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Våre hoved-
samarbeidspartnere
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Leders hjørne

Rune Svennevik
Åpningstider 2015  

Klubbhuset

28. mars - 20. juni
Mandag stengt
Tirsdag – onsdag 12:00 – 17:00
Torsdag – fredag 13:00 – 18:00
Lørdag – søndag 10:00 – 15:00

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

18. august – 15. oktober
Mandag stengt
Tirsdag – onsdag 12:00 – 17:00
Torsdag – fredag 13:00 – 18:00
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

Mandal Golfklubb:

Rune Svennevik ny leder 

Etter Egil Svennebys bortgang er det blitt rokeringer i styret
og Rune Svennevik er blitt ny formann  etter Egil som ble
gjenvalgt på det ordinære årsmøtet.    Det møtte ca 30 med-

lemmer på årsmøtet, og møtet ble greit gjenomført på under to
timer. 

   Egil Svenneby, som daværende leder, åpnet møtet, og Svein
Arne Bårdsen ledet resten av kvelden.   Fra årsberetningen kom
det fram at styret hadde behandlet ca 100 saker,det har vært av-
holdt ekstraordinært årsmøte hvor saken var valg av interne revi-
sorer. 

Klubben har pr. nyttår 470 betalende medlemmer en nedgang på

kun 4.  Økonomisk gikk klubben med et overskudd på kr. 52.242.
 Mikkel har hånd om banen på en utmerket måte, og Jarle og
"damene" har gjort en kjempe jobb i klubbhuset. Dette fortsetter
også i 2015.  

De forskjellige årsmeldingene fra komiteene ble alle godkjent.  
Jan Roald Ruud gjennomgikk regnskapet for 2014 post for post.
En meget bra gjennomgang  med resultatregnskap, balanse med
noter. Gledelig at resultatet ble så bra, da prognosene  tidligere i
høst ikke var lyse. Budsjettet for 2015 ble godkjent med en prog-
nose på ca. 14.000  i overskudd.   Valgene gikk greit unna. 

Tekst: PerJørgensen  Foto: Bjørn Bakke

Styret for Mandal Golfklubb 2015. Fra v. Tor Håkon Føreland, Espen Sebdal, Raymond Tørresem. Rune Svennevik og Tom Petter Olsen

Minneord om Egil Jonny Svenneby
Mens slettene og bakkene på Valle
gård ble grønnere og varme vinder
sveipet over landet her sør, døde Egil
Jonny Svenneby, født 27.11.1949.
Hjertet hans sviktet, et hjerte som
også banket for Mandal golfklubb.

Egil Svenneby kom fra innlandet i
Norge, men ble bofast i mange år i
Mandal. Han meldte seg tidlig inn i
Mandal golfklubb og hadde med-
lemsnummer 121.

Egil ble leder i klubben i 2014 og gjenvalgt i vinter.
I denne relativt korte lederperioden fikk han ut-
rettet mye. Han hadde mange vyer for golf og satte
i gang prosesser med blant annet nye utslagsste-
der og installering av lys på Driving Rangen.
Økonomien i klubben hadde skrantet en tid, men

Egil fikk snudd trenden og kunne
vise til overskudd på regnskapet i
2014.

Ved siden av dette utdannet han seg
til forbundsdommer i golf og ble mye
brukt ved turneringer i landet rundt.

Det er med dyp vemod vi nå må ta
avskjed med Egil. Vi i golfklubben vil
minnes han for hans entusiasme,
varme smil, lune humor og vilje til å
gjøre ting effektivt og ordentlig.

Våre tanker i sorgen går til Marit og familien som
har mistet sin kjære Egil.

Mandal golfklubb, styret

Kjære medlemmer!

Egil Svennebys bortgang kom brått og uventet på oss alle. Egils

engasjement for klubben vil bli et stort savn. Han fortalte oss for

noen styremøter siden at han ville pensjonere seg og bruke litt

mer tid på hobbyen sin, golf-klubben. Han var engasjert, hadde

mange ting på gang, men fikk dessverre ikke  muligheten til å

fullføre dette.

Jeg  ble spurt av Egil om å ta nestlederstillingen for dette året.

Egil mente at det  ikke ville bli mer arbeid på meg enn det

hadde vært i 2014.  Lite viste vi da...

Nå  er lederens stol tom og noen må ta over.  Jeg har sagt ja til å

ta over vervet som leder.  Så noe mer arbeid blir det nok...

Arbeidet som ligger foran oss ser jeg på med glede. Det er

mange dyktige og engasjerte folk i alle utvalg, så hvis alle tar

sin skjerv, vil dette gå meget bra. 

Som leder vil jeg flytte mest mulig ansvar over på lederne i de

forskjellige utvalgene.  Vi har en strategiplan for årene 2015 til

2018  som et godt verktøy å følge. Det er utarbeidet arbeidsopp-

gaver med ansvarsområde til hver komité. En gjevnlig rappoter-

ing til styret blir viktig, slik at vi kan nå de målene som er satt i

denne planen.

For å se at vi faktisk når de målene vi setter oss, vil vi fortsette

med måltavlen i klubbhuset.

Viktig er det at flest mulig av medlemmene er engasjert i hvor-

dan vi kan fremstå som klubbb. Kom med innspill til

forbedring, slik at vi kan fortsette å være en klubb i utvikling.   

Ny golfsesong står for døren. Jeg håper mange gamle og nye

medlemmer pusser køllene og kommer seg ut på banen. Og at

dere deltar på turneringer og arrangement som klubben legger

opp til. Jeg håper også at det kommer mange nye spillere på

VTG kurs og blir  fremtidige medlemmer av klubben.

En oppfordring til gamle medlemmer: Ta godt imot nye spillere

og gjestespillere. På godt norsk:  It;s nice to be importen,  but

more importen to be nice.

Jeg ønsker alle en fin golfsesong!

Rune Svennevik
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Hvordan komme i kontakt
med Mandal Golfklubb?

n Ring Klubbhuset 382 60 031 eller 
Rune Svennevik 952 05 272

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

Pro
Jarle Liland
402 90 280
jarleliland@me.com

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

Hovedstyret:

Leder
Rune Svennevik
952 05 272
rsvenne@online.no

Nestleder
Tor Håkon Føreland
959 28 181
tor.hakon@foreland.no

Styremedlem
Espen Sebdal
216 84 611
espen@sebdal.com

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

Styremedlem 
Raymond Tørressen
917 93 330
rt@bgruppen.no

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

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

Komitèledere:

Juniorkomite
Alf Skagestad
984 24 344
alf.skagestad@vabb.no

Damekomite
Anne-Grete Nøding
924 47 173
agnoding@yahoo.no

Seniorkomite
Anna Eikestøl
997 11 811
eikestoe@online.no

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

Banekomite
Kjell Røiseland
977 08 815
kroislan@online.no

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

Informasjonskomite
Oddbjørn Eikestøl
901 34 125
eikestol@online.no

Nettredaktør
Per Jørgensen
913 09 361
per.alf.jorgensen@gmail.com

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

Kontrollkomite
Kjartan Lavik
913 29 790
kjartan.lavik@fvn.no

Mandal golfklubb

Kontaktinformasjon
Turneringsprogram mandal golfklubb

A
lle turneringer spilles i henhold til Golfreglene, NGFs Lov og bestem-

melser 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 spillere til 52.

Spilleren skal være registrert senest 30 min før start. For sent fremmøte for

registrering medfører startforbud. Eventuelle reserver fra påmeldingslisten får

da spille. Orientering før start ved shotgun start kl. 09.40.

