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H
ei alle golfspillere og velkommen til
en ny sesong som allerede har
startet, og takk for det. Vi kan i år, i

motsetning til i fjor, for dere som husker så
langt tilbake, glede oss til fantastiske gree-
ner takket være det gode og mirakuløse ar-
beidet som Mikkel nedla i fjor vår.

nnn I fjor høst ble det nedsatt et strategi-
utvalg under ledelse av Jørgen Hestås som
har brukt tiden til å forfatte en ny strategi-
plan som ble vedtatt på årsmøtet. 
Det er fremlagt en ny prisliste som har til
hensikt å skaffe oss bedre rekruttering,
spesielt blant knøtter og juniorer. Men også
voksne som tar Veien Til Golf (VTG) kur-
sene har fått en bedre ordning med en prø-
vetid etter endt kurs før de kreves for full
betaling, nettopp for å forsøke å få dem
hektet på sporten og dermed øke medlem-
stallet. Vi har også tatt opp igjen nybegyn-
nerkomiteen i en litt annen form enn tidli-
gere. Det ble besluttet på årsmøtet å eta-
blere en VTG-komite med en koordinator
der Rune Svennevik har påtatt seg denne
rollen. Han skal ikke gjøre alt arbeidet selv,
men det er behov for et stort antall instruk-
tører som skal hjelpe til i denne komiteen. 

nnn Alle etablerte spillere kan melde seg
inn i denne forhåpentligvis store gruppen
av medhjelpere. Alle disse skal få et grunn-
kurs i instruktørrollen av Jarle, og det vil
også være til nytte for de fleste etablerte
også. En egen instruks for denne komiteen
er oppslått i klubbhuset. Hjelp oss å holde
på de nye og alle andre som vil ha hjelp og
meld dere på til Rune.

nnn Utdrag av aktivitetsplanen for inne-
værende år vil bli slått opp i klubbhuset og
skal vise styrets prioriteringer på alle regis-
trerte oppgaver. Klubbens økonomi vil alltid
være styrende for de prioriteringer som tas.
Her vil aktivitetene være beskrevet og med
tilhørende tidsplan og navn på ansvarlig
person for disse. Status på fremdriften skal
oppdateres jevnlig. 

nnn Det blir jobber for alle i komiteer,
hull-ansvarlige, Grevlingane og enkelt per-
soner som har sagt seg villig til å gjøre en
innsats. Følg med på oppslaget og meld
dere på der det trengs hjelp eller der dere
har spesiell interesse av oppgavene som
skal gjøres.

nnn Nå skal også utslagsstedene skifte
navn fra farger til nummer. Dagens gule ut-
slag skal hete 48 og det røde 40. Dette
gjenspeiler at banen er henholdsvis 4800
meter lang fra gult og 4000 meter fra rødt.
Men glem fargene for fremtiden. Det skal i
tillegg utpekes 2 nye utslagssteder for hvert
hull slik at det blir 4 utslag for hvert hull. Det
tas sikte på å ha et utslag foran dagens
røde, og et utslag bak dagens gule, hvis
mulig. Det er tenkt å arrangere en storstilt
dugnad for å utpeke de rette stedene.
Turneringskomiteen, banekomiteen, Jarle
og Mikkel selvfølgelig, og andre som kan
tenke seg å ha innspill på disse plassering-
ene er velkommen til å delta. Da jeg selv er
formann i den Regionale Dommergruppa
på Agder, som teller 19 dommere til sam-
men, vil disse bli innbedt til denne dugna-
den, og vi tar også mål av oss å måle ba-
nen fra de nye utslagstedene og klargjøre
for slope-rating av alle utslagssteder for
begge kjønn. 

nnn Når det også i den nye turnerings-
modulen i Golfbox er åpnet for å kunne
kombinere en 18 hulls runde med 2 x 9 hull
fra forskjellige utslagssteder og fortsatt
være handicaptellende, så åpner dette for
16 forskjellige kombinasjoner for variasjon
mellom første og andre 9 hulls runde. Det
blir også mulig å arrangere både 9 og 18
hulls turneringer samtidig. Hvordan disse
utslagstedene skal realiseres er også et
økonomisk spørsmål. Finner vi stedene så
kan vi klare oss i lang tid med matteutslag
inntil vi har råd til noe bedre.

nnn Jeg vil også minne om at i år skal
ALLE registrere seg i Golfbox før runden.
Dette er beskrevet på internettsiden av
Steinar Vatnedal.

nnn Så det ser ut til å bli et spennende
år med mye nytt og vi trenger også å tenke
på at vi må ta vare på de som er nye med-
lemmer slik at vi får beholde disse. Det er
kort og godt medlemmer vi lever av.

nnn Da vil jeg til slutt håpe at vi i styret
og i komiteer kan klare å gi alle medlem-
mene en økt entusiasme slik at vi kan etter-
leve vårt eget motto «Mandal Golfklubb, et
godt sted å være».

Åpningstider 
2014  

Klubbhuset

Våre
hoved-

samarbeids-
partnere
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15. april – 20. juni
Mandag stengt
Tirsdag – onsdag 12:00 – 18:00
Torsdag – fredag 12:00 – 17:00
Lørdag – søndag 10:00 – 15:00

21. juni – 17. august
Mandag - fredag 10:00 – 18:00
Lørdag – søndag 10:00 – 16:00

18. august – 5. oktober
Mandag stengt
Tirsdag – onsdag 14:00 – 18:00
Torsdag – fredag 14:00 – 17:00
Lørdag – søndag 10:00 – 15:00

Eventuelle endringer på grunn av
vær og turneringer vil bli opplyst
om på  www.mandalgk.no

Kafeteria og 
proshop

Lederens hjørne

Egil Svenneby

1. En av landets fineste golfbaner

2. Golf er mosjon og sosialt samvær i flott natur

3. Klubben med det gode og inkluderende miljø

4. Aktive grupper for knøtter, juniorer, damer og seniorer med opplæring, konkurranse, 
turer og sosiale tilbud

5. Møt vår PRO Jarle Liland 

6. Flott klubbhus med kafé, PROshop, garderober, møtelokaler og stor uteterrasse

7. Bli medlem du også! Se hvordan på side 4

Spill golf i Mandal!

Komite som skal ta vare på nye spillere:

”Veien til golf” - VTG komiteen

På generalforsamlingen ble det vedtatt å
danne en ny komite som skulle ta vare på
nye spillere, og spillere med lite spillerer-

faring, for at disse skal finne seg til rette i klub-
ben, mestre spillet og bli aktive golfspillere.
Komiteen er en videreføring av «nybegynnerko-
miteen» som vi husker for noen år siden. Som
leder av VTG-komiteen er valgt Rune
Svennevig.

Komiteen ledes av en VTG-koordinator som
rapporterer direkte til klubbens styre, koordine-
rer sine aktiviteter med klubbens pro og som
står for den praktiske gjennomføringen av VTG-
kursene. Erfarne spillere er alltid velkommen
som medlemmer av komiteen. I skrivende
stund har 8 medlemmer stilt seg til disposisjon
som instruktører og det er intet tak på antall
medlemmer.

VGT-komiteen komiteens medlemmer må alle
gjennomføre et forenklet instruktørkurs som ar-
rangeres av klubbens pro. Dette er nødvendig
for at VTG-medlemmene skal ha basiskunnska-
per om praktisk golfspill for å kunne fylle rollen
som instruktører ved spill sammen med nye
spillere. Kurset holdes i løpet av en ettermiddag
og inneholder også litt om regler og etikette og
kompletteres med et eget notat som skal tjene
som en huskelapp.

Det vil bli satt opp faste tider der nye spillere
kan få spille sammen med en VTG-instruktør.
Det skal være maks 3 nye spillere sammen
med instruktøren i ballen og alle skal spille run-
den. Dog skal det være slik at kommer en VTG-
instruktør på banen, har han både rett og plikt
til å invitere med nye spillere eller enslige spil-
lere som ikke har noen å spille sammen med,

med på en runde.

Ved spill på banen skal nybegynnerne selv vel-
ge hvilket utslagssted de ønsker å spille fra og
instruktøren skal benytte samme sted. Ønsker
nybegynnerne forskjellig utslagssted er dette
OK. Instruktøren velger da et av disse to ut-
slagssteder. Det skal ikke spilles Stableford
med poengtelling når man er VTG-instruktør
sammen med nye spillere. Hvis det oppstår si-
tuasjoner under spillet der instruktørens kunn-
skaper kan være til hjelp, skal det avklares på
forhånd om den nye spilleren ønsker dette. Det
skal alltid spilles etter golfreglene, men ligger
ballen dårlig til anbefales det å flytte ballen slik
at spillet kan fortsettes på en bedre måte. Det
må samtidig gjøres oppmerksom på at dette
ikke er lov under turneringer eller HCP-tellende
runder. Der er det heller ikke lov å gi råd under
spillet.

For å slutte slik jeg begynte: Komiteens viktig-
ste oppgave er å ta vare på nye spillerne og
ikke minst suge tak i de spillerne som er i ferd
med å gli ut av klubben, slik at de blir golfere og
forblir medlemmer i klubben.

Tekst og foto: Bjørn Bakke

Les mer om ”Veien til golf”,

side 4 og side 20!

Leder av VTG-komiteen, Rune Svennevig
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Oppslagstavla

Ny golfspiller?
”Veien til golf”-kurs i 2014 i Mandal GK

26.+27. april, 24.+25. mai, 14.+15. juni, 26.+27. juli, 23.+24. august og 
27.+28. september

I år blir det helgekurs to dager sammenhengende, 
lørdag og søndag • Alle dager fra kl. 10-16  

Pris: Voksen kr. 1000. Student kl. 500

Bestilling av golfrunder
Årsmøtet har besluttet at vi skal innføre obligatorisk bestilling av gol-
frunder på Golfbox i år. 

Dette kan gjøres på flere måter. Man kan bestille tid hjemme fra på inter-
nett, på kiosken uten for inngangen til klubbhus og i proshop når den er
åpen. Det er også apper til mobiler som kan installeres, disse er greie å
bruke. 

Har man bestilt tid og kommer til banen, skal man bekrefte at man er
kommet. Dette gjøres i proshop eller på kiosken på utsiden. Her bruker
man Gobexkortet eller Golfkortet. 

Drivingrange
Når vi bruker Gobexkortet på drivingrangen vil det gi rabatt på baller.
Man betaler forskudd. For å få ladet opp kortene går man i proshop, be-
taler og får ladet det antall bøtter man har betalt for. Når man skal bruke
kortet går man til ballautomaten, viser kortet til kortleseren og man får en
bøtte baller. Man kan se på et display hvor mange bøtter man har igjen.
Prisen vil være: kr. 100 – 5 bøtter, kr. 200 – 11 bøtter, kr. 500 – 30 bøtter,

kr. 1000 – 70 bøtter. Knøtter og juniorer får halv pris.  

Golfkortet og Gobexkortet
Her vil jeg prøve å vise forskjellen på disse kortene, det er nok en del
som blander disse og hva vi kan bruke disse til:

Nye kontingentsatser

På årsmøtet 17. februar ble det vedtatt nye kontingent satser for 2014. 
Satsene er som følger:

• Hovedmedlem : kr. 1400.-
• Bi-medlem : kr. 1100.-
• Studenter : kr. 1400.-
• Junior : kr. 1100.-
• Knøtt : kr.   500.-
• Passive : kr.   600.-
• Familiemedlemskap  : kr. 2500.-
• Spillerett : kr. 2600.-
• Årsgreenfee : kr. 2700.- (for medlemmer
av andre klubber)

Det er nå mulig å dele opp kontingent og spillerett i månedlige
innbetalinger med autogiro.
Juniorer, studenter og knøtter kan spille fritt på banen, mens ho-
ved- / bi-medlemmer må betale kr. 250.- for hele dagen og
kr.150.- for 9 hull i greenfee.

