
Kjører du Enebakkveien 
med kurs for Krokhol GK 
har du tett, mørk skog på 
begge sider.

Du passerer LO-senteret 
Sørmarka, og leter etter 
et golfskilt som viser hvor 
du skal svinge av. 

Snart ser du skiltet, men 
ingen spor av noen golf-
bane.

Krokhol Golfklubb har en golf-
spillende bever i logoen. Det er 
fordi du kan risikere å støte på 
dette fi rbeinte æresmedlem-
met, med tilnavnet Boogie Bea-
ver, svømmende i dammen ved 
hull 11. Elg, gaupe, rev, hare og 
ekorn er andre skogsdyr du kan 
møte på en golfrunde gjennom 
skogen. 

Du skal heller ikke lete lenge 
i roughen etter baller før du 
oppdager at Krokhol også 
kan by på matauk i form av 
kantareller og annen sopp, 
blåbær, villbringebær og 
kanskje noen multer for de mest 
lokalkjente. 

Andre spillere ser du svært lite 
til på grunn av tett skog mellom 
de fl este hullene. Bortsett fra 
Krokhol gård er det knapt et hus 
å se på runden. 

Hullene er lagt på en måte 
som gir virkelig sjelero, bortsett 
fra noen sportslige utfordringer 
med stor vanskelighetsgrad. 

God kondisjon er nødvendig 
på Krokhol, men for dem som 
av helsegrunneller latskap vil 
fraktes på hjul, står fem golf-
biler til disposisjon.

Det er lett å forstå at banen
om vinteren er et ønskested 
for skiløpere, ikke minst fordi 
Skiforeningens løypenett er så 
fl ott vedlikeholdt at det i 1995 
av Akershus Fylke ble kåret 
som et mønster for andre.

BEVER I LOGOEN

KUNSTIGE DAMMER: Krokohol har 
bygget ti mål med kunstige dammer. 

Den største ligger ved hull 9, og er
med på å gjøre skogsbanen enda mer 

naturskjønn.

FOR TRAFIKKSKADDE
– Jeg ble møtt med stor velvilje
da jeg henvendte meg til 
Krokhol Golfklubb og spurte om 
jeg kunne få lov til å introdusere
golf for våre medlemmer, sier
Sonja Wold i Landsforeningen
for Trafi kkskadde, avdeling Follo.
Hun er selv et aktiv medlem
av klubben.

Med midler fra Helse og reha-
bilitering ble det kjøpt inn en
golfbil som har fast base i klub-
ben og brukes til å frakte golf-
frelste medlemmer av forenin-
gen rundt banen. Tiltaket er
meget populært og mange av
foreningens medlemmer er blitt
entusiastiske golfspillere. De
ser med glede frem til de
dagene Sonja tar dem med på
en hyggelig golfrunde.

DYP ROUGH: 
Roughen kaller kjøkkensjefen denne 
salaten til 89 kroner.

Paradisi “svarte skauen”
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LITT HISTORIKK

Noen meter senere er bilen parkert ved 
siden av en fl ott drivingrange med full 

aktivitet rundt den engelske proen Keith 
Dudman, som har et verdensnavn som køl-
lemaker. En grusvei peker mot en høyde og 
gården Krokhol. Navnet skjemmer ingen, men 
skal visstnok enten komme fra sammenset-
ningen navnet Knut og en haug, eller at den 
lokale Åli-elva gjør en sving i nærheten. Så, på 
den andre siden av høyden, åpner det seg 
et utsyn over et lite golfparadis med velstelte 
greener og fairwayer, en idyllisk dam og glade 
golfentusiaster. Dette var førsteinntrykket Norsk 
Golf fi kk på sommerbesøk for å lage et nytt 
bidrag til Klubben i mitt hjerte. Det så ut til å 
være en svært passende tittel på en report-
asje fra Krokhol Golfklubb.

5 PÅ TOPP
Enebakkveien 640
1404 Siggerud
Tlf. 64 85 77 90
Faks 64 85 77 99
Daglig leder: Jan Ole 
Ormseth
Greenkeeper/grunnei-
er: Tom Rune Larsen
Pro og køllemaker: 
Keith Dudman
Arkitekt: Graeme 
Webster
18-hulls skogsbane, 
par 69, 5147 meter fra 
gul tee, 4243 meter fra 
rød. Fem par-3-hull, 11 
par-4-
hull, to par- 5-hull.
* Driving Range
* Puttinggreen
* 9hulls pitchinbane
* Rikholdig proshop
Greenfee: kr 200 / 
250 - hverdag / helg, 
golfbil kr 300
Medlemskap: Spille-
rett kr 5000, årsavgift 
kr 4450
Restaurant: Første-
klasses kjøkken med 
blant annet lasagne, 
salater, pizza og 
snitsel.
800 medlemmer.