Ved registrering må gyldig golfkort vises. Ikke gyldige kort medfører startfor-

bud. Dette gjelder alle turneringer.Fravær fra påmeldt turnering uten akseptabel

grunn eller ikke meldt fra før påmeldingsfristen går ut, vil gi straff i form av tur-

neringskarantene 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 pre-

mieres.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at medlemmer fra andre klubber og våre

egne medlemmer som ikke har betalt for spillerett, skal i tillegg betale greenfee.

Dersom ikke annet 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 dersom du ikke

kan få poeng på hullet.

Det vil komme oppslag om bestemmelser ved spill på bane.

Turneringsbestemmelser for den enkelte konkurranse vil komme som oppslag

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 klubbmed-

lemmer) har alltid fortrinnsrett).

Seniorgolf hver torsdag hele sesongen med eget opplegg. Start kl. 10.00

(Greenfee spillere (ikke klubbmedlemmer) har alltid fortrinnsrett).

BerryAlloc`s  Onsdagstour spilles hver onsdag fom. 6. mai tom. 30. sep-

tember (ingen onsdagsturnering i juli), det spilles 9 hull Stableford.

Det er mulig å spille til sammen 17 turneringer, hvorav de 9 beste teller i

sammendraget.

Det spilles i 2 klasser:  

Damer / herrer med hcp 18,4 eller mindre spiller slaggolf. (Nettoscore, plukker

opp ballen etter hullets par + 5 slag). Damer / herrer med hcp 18,5 og over spil-

ler Stableford. Spillere i Stablefordklassen kan velge utslagsted, gult eller rødt

Alle fortsetter ut sesongen i den klassen de startet i.

Startkontingent pr. turnering er kr. 50, (må være betalt før start), men deltakelse

for hele sesongen kan betales med kr. 500, som en engangs sum.

Gobexkort skal brukes som scorekort.

Det blir to starttider med shotgun start hver onsdag. Første start kl. 10.00 og an-

dre start kl. 18.00. f.o.m. onsdag 2.september start kl. 17.00. 

Påmelding på lister kan skje frem til 30 minutter før start. Det vil bli premieut-

deling for den beste poengsummen uansett klasse fra forrige onsdag. Det blir

også mulighet for å være med på nærmest pinnen hull 2 mot å betale kr. 20 pr.

gang.  Den som er nærmest pinnen får halve beløpet som er kommet inn pr

gang. Resten går til fond for kjøp av steamer til kjøkkenet. Unntak hvis noen får

hole in one, da beholder spilleren dagens innkommet beløp.

Premiering sammenlagt for sesongen vil bli foretatt i eget medlemsmøte medio

oktober. Premieringen til 1/4 av de beste i hver klasse som har spilt minst 9

runder.

Sponsor: BerryAlloc, Lyngdal

Fredags scramble begynner fredag 8. mai kl.17.30, og annenhver fredag

t.o.m. 11. september, med frammøte før kl. 17.00. Dette er turnering for alle,

spesielt for ” nye medlemmer”. Det er en sosial turnering over 9-hull.

Starkontingent kr. 50.-

Firma Cup spilles fra 20.mai, serie spillet skal være ferdig spilt til 16.august

kl. 21.00, cup spillet begynner 20. august og skal være ferdig med finale før

18.oktober kl.18.00

Arrangeres over 9 hull Scramble, duell.

Startkontingenten: kr. 500,- pr.lag. 

Fredag 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.

Søndag 10. mai: (Klubbkamp Utsikten GK – Mandal GK)
Start kl.10.00 Se Golfbox for påmelding.

Lørdag 16. mai: Flaggturneringen - Lyngdal Open.
Ordinær start kl.10.00. på hull 2. Registrering senest 30 minutter før start

Spilleform: Flaggturnering.

Startkontingent: senior kr.200,-, junior kr.50,-. Klasser: damer og herrer.

Premieringen til minst ¼ av de beste.

Lørdag 30. mai: Kvalifisering til Nordea Pairs
Shotgun start kl. 10.00. Registrering før kl. 09.30. Spilleform: 18 hull Fourball

Stableford med 9/10 spillehandicap. 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 golfkort må fremvises før start. Ingen unntak fra

denne bestemmelsen kan godtas. En av spillerne i paret kan være junior (fylle

13 år eller mer i 2015). Vinnerparet er kvalifisert til delfinale i turneringsområde

Sør-Vestlandet. Herfra er de fem beste parene kvalifisert til Norgesfinalen. For å

gå videre må begge i paret ha EGA Turneringshandicap

Sponsor: Nordea

Lørdag 6. Juni: Agder Tour 
Juniorturnering 

Lørdag 13. Juni: Gumpen Open
Ordiner start kl. 10.00 på hull 2. Registrering før kl. 09.30. Spilleform: 18 hull

stableford.

Hole in one premie på hull 18. En bil fra Gumpen. 

Turnering bestemmelsene kommer senere.

Sponsor: Gumpen, Mandal

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 kveldsarrangement.

(Spillere kan delta i turneringen uavhengig av deltakelse på kveldsarrangemen-

tet og ”vice versa”).

All inntekt går til Kreftforeningen

Sponsor: Wilson

Lørdag 27. juni: Kval. for uttak til Lag – NM

Lørdag 4. Juli: Norsk Senior Golf

Søndag 2. 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 premieringen til minst 1/4 av de beste i hver klasse.

Sponsor: Nøsted Kjetting AS

Lørdag 15. august: Best Married Lovers
Shotgun-start kl. 13.00. Registrering før kl.9.30.  Spilleform: 18 hull greenso-

me. 

Hcp 1/2 av partnernes sammenlagte spillehandicap. 

Startkontingent kr. 300,- pr. par.

Premieutdeling under arrangement om kvelden.

Lørdag 22. august og søndag 23. 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 søndag, 

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 fyl-

te 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 kalenderåret spilleren fyller år.

Premieringen til minst1/4 av de beste seniorene i hver klasse og 1/3 av junio-

rene.

Lørdag 5. september: Bykamp Mandal - Kristiansand 
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. 100,-. Jr. kr. 50,-.

Søndag 13. 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 spiller fra gult utslagsted og damer spiller fra

rødt utslagsted. En klasse.

Premiering til minst1/4 av deltaker parene.

Søndag 4.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.

Match Play 2015:
1. Runde: 15. mai – 8. juni,   2. Runde: 9. juni – 29. juni.  3. Runde: 30. juni –

10. august, 4. Runde: 11. august-7. september 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 etter loddtrekning. Ingen hcp-justering.

Matchene skal spilles innen de angitte datoene for hver runde. Begge spillerne

har samme kontaktansvar. Blir spillerne ikke enige om spilletid, skal matchen

spilles kl. 18.00 siste dag i perioden. 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 gyldighet.

Det er vanlig i match play at taperen fører resultatet i spillertablået. 