Hoved- / bi-medlemmer kan betale spilleravgift på kr. 2600.- for å
spille ”gratis” på banen hele sesongen.
Denne avgiften kan også betales ved at man oppnår samlet kr.
3000,- ved og samler greenfee gjennom sesongen. Spør etter
kort i proshopen for å skrive opp alle rundene du spiller på ba-
nen. Når dette er oppnådd, kan man få et spilleretts merke hos
damene i proshopen for å spille ”gratis” resten av sesongen.

Alle som har betalt kontingenten og spilleretten må hente et klis-
termerke i proshop som skal limes på baksiden av medlemstag-
gen og bæres godt synelig når man er på banen.

Det vil i år bli enda mer synelige ”golfverter” på banen som skal
ha oppsyn med om vi oppfører som vi skal og om avgifter er be-
talt. Vil også minne om at det ikke tillatt å spille på banen etter
31. mars uten å ha betalt kontingent og greenfee.

Golfkortet: Dette kortet er det N.G.F. som gir ut og er et kort som viser at
man er medlem av en golfklubb. Dette kortet skal vises på oppfordring
når man er ute eller skal ut å spille golf på en bane. Det kan også brukes
når dere skal legge inn scoren etter en golfrunde og når dere skal bekref-
te som markør.  Kortet kan ikke brukes i utlandet, skal dere utenlands,
må dere inn på hjemmesiden til  N.G.F. for å skrive ut legitimasjon. Dette
kortet er også bundet opp mot medlemsregisteret, er ikke kontingenten
betalt, får dere ikke bestilt spilletider på andre baner. 

Gobexkortet er et kort som klubben betaler ekstra for å ha tilgang på. Det
er dessverre ikke så mange klubber som har dette i Norge enda, vi håper
at flere klubber ser de store fordelene med dette systemet. Det vi bruker
det til i dag er scorekort, adgangskort, påfyllingskort for bruk til driving-
rangen. Alle som bruker det til scorekort og går en hcptellende runde får
hcp automatisk korrigert i Golfbox hvor den rette hcp´en ligger. Dette gjel-
der alle, fra hcp 54 og nedover. Man har også mulighet til å se statistikk
for alle rundene vi har spilt.
Hvis kortene blir ødelagt eller mistet kan disse bestilles nye i proshop el-
ler ved å kontakte (st-vat@online.no) De koster kr. 100,- pr. stk og blir be-
stilt når dette beløpet er innbetalt.

Golfheftet
Mandal Golfklubb har også i 2014 et samarbeid med Golfheftet. Et sys -
tem som gir ca. 25000 golf spillere rett til å spille på vår bane en gang i
sesongen for halv greenfee.
Samme mulighet har vi for å spille alle de andre 415 banene hvor
klubbene samarbeider med Golfheftet. Det er 56 klubber som er med i
Norge.
Du kan kjøpe Golfheftet i proshopen for kr. 450. Da kan du spille så
mange baner du har lyst til for halv greenfee. Spiller du mer enn to baner,
sparer du allerede penger.
Forrige sesong valgte mang golfspillere å benytte seg av Golf heftet, og
dermed få mulighet for å velge mellom 600 baner i Norge, Danmark,
Sverige, Tyskland, Spania og Portugal  til halv greenfee. 
Se www.golfhaftet.se for mer informasjon.

Mulig å bruke Autogiro
Nå blir det mulig å betale kontingent og spillerett med AUTOGIRO dette
blir et tilbud til alle medlemmer. For å benytte seg av dette må man inngå
en skriftelig kontrakt med golfklubben med varighet for et år. Kontrakten
kan sies opp etter et år med en måneds oppsigelse. Eksempler for kon-
tingenter med spillerett er: Kr. 339.- for hovedmedlemmer og kr. 310.- for
bi-medlem pr. måneden. Hvis dette er av interesse, ta kontakt med pro
eller 

st-vat@online.no

Klubbhandicap -54
På Golftinget ble det vedtatt å innføre klubbhandicap. Dette for at spillere
som ennå ikke har oppnådd EGA-handicap (36 eller lavere) skal kunne
registrere sine resultater i Golfbox og kunne se sin utvikling i form av
nedskrivning. 
I Mandal vil vi kunne bruke Gobex-kortet som igjen vil bli registrert i
Golfbox. Skal dere spille på andre baner som ikke har Gobex må dere
bruke Golfkortet. Klubbhandicap er ikke et offisielt handicap og må ikke
forveksles med EGA-handicapet. 
Klubbhandicap går ned fra 54 til 37 og uttrykkes i heltall. Justering fore-
tas med hele slag, kun nedover. 
For at en selskapsrunde skal være handicaptellende, må man meddele
markøren at man vil spille en handicaptellende runde, før runden startes.
Man må også bestemme om man skal spille 9 eller 18 hull før runden
startes. Resultatet skal snarest mulig etter runden registreres i Golfbox.

Personlig profil
Er det noen som ønsker personlig profil må dere sende E-post adressen
deres til  st-vat@online.no så vil dere få tilbake en kode med brukernavn
og passord.

Dette kan brukes til:
Bestille starttider på mange golfbaner i Norge, Danmark og Sverige.
Man kan gå inn på egen klubb å se resultater fra de turneringene som er
spilt.
Se startlisten etter at turneringen er satt opp.
Legge inn score fra spilte runder i utlandet,
legge inn ny adresse for Norsk Golf.m.m.

Man må gå inn på www.golfonline.no og her kan dere se hva dette dreier
seg om.
Det er nå mulig å dele opp kontingent og spillerett i månedlige innbeta-
linger med autogiro.

Juniorer, studenter og knøtter kan spille fritt på banen, mens hoved- / bi-
medlemmer må betale kr. 250.- for hele dagen og kr. 150.- for 9 hull i gre-
enfee.
Hoved- / bi-medlemmer kan betale spilleravgift på kr. 2600.- for å spille
”gratis” på banen hele sesongen.
Denne avgiften kan også betales ved at man oppnår samlet kr. 3000,-
ved å samle greenfee gjennom sesongen. Spør etter kort i proshopen for
å skrive opp alle rundene du spiller på banen. Når dette er oppnådd, kan
man få et spilleretts- merke hos Robin i proshopen for å spille ”gratis”
resten av sesongen. Spør etter kort i proshoppen. Alle som har betalt
kontingenten og spilleretten må hente et klistermerke i proshop som skal
limes på baksiden av medlemstaggen og bæres godt synelig når man er
på banen. Det vil i år bli enda mer synlige ”golfverter” på banen som skal
ha oppsyn med om vi oppfører som vi skal og om avgifter er betalt. Vil
også minne om at det ikke tillatt å spille på banen etter 31. mars uten å
ha betalt kontingent og greenfee.

Greenfee
Greenfeen blir som i fjor. 
Gjester: 
For hele dagen: Voksne kr.300.- Junior kr. 150.- 
For 9-hull: Voksne kr. 200,- Junior kr. 100.- 
Medlemmer uten spillerett:
For hele dagen: Voksne kr.250.- 
For 9-hull: Voksne kr. 150,-

Flerrunders-kort

I år vil vi selge et flerrunders kort med 10 eller 20 ni-hulls runder. Kortet
vil koste henholdsvis kr. 1200.- og kr. 2000,- og kan kun kjøpes og bru-
kes av medlemmer. Kortet kan brukes av husstandens medlemmer.
Kortet er gyldig til 31. mars påfølgende år. Beløpet som brukes kan inngå
som nedbetaling for årsgreenfee (kr. 3000.-)

1. Når du kommer til banen skriver du deg inn i greenfee boken for med-
lemmer. Her skriver du navn, dato og hvor mange runder du skal spille.

2. Ta en tagg skriv nummer, dato og om du skal spille 1 eller 2 runder.
Fest taggen godt synlig på baggen.

3. Skriv dato og antall runder i flerrunders- kortet.

Hvordan komme i kontakt
med Mandal Golfklubb?

n Ring Klubbhuset 382 60 031 eller 
Steinar Vatnedal 911 07 549

n kontakt@mandalgk.no

n www.mandalgk.no aklubben 
a innmeldingsskjema

n Postadresse: Postboks 352, 4513 Mandal

n GPS-adresse: Valleveien 19, 4513 Mandal

Klubbhuset
Mandal golfklubb
382 60 031
kontakt@mandalgk.no

Kontorhjelp
Mette Erklev
976 64 686
mette.erklev@sogne.kommune.no

Pro
Jarle Liland
402 90 280
jarleliland@me.com

Head greenkeeper
Mikkel Møller Schou
477 57 976
mikkelschou75@gmail.com

Hovedstyret:

Leder
Egil Svenneby
916 42 143
conaval@online.no

Nestleder
Steinar Vatnedal
911 07 549
st-vat@online.no

Styremedlem
Britt Andersen
995 97 228
bra@lindesnes.kommune.no

Styremedlem
Rune Svennevik
952 05 272
rsvennev@online.no

Styremedlem
Tom Petter Olsen
934 03 962
tompetter@trygg.no

1. varamedlem
Raymond Tørressen
917 93 330
rt@bgruppen.no

Regnskapsfører
Jan Roald Ruud
901 65 581
janroaldruud@gmail.com

Komitèledere:
Valgkomite
Selmar Johanessen
404 00 410
selmar@advokathuset-sor.no

Kontrollkomite
Wenche Nome
476 48 060
wenk-n@online.no

Seniorkomite
Anna Eikestøl
997 11 811
eikestoe@online.no

Damekomite
Anne Rita Meberg
951 75 354
meberg@farsundadvokatene.no

Juniorkomite
Se Vallerøffen på nett
mandalgk.no
382 60 031

Turneringskomite
Tor Sverre Bentsen
911 72 485
tshb@online.no

Banekomite
Arve Askildsen
979 94 239
ar-ask@online.no

Informasjonskomite
Oddbjørn Eikestøl
901 34 125
eikestol@online.no

Nettredaktør
Bjørn Bakke
901 22 827
bjorn47@live.no

Sponsoransvarlig
Tom Petter Olsen
934 03 962
tompetter@trygg.no

Mandal golfklubb

Kontaktinformasjon 
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TURNERINGSPROGRAM 2014

A
lle turneringer spilles i henhold

til Golfreglene, NGFs Lov og

bestemmelser og lokale regler. 

Turneringskomiteen forbeholder seg

retten til å endre programmet.

De fleste turneringer vil i år starte kl.

10.00. Som i fjor må vi i turneringer

med shot-gun start begrense antall spil-

lere til 52. Spilleren skal være regis-

trert senest 30 min før start. For sent

fremmøte for registrering medfører

startforbud. Eventuelle reserver fra på-

meldingslisten får da spille.

Orientering før start ved shot-gun start

kl. 09.40.

Ved registrering må gyldig golfkort vi-

ses. Ikke gyldige kort medfører start-

forbud. Dette gjelder alle turneringer.

