imøtekommenhet, hjelpsomhet og 

vennlighet, noe som gjorde at spillere så vel som golfforbundets 

representanter satt tilbake med gode opplevelser. Lars Otto Bjørnland 

og vår egen turneringsleder, Glen Andreassen, som også sto på fra 

tidlig til sent gjennom helga var da også godt i gang med å planlegge 

neste NGF-turnering, MN for lag (divisjon 1) som går av stabelen på 

Utsikten Golfpark i slutten av juli. 

  

 

Neste uke blir det tilbake til normalen ved 

Utsikten Golfklubb, med onsdagsturnering 

(Byggvell cup) og Seniorturnering. Likevel, vi 

har hatt en flott helg i møte med fantastiske 

spillere fra hele Norge; en opplevelse vi som 

klubb har vokst på og bygget erfaringer på 

for å gjøre jobben enda bedre ved neste 

korsvei. Klubbens styre må takke alle, 

ansatte og frivillige som gjennom sin innsats, 

synlig eller i det skjulte, har vært med på å få denne turneringen til å bli en suksess. Hjertelig takk alle 

sammen. 
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