Premieringen til minst1/4 av de beste i hver klasse.   
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Berry-Alloc Onsdagstour: Reidar Upsaker

Vårsleppet: Tor Sverre Bentsen og Thor Håkon Føreland  

Flaggturneringa: Leif Kåre Hindersland og Alf Ljosland

Nordea Pairs: Steinar Vatnedal og Anne Grete Mjåland

Agder Tour: Wenke Nome

Gumpen Open: Tor Sverre Bentsen, Wenke Nome, Alf Ljosland

og Leif Kåre Hindersland

Pink Cup: Steinar Vatnedal og  Anne Grete Mjåland

Kvalifisering Lag-NM: Gunnar Førsund

Senior Tour: Thor Håkon Føreland

Kjettingen Open: Leif Kåre Hindersland og Tor Sverre Bentsen

Best Married: Steinar Vatnedal og Anne Grete Mjåland, Svein

Arne Bårdsen

Klubbmesterskap: Steinar Vatnedal og Anne Grete Mjåland

Mandal – Kristiansand: Steinar Vatnedal og Wenke Nome

Klubbmeterskap Fourball: Thor Håkon Føreland

Neglebiteren: Thor Håkon Hindersland og Alf Ljosland

Match Play: Steinar Vatnedal

Firma Cup: Steinar Vatnedal

Turneringsansvarlige 20015

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!
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Knuts         regelnøtter 01-15

Regelnøtt 1

Det spilles slagspill på Mandal Golfklubb og A slår ut
på hull 1. Han slår ballen O.B., og blir liggende på
veien til høyre .
Så oppdager A at han har pegget opp utenfor ut-
slagsstedet. Han pegger opp innenfor utslags-stedet
og slår ballen greit på greenen. Hvor mange slag har
han brukt? 2,3 eller 4?

Regelnøtt 2

A slår ut på hull 1, også denne gang i Mandal, og
ballen ligger fint i den første bunkeren til venstre før
greenen. Da han kommer fram ser han at det ligger
et blad som har falt ned fra ett av trærne rett bak
ballen. Bladet var i veien for at han kunne få et godt
balltreff. Han fjerner derfor bladet. Får han straff
eller ikke?

Svar regelnøtt 1: 

Han får 2 staffeslag etter regel 11-4b og har brukt
3 slag. Ballen spilt utenfor utslagsstedet var 
ikke i spill, slik at den er O.B. er uten betydning,
da slaget ikke telte. (Decision 11-4b/6)

Svar regelnøtt  2:

Regel 13-4c: Å berøre eller flytte en løs naturgjen-
stand som ligger i eller berører hinderet gir 2
straffeslag i slagspill og er katastrofe i matchspill
med tap av hull! 

Oppslagstavla

Nye kontingentsatser 
for 2015

• 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 spil-
le fritt på banen, mens hoved- / 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 banen.
Når dette er oppnådd, kan man få et
spilleretts merke hos damene i prosho-
pen for å spille ”gratis” resten av se-
songen. Alle som har betalt kontingen-
ten og spilleretten må hente et klister-
merke i proshop som skal limes på bak-
siden av medlemstaggen og bæres godt
synelig når man er på banen.

Det vil i år bli enda mer synelige ”golf-
verter” 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.

Bestilling av golfrunder 
Vi vil videreføre bestilling av tider på
banen. Vi har fått en del tilbake-
meldinger fra medlemmene og de fleste
er positive til dette. Det er spesielt
medlemmer som er alene, de kan nå
finne seg en å spille sammen med.
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 driving-
rangen vil det gi rabatt på baller. Man
betaler forskudd. For å få ladet opp
kortene går man i proshop, betaler og
får ladet det antall bøtter man har be-
talt 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 bøt-
ter. 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:

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 bekrefte som markør.  
Kortet kan ikke brukes i utlandet, skal
dere utenlands, må dere inn på hjem-
mesiden til  N.G.F. for å skrive ut legiti-
masjon. Dette kortet er også bundet
opp mot medlemsregisteret, er ikke
kontingenten betalt, får dere ikke be-
stilt spilletider på noen 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 det-
te systemet. Det vi bruker det til i dag
er scorekort, adgangskort, påfyllings-
kort for bruk til drivingrangen. Alle
som bruker det til scorekort og går en
hcptellende runde får hcp automatisk
korrigert i Golfbox hvor den rette
hcp´en ligger. Dette gjelder 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 eller

ved å kontakte (st-vat@online.no) De
koster kr. 100,- pr. stk og blir bestilt
når dette beløpet er innbetalt.

Golfheftet
Mandal Golfklubb har også i 2015 et
samarbeid med Golfheftet. Et system
som gir ca. 25000 golfspillere rett til å
spille på vår bane en gang i sesongen
for halv greenfee.
Samme mulighet har vi for å spille alle
de andre 600 banene hvor klubbene
samarbeider med Golfheftet. Det er 71
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 Golfheftet, 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 informa-
sjon.

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 varig-
het for et år. 

Kontrakten kan sies opp etter et år med
en måneds oppsigelse. Eksempler for
kontingenter med spillerett er: Kr.
339.- for hovedmedlemmer og kr. 310.-
for bi-medlem pr. måneden. Hvis dette
er av interesse, ta kontakt med proshop
eller 
st-vat@online.no 

Klubbhandicap -54
Klubbhandicap vil forsette som tidli-
gere. 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-kor-
tet som igjen vil bli registrert i Golfbox.
Skal dere spille på andre baner som
ikke har Gobex må dere bruke
Golfkortet. 
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Klubbhandicap er ikke et offisielt han-
dicap og må ikke forveksles med EGA-
handicapet. 
Klubbhandicap går ned fra 54 til 37 og
uttrykkes i heltall. Justering foretas
med hele slag, kun nedover. 

For at en selskapsrunde skal være han-
dicaptellende, må man meddele mark-
øren at man vil spille en handicap-
tellende 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 til-
bake 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.

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
Det vil også i år 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 
brukes av medlemmer. Kortet kan bru-
kes 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 medlem-
mer. Her skriver du navn, dato og hvor
mange runder du skal spille.

2. Ta en tagg for 9-hulls runde eller for
hele dagen. Skriv samme nummer på
taggen som står i greenfeeboken for
medlemmer.

3. Skriv dato og antall runder i fler-
runders- kortet.
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Turneringskomiteen 
setter opp ny bil i premie til første HiO!!!

Komiteen gjennomgikk i begynnelsen
av mars årets turneringsprogram
som ikke avviker så meget fra siste

års program bortsett fra et par viktige
punkter:

For onsdagsturneringene legges det inn i
turneringene en egen konkurranse hvor
du kan betale kr. 20,- for å konkurrere om
å komme nærmest hullet på hull 2. Klarer

du HIO vinner du dagens innsats, hvis
ikke går innsatsen inn i en samlet pott der
sesongens spiller nærmest hullet får 50%
av den samlede kontingent. De resteren-
de 50% går til innkjøp av en steamer
(oppvaskmaskin) til kjøkkenet. 

Den store nyheten er dog spillet hvor en
ny bil fra Gumpen Auto er premien til den
første spilleren som klarer HIO i en egen

turnering, foreløpig kalt Gumpen Auto
Open. Alle skal starte på hull 2 som blir
hull 1 og HIO gjelder på det avsluttende
hullet, hull 18 (dagens hull 1). Turneringen
er foreløpig fastlagt til lørdag 13. juni 2015
og det påventes stor interesse også fra de
andre klubbene på Sørlandet.

Tekst og foto: Bjørn Bakke

Fra venstre: Leif Kåre Hindersland, Tor Sverre Bentsen, Tor Håkon Førland, nå avdøde leder MaGK Egil Svenneby, leder turneringskomiteen Steinar

Vatnedal, Gunnar Førsund, dommeransvarlig Knut Arntzen. Ikke tilstede Wenche Nome, Anne Grete Mjåland og Alf Ljosland

Damegruppa satser offensivt

Vallerøffen var en torsdag i vinter inn-
om klubbhuset. Der ble vi møtt av
18 danseglade deltakere under kyn-

dig ledelse av en ivrig argentinsk tangoda-
ner, Miguel Ardiles. 

Siden golfsesongen sluttet i fjor og ut
mars måned har Miguel lært bort tango.
Det har vært golfklubbens medlemmer
som har vært i flertall, men alle er velkom-
men.