Fravær fra påmeldt turnering uten ak-

septabel grunn eller ikke meldt fra før

påmeldingsfristen går ut, vil gi straff i

form av turneringskarantene på første

etterfølgende turnering.

Startkontingenten for turneringer over

18 hull blir for det meste: kr. 200,- for

voksne og kr. 50,- for juniorer. Ca en

fjerdedel av de startende i hver klasse

premieres. Det gjøres spesielt opp-

merksom på at medlemmer fra andre

klubber og våre egne medlemmer som

ikke har betalt for spillerett, skal i til-

legg betale greenfee. Dersom ikke an-

net er nevnt spiller herrer fra gult og

damer fra rødt utslag.

Alle spillere med over 36 i hcp spiller

på handicap 36.

Turneringer i parentes på terminlista

spilles ikke på Valle Gård.

Vi oppfordrer alle til å bestrebe seg

på å holde god spillehastighet. Det er

en gruppes ansvar å holde følge med

gruppen foran. Hvis den ligger et

helt hull etter og sinker gruppen

bak, bør den invitere gruppen bak

til å gå igjennom. Dette gjelder alle

turneringer. Plukk opp ballen der-

som du ikke kan få poeng på hullet.

Det vil komme oppslag om bestem-

melser ved spill på bane.

Turneringsbestemmelser for den enkel-

te konkurranse vil komme som opp-

slag og vil bli utdelt/opplyst om før

start.

Damegolf hver tirsdag med eget

opplegg. Fra kl. 18.00 til 20.00 (17.00

til 19.00) har damene ”fortrinnsrett” på

banen. (Greenfee spillere (ikke klubb-

medlemmer) har alltid fortrinnsrett).

Seniorgolf hver torsdag hele se-

songen med eget opplegg. Start kl.

10.00 (Greenfee spillere (ikke klubb-

medlemmer) har alltid fortrinnsrett).

BerryAlloc`s  Onsdagstour
spilles hver onsdag fom. 7. mai tom.
24. september (ingen onsdagsturnering
i juli), det spilles 9 hull Stableford.
Det er mulig å spille til sammen 16 tur-

neringer, hvorav de 9 beste teller i

sammendraget.

Det spilles i 2 klasser:  

Damer / herrer med hcp 18,4 eller min-

dre spiller slagspill. (Nettoscore)

Damer / herrer med hcp 18,5 og over

spiller Stableford.

Spillere i Stablefordklassen kan velge

utslagsted, gult eller rødt 

Alle fortsetter ut sesongen i den klas-

sen de startet i.

Startkontingent pr. turnering er kr. 50,-

(må være betalt før start), men delta-

kelse for hele sesongen kan betales

med kr. 500,- som en engangs sum.

Gobex-kort skal brukes som scorekort.

Det blir to starttider med shotgun start

hver onsdag. Første start kl. 10.00 og

andre start kl. 18.00. f.o.m. onsdag

3.september start kl. 17.00.

Påmelding på lister kan skje frem til 30

minutter før start.

Det vil bli premieutdeling for den beste

poengsummen uansett klasse fra forri-

ge onsdag og nærmest pinnen foran

turneringen.

Premiering sammenlagt for sesongen

vil bli foretatt i eget medlemsmøte me-

dio oktober.

Premieringen til 1/4 av de beste i hver

klasse som har spilt minst 9 runder.

Sponsor: BerryAlloc, Lyngdal

RuneRune Cup spilles fra 20.mai,

serie spillet skal være ferdig spilt til

17.august kl. 21.00, cup spillet begyn-

ner 21. august og skal være ferdig med

finale før 19.oktober kl.18.00

Arrangeres over 9 hull Scramble, duell.

Startkontingenten: kr. 500,- pr.lag. 

Torsdag 1. mai: Lindesnes-

Vårsleppet.
Shotgun start kl. 10.00. Registrering

før kl.09.30. Maks 52 spillere.

Spilleform: 18 hull Stableford.

Valgfritt utslagsted.

Startkontingent: senior kr.200,-, junior

kr.50,-. Klasser: damer og herrer.

Premieringen til minst 1/4 av de beste i

hver klasse.

Sponsor: Lindesnes Avis.

Lørdag 10. mai:

Flaggturneringen - Lyngdal

Open.
Ordinær start kl.10.00. Registrering se-

nest 30 minutter før start Spilleform:

Flaggturnering.

Startkontingent: senior kr.200,-, junior

kr.50,-. Klasser: damer og herrer.

Premieringen til minst ¼ av de beste.

Søndag 25. mai: Klubbkamp

Mandal - Kvinesdal 
Shotgun start kl. 10.00. Registrering

før kl.09.30. Spilleform: 18 hull

Stableford.

24 deltaker fra hver klubb, de ti beste

fra hver klubb teller i sammendraget.

Startkontingent: Senior kr. 200,-. Jr. kr.

50,-.

Lørdag 14. juni:

Kvalifisering til Nordea Pairs
Shotgun start kl. 10.00. Registrering

før kl. 09.30. Spilleform: 18 hull

Fourball Stableford med 9/10 spille-

handicap. Startkontingent senior

kr.200,-, jr. kr. 50,-. Nordea premierer

vinnerparet. Lokal premiering til

minst1/4 av deltaker parene. Herrer

spiller fra gult utslagsted og damer

spiller fra rødt utslagsted. En klasse.

Parene kan være mixed. Gyldig golf-

kort må fremvises før start. Ingen unn-

tak fra denne bestemmelsen kan god-

tas. En av spillerne i paret kan være ju-

nior (fylle 13 år eller mer i 2013).

Vinnerparet er kvalifisert til delfinale i

turneringsområde Sør-Vestlandet.

Herfra er de fem beste parene kvalifi-

sert til Norgesfinalen. For å gå videre

må begge i paret ha EGA

Turneringshandicap

Sponsor: Nordea

Lørdag 21. juni: Pink Cup
Første shotgun start kl. 13.00.

Registrering senest 30 minutter før

start 

Spilleform: Scramble. 18 hull + lengste

drive hull 6 og nærmest flagg på hull 2. 

Startkontingent kr. 200,- pr. stk.

Premieutdeling under kveldsarrange-

ment. (Spillere kan delta i turneringen

uavhengig av deltakelse på kveldsar-

rangementet og ”vice versa”).

All inntekt går til Kreftforeningen

Sponsor: Wilson

Lørdag 2. august: Agder

Tour 
Juniorturnering 

Søndag 3. august: Kjettingen

Open
Shotgun start kl. 10.00. Registrering

før kl.09.30. Maks 52 spiller.

Valgfritt utslagsted.

Spilleform: 18 hull Stableford, + lengst

drive hull 9, nærmest flagget hull 1. 

Startkontingent: senior kr.200,-, jr. kr.

50,-. 

Nøsted Kjetting AS sponser premie-

ringen til minst 1/4 av de beste i hver

klasse.

Sponsor: Nøsted Kjetting AS

Lørdag 16. august: Best

Married Lovers
Shotgun-start kl. 13.00. Registrering

før kl.9.30.  Spilleform: 18 hull green-

some. 

Hcp 1/2 av partnernes sammenlagte

spillehandicap. 

Startkontingent kr. 300,- pr. par.

Premieutdeling under arrangement om

kvelden.

Lørdag 23. august og søndag

24. september:

Klubbmesterskap
Ordinær start med eventuell pause etter

9 hull. Første start kl. 09.00.

Registrering senest 30 min før start. 

Spilleform: 18 hull slagspill lørdag.

Alle går videre til 18 hull slagspill søn-

dag, 

Startkontingent: senior kr.200,-, jr. kr.

50,-. Damer spiller fra rødt utslagsted,

herrer fra gult utslagsted. Klasse junior

(damer eller herrer) til og med fylte 19

år. Klasse damer: fra fylte 20 til og

med fylte 49 år. Klasse senior damer:

fra fylte 50 til og med fylte 59 år.

Klasse eldre senior damer: fra fylte 60

år. Klasse herrer: fra fylte 20 til og med

fylte 54 år. Klasse senior herrer: fra

fylte 55 til og med fylte 64 år. Klasse

eldre senior herre: fra fylte 65 år.

Angitt alder gjelder for hele det kalen-

deråret spilleren fyller år.

Premieringen til minst1/4 av de beste

seniorene i hver klasse og 1/3 av junio-

rene.

Søndag 8. september: By-

kamp Kristiansand - Mandal 

Søndag 14. september: KM -

fourball
Ordinær start kl. 10.00. Registrering

før kl. 09.30. 

Spilleform: 18 hull Fourball Stableford

med ¾ spillehandicap. Startkontingent

senior kr.200,-, jr. kr. 50,-. Herrer spil-

ler fra gult utslagsted og damer spiller

fra rødt utslagsted. En klasse.

Premiering til minst1/4 av deltaker pa-

rene.

Søndag 5. oktober:

Neglebiteren
Shotgun start kl. 10.00. Registrering

før kl.09.30. Maks 52 spillere.

Spilleform 18 hull Stableford. 

Valgfritt utslagsted.

Startkontingent: Senior kr. 200,-. Jr. kr.

50,-. Klasser: damer og herrer.

Premieringen til minst1/4 av de beste i

hver klasse.

Sweco Mec Match Play 2014:
1. Runde: 15. mai – 8. juni,   2. Runde:

9. juni – 29. juni.  3. Runde: 30. juni –

10. august, 4. Runde: 11. august-7. sep-

tember 5. Runde: 8. september – 21.

September

Dame og herreklasse. Startkontingent

kr. 200,-. Startkontingent må være be-

talt innen trekningen kl. 18.00 søndag

12. mai, ellers ansees personen som

ikke påmeldt. Matchene settes opp et-

ter loddtrekning. Ingen hcp-justering.

Matchene skal spilles innen de angitte

datoene for hver runde. Begge spillerne

har samme kontaktansvar. Blir spiller-

ne ikke enige om spilletid, skal mat-

chen spilles kl. 18.00 siste dag i perio-

den. Hvis ingen møter diskvalifiseres

begge spillerne. Hvis en møter alene

går spilleren videre på walk-over. Hvis

en spiller på forhånd vet at hun/han

ikke har anledning til å spille, skal

hun/han underrette sin motspiller.

Motspilleren går videre på walk-over

og dette SKAL føres på spilletablået

før tidsfristen har utløpt for å ha gyl-

dighet.

Det er vanlig i match play at taperen

fører resultatet i spillertablået. 

Premieringen til minst1/4 av de beste i

hver klasse.    Sponsor: Sweco,

Mandal
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Egils regelnøtt  01-14

Det er vanskelige spillefor-
hold med mye vind, og en
spiller som ikke kjenner ba-
nen veldig godt er i tvil om
hvilke køller han skal velge.
Han tar derfor kun 1o køller
med seg i baggen som han
overlater til sin caddie. I til-
legg er han så lur at han ber
en kamerat om å ta med seg
8 andre køller for å ha et ut-
valg å plukke av senere.
Etter å ha spilt 3 hull vinker
han på sin kamerat og kom-
pletterer sitt køllevalg med
ytterligere 4 køller til maksi-
mum tillatt antall 14. Er dette
lov, og hvis ikke hvilken re-
gel brytes og hvor mange
straffeslag har spilleren på-
dratt seg?

Det er ingen straff.

Han får 4 straffeslag. 

Han får 8 straffeslag.