Veibeskrivelse: 
Ligger i Ski kommune, 
og fra Oslo sentrum 
fi nnes to valg: Enten 
kjøre Ekebergtun-
nelen / Svartdalstun-
nelen til Ryenkrysset, 
E6 til REO-anlegget og 
ta mot Enebakk og 
følge Enebakkvien til
du kommer til skiltet
Krokhol Golf (18 km 
og ca. 18 minutters 
kjøring).
Alternativt ta E18
(Mosseveien) mot 
Sverige og ta av ved 
skilting Enebakk/Hol-
mlia. Deretter følge 
Ene-bakkveien til det 
samme skiltet (21
km og 21 minutters 
kjøring).
Andre baner innen 15 
km: Grønmo (9), Op-
pegård (18), Ski (9) og 
Østmarka (18)

KROKHOL GK

Eiendommen tilhørte 
Mariakirken fra rundt 

1500-tallet. Siden den 
gang har det vært 
gårdsdrift der Krokhol 
nå ligger. Fra 1940 ble 
gården forpaktet av 
Berhard Edvardsen,
bestefar til dagens 
eier Tom Rune Larsen. 
Sammen overtok 
de gården i 1983 og 
dermed vardet duket 
for golf.

Det begynte med 
en drivingrange. 

Den ble tilsådd med 
timotei og plenfrø. I 
1989 ble det åpnet 
en 9-hullsbane rundt 
gården. Den ble hjem-
mebane for 
Østmarka Golfklubb. 
De hadde sin siste 
sesong her i 1995, da 
klubben fl yttet noen 
kilometer østover. 
Dermed ble grunnlaget 
lagt for Krokhol Golf-
klubb.

I 2001 begynte byg-
gingen av dagens 

18-hulls-bane. Den sto 
ferdig høsten to årse-
nere. Årets sesong er 
den andre med full drift 
og antall spilte runder 
i 2005 var allerede i 
begynnelse av august 
kommet opp i cirka 
15 000.

GOLFKUNST: Daglig leder Jan 
Ole Ormseth viser stolt frem et 
bilde av hull 13, som henger 
i klubbhuset sammen med 
andre lignende malerier fra 
forskjellig av banens hull. 
Maleriene ble laget av kunst-
neren Lincoln Rowe før banen 
ble bygget for at arkitekten 
skulle kunne vise oppdrags-
giverne hvordan han hadde 
planlagt banen i detalj.

KLUBBENS NØKKELFIGURER:
 Til venstre Tom Rune Larsen i
dobbeltrollen som eier av 
Krokhol gård og greenkeeper 
og i bilen daglig leder Jan Ole 
Ormseth.

GLAD GJENG: Klubbens pro og køllemaker med verdensry,
Keith Dudman, (med blå cap bak 50-skiltet) sammen
med en del av klubbens medlemmer samlet til fi njustering
av teknikken på den fi ne drivingrangen.

Det er ikke vanskelig for daglig 
leder Jan Ole Ormseth og gård-
bruker og greenkeeper Tom Rune 
Larsen over en kaffekopp plukke 
ut klubbens «Fem på topp» argu-
menter for å presenteres i serien 
Klubben i mitt hjerte.
1. Klubben har skapt et sosialt, 
hyggelig og uformelt miljø for 
både medlemmer og besøkende. 
Etter fl ere besøk virker det som de 
har lyktes 100 prosent.
2. Banen er en fl ott og utfor-
drende skogsbane i naturskjønne 
omgivelser med både rikt dyreliv
og små dammer. Den vedlike-
holdes etter alle kunstens regler. 
Terrenget er jomfruelig, uten
bebyggelse og sjenerende veier
3. Klubbens engelske pro og 
køllemaker Keith Dudman har 
verdensry. På den imponerende 
kundelisten står blant annet 
varehuset Harrods, prins Andrew, 
kongen av Marokko, tidligere 
president George Bush, sr., Vijay 
Singh og selvfølgelig Krokhols 
medlemmer og andre interes-
serte.
4. Restauranten er i hendene på 
golfentusiasten Gunnar Meltzer 
med 20 års fartstid på Continen-
tals kjøkken. Han tryller frem retter 
som trekker til seg gjester, også fra 
nærliggende klubber.
Disse salatene bærer det velklin-
gende navnet «Roughen», og er 
et sunt og velsmakende måltid 
med smør og brød til 89 kroner. 
Det kan varmt anbefales av Norsk 
Golfs utsendte medarbeider.
5. Krokhol holder et prisnivå som 
gjør det mulig for alle å spille golf. 
Besøkende slipper unna med 
200 kroner for en 18-hulls runde 
på hverdager og 250 i helgene. 
Innmeldelse og kontingent holder 
også et moderat nivå sammen-
lignet med andre baner i Oslo-
området.