Miguel sier til Vallerøffen at i motsetning til
golf, som ofte går opp og ned, så blir fer-
dighetene i tango bare bedre og bedre.
Tango er sundt for kroppen, og du får god
balanse og kondisjon. Det er to kropper
og ett hjerte. Han sier videre at han plan-
legger nye kurs til vinteren og ønsker alle
velkommen.

Turid Fyksen, som tipset oss om kurset,
sier at tango ikke er lett, men morsomt. En

kommer sammen og har det fint utenom
golfsesongen. Hun skryter av en ivrig
Miguel. Alle betaler en kontingent for å
være med, men hele beløpet går uavkor-
tet til golfklubben. I år ble det hele 11 000
kroner!

Tekst og foto: Per Jørgensen

Tango på Klubbhuset

Damekomiteen legger også i år opp til et spennende og va-
riert program. De starter opp tirsdag 5. mai og fortsetter ut
september, med unntak av ferie i hele juli.

Det arrangeres både lagscramble og interne turneringer, og vå-
rens høydepunkt er selvfølgelig ”Jentesleppet” 26. mai med be-
søk både fra Kristiansand og Bjaavann Golflubb. 
Tradisjonen tro drar Mandalsdamene på besøk til både Bjaavann
og Kristiansand før ferien, og får gjenvisitt i august/september av
de samme klubber. Det er alltid veldig hyggelig og sosialt.

Til alle turneringer er det påmelding i golfbox. Men de som ikke
har tilgang til internett kan ringe turneringsleder Jenny Simu for
påmelding. Men til den ”vanlige damedagen” er det bare å møte
opp på tirsdag før kl 17.30 med blankpolerte køller.

Se programmet i neste spalte. Følg ellers med på klubbens 
nettside.

På damedagen 9.juni kan du invitere med deg ei ”grønn” venn-
inne som kan være din Caddy på runden, og som du kan fortelle
litt om golf og køllevalg, og ikke minst, vise fram den flotte golf-
banen vi har. 

Høstens store «Happening» blir weekendturen til Kragerø
Golfklubb, sannsynligvis sist i august. Denne turen har alltid vært
veldig vellykket, både med golfing og det sosiale. Bli med du
også og ha noe å prate om helt fram til jul. Damer på TUR.

Ellers har vi ei veldig aktiv damegruppe, noe som er viktig for
klubben og det gode miljøet.  Vi ønsker at alle damene skal ha et
tilbud hvor alle kan være med, både nybegynnere og etablerte
spillere.  

Golf skal være sosialt, og vi skal benytte golfrunden til å lære av
hverandre og oppmuntre hverandre til godt og morsomt spill.

Vel møtt alle damer til en sosial og hyggelig runde på tirsdager.
Ikke nøl, vi har alle vært nybegynnere og ingen dummer seg ut
selv om ballene «forsvinner».

Oppstart tirsdag 5. mai kl. 17.00. Når det er påmelding til
turnering, må dette skje på golfbox, eller pr sms til Jenny.
Det blir ikke satt opp liste på klubbhuset.  

Etter turneringer blir det samling på klubbhuset til premieutdeling
og kaffekos.   

Damekomiteen for sesongen 2015 består av følgende:  

Anne-Grete Nøding (leder) mobil 92 44 71 73 
email: agnoding@yahoo.no  

Jenny Simu (turneringsleder) ” 97 00 79 58 
email: jennysimu@gmail.com  

Reidun B. Ramsjord ” 45 60 86 02 
email: jramfjo@broadpark.no  

Wenche Rinden ” 48 13 62 60 
email: wenri@online.no
  
NB! - UTSLAG 1/2 TIME ETTER FRAMMØTETIDSPUNKTET -
PÅMELDING GOLFBOX  ELLER SMS VED TURNERING  

PROGRAM    
Damedag m.informasjon 05.05.15 kl. 17.00 Utslag kl. 18.00

 Turnering:Lagscramble 12.05.15 kl. 17.30 Utslag kl. 18.00 Påmelding 

Damedag - nærmest flagget 19.05.15 kl. 17.30 Utslag kl. 18.00  

Turnering - Jentesleppet 26.05.15 kl. 17.30 Utslag kl. 18.00 Påmelding 

Turnering- Bjåvann GK 02.06.15 kl. 17.30 Ime skole 16.00 Påmelding 

Damedag-Ta med en Caddie 09.06.15 kl. 17.30 Utslag kl. 18.00  Turnering -

Lagscramble 16.06.15 kl.17.30 Utslag kl. 18.00 Påmelding 

ST. HANS 23.06.15 Ferie  

Turnering- Kr.sand GK 30.06.15 kl. 17.30 Ime skole 16.00 Påmelding  

FERIE I HELE JULI   

Damedag - longest drive 04.08.15 kl.17.30 Utslag kl. 18.00  

Damedag- nærmest tauet 11.08.15 kl. 17.30 Utslag kl. 18.00  

Turnering-Besøk Bjåvann 18.08.15 kl.17.30 Utslag kl. 18.00 Påmelding 

Damedag-nærmest flagg 25.08.15 kl.17.30 Utslag kl. 18.00  

Turnering-Besøk Kr.sandGK 01.09.15 kl.17.00NB Utslag kl.17.30

Påmelding Turnering- færrest slag 08.09.15 kl. 17.00 Utslag kl 17.30

Påmelding Damedag - færrest putter 15.09.15 kl. 17.00 Utslag kl.17.30  

Damedag- nærmest flagg 22.09.15 kl.17.00 Utslag kl.17.30  

Damedag- avslutning 29.09.15 kl.17.00 Utslag kl.17.30 

Påmelding ant. Lagscramble   

GOLFTUR KRAGERØ 28.-30. aug påmelding til Wenche.  

Vi tar forbehold om endringer i programmet. På de ”vanlige”
damedagene tar vi en start kontingent på kr. 30,- som dekker
småpremier. Det koster kr. 60.- på turneringer.  

Vi ser fram til en ny sesong, og håper på godt frammøte.   
Vi ønsker alle vel møtt til en ny sesong!   

Tekst: Anne Grete Nøding
Foto: Bjørn Bakke

Styret i damegruppa 2015,  f.v. Reidun Brådland, Wenche Rinden, 
Jenny Simu og Anne-Grete Nøding
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Seniorgolfere: Vi er i gang!
Velkommen til nye og ”gamle” aktive seniorer. Damer
over 50 år og herrer over 55 år. Møt opp i god tid for re-
gistrering. Det er utslag kl. 10.00 og startkontingenten er
fortsatt kr. 20,-.

Vi spiller og konkurrerer med oss selv, med de andre i
ballen og på banen. Du bestemmer!

Spilleformen varierer og i tillegg forsøker vi å få lengste
drive på hull 6 og nærmest flagget på hull 2. 
så samles vi på klubbhuset til premiering, lotteri og ”Bea-
vafler”.

Er du ny senior?
Møt opp, bli kjent med andre spillere eller gå med gamle
kjente. Vi har det svært hyggelig og sosialt, både på ba-
nen og etter runden!

Tur
Vi planlegger den årlige seniorturen i uke 34 (tir 18.-fre
21. aug) til Sverige eller Danmark. Brikker må på plass,
så følg med på hjemmesida, oppslag på klubbhuset eller
på torsdagsgolfen.

Vi ønsker alle vel møtt til ”torsdagsgolfen”!