Riktig svar:

Han får 8 straffeslag.
Først får han straff for å
ha hatt mer enn 14 køl-
ler da de som ble tatt
med av hans kamerat
også teller med. Han
har brutt regel 4-4a der
straffen er 2 straffeslag
for hvert hull han har
hatt for mange køller,
men maksimum 4
straffeslag. I tillegg har
han brutt regel 6-4 med
å ha 2 caddier samti-
dig. Straffen for dette
er som for regel 4-4a;
maksimum 4 slag.
Tilsammen blir dette 8
straffeslag for å være
en luring. Se decision
4-4a/16

Endringer i golfregler 2014

Det er ingen ny regelbok i år,
men som alltid hvert annet
år, så får vi en ny utgave av

”Decisions on the rules of golf». Til
stor glede for oss dommere.

Det er som ikke store endringene
for 2014 og 2015, men noe småt-
teri er det alltid.

For det første så presiseres det at
maurtuer skal være GUR med spil-
leforbud og fritak skal tas. Etter
norsk lov så er maurtuer fredet og
skal betraktes som miljøvernområ-
der, selv om de ikke er merket slik
eller er merket som GUR. Finn
nærmeste punkt for fritak og dropp
innen 1 køllelengde men ikke nær-
mere hullet. Skulle en finne en
maurtue i et vannhinder, så skal
fritak tas som beskrevet men en
må droppe i hinderet, alternativt

utenfor hinderet med 1 straffeslag.
Det skal tas fullt fritak for både leie
og slagstilling.

Så har vi alle disse elektroniske
duppe-ditter og hva som kan gjø-
res med disse. Avstandsmåler er
tillatt dersom det står i klubbens lo-
kale regler. Men har disse av-
standsmålerne ulovlige funksjoner
så er straffen for brudd på regel
14-3 diskvalifikasjon. Kompass er
blitt lovlig da dette kun viser faktis-
ke forhold og ikke kan være til
hjelp. Avstandsmålingsutstyr kan
være GPS basert eller lasermå-
ling. Disse kan da ikke inneholde
funksjoner som kan hjelpe spille-
ren som å vise høydeforskjeller,
vindretning eller vindstyrke eller
temperatur. 

Smart-telefoner er et problem da

disse stadig blir stappet fulle av
komplekse apper og funksjoner.
Vater-visning er tilgjengelig men er
forbudt. Telefonen kan fortsatt bru-
kes til å ringe med, og den kan be-
nyttes som baneguide eller score-
kort, men funksjoner som kan hjel-
pe spilleren i hans valg av køller er
forbudt. Regelverket som forklarer
hva som er lov eller ikke ved disse
smart-telefonene blir stadig utvidet
og mer komplisert for hvert år. Vi
som dommere sjekker ikke funk-
sjoner på avstandsmålingsutstyr,
men dersom en annen spiller me-
ner at det er benyttet ulovlige hjel-
pemidler av en annen spiller, så
må vi sjekke dette. Det enkleste
hadde vært om smart-telefoner ble
forbudt uansett hvilke funksjoner
de måtte ha og bare tillate reine

avstandsmålere som kun
viser avstander. Dette vil
nok komme om ikke så
lenge da det blir for kom-
plisert å kontrollere at dis-
se er innenfor regelver-
ket.

Så har vi en presisering
som vi er veldig lite plaget
med ved spill på Valle.
Dersom tv-tittere har
avansert videoutstyr der
de kan kjøre repetisjoner
på hendelser på golfba-
ner og der finner ut at en
spiller har brutt en regel,
så skal ikke dette lengre

tas hensyn til. Dersom hendelsene
ikke var synlige for det blotte øyet
men kun ved bruk av avansert tek-
nikk så er det ingen straff eller
disk. Dette gjelder i situasjoner der
ballen har beveget seg så lite at
spilleren ikke ser det der han står
over ballen. Eller der spilleren be-
rører noen få sandkorn i sin bak-
sving i en bunker.
Som sagt, vi er lite plaget av slike
hendelser.

Tekst: Egil Svenneby

Det er farli`det!

Golf er generelt en ufarlig sport, spesielt når det tas hensyn til sikkerheten
for andre og følger gjeldende regler for varsling og «å tenke bakover» ved
plassering av baggen for å varsle andre om at det fortsatt er spillere innen
rekkevidde for gruppen bak.

Men så kan det skje at ballen havner i nærheten av en huggorm, et jord-
vepsebol eller svaner med unger. Huggormer er i tillegg fredet i Norge og
skal ikke drepes på grunn av en golfball eller andre årsaker. Jordveps har
vi hatt noen ganger på forskjellige steder på banen, og disse skal en heller
ikke spøke med. Svaner med unger kan være veldig aggressive og ikke
hyggelig å få i leggene eller verre tilliggende «steder». 

Golfreglene tillater fritak for slike farlige situasjoner ved fridropp som for
GUR. Finn nærmeste punkt for fritak ikke nærmere hullet og langt nok
unna den farlige situasjonen og dropp innen 1 køllelengde fra dette punk-
tet. Om nødvendig kan ballen erstattes med en ny dersom det er for farlig
å hente den opprinnelige ballen. Ikke ta noen sjanser med helse og hel-
bred for en golfballs skyld.

Tekst: Egil Svenneby

K
omiteen har gjennomgått
årets turneringsprogram
og det avviker ikke meget

fra siste års opplegg. Det skal
gjennomføres en total gjennom-
gang av banemerkingen før på-
ske med turneringskomite, ba-
nekomite, greenkeeper og
dommere tilstede. Egil
gjennomfører et kurs om turne-
ringsorganisering lørdag 26.
april. Turneringskontoret flytter
ned i kontorlokalet i kjelleren for
alle årets turneringer. Det presi-
seres at for FirmaCup skal det
spilles etter gjeldende slagspill-
regler og at det alltid skal spil-
les 9 hull. Når det gjelder
MatchPlay skal det spilles med
fullt handicap.

Tekst og foto: Bjørn Bakke

Disse sørger for 
turneringsavviklingen i klubben

Fra venstre: Alf Ljosland, Leif Kåre Hindersland, Tor Sverre Bentsen (leder), Jan Roald Ruud, Egil Svenneby (møterett som leder

Mandal Golfklubb), Steinar Vatnedal. Ikke tilstede Wenke Nome, Gunnar Førsund, Thor Håkon Føreland.
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TURNERINGSOVERSIKT MANDAL GOLFKLUBB 2014 
TURNERING TID ANSVARLIG 

Lindesnes avis-Vårsleppet Torsdag 1.mai Henrik Ranudd 
Tor Sverre Bentsen 
Jab Roald Ruud 

Lyngdal Open (flaggturnering) Lørdag 10. mai Leif Kåre Hindersland 
Alf Ljosland 
Steinar Vatnedal 

Mandal – Kvinesdal(klubbkamp) Søndag 25.mai Thor Håkon Føreland 
Wenke Nome 
Tor Sverre Bentsen 

Nordea Pairs Lørdag 14. juni Steinar Vatnedal 
Alf Ljosland 
Leif Kåre Hindersland 

Pink Cup Lørdag 21. juni Henrik Ranudd 
Wenke Nome 
Jan Roald Ruud 

Kvalifisering Lag NM Lørdag 28. juni Gunnar Førsund 
Agder Tour Lørdag 2.august Wenke Nome 

Thor Håkon Føreland 
Henrik Ranudd 
+ juniorkomiteen 

Kjettingen Open Søndag 3.august Henrik Ranudd 
Alf Ljosland 
Leif Kåre Hindersland 

Best Married Lovers Lørdag 16.august Steinar Vatnedal 
Klubbmesterskap  Lørdag 23.august 

Søndag 24.august 
Turneringskomiteen  

KM Fourball Søndag 14.september Jan Roald Ruud 
Thor Håkon Føreland 
Steinar Vatnedal 

Neglebiteren Søndag 5.oktober Henrik Ranudd 
Tor Sverre Bentsen 
Wenke Nome 

 

• Alle turneringer begynner kl. 10.00 
• Førstemann på lista er turneringsansvarlig for dagen 
• Ved forfall må den enkelte skaffe «vikar» 

I tillegg kommer: 

! Damegolf tirsdager med foreslått start 6.mai 
! Berry Alloc onsdagsturnering med foreslått start 7.mai 
! Seniorgolf torsdager med foreslått start 8.mai 
! Fredagsscramble hver 14.fredag med foreslått start 9.mai 
! Sweco Mec Match Play med 1.runde 15.05.-09.06. 

 

 

• Alle turneringene begynner kl. 13, med unntak av
Pink Cup og Best Married Lovers som begynner kl. 13
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Mandal golfklubb:

Rolig årsmøte 2014 Seniorgolfere – vel møtt!

Torsdag 8. mai er det
oppstart for seniorgol-
ferne i 2014. Vi øn-

sker alle seniorer (damer
over 50 og herrer over 55)
velkommen til ny sesong.
Utslag kl. 10.00 og start-
kontingenten er fortsatt 
kr. 20. Møt opp i litt god tid
for registrering.

Så satser vi på varierende
spilleformer og konkurrerer
om lengste drive på hull 6
og nærmest flagget på 
hull 2.

Etter runden samles vi på
klubbhuset til premieutde-
ling, vinlotteri, kaffe og Bea-
vafler.

Til dere som ikke har vært
med tidligere og lurer på
hvordan vi har det i senior-
golfen; Møt opp, bli kjent
med andre spillere og tren
deg opp til litt bedring av
ferdigheter. Men viktigst: 
Plei helsa!

Vi har det hyggelig og sosi-
alt både på banen og etter
runden!

Den tradisjonelle senior-
turen planlegger  vi å gjøre
fra 18. eller 19. august – til
Danmark!
Tør vi satse på Løgstør i
år? Dette kommer vi tilbake
til!

Spilleplan for 2014:
08.05. Scramble
15.05. Stableford
22.05. Stableford
05.06. Scramble
12.06. Stableford
19.06. Stableford
26.06. Scramble
Ferie
07.08. Scramble
14.08. Stableford
21.08. Stableford
28.08. Stableford
04.09. Scramble
11.09. Stableford
18.09. Stableford
25.09. Scramble

Vi tar forbehold om 
endringer i spilleform.

Årets styringsgruppe:

Anna Eikestøl (leder) 
mob. 997 11 811
eikestoe@online.no

Aase Olsen (kasserer)
mob. 909 48 804
aaseolsen6@hotmail.com

Arnar Egeland
mob. 917 99 803
arnar.unni@gmail.com

Svein Sivertsen 
mob 905 11 513
svegsi@online.no

Vel møtt til 
torsdagsgolfen!

Anna, Aase, 

Arnar og Svein

Foran starten på en torsdagsrundeÅ
rets årsmøte ble avholdt 17. fe-
bruar med 36 medlemmer tilste-
de i rolige former uten de store

diskusjoner eller kampsaker. Etter de
vanlige godkjenninger og gjennom-
gang av styrets og de forskjellige ko-
miteers årsberetninger kunne Jan
Roald Ruud presentere regnskapet.
Det viste driftsinntekter på kr.
3.228.701 og driftskostnader på kr.
3.167.576. Med finansutgifter på kr.
223.486 ga det et underskudd på mi-
nus kr.162.361. Regnskapet ble god-
kjent, og med det vedtatte budsjett
skal styret forsøke å snu driften i
2014 til et knapt overskudd på kr.
35.763,-.