Hilsen

Aase Arnar, Svein og Anna

Spilleplan for 2015

07.05. Scramble
21.05. Stabelford
28.05. Stablelford
04.06. Sscramble
11.06. Stabelford
18.06. Stabelford
25.06. Scramble

Ferie i juli

06.08. Scramble
13.08. Stabelford
20.08. Stabelford
27.08. Stabelford
03.09. Scramble
10.09. Stabelford
17.09. Stabelford
24.09. Scramble

Vi tar forbehold om endringer i programmet

Årets styringsgruppe
Anna Eikestøl, leder
997 11 811
eikestoe@online.no

Aase Olsen, kasserer
909 48 804
aaseolsen@hotmail.com

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

Svein Sivertsen
905 11 513
svegsi@online.no

Kom mai du skjønne milde... Det er torsdag den 7. mai. Seniorsesongen er i gang... 
Vi spiller scramble og gleder oss til en ny og aktiv sesong i 2015!

Deltakerne på seniorturen til Dronninglund Slott i Danmark i august 2014

Ingunn under-
holder i
Danmark

Programmet for 2015 
planlegges

Styringsgruppa 2015, f.v. Svein Sivertsen, Aase Olsen, Anna Eikestøl og Arnar Egeland

Te
ks

t; 
A

nn
a 

E
ik

es
tø

l. 
F

ot
o:

 O
dd

bj
ø

rn
 E

ik
es

tø
l

Olav og Gunnhild Brådland under avslutningsmiddagen, høsten 2014 Bea selger nystekte vafler m.m.

Foran utslag på ”torsdagsgolfen”
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A
slaug og Svein Arne Bårdsen har bodd i Moshi i
Tanzania for over tyve år siden. Svein Arne jobbet
med veiarbeid der i ca 2,5 år og de hadde lyst til å
reise tilbake for å se landet igjen. De inviterte flere

av sine venner til å bli med og vi var 18 stykker som ble med
på tur.

Vi reiste først til Moshi i Tanzania for å se byen og huset
hvor de hadde bodd og golfbanen hvor Svein Arne hadde
begynt sin golfkarriere. Vi var 1 uke i Tanzania og 1 uke i
Kenya.

Moshi ligger i nærheten av Kilimanjaro og vi var oppe ved
porten der alle som skal gå til toppen av fjellet må starte tu-
ren. Vi var også med på en omvisning i et hjem hvor vi fikk
se hvordan de laget kaffe, fra bønner til ferdig kaffe. Etterpå
fikk vi smake og vi drakk av kopper som hadde blitt vasket i
en balje. Vi fikk også smake på hjemmebrygget Banana Beer
og det smakte som dårlig sats med sagflis oppi.
Boforholdene var en stor kontrast til hva vi er vant til og hy-
gienen kan man ikke skryte av. I Moshi var vi innom på et lo-
kalt marked.  Ingen av oss var fristet til å kjøpe noe, spesielt
ikke noe spiselig. Vi spaserte rundt i byen sammen med lo-

kale guider og vi fikk mange inntrykk. 
Vi fikk se huset hvor Aslaug og Svein Arne hadde bodd, sko-
len der barna hadde gått og sist men ikke minst golfbanen
som er opphavet til at minst 5 av Mandals medlemmer spil-
ler golf.
Vi fikk dessverre ikke tid til en golfrunde her, men det var
gøy å se hvor det hele begynte. 
De tre neste dagene besøkte vi nasjonalparkene Tarangire,
Lake Manyara og Ngorongoro krateret. Det var en fantastisk
opplevelse og vi fikk se mange dyr. Løve, elefant, nesehorn,
flodhest, zebra, gnu, antiloper, bøfler, sjakal og mange an-
dre.  

Reisen gikk videre til Mombasa via Nairobi. Reisen i buss fra
flyplassen til hotellet var en spesiell opplevelse. Vi kom i
rushtrafikken og her var det virkelig trafikk. Guiden i bussen
måtte ut med bestikkelse til politiet for at vi skulle slippe
fram.
Resten av turen var en herlig opplevelse på Leopard Beach.
En flott resort som ligger ved en nydelig strand. Her slappet
vi av og koste oss i en hel uke med sol og varme.

Før vi reiste hadde vi funnet ut at det lå en golfbane i nærhe-

ten og dagen etter ankomst måtte vi sjekke forholdene. Leisure Golf
Club lå 500 m fra hotellet og banen var en par 72 med lengde på
5838 m. Vi var en firer flight som besto av Anne Grete, Steinar V,
Steinar H og Svein Arne. Caddiene våre var alle sammen golfspillere.
De ventet på oss da vi kom og lønnen for 18 hull var 8 dollar hver.
En av caddiene fortalte at dette var første jobben på 3 måneder og
etter dette var det bare å stille seg i køen igjen. Banen var forholds-
vis bra, men det var ikke vanskelig å se at økonomien var dårlig.
Utstyret vi leide hadde sikkert blitt kassert hjemme og vi så at gree-
nen ble klippet med en singelklipper som greenkeeperen transpor-
terte på en håndkjerre mellom greenene. Vi så ikke så mange andre
golfspillere på banen, men det var mange apekatter som tilskuere.
Turismen har sviktet i Kenya den siste tiden på grunn av frykt for
både terror og Ebola. Vi hadde en fin golfrunde og resultatene var
forholdsvis bra. Steinar V hadde en caddie som ikke kunne telle og
derfor var han meget fornøyd med runden. Det var ikke like bra for
Anne Grete fordi hennes caddie var flink til å telle. 

Turen var en opplevelse og kan absolutt anbefales. Kontrastene er
store og vi er glad vi bor i Norge.

Tekst og foto: Samlet av Steinar Vatnedal

Afrikatur med golf
Moshi Golfclub der

Svein Arne var medlem
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Nyheter i PRO-shop og Kafeteria J
arle fortsetter jobben som innleid trener
(en liten deltidsstilling) til å ta seg av
klubbens prooppgaver, samt holde en
hånd over både proshop og kafeteria
med sine fire kvinnelige medarbeidere,

som utøver en innsats til lagt over det normale.
Åse og Aud holder koken i proshop og kafeteria
mens Turid i tillegg tar seg av kontorfunksjone-
ne og Rose holder det rent både oppe og nede i
klubbhuset. En formidabel innsats utøves av
disse medlemmene.

Når vi ser hva som henger igjen i proshop, må
tidligere innkjøpere trodd at potensielle kunder
var pygmeer. Nå skal det plukkes ned og selges
ut i fellesferien til godtroende rogalendinger og
østlendinger for en meget billig penge. Ut av
proshop skal dette en gang for alle. Wilson dek-
ker det nye proshop hoved behovet i tillegg til
andre spesialist- leverandører. 

En ny proshop skal se dagens lys med ny kol-
leksjon, forhåpentligvis i større størrelser når det
gjelder klær. Med bakgrunn i klubbens økonomi,
skal utvalget fremdeles være litt smalt, men av

produkter som tiltaler den vanlige golfer.
Hansker, baller og pegger er der. Derfor en
bønn om å bruke proshop og ikke gå på nett.
Kjøp produkter, ikke minst med logo fra Mandal
Golfklubb. Dere løfter klubbens økonomi.

Når det gjelder kafeteriaen, gikk den mye bedre
i fjor enn tidligere år. Avtalen med Nøding gjorde
at mange tok en lettere middag på ettermidda-
gen etter avsluttet runde, samt at det var et bed-
re tilbud med lettere mat, både før og etter run-
den. Derfor vår oppfordring: ikke stikk bare hjem
etter runden! Stikk innom i det minste for en kaf-
fe og vaffel. Det bedrer klubbens økonomi.

Nytt av året er at damene i butikken og kafeteri-
aen får nye sko dekket av klubben, selv om de
nå får en trådløs betalingsterminal. Mye løping
vil dermed bli spart. Derfor løper de gjerne fra
påske (da åpner klubbhuset) og gjennom hele
sommeren for å gjøre oppholdet i klubbhuset
best mulig både for medlemmer og greenfee-
spillere. Vel møtt.

Tekst og foto Bjørn Bakke

Jarle LilandTurid Fyksen, Åse Olsen og Aud Helland-Olsen. 
Rose Jacobsen var ikke til stede da bildet ble tatt
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Head Greenkeeper Mikkel fra Danmark

Mikkel har mange utfordringer på
hva som burde gjøres på banen,
samt investeringer i maskinparken,

men alt styres av klubbens nåværende
økonomi.

En slik fantastisk start på året har vi vel
knapt hatt tidligere. Ingen frostskader, litt
sopp på enkelte greener, men stort sett en
meget bra bane. En haug med greenfee
spiller sliter på banen, men gir penger i
kassen og til åpningen 1. mai skal banen

til tross for dette se meget bra ut.
Maskinparken begynner å bli sliten, men
investeringer utsettes, bør nok først kom-
me i 2016.

Greenene som har en blanding av rød-
svingel og krypkveim har klart vinteren
meget bra. Mikkel har et meget bra sam-
arbeid med leverandøren av alt som
trengs til greenene. Råd går begge veier
og det samme mellom Mikkel og de andre
greenkeepere i Agderfylkene.
Samarbeidet er meget bra. Det er bare at
tiden ikke alltid strekker til for å utveksle
informasjon

En del oppgaver ligger i løypa.
Opparbeidelse av nye utslagssteder både
for nybegynnere og de mer erfarne som
vil slå langt. Innsatsen fra dugnadsvillige
medlemmer er avhengig av framdriften.
Både grevlingane og ikke minst de hullan-
svarlige blir viktige for banekomiteen som
tross alt styrer det som skal skje på banen
sammen med Mikkel. 

I tillegg til nye utslagssteder ønsker Mikkel
ikke minst å komme damene litt i møte
med nye utslag på hull 3 og 7. Disse blir
frest opp og sådd på nytt. Matteutslag blir
dermed løsningen for en del av sesongen.
Det samme er planen for gult hull 6. Til
høyre for green 4 har vi nesten i alle år
slitt med et fuktig område. Også her håper
Mikkel på å få gjort noe, men til alle disse
oppgaver trenger han hjelp fra dugnadsvil-

lige. Ta kontakt med Mikkel eller baneko-
miteen hvis du har et par timer til overs.

Det samme gjelder klipping av banen.
Arild som har hjulpet til de siste år, er sy-
kemeldt på grunn av prolaps og det er
uklart når han kommer tilbake. Mikkels
klippeplan for sommeren betyr klipping 60
timer pr. uke på green, semi-rough og fair-
ways. Knut gjør en kjempejobb med sin
klipping, men vi trenger mer hjelp til vedli-
keholdet av banen. Vi har pr. i dag et me-
get godt ry i hele Sør-Norge for banen og
ikke minst greenene vi har i Mandal. Dette
er et ry også medlemmene må hjelpe til
beholde. Vi har i dag de beste greenene
på Sørlandet!

Mikkel kom til Randesund til en sommer-
jobb for Kristiansand Golfklubb i 1999.
Han har utdannelse innen landbruk i
Danmark, men ingen direkte greenfee ut-
dannelse. Her går det på erfaring og erfa-
ringsutveksling som vi nå drar flott nytte
av i Mandal Golfklubb etter en del år i
Kristiansand Golfklubb. Han fant kjærlig-
heten til Norge og sin nåværende kone i
Mandal. Mikkel ble født i 1975. Den 8. juni
fyller han 40 år og alle gaver mottas med
takk og kan settes på bordet utenfor verk-
stedet. 

Tekst og foto: Bjørn BakkeSoppangrep på green 9

Nye utslag på hull 7

Før påske startet hullansvarlig Henrik Ranudd og medhjelpere på hull 7 arbeidet med å rydde skog for å forbrede nye utslagsteder.  

Det var mange små trær og busker som måtte vike for motorsaga.  Etter noen timer var det blitt lyst og fin rundt de bakerste utslaget på hull 7.

Det blir nok noen runder til før en kan begynne å lage selve utslaget.  

To store hauger med greiner må brennes, og de største trærne er enda ikke kappet opp.

Tekst og foto: Per Jørgensen

Foto t.v. Henrik Ranudd og Trygve Gundersen. T.h. Henrik

Bli med oss! God mosjon, spennende utfordringer og godt sosialt miljø

Spill golf i Mandal golfklubb!
Bli med på VTR-kurs (”Veien til golf”)

Ved å gjennomgå ett av kursene får du nødvendig opplæring for å bli medlem

De seks kursene i år holdes:

11.-12. april • 9.-10. mai
6.-7. juni • 4.-5. juli

1.-2. august • 12.-13. september
Alle dager kl.10 - 16

Ingen påmelding, bare møt opp. 
Spørsmål? Ring Rune 952 05 272
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Flaks og uflaks på golfbanen

Med livet som innsats...

Denne gang 
fra broderlandet i øst

Vi reiser en del vi pensjonister, -sånn
har vi det veldig godt.
For en stund siden var Anna,
Oddbjørn,  Asbjørn (mye bjørner her i
distriktet) og undertegnede en golftur
til Sverige. Veldig mange fine golfba-
ner der..
På denne, som var spennende på
mange måter, var det en del vann.
Mangt kan skje da..  
Asbjørn hadde nettopp fått ALT nytt til

jul i golfbaggen sin..! Han var mektig
stolt av alt utstyret sitt og håpet jo
også på at det skulle gi seg tydelig
med poeng!
Vi var godt i gang, varme i trøya alle
mann. I en skråning begynte Asbjørns
vogn å trille mot vannet, ingen så det
før det var for sent!! Vogn og køller lå
på bunnen i mudder!
I en farlig fart fikk jeg tak på køllene
og drog de opp igjen.  MEN PUTTE-
REN MANGLET!!  Asbjørns fortvilelse
lyste... Hva gjør en godt dressert
kåna da.? 
Jo: AV MED BUKSA !!  -og ut i van-

net... Det var muddervann, så jeg
sank noe ned. 
Jeg rotet rundt med trenet hånd - om-
sider kjente jeg noe hardt og langt..
PUTTEREN!!   
HURRA!! 
Livet kunne gå videre! Noen svensker
iakkttok redningsaksjonen og himlet
med øynene. Vi hørte dem mumle:
«Dessa nordmenn, dessa
nordmenn!”

Tekst og tegning: Ingun Pallesen 
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Har du hø rt den fø r?

På golfklubben
En gjeng med golfspillere er
samlet i garderoben. En mobil-
telefon ringer, og en mann
svarer den u høyttalermodus,
mens han snører skoene sine.
Alle andre kan dermed lytte til
samtalen 
Mann: – Hallo 
Kvinne: – Hei kjære, det er
meg. Er du i klubben?  
Mann: -Ja !
 Kvinne: – Jeg står på Aker
brygge og har fun-
net 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 stan-
dardutgaven 
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 ak-
septere! 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 telefo-
nen?

Skotsk golf
To skotter spilte golf: - Har du
hørt siste nytt? Mc Rory har
begynt å spille golf igjen etter
tre års avbrudd. - Jaså, har han
funnet igjen ballen?