Handlingsplanen for 2014 og videre
2015-2018 ble presentert av Jørgen
Hestås og Gunnar Førsund for deret-
ter å bli godkjent. Største nyvinning er
at alle skal være registret i Golfbox før
de går ut og spiller på banen. Se hele
handlingsplanen på Mandal
Golfklubbs hjemmeside.

Organisasjonsplanen ble godkjent og
dermed skal det opprettes en «Veien
Til Golf» komite (VTG) som i særlig
grad skal ta seg av nybegynnerne i
klubben. Reviderte lover for Mandal
Golfklubb ble godkjent (æresmedlem-
skap).

Kontingenter og medlemsavgifter ble
godkjent med små endringer fra
2013. Helt nytt av året er at man kan
betale medlemskap og deretter klip-
pekort på greenfee for 20 ni-hulls al-
ternativt 10 ni-hulls runder for kr.
2.000 / kr.1.200. 

Sak fremmet av medlemmer ang.
dugnadsavgift for dem som ikke job-
ber dugnad, falt mot 2 stemmer.

Da valgene startet sa Mette Erklev
takk for seg som leder av Mandal

Golfklubb og Egil Svenneby ble en-
stemmig valgt som den nye lederen.
Når det gjelder leder og medlemmer i
de andre komiteer henvises til klub-
bens hjemmesider.

Tekst og foto: Bjørn Bakke

Det nyvalgte styret for 2014. Fra venstre Tom Petter Olsen, Steinar Vatnedal, Britt

Andersen, Rune Svennevik og leder Egil Svenneby. Varamann Raymond Tørresen var

ikke tilstede på årsmøtet.

Spillelista settes opp

Foto: o.e.

Foto: o.e.
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Damekomiteen satser offensivt 

12

På bildet fra venstre: Berit Halvorsen, Anne Grete Nøding, Anne Rita Meberg (leder) og Jenny Simu

D
amekomiteen legger opp til et spennende
og variert program i 2014 og det er full fart
med dame dagene fra tirsdag 6. mai og ut
gjennom hele sesongen med en liten hvil i
fellesferien. Vi arrangerer både lagscram-

ble og interne turneringer, og vårens høydepunkt er
”JENTESLEPPET” 27.mai. Tradisjonen tro får vi be-
søk fra damene fra Kristiansand og Bjåvann og
Mandal-damene drar på gjenvisitt til begge baner i
løpet av sesongen. Kanonhyggelig og meget sosialt.

Til alle turneringer er det nå påmelding i golfbox eller
man kan ringe en i komiteen om man ikke har tilgang
til internett. Til de ”vanlige dame dagene” er det bare
å møte opp tirsdag kl. 17.30. Programmet finner du
på klubbens nettside.

Høstens store happening blir en weekend-tur siste
helg i august. I flere år har vi lagt denne turen til

Kragerø, noe som har vært svært vellykket. Vi forsø-
ker det samme i år også – kjempesosialt – bli med du
også hvis du er kvinne. Mannfolka får bli hjemme og
spille på Valle.

Vi er veldig heldige som har ei aktiv damegruppa i
Mandal golfklubb. Det er viktig for klubben og viktig
for det gode miljøet. Vi ønsker at damene skal ha et
tilbud hvor alle kan være med, både nybegynnere og
spillere som har vært med en stund. Damedagen
skal være et tilbud hvor først og fremst golf skal være
sosialt. Vi skal ha det gøy og vi skal benytte golfrun-
dene til å lære av hverandre og oppmuntre hveran-
dre til godt og morsomt golfspill. 

Vel møtt alle damer til en sosial og hyggelig runde på
tirsdager!

Tekst: Anne Rita Meberg  Foto: Bjørn Bakke

Viktig oppgave for banekomiteen:

Få skikk på driving rangen
Den første og største oppgaven til banekomiteen

blir i år å få skikk på driving rangen så raskt som
mulig. Det gjelder overbygget med sine takren-

ner, den resterende steinsettingen og ikke minst få det
nye nettet hengt opp på en god måte. 

Deretter å vurdere å benytte restene av det gamle net-
tet i enden eller på venstre side av rangen. Rangen er
en viktig inntektskilde så dette arbeidet har prioritet.
Silen i dammen som er banens vannreservoar går sta-
dig tett og Mikkel synes ikke det er like behagelig å
bade ved hver rensing. Derfor er tømming og rensing
av dammen nødvendig snarest mulig. Banekomiteen
har overtatt ansvaret for å få dette gjort raskt. Det ge-
nerelle vedlikeholdet på de enkelte hull er overlatt til
hullansvarlige og «Grevligane» tar forfallent arbeid i
samarbeid med Mikkel. Banekomiteen vi ha et utstrakt
samarbeid om arbeidsoppgavene på banen.

Tekst og foto: Bjørn Bakke Fra venstre: Rune Vetås, Arve Askildsen (leder) og Reidar Uppsaker. 
Kurt Andersen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

På golfklubben

En gjeng med golfspillere er samlet i gardero-
ben. En mobiltelefon ringer, og en mann svarer
den u høyttalermodus, mens han snører sko-
ene sine. Alle andre kan dermed lytte til samta-
len !
Mann: - Hallo !
Kvinne: - Hei kjære, det er meg. Er du i klubben
?
Mann: -Ja !
Kvinne: - Jeg står på Aker brygge og har funnet
en skjøøønn lærjakke. Den koster bare 7.500,-
kr. Er det OK at jeg kjøper den? Mann: - Ja da,
naturligvis, hvis du liker den så godt, så ...
Kvinne: - Siden jeg har deg der, så var jeg også
innom Mercedes for å få montert en ny stjerne.
De hadde akkurat fått inn 2012-modellen, og de
hadde en kjempestilig sort SL500. Akkurat en
sånn jeg alltid har ønsket meg !
Mann: - Hva kostet den?
Kvinne: - 2.200.000,- i standardutgaven !
Mann: - OK, så kjøp den da, men til den prisen
må du få med vinterdekk !
Kvinne: - Tusen takk, kjære. Du er nå søt og.
Så var det bare en ting til. Det huset vi så på i
fjor er til salgs igjen til 10.500.000,- kr Mann: -
OK, tilby dem bare 10 mill kr. De vil de sikkert
akseptere ! Hvis ikke så gi dem de siste
500.000,-. Det er jo en OK pris ! Kvinnen: - OK.
Vi sees senere. Jeg elsker deg !
Mannen: - Ha det bra. Jeg elsker deg også !
Telefonsamtalen slutter. Alle de andre mennene
i garderoben stirrer måpende på ham, inntil
mannen sier med et stort smil:
- Er det noen som vet hvem som eier denne
telefonen?

Førekortet

Jeg blei stoppa av politiet, i en kontroll, og den
ene betjenten, mente bestemt at jeg var full, så
jeg måtte svare på noen spørsmål, som skulle
avgjøre om jeg var påvirket, eller edru.
Politimannen: - Hvis du kjører på en vei, og mø-
ter to lys, hva er det da?
- En bil, svarte jeg.
- OK. Men er det en Volvo, Audi, eller
Merscedes?
- Hakke peiling, svarte jeg.
- Du er full, svarte han. Jeg rystet lett på hodet,
og så nok litt overrumplet ut..

- Men om du møter ETT lys da, spurte han.
- Antageligvis en motorsykkel, svarte jeg.
- OK. Men er det en Honda, BMW, eller en
Suzuki?
- Hakke peiling, svarte jeg.
- Du er full, sa han igjen.
Nå blei jeg litt forbanna, og stilte denne egenrå-
dige snørrvalpen, et spørsmål:
- Om du ser et kvinnfolk, på et hjørne, med net-
tingstrømper, lårkort, høy-helte sko, og masse
makeup, hva kan det da være?
- Haaa, sa politimannen, det er selvfølgelig en
prostituert!
- Riktig, svarte jeg. Men er det din kone, datter
eller mor?
Da røyk førerkortet...

Liten plass i himmelen

Det var begynt å knipe med plass i himmelen,
så St.Peter hadde fått beskjed om å kun slippe
inn dem som hadde lidd en grusom død. Tre
menn kommer bort til himmelrikets port og
St.Peter lukker den første inn og ber ham for-

klare hvordan han døde.
– Jo ser du, jeg bodde i 25.etasje, og da jeg
kom hjem i dag, lå min kone i sengen ved høy-
lys dag. Jeg fikk selvfølgelig straks mistanke
om at hun hadde hatt herrebesøk. Jeg kikket
dermed under sengen, i skapet og hvor man el-
lers pleier lete, men uten å finne ham. Jeg gikk
da ut på altanen, og der hang drittsekken etter
fingertuppene over kanten. Grepet av raseri
banket jeg løs på fingrene hans uten at han
slapp taket, jeg for inn og hentet hammeren, og
banket løs igjen. Han falt da ned, men landet i
en busk og overlevde. Jeg gikk og hentet kjøle-
skapet og kastet det etter ham, og det døde
han av. På grunn av opphisselsen fikk jeg hjer-
testopp og døde altså.
Det måtte St.Peter innrømme var en fæl måte å
dø på, så han ble sluppet inn. Så kom den nes-
te inn...
– Jo, ser du, jeg bodde i 26.etasje, jeg tar hver
dag 25 armbøyninger og 20 hoppeøvelser ute
på min altan. Men i dag da jeg var i gang med
mine hoppeøvelser datt jeg over kanten på alta-
nen. Jeg klarte dog å gripe fatt i rekkverket i 25.
etasje. Etter det kom det en galning og banket
løs på fingrene mine, jeg skriker selvfølgelig om
nåde, men han løp inn og hentet en hammer,
og banket videre til jeg slapp. Jeg landet heldig-
vis i en busk, og lå der uten å kunne bevege
meg, men jeg var i live, og det var det viktigste.
Dessverre var det ikke nok for galningen, så
han kastet et kjøleskap etter meg, og det døde
jeg av.
Det var en fæl omgang, så han slapp også inn.
Så blir det den tredje og siste manns tur.
– Nå hvordan døde du da? spør St.Peter.
– Ja, det er en litt pussig historie dette her. Men
prøv å forestille deg følgende: Jeg sitter splitter
naken og gjemmer meg i et kjøleskap.

Har du hø rt den fø r...
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D
et var med stor spenning jeg en fre-
dag morgen satte bena i gulvet,
grytidlig! Vi hadde et fly å rekke, må

vite. Jeg skulle på min aller første tur med
Norsk Senior Golf, til Spaniens land, sam-
men med Anne Rita og Kjartan fra Mandal
Golfklubb og ellers 60 – 70 andre gamle
golfere fra hele landet.

Innsjekkingen på Kjevik gikk bare så alt
for sent, og det var ikke mange sekun-

dene å gå på før flyet taxet ut av regnet
på Kristiansand Lufthavn. Så via sluddet
på Gardermoen til destinasjon Alicante. Vi
landet tidlig på ettermiddagen og var vel-
dig klare for lunch, men det viktigste først;
jeg ringte Einar og Bente. De hadde leilig-
heten full av arbeidere, men ville gjerne at
vi kom på besøk senere på ettermidda-
gen. Etter en liten lunch på flyplassen tok
vi taxi til Mar Menor Golf og Spa Resort.
For et flott sted! Det var helt greit at dette

skulle være hjemmet vårt den neste uken.
Siden det er litt smått med flyavganger fra
Kjevik til Gardermoen på lørdager, hadde
vi reist en dag før resten av seniorgolferne
skulle ankomme, så da benyttet vi anled-
ningen til å besøke andre.