Skuret
Anders var en inkarneret golf-
spiller, som virkelig nød at
spille golf. Af og til affandt han
sig med at gå en runde sam-

men med sin kone
Sally. Engang, hvor
Sally var med, gik
Anders en rigtig
dårlig runde.
Ingenting fungerede
for Anders den dag. På det 12.
hul lavede Anders en rigtig
styg slice. Bolden endte helt
omme tæt, bagved et lille skur,
som greenkeeperne normalt
anvendte.  Derfra hvor bolden lå
havde Anders ingen mulighed
for at slå et godt slag videre
mod greenen. Sally så imidler-
tid, at skuret havde to døre, en
i hver ende. Hvis man åbnede
begge døre, kunne det lade sig
gøre at skyde tværs igennem
skuret. Uden tøven instruerede
Anders sin kone i at gå om på
den anden side af skuret og
åbne døren dér. Og ganske
rigtigt, nu havde Anders en lige
skudlinie direkte mod gree-
nen.  Han gik frem til sin bold og
forberedte sit svære slag. Sally
stod stadig på den anden side
af skuret og ventede på
Anders' slag. Da hun havde
ventet en rum tid, blev hun
utålmodig og stak sit hoved
frem i døråbningen for at se,
hvad Anders lavede. I det selv
samme øjeblik, huggede
Anders til med sin tre-kølle.
Bolden ramte med en hul lyd
konen midt i panden og hun
faldt død om på stedet.  Anders
trak sig tilbage fra golf i et helt
år. Efterhånden kom han sig
imidlertid så meget, at han
kunne komme videre med sit
liv. Han blev gift igen og start-
ede med at spille golf med sin
nye kone, Mette.  Igen en dag
slicede Anders sit drive på hul
12, så den landede lige
bagved skuret.  Skat! Hvis jeg

åbner begge døre i skuret, så
kan du skyde tværs igennem,
sagde Mette.  Nej, nej, sagde
Anders. Det skal jeg dæleme
ikke nyde noget af.   Sidste
gang jeg gjorde dét, brugte jeg
7 slag på hullet.

Rammet av lyn
Én af golferne i en 2-bold blev
ramt af et lyn, og gled øjeb-
likkeligt over i saligheden.  Da
han stod foran Sct. Peter,
sagde denne med beklagelse:
 "Det må du undskylde, det var
din makker vi skulle have haft
fat i, så for at gøre skaden god
igen, tilbyder vi dig et nyt liv,
men med en anden identitet.
Hvad kunne du tænke dig at
være"? Efter et øjebliks
betænkning sagde golferen:
"Jeg vil gerne være lesbisk"!
 "Hvorfor dog det" spurgte Sct.
Peter. Golferen: "Så kan jeg
stadig gå i seng med pigerne,
og så kan jeg spille fra rød
tee".

Proens tips
En kvindelig golfer kommer
styrtende ind i klubhuset, hvor
den første hun møder er
klubpro'en. "Hjælp - jeg er
blevet stukket af en
hveps"!!! "Hvor" siger
pro'en. "Mellem 1. og 2.
hul" "Kære frue" siger pro'en
"Jeg har jo sagt til Dem, at De
har for bred stance".

Golfvitsene er kanskje litt forutsigbare, enten
de nå er norske eller danske... Åja! Ofte går
det ut over kvinnen i golferens liv. Hva nå det
kan komme av... Til våre lesere: Send inn 
historier av et mer originalt innhold!
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Fire i farten
Tekst og foto: Bjørn Bakke

Mirjam Slot Arntsen
HCP 22,4

Frode Arntsen
HCP 36,0

Kjartan Lavik
HCP 8,3

Alf Ljosland
HCP 26,0
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Hvor lenge har du spilt golf: Jeg har spilt golf
siden 2011

Hvor ofte trener du: Trening blir stort sett spill
på banen og jeg prøver å være her minst to
ganger i uken.

HCP: Mitt HCP er 22,4. Det gikk litt for raskt ned
på noen gode runder i fjor.

Deltar du på turneringer: Prøver å få med meg
onsdagsturneringene samt noen av de andre
turneringene.

Hva er målet for neste sesong 2015: Det store
målet er å komme under 18 i hcp og å gjøre det
bra i onsdagsturneringene.

Hva kan bli bedre (savner man) i klubben: Å
slippe snøen på banen. Savner et nærspillområ-
de hvor man kan trene på de korte slagene. Her
kan slagene spares!

Hvor lenge har du spilt golf: Spiller nå på an-
dre året. Traff Mirjam, hun dro meg med til
Mandal Golfklubb, ble forelsket i henne og ba-
nen. Det endte med at jeg fridde på hull 4 og nå
er vi gift.

Hvor ofte trener du: Det blir vel en gang pr. uke
i gjennomsnitt. 

HCP: Mitt HCP er 36,0 og føler overhodet intet
stress med å senke dette. Det får komme når ti-
den er moden.

Deltar du på turneringer: Har ikke gjort det
enda, men føler ett visst press fra Mirjam så de-
byen kommer nok snart.

Hva er målet for neste sesong 2015: Målet er
kun å kose seg med golfspillet og alle de hygge-
lige mennesker man møter der. Med været som
denne påskedagen er det fantastisk å spille golf i
Mandal selv om jeg bor i Vågsbygd.

Hva kan bli bedre (savner man) i klubben: Det
største savnet er at Jarle ikke selger produkter
fra Callaway i Pro Shop.

Hvor lenge har du spilt golf: Har passert 10 år
så det begynner å bli noen.

Hvor ofte trener du: Jeg er nok å se på banen
4-5 ganger i  uken.

HCP: Mitt HCP er 8,3 og ønsker å senke dette
litt i løpet av sesongen.

Deltar du på turneringer: Ja, det er kanon gøy.
Alt som er i klubbregi er jeg med på samt en del
turneringer i regi av Norsk Seniorgolf. 

Hva er målet for neste sesong 2015: Det er å
gjøre det bra i klubbmesterskapet for seniorer og
det store vil være igjen å bli tatt ut på landslaget
for Norsk Seniorgolf.

Hva kan bli bedre (savner man) i klubben: Det
som savnes mest er bedre tee’er og en kraftig
dressing av fairways slik at disse blir bedre. For
øvrig fremskaffer Mikkel en meget flott bane. 

Hvor lenge har du spilt golf: Jeg har spilt i 3
år.

Hvor ofte trener du: I snitt blir det 2 ganger i
uka.

HCP: 26,0 og jeg kan ikke skryte av at det raser
nedover, men tross alt det går rette veien.

Deltar du på turneringer: Ja, nesten alle bort-
sett fra klubbmesterskapet som normalt har vært
litt for langdrygt.

Hva er målet for neste sesong 2015: Kose seg
på banen i år som i fjor sammen med en masse
hyggelige og positive mennesker.

Hva kan bli bedre (savner man) i klubben:
Jeg er veldig glad i banen, men savner fremde-
les rulletrapp på hull 4. Og husk: det er flere enn
meg som ønsker dette. Bare spør din kone
Bjørg!



Med Carsten ute i golfverdenen...

Før ankomst tIl ørkenbanen The Golf Club at
Dove Mountain i Arizona hadde det vært litt
av en stykkevis og delt kjøretur etter at jeg

hadde mønstret av resident skipet The World i
Ensenada, Mexico. 

Turen over Stillehavet fra Hawaii hadde tatt litt
over fem sjødager og nå ventet flere bilturetapper
opp til Dove Mountain. Ships- agenten gjorde
unna den første etappen gjennom den svært traf-
fikerte og tildels farlige delen over grensen til
USA. Den Mexikanske grense kontrollen var
veldig omfattende og tok mye lenger tid enn an-
tatt, men det gikk heldigvis bra til slutt og vi
kunne fortsette turen inn til San Diego, California. 