Vi besøkte mandalsgolferne Bente og
Einar denne  kvelden. Einar kom og hen-
tet oss, og vi ble med til han og Bentes
nye kryp-inn. En utrolig flott leilighet med
en fabelaktig utsikt. Vi kom ikke tom-
hendt, må vite, vi hadde med boblevin
kjøpt på Gardermoen og pyntet med det
vi fant av brukbart til sånt på hotellrommet
(dusjhette, hårstrikk og diverse). Takk for
at vi fikk komme på besøk, håper vi kan
komme igjen, for vi oppførte oss jo gan-
ske fint.

Siden vi hadde inntatt residensen på Mar
Menor før resten av gjengen fra NSG,
hadde vi tid til en innspillsrunde på banen
også på lørdagen. Ingen skal si at å være
på golftur er noe form for slaraffenliv, vi
startet dagen omtrent før hanen fikk gnidd
sukaten ut av øynene, og vi fikk årets før-
ste golfrunde i korte bukser. Det var en
del vind, men lite visste vi at det skulle bli
verre. Runden ble sånn passe bra, men vi
klarte å gjøre den interessant ved å spille
om en flaske Cava. Moro å spille golf
igjen!

Seniorgolfere fra hele landet var på plass i
løpet av ettermiddagen, og det hele ble
sparket i gang med en felles middag på
kvelden. I dagene som kom hadde vi tre
innspillsrunder, og deretter tre dager med
turnering. Første runde gikk på Mar
Menor, vi kjente jo banen litt etter å ha
spilt den allerede, men det hjalp jo ikke i
det hele tatt. Men så var det jo vind denne
dagen også! 

Påfølgende dag dro vi til El Valle – og da
fikk vi virkelig erfare at den vinden vi had-
de hatt på Mar Menor, det var ikke rare

vinden! På El Valle blåste det rett og slett
hatter og høy, og sikkert ville hunder. Med
andre ord: Svært krevende å spille golf i
stiv kuling! Og dagen derpå ble ikke noe
bedre, stiv kuling på Condado De Alhama.
Det var godt dette var innspillsrunder.
Og så begynte alvoret, første turnerings-
dag i 2014, i en helt ny setting;
Seniorgolfen! Banen var La Torre, en litt
intim og kort bane (par 68). Hyggelig, men
vanskelig nok, siden det var bra med vind
denne dagen også, og at banen er full av
vannhindere og bunkere. De store resulta-
tene uteble, det vil si; det ble nokså høye
tall, men det er jo ikke så positivt i slag-
spill.

Andre konkurransedag gikk på Alhama,
og det var en helt annen opplevelse å
spille den banen- uten stiv kuling. Det
samme gjaldt for El Valle den siste dagen,
det var nesten ikke vind, og solen strålte.
Ja, ikke for det, sol hadde vi hver dag, så
vi klarte å opparbeide et lite sokkeskille
rundt anklene.

Hele turen ble avsluttet med en felles mid-
dag, sammen med mange nye golfvenner,
og med premieutdeling. Dessverre uten
representanter fra Mandal GK på pallen,
men vi kommer sterkere tilbake ved en
senere anledning! For det å reise på tur
med Norsk Senior Golf igjen, det ser jeg
virkelig for meg. Det var et bra opplegg,
og veldig mange hyggelige mennesker.
Banene var topp å spille på, selv om det
ennå ikke var blitt spesielt grønt på fair-
wayene. Greenene var superraske og
svært krevende. Bunkerne var en kilde til
både frustrasjon, bannord, og tap av troen
på eget bunkerspill. Og det var mange av
dem, fryktelig mange!

Etter å ha spilt fire forskjellige baner på
turen, var vi tre fra Mandal litt uenige om
hvem som var nummer 2, 3 og 4, men vi
var alle enige om at El Valle var en klar
nummer 1! Kan det være at vi som til van-
lig spiller på Valle Gård, følte oss litt eks-
tra hjemme der?

Tekst og foto:Mette Erklev

Fra Valle til El Valle
På tur med Norsk Senior Golf til Spania

Vi besøker Bente Jonassen og Einar Linkjendal

Anne Rita, Kjartan og Mette

Klubbhus, hotell og restaurant på Mar Menor

Idylliske Mar Menor

Vi likte best El Valle banen!
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Jarle som Pro og 
Damene i ProshoP og Kafeteria

E
tter to år på landeveien som
Norges Wilson-representant er
Jarle tilbake på timebasis som
pro i Mandal Golfklubb. For de
som ikke kjenner Jarle Liland er

han 34 år, Mandalsgutt, gift med Beth
Helen som han har Arian på 5 år og Louie
Olai på snart 1 år sammen med. Hele fami-
lien har bosatt seg på Ime. Jarle elsker golf
og Mandal Golfklubb siden han ble hektet
på golf i 1994 med medlemsnummer 45.
Han overtok som pro etter Frank
Humlekjær i 2004 og var pro til og med
2011. Etter meget godt salg av Wilson golf-
utstyr i proshop’en, fikk han tilbudet om å
overta ansvaret om å selge Wilson produk-
ter i hele Norge. Noe han sa ja til og selger
nå produktene fra Trøndelag og sørover.

På grunn av den økonomiske situasjon i
Mandal Golfklubb så ikke klubbens styre
seg i stand til å fortsette å ha en pro i full

stilling. Robin reiste hjem til Sverige og
Jarle kom på banen igjen. Han har kommet
til enighet med styret om en liten deltidsstil-
ling på timebasis, for på den måten å kun-
ne hjelpe klubben i sitt hjerte i en litt trykket
situasjon. Planen er å være tilstede hver
mandag og da utføre de oppgaver som har
dukket opp gjennom uka. Han skal ha pro-
timer, delta som trener for knøtter og junio-
rer, lede nybegynnerkurs og styre salget i
pro-shop og kafeteria. Han vil forsøke å ta
vare på sponsorer på en litt annen måte,
planlegger en opplevelsesdag med Jonas
Pettersson (spilt på Europatouren) og vil
forsøke å få til en eller flere golfturer med
Scotland som mål.

Salget i pro-shop og kafeteria vil i år bli
drevet av de fem avbildede damer. Jarle vil
gi dem full opplæring i pro-shop, samtidig
som de selv skal regjere på kjøkkenet med
et bedre tilbud av lettere retter og middager

enn vi tidligere har hatt. Det er også et håp
om at tidsbooking vil medføre mer besøk i
klubbhuset. Med andre ord mer folk, mer
salg og et økt sosialt samvær.

For ikke binde for mye kapital vil nok pro-
shopen på sikt få et noe smalere vareut-
valg samtidig som det legges betydelig
vekt på prisgunstige og lettsolgte produk-
ter. Mye kan skaffes og det er et håp fra
Jarle at pro-shopen brukes i større grad og
at nettkjøp og direkte import reduseres til
fordel for klubben. Vi går et spennende og
et økonomisk viktig år i møte, og avslut-
nings vis ønsker Jarle og damene oss hjer-
telig velkommen inn i klubbhuset og de fris-
telser det måtte bety i 2014.

Tekst og foto: Bjørn Bakke  

Head greenkeeper Mikkel: Ta vare på banen!

I
motsetning til forrige vinter har årets vinter vært meget snill
mot banen. Riktignok har det med hjelp av vinden vært opp
mot 170 cm snø på green 9 og en ufattelig våt ettervinter. Nå

når vi sitter og prater skinner sola på en blå himmel og banen be-
gynner å tørke. Det blir baneåpning før helgen (15.-16. mars), kan
Mikkel røpe. 

Det er kommet litt mose på noen av greenene, da særlig på 9-gre-
enen. Dette ser allerede ut til å begynne å lege seg selv, men
skjæring av greenene er snart på gang og da gjør sannsynlig na-
turen sin egen opprydding. Mikkel er ingen tilhenger av å bruke
sprøytemidler i tide og utide, da dette tar knekken ikke bare
mose, men også andre grønnsaker som trengs i faunaen på Valle.
Litt tilsetting av jern hjelper veldig bra mot mosen.

Hovedproblemene på banen ligger nok i tette dreneringsrør. Han
er litt oppgitt over at det ikke finnes tegninger på hvor disse ligger
slik at man enklere kunne ta tak og skifte dem ut. Nå må man
egentlig starte forfra og grave på nytt.  

Et motsatt problem finnes da været tørker opp banen og man
trenger at vanningsanlegget fungerer. Når vannstrålen faller er det
bare for Mikkel å få på seg shortsen og dukke i dammen. Filteret i
vårt vannreservoar er tett og det er ikke like festlig å bade hver
gang. Banekomiteen har nå påtatt seg ansvaret med å tømme og
rense dammen i våres. Den har ikke har vært tømt på flere år og
nå må det gjøres.

For øvrig er samarbeidet med banekomiteen bra, selv om Mikkel
kunne tenkt seg en bedre oppslutting om fellesdugnader på ba-
nen. Dog blir det lagt ned at stort arbeid av de personene som har
ansvar for de forskjellige hullene. Er det noen som har kapasitet til
å hjelpe til er det bare å kontakte Mikkel og han vil fordele dem på
de huller behovet er størst. Drivingrangen er banekomiteens an-
svar og den skal være klar med blant annet nytt nett til påske.

Nytt siste år var etableringen av Grevlingane. En gjeng, stort sett
av den eldre garde, som ønsker å gjøre en jobb på banen slik at
Mikkel og Arild fristilles fra en del arbeid. Grevlingane møtes 1. og
3. mandag i måneden kl. 09:30 for først å ha en liten prat sammen
med kaffen før det bærer ut på banen til faste samt nye oppgaver
fra Mikkel.

En siste oppfordring fra Mikkel er å ta vare på banen. Selvsagt å
legge oppslått torv tilbake på plass og ikke minst å reparere ned-
slagsmerker på green hvis du skulle klare å treffe denne. Ikke re-
parer bare dine egene skader på banen, men også andres som
kan bidra til å gjøre banen bedre. Han vil forsøke å finne bokser til
sand, jord og frø som kan plasseres på utsalgsstedene. Strekker
tiden til vil han og Arild starte oppbyggingen av faste, grønne ut-
slagssteder for nybegynnere og for de som ikke slår så langt.

Tekst og foto: Bjørn Bakke

Foto: o.e.

Jarle Liland Fra v.: Åse Olsen, Anne Grethe Nøding,  Aud Helland-Olsen, Turid Fyksen og Rose Jacobsen



1918

Med Carsten ute i golfverdenen...

W
ow, for en attraktiv bane å ha spilt på! Og
du har muligheten til det samme! Alt du
trenger å gjøre er å fly inn til Jacksonville

International i Florida, ta en kjøretur på 40 minutter
sørover ut til banen, betale noen kronasjer, så er
du i gang.

Å ha fått anledning til å spille på TPC Sawgrass
The Players Stadium Course var en aldeles fan-
tastisk opplevelse. Som de fleste vet er dette ba-
nen de spiller på om å vinne The Players
Championship, populært kalt ” The 5th Major”.
Akkurat dette er en fordel vi Golfere har framfor
mange andre idretter, at vi kan få spille på veldig
mange av de banene proffene spiller sine turner-
inger på. Vi kan ha fulgt dem flere år på TV for så
en dag å være der selv å spille på samme bane!
Det tror jeg mange fotballspillere kunne tenkt seg
om Wembley også! Men for de aller fleste blir det
kun med drømmen, mens vi Golfere kun trenger å
betale en sum penger og vips så er vi og spiller på
ikon baner rundt om i verden. 

Akkurat det var det et godt eksempel på nettopp
denne uken hvor vi hadde spilt på Bermuda (Mid
Ocean Club) onsdag. Fløy så ned til Florida på
torsdag og spilte i Miami på Doral ( Blue Monster)
og TPC Sawgrass ( Stadium Course) fredag og
lørdag.

Sistnevnte er en spesiell bane designet av den
kjente arkitekten Pete Dye. Her var det lurest å

ikke bruke driveren så ofte på de mange trange
fairwayene. Caddy var obligatorisk og gav oss tips
underveis, så vi følte oss virkelig som ”proffer”, og
noen godbiter var det. Det folk lurer mest på er
hvordan det gikk på den berømte øy- greenen,
hull 17, par 3. Der kan jeg med stolthet si at jeg
landet trygt på greenen og forble tørr, selv om
ballen rullet ut i greenkanten, altfor langt unna
flagget! Derfra gikk jeg I grunnen bare i lykkerus
og 3- puttet for bogey, og var selvfølgelig veldig
happy med det! Når jeg i tillegg klarte en birdie på
det korte par 4 hullet 12, var humøret på topp et-
ter endt runde!

Turneringen som gikk av stabelen her i fjor var det
en ikke ukjent herreman Tiger Woods som stakk
av med sin andre seier, 12 år etter sin første i
2001. Han ble med det syvende spiller til å vinne
to eller flere ganger i turneringens 40 årige histo-
rie. Dette markerte også hans 78 PGA tittel i hans
300 turnering. Statistikken viser at han også vant
sin 100 og 200 start. Tiden får vise om han spiller
og vinner sin 400 turnering...

Det mange har sett flere ganger på TV er hans leg-
endariske 19 meters putt, hvor kommentatoren
gjentatte ganger sier ”better than most” ”better
than most”, men det de fleste kanskje ikke vet er
at nettop denne putten er fra greenen på det 17
hullet, da han vant sin første seier her i 2001.
Derfor var det passende med fjorårets kommentar
at han var ” Tougher than most”, etter at han

hadde holdt unna spanjolen og svensken til ny
seier.

En annen klassiker fra denne banen er Hal
Sutton’s berømte utalelse etter å ha slått et 6 jern
165 meter inn på greenen på det aller siste hullet i
2000- turneringen hvor han sier: ”Be the right club
today!” Og riktig ble det etter at han senket putten
som ga han sin andre seier her, 1 slag foran Tiger
Woods.

Som en tradisjon på TPC Sawgrass blir nasjonal
flagget til årets vinner heist og forblir der til neste
nasjonalitet vinner. Det blir også gjort stas på vin-
neren ved at de printer bilde av ham på kom-
mende års skorkort. Velger du å ta turen, har du
også muligheten til å besøke World Golf of Fame i
St.Augustine, en ny 40 minutters kjøretur Syd av
TPC Sawgrass.

Dette er garantert en flott opplevelse uansett hvor-
dan det måtte gå ute på banen. Vi gikk ut som
første flight tidlig på morgenen med duggspor et-
ter ballen. Jeg hadde tatt på meg capén med
Sørlandsreklame: ”Klart mi kan” - etter å ha
skrevet meg inn i gjeste- og spillboka i det
gedigne klubbhuset. Stoltheten var stor etter at
Mandal golfklubb var skrevet inn i historiebøkene
der. Gjett om jeg gleder meg til å se årets turner-
ing!

Tekst og foto: Carsten Jacobsen

Fire i farten - på trening før sesongen
Tekst og foto: Bjørn Bakke

Hvor lenge har du spilt golf: Begynner nå på mitt fjerde år
Hvor ofte trener du: Trener ikke så mye, men prøver å spille banen 2
ganger i uka
HCP: 19,7
Deltar du på turneringer: Ja, forsøker å delta på klubbens turneringer
Hva er målet for 2014: Å bli så god at jeg kan delta på klubbmesterska-
pet
Hva kan bli bedre (savner man) i klubben: At økonomien blir bedre, da
puster klubben bedre

Hvor lenge har du spilt golf: Begynner på mitt fjortende år
Hvor ofte trener du: Vintersesongen er stort sett død, men 4 ganger
uken om sommeren
HCP: 11,9
Deltar du på turneringer: Ja, på alt i klubben pluss et par til
Hva er målet for 2014: Komme under 10 i HCP og spille banen på
under 80 slag
Hva kan bli bedre (savner man) i klubben: Savner et golftilbud når
snøen dekker banen

Hvor lenge har du spilt golf: Medlemskapet er vel blitt 6-8 år gammelt
Hvor ofte trener du: Første gang i år, burde bli oftere, men, men…….
HCP: 21,4
Deltar du på turneringer: Tidligere ja, men ikke i de siste år
Hva er målet for 2014: Å spille mer gol enn jeg gjorde i fjor
Hva kan bli bedre i klubben: Vi har en meget flott bane som passer til
mitt bruk

Hvor lenge har du spilt golf: Nærmer seg 13 år nå
Hvor ofte trener du: Spiller helst banen, men burde nok besøke driving-
rangen oftere.
HCP: 12,5
Deltar du på turneringer: Ja, absolutt på klubbens turneringer
Hva er målet for 2014: Å bli venn med driveren igjen. Nå stikker han
bare mot høyre
Hva kan bli bedre (savner man) i klubben: Bedre tee’er og bredere dri-
vingrange

Rune 
Vetås

Tom
Gabrielsen

Reidar
Uppsaker

Turid
Røksland
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Har du lyst til å begynne med golf?

Ingen eksamen, bare moro!

Golf er tiden du bør dele med andre,
for eksempelvis sammen familien.
Nå går alle golfklubber sammen om

å få deg og dine på banen gjennom å ar-
rangere kurs som egner seg for alle, uan-
sett om du er gammel eller ung. Med andre
ord kan hele familien spille golf sammen.

Alt for mange opplever det å skulle begyn-
ne med golf som en barriere, så dette har
vi endret på, sier Jarle Liland pro (trener) i
Mandal Golfklubb.

Golf er med sine 104.000 medlemskap en
av de største idrettene i Norge. Rundt
4.000 golfinteresserte melder seg årlig på
nybegynnerkurs for å lære om spillet.  I be-
gynnelsen er målet å bli kjent med golf,
finne seg til rette i klubbmiljøet og lære det
grunnleggende om teknikk, sikkerhet og
hvordan opptre på banen. 

26. og 27. april starter Mandal Golfklubb
det første av totalt 6 nybegynnerkurs i
2014, og det er forventet god oppslutning.
Det er igjen flere som ønsker å forsøke seg
med golf. Prisen er satt til kr. 1000,- for se-
nior og kr. 500,- for juniorer/studenter og
gratis for knøtter som er 12 år og yngre.
Kurset inkluderer 12 timers teoretisk og
praktisk opplæring, kursmateriell samt et
spesielt tilbud på medlemskap i 2014 av-
hengig av når kurset gjennomføres.
Vi har plass til 12 nybegynnere per kurs,

men alle skal få et tilbud om påmeldingen
viser flere, lover Jarle Liland. Golf er virke-
lig gøy og hele familien kan inkluderes. Alt
fra besteforeldre til barnebarns barn kan
spille og konkurrere seg imellom.

Grønt kort var tidligere et bevis på at en
spiller hadde gjennomgått teoretisk og
praktisk prøve. Dette er nå erstattet med
«Veien til Golf» som er et nybegynnerkurs
der sosialt samhold og praktisk trening er
hovedingrediensene. Her lærer man det
som skal til for å komme i gang med golf-
spillet og det er ingen eksamen. Men helt
uten forpliktelser blir det imidlertid ikke.

Til tross for at en golfrunde stort sett går ro-
lig for seg, er man avhengig av en mini-
mumskunnskap av regler, golfvett og ikke
minst hvordan man skal opptre med tanke
på egen og andres sikkerhet, påpeker
Jarle. Husk at en golfball går utrolig fort og
ikke alltid i den retning man ønsker.

Veien til Golf-kurset inneholder:
* innføring i golf over 12 klokketimer fordelt
på 2 dager hvorav mye av tiden tilbringes
ute på golfbanen.
* kursmateriell inkludert treningskort med
øvelser som enkelt kan gjennomføres på
egenhånd.
* eget opplegg for barn opp til og med 12
år.

Det er ingen obligatoriske prøver, hverken
teoretiske eller praktiske, og alle deltagere
skal få tilbud om oppfølging etter avsluttet
kurs av en egen, oppnevnt VTG-komite
hvor ett av medlemmene gjerne spiller ba-
nen sammen med deg.

Mandal Golfklubb er med sine knappe 600
medlemmer ett av de større idrettslagene i
Mandal kommune. Klubben holder til på
Valle Golfbane som er et 9 hulls golfanlegg
med tilhørende treningsfasiliteter. Foruten
aktive senior, dame og herregrupper har
klubben et aktivt juniormiljø som gjør seg
bemerket på konkurranser i Agderfylkene.
Hull 19 er klubbkafeen som er åpen hver
dag i sesongen og som tilbyr servering
både for golfere, turgåere og forbipasse-
rende i området.

Kontakt vår pro (trener) Jarle Liland, mob.
tlf. 402 90 280 eller besøk vår hjemmeside
www.mandalgk.no hvis du ønsker mer info
for å komme i gang eller se hva Mandal
Golfklubb står for. Vel møtt på Valle golf-
bane.

Tekst og foto Bjørn Bakke

Pro Jarle Liland instruerer håpefulle knøttespillere (Arkivfoto)

DAGENS 

PROTIPS FRA 

JARLE

Hvor kan vi spare flest slag på runden? Jo, fra
innspill til green og puttingen. Jarle er ikke i
tvil. Lær deg å kontrollere slagflaten på putte-
ren. Det er den flate siden av putteren som tref-
fer ballen og slår den i hullet. Merk ballen med
en strek slik at putteren treffer nøyaktig 90 gra-
der mot denne.

Oppstillingen er som standard, ballen midt
mellom bena, nesa over ballen, passive hånd-
ledd, albuene tett inn mot kroppen og dermed
blir pendelen med skuldrene en naturlig beve-
gelse for å få ballen i hullet. Verre er det ikke.
Klart onduleringen på greenene skaper utfor-
dringer, men husk: Ta deg tid og sørg for at
slagflaten på putteren treffer ballen 90 grader
på puttelinjen. 

Fremdeles problemer: Ta en pro-time og vi skal
få det i boks.

Tekst og foto: Bjørn Bakke
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Dame & Herrefrisør
Tlf. 38 25 66 70 - Faks 38 25 69 43

Spangereidveien 2B, 4520 Lindesnes

Hilsen Wenche, Trine, Sanna og Marlene

Åpningstider

Man - tir - onsdag 09.00 - 16.00
Tor - fredag 09.00 - 19.00
Lørdag kun etter avtale 09.00 - 14.00

lorca lorca, go go!

IVallerøffen har vi ofte presentert baner
som kan anbefales.  Den ene banen fi-
nere enn den andre, både her hjemme

og i utlandet. Og det er gode anbefaling-
er som vi kan ha nytte av som golfere!

-Anbefalinger meg her, anbefalinger meg
der, tenkte jeg. Kanskje jeg for engangs
skyld skulle snu litt på flisa og derimot
advare mot en bane. Dårlig gjort? Ja,
kanskje… Og så kan det jo godt være at
jeg, som en ussel golfer, følte at banen
var altfor vanskelig. Ja, det kan være noe
i det!

Likevel, jeg tar sjansen. Og merk deg, at
både Lilli og Svein Sivertsen, de to andre
som også spilte banen, var såre enig
med meg… Og Svein er som kjent meget
langtslående!

Vi må ned til Spania, til Costa Blanca-
kysten, nærmere bestemt noen mil sør
for Cartangena og litt inne i landet, for å
finne banen. Golfsenteret så flott ut på
bildene, og golfhäftet hadde banen med
på sin liste.

Temperaturen var god, men det blåste en
del, som det ofte gjør i Spania. Vi begyn-
te å ane urå, i det vi nærmet oss Lorca
Golf Resort & Spa. Landskapet bestod av
uendelig mange raviner med  høydefor-
skjell.

Vi startet med friskt mot på hull 1, ned-
overbakke med vann på venstre side og
liten green etter en tversgående kløft.
Her mistet jeg første ball, og de andre var
heller ikke fornøyde med situasjonen.
Frisk mot Antonius! Det vil nok gå bedre!
Trodde vi…

På hull to stilte to av oss på gul tee og så
framover. Hva i all verden? En dyp og vi-
iid ravine med landing ca. 150 meter
framme, og med kraftig motvind. Jeg
prøvde rød tee, men jeg hadde ingen
sjanse i havet til å nå fram.

Nå skal jeg ikke trøtte deg med altfor
mange negativer, men hullene ble stadig
vanskeligere og vi fulgte etterhvert score-
kortet til rødt utslag. Så oppdaget vi at
det også var utslag på orange tee, selv
om det ikke stod på scorekortet. Vi skjøn-
ner godt hvorfor. Selv fra orange tee had-
de vi kjempeproblemer med å finne bal-
lene igjen. 

Etter hull 9 gav vi opp. Det er for mitt
vedkommende første gang i min 15 årige
golfkarriere. Men merk: Mitt hadicap på
22,8 er såvist ikke mye å skryte av, og
lavhandicappere ville sikkert ha fått spen-
nende spill. Vinden som ødela mye, kom
fra alle retninger i dette ravinelandskapet,
men kan sikkert skape gode utfordringer
for dyktige golfere.

Hva så med fasilitetene for øvrig? Sikkert
ok. Vi så dem knapt, for vi var bare så
”fed up” av banen.

Golfsenteret så så fint ut på bildet, og det
stod skrevet: ”Since the official opening
day the course strengthened its position
as a favorites for professionals and ama-
teurs alike” OK! Kanskje denne ”jerimia-
den” fra meg kan oppfordre deg til å prø-
ve banen, for å se om du er enig meg
oss… 

Hvis du trives på Las Ramblas-banen
ved Campoamor, prøv denne, den er ti
ganger vanskeligere!

Lorca Lorca, go go!

Tekst: Oddbjørn Eikestøl

En golbane jeg ikke kan anbefale...

Offisielt bilde fra klubbens hjemmeside. Idyllisk og flott landskap, ikke sant? Men se nøyere på bil-
det og du vil øyne de mange raviner i spill.

Platearbeid / Mek. Verksted
4520 Lindesnes

Tlf. 915 16 382 • 915 16 383
sormek@online.no

Sommeren er ikke den samme hvis vi
ikke har spilt Strømstad Golfklubbs
bane en eller to ganger. Klubben

har en flott bane, flott klubbhus og meget
hyggelige ansatte både i klubbhus og på
det 19. hullet. Slik var det også for et par
år siden.

Dog skulle det vise seg at dagens spill ble
en spesiell opplevelse. Husker ikke riktig
på hvilket hull det er, men i forbindelse
med mye grove stein ved utslaget står det
et advarselsskilt at man ikke skal gå å tis-
se i buskene, hvis man ikke skal friste

skjebnen. Her bor ormene. Jeg kjenner jo
min kone og burde jo ikke vist henne skil-
tet som hun som vanlig overså. Men jeg
kunne jo ikke dy meg som den ektemann
jeg er. Et blikk på skiltet og hun var plutse-
lig halvveis ut på fairway. Hun liker ikke or-
mer og får fullstendig hetta. Jeg lot henne
finne sitt eget utslag og håpet hun roet
seg, men ektemannen var i øyeblikket
ikke høyt elsket. 

Etter et par hull videre stråler hun etter et
fantastisk, langt innspill som lander på
green. Tror nesten ikke jeg har sett dama

knalle til på et lignende vis og på toppen
av det hele lande på greenen nær pinnen.
Selv strevde jeg med å komme opp av en
bunker, men med et bra slag var jeg også
endelig på greenen. 

Bjørgs tur til å putte da hylet kom. På inn-
spillet hadde hun truffet en hoggorm som
lå og vrei seg på greenen. Hun hullet ikke
ut og ville bare hjem. Heldigvis var det
ikke langt til klubbhuset og noen berolige
dråper.

Tekst og foto: Bjørn Bakke

EN GOLFOPPLEVELSE:

Huggormene på Strømstad golfbane

+ = krise 
Huggormer har hørt at Bjørg er i området Bjørg går i forsvar!
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Spangereidveien 4, 4520 Lindesnes - Telefon 38 25 83 30  •  Faks 38 25 83 41
E-post:  post@ruud-regnskap.no

Torjusheigata 9, 4514 Mandal
Tlf. 38 27 15 60 - Faks 38 26 47 35
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Marnaveien 28 B, 4517 Mandal
Tlf. 38 26 23 91 - Faks 38 26 54 34
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Telefon  38 09 62 00
Mobil 917 93 339
Faks 38 09 62 01
e-post rt@brgruppen.no

Lokalavisen
er med

HOVEDSPONSOR
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Mandalskoloni i
Spania på vinterstid
Det er bare blitt sånn...

At flere seniorgolfere fra Mandal og omegn samler
seg sør for Torrevieja, på Costa Bianca-kysten  I vin-
ter opplevde undertegnede seks uker uten regn på
dagtid, og utover ettermiddagen lå temperaturen om-
kring 20 grader. På minussiden kan dog anføres at
det til tider blåste rett kraftig ute på golfbanene.

Spilte vi golf? Åja! I kort avstand kan vi finne omkring
15 golfbaner av ulik vanskegrad: ”Ørkenbaner”, park-
baner, skogsbaner... Noen kuperte og andre flate.
Mange av oss er medlemmer av Club Horadada i dis-
triktet, der vi mot et årlig medlemskap kan spille til re-
duserte priser på mange baner.

Bildet til venstre er fra ”19 hull” på Villamartin golf, der
Bent Vilhelm Egeland hadde tatt initiativ til en uhøyti-
delig turnering i begynnelsen av februar. 19 senior-
spillere fra Mandal og Kristiansand deltok. Forøvrig
vant Svein Sivertsen herreklassen.

Tekst og foto: Oddbjørn Eikestøl

hva har du 

i baggen, 

inge?

Kanskje ikke den mest velfylte bag’en en ser
på banen, men for Inge Bjørkhaug holder
det lenge. Han har spilt golf i 15-16 år og har

fram til nå hatt bæresele og køllene på ryggen. Nå
begynner alderen å kreve sitt og en vond skulder
gjør at bruken en golftralle ligger rundt hjørnet.

Ser vi nærmere på hva vi finner i golfbag’en er ett
femmerjern det laveste og som benyttes stor sett
for å få litt lengde på fairwayslagene. Syverjernet
benyttes for de lengre innspillene for å nå gree-
nen. Nierjernet og PW er for nærspillet og for å
legge ballen nærmest mulig pinnen. En 56 grader
Lob Wegde benyttes ut av bunkeren samt når bal-
len ligger litt dårlig til for et kortere slag. En «Tear
Drop» putter gjør susen når det siste slaget skal
settes.

Han har også som de fleste andre storkølla, drive-
ren, med seg i bag’en. Dog sliter han veldig med å
få den til å gå dit den skal. Som for mange andre
har ballen en tendens til å gå i en banan-bane ut
mot høyre, men han har et håp om at en dag tøy-
ler han også denne kølla. En femmerwood brukes
både som en fairwaywood og på utslag på noen
av PAR 3 hullene. Som siste kølle i bag’en finner
vi en velbrukt syverwood som er uunnværlig som
fairwaywood når han nærmer seg green.

Det er lov til å drasse rundt på hele 14 køller og
jern. Inge greier seg med sine 9. En skal tenke
vekt når alt verktøyet skal bæres. I tillegg finner vi
i bag’ens lommer baller, pegger, greengaffel, han-
sker samt litt å drikke og spise.

Vi ønsker Inge en fin tur, der han legger ut på da-
gens runde sammen med Lillian.

Tekst og foto: Bjørn Bakke

Mandal Golfklubb

Lokale regler
Gyldig fra og med sesongen 2014

Strategidokument

Mandal Golfklubb har vedtatt en handlings- og
strategiplan som klubben kan styre etter i de 
kommende år.

Utvalget har bestått av følgende: Jørgen Hestås
(leder), Henrik Ranudd, Gunnar Førsund, Jarle
Liland, Egil Svenneby og Anne Rita Meberg

Strategiplanen kan fås ved henvendelse til golf-
klubben: kontakt@mandalgk.no eller i telefon
382 60 031
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Ti på Tee - Jan Erik Rinden
Hvor lenge og hvorfor spiller

du golf?

Jeg startet med golf i 1995 og

det har jeg ikke angret på.

Golfen gir meg mange flotte

turopplevelser samtidig som

man kommer i kontakt med

utrolig mange hyggelige og po-

sitive mennesker.

Best/verst ved banen i

Mandal? Vi har fått en meget

flott bane i Mandal. Det abso-

lutt verste med anlegget er

veien inn til parkeringsplassen.

Her burde vært gjort noe for

lenge siden.

Hva ønsker du skal priorite-

res framover hos Mandal

Golfklubb? 

Forsøke å aktivisere nybegyn-

nerne på en bedre måte slik at

vi kan behold disse i klubben.

En må forsøke å stoppe frafal-

let av medlemmer.

Hva er din hyggeligste golfopplevelse?

Golfturen som Bjørg arrangerte første gang til Tunis. Det

var en virkelig flott og hyggelig for de fire parene som del-

tok.

En favorittkølle i bagen?

Jeg har en treer hybrid på 19,5 grader som brukes i utrolig

mange sammenhenger.

Er du med på 

utstyrskarusellen?

Nei. Er meget godt fornøyd

med det utstyret jeg har. Det er

mitt 4. sett siden 1995.

Etiketten på banen i Mandal?

Jeg synes den er meget bra.

Det eneste er nok at enkelte

spillere kunne se seg mer bak-

over og oppdage at de sinker

spillet slik de beveger seg. 

Hva er den beste banen du

har spilt på?

Den absolutt flotteste banen er

uten tvil Alcadeisa Links ikke

langt fra Gibraltar på Spansk

side.

Golf i regnvær?

Ingen problem hvis en bare kan

benytte golfbil og har kledd seg

etter forholdene.

Hole in one noe sted?

Nei dessverre, men ikke langt unna. På jubileumsturnering-

en i fjor var jeg nærmest og bare 26 cm unna.

Tekst og foto: Bjørn Bakke