Ved ankomst National bilutleie sa jeg farvel til
agenten og fortsatte alene over fjellet til Palm
Dessert,Ca i ny leiebil. Vel framme der var det et
par dagers stopp for å delta i Sir Nick Faldo’s
Golf institutt. Videre derfra gikk turen til Phoenix
Arizona (4 timers lang og kjedelig biltur i ørke-
nen) og spill på den kjente TPC Scottsdale -
Stadium Course som havnet på top 5 lista over
baner jeg har spilt på, så bra var den. Siden turen
hadde kommet så langt inn i ørkenstaten, fortsat-

te den like godt videre til Dove Mountain i
Marana, AZ som var snaue to timers kjøretur i
syd-østlig retning fra Phoenix mot Tucson. 

På denne turen var det veldig lite bebyggelse
men fengselsfanger ble observerte i sine velk-
jente kjeledresser langs veien for opprydning.
Lenger inne i landet kunne man skimte fengslet
de holdt til i, ikke lett å overleve en rømning der-
fra langt ute i ødemarken!  Vel framme var det en
stikkende varme som møtte meg i det jeg steg ut
av bilen, selv om jeg befant meg 700 m.o.h.
Skjelden opplever man det så på kroppen at det
blir lite tiltalende for å spille en runde golf. 

Varmen var så intens at svetten fordampet bort
før du rakk å se den! Her måtte man tydeligvis
passe på å drikke mye vann.  Inspirasjonen til å
spille her kom fra Accenture Match Play som i en
årekke har blitt vist på TV. Det å få spille på en
skikkelig ørkenbane hadde vært en drøm lenge,
og nå hadde jeg muligheten og den skulle jeg
ikke la gå fra meg, selv om den fryktelige varmen
satte en demper på det. Vel hadde jeg fått en
forsmak på TPC Scottsdale dagen i forveien,
men dette var liksom ”The Real Deal” type ørken-

bane. Bra var det at ikke noen av mine nærmeste
var med, for dette stedet var veldig lite fami-
lievennling og langt unna sivilisasjonen, nesten
litt spøkelsesaktig der man nærmet seg. Det
kommer også tydelig fram når vi ser hvor få men-
nesker som finner veien opp dit under turnerin-
gene som avholdes der.  

Fjorårets Match Play ble en høydramatisk finale
mellom australien Jason Day og franskmannen
Victor Dubuisson. Spesielt sistnevnte hadde to
helt utrolige ”up & down” ¨på playoff hull # 19 &
20. Begge gangene var han ute i ”bushen” rundt
greenen, men hver gang reddet han seg ut med
noen mirakuløse slag.

Kabeledninger,busker og sprinkler var delaktig på
hans side for et vellykket resultat og holdt liv i
matchen. Jason Day kunne ikke annet en å riste
på hodet av å riktig tro det han var vitne til, men
senere var det nettopp han som kunne holde
hodet stille og smile med seierspokalen hevet
over hodet som vinner av det som viste seg å bli
den lengste matchen i denne turneringen.  
Det store snakket etterpå var likevel Victor
Dubuissons to nesten ikke til å tro slag. Javier
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Juniorkomiteen 

våkner til live

Fra v. Yngve Skrede og leder Alf Skagestad. Simen Jørgensen var 
ikke til stede da bildet ble tatt

N
yvalgt leder av juniorkomiteen, Alf Skagestad, ønsker igjen å få liv i komiteen og

satser på å dra foreldre opp av sofakroken med sine poder til å spille golf. Golf

er den tiden familien bør dele sammen. Knapt noen idrett kan tilby besteforel-

dre, foreldre, barn og barnebarn til å møtes på en idrettsarena der de alle kan

kjempe litt mot hverandre. Golfklubbens handicapsystem muliggjør dette.

Poden på 10 år kan konkurrere mot bestemor eller bestefar på 75. I hvilke andre idretter

kan man det?

Juniorkomiteen har ligget litt i dvale, men Alf ønsker å ta tak i dette. Han har erfaring fra

andre idretter som han ønsker å videreføre inn i Mandal Golfklubb. Han ser viktigheten

med å samle foreldre som har avkom i aktuell alder og som har vært innom golf samt

dra med dem som ikke vet hva en golfball er. Lage et miljø der man tar vare på interes-

sen for golf.

I utgangspunktet legges det opp til trening hver mandag i to grupper avhengig av alder

med Jarle som den dyktige trener som han er. I tillegg blir det trening på torsdager der

foreldre, medlemmene i juniorkomiteen samt andre golfere tar et tak. Det blir spill på alle

banens fasiliteter som driving range, putting green, sand bunkere, innspill på green samt

hvordan man får til de laaange slagene.

For dem som føler de begynner å få det til, arrangeres det en turnering gjennom se-

songen med spill på hver av banene i Agder fylkene. Klubben dekker påmeldingskost-

nadene mens foreldre må arrangere og dekke transportkostnader. 

Alf har en bønn til dere foreldre: Møt opp på treningene og hjelp meg til å få til en forel-

dregruppe som elsker golf og sine poder. La oss dra dette sammen og bli en gruppe

som både klubben og miljøet i Mandal og omliggende kommuner legger merke til.

Hva kan jeg si: Lykke til Alf og din juniorkomite. 

Tekst og foto: Bjørn Bakke
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Ballesteros, sønn til legendariske Steve fra
Spania (som var kjent for å komme seg ut av
svært vanskelige situasjoner) skrev på Twitter:
Det spiller ingen rolle hvem som vinner, Victor
Dubuisson er min nye helt!   Tar vi med at da
Dubuisson på fransk kan assosieres med
”bushen” på engelsk, var det på enda fleres lep-
per som uttalte seg at han måtte få en kaktus
eller busk oppkalt etter seg!  

Fjorårets Accenture Match Play markerte for
denne gang avslutningen med å bli arrangert i
Dove Mountain, som den hadde blitt gjort siden
2009. Jeg blir veldig overasket om den noen
gang kommer tilbake dit. Til det var det altfor
”dødt” rundt hele området, og en kan undre seg
hvordan denne turneringen kunne holde på så
lenge som den gjorde der. 

Årets utgave er blitt flyttet til San Francisco’s
TPC Harding Park med nytt sponsor navn
Cadillac og nytt spilleformat. Det vil
forhåpentligvis øke entusiasmen og bringe tilslut-
ningen på turneringen tilbake til større høyder ig-
jen.  

Der den nå skal holdes vil de nok mest sannsyn-
lig ikke oppleve spilleavbrudd på grunn av snøs-
tormfall slik det skjedde på denne ørkenbanen i
Accenture Match Play 2013. Akkurat det føltes
det helt uvirkelig at det hadde skjedd der jeg gikk
rundt banen og la igjen fordampet svettet for
hvert eneste skritt jeg tok!   Har du planer om å
spille her noen gang i fremtiden, anbefales på
det sterkeste å ta turen i noen av ukene hvor kli-
maet er som best. Kult var det å ha spilt her,
åkke som!   God tur! 

Tekst og foto: Carsten Jacobsen

Dove Mountain Golf Club,
Arizona
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Platearbeid / Mek. Verksted
4520 Lindesnes

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

Hva har du i golfbaggen?

Hvor lenge har du spilt golf ?

Ca 28 år

På hvilket golf utstyr spiller du

på?

Kun det beste! Wilson Staff. 

(Som norsk agent for Wilson Staff

er vel det relativt naturlig:-) 

For øyeblikket: 
Wilson Staff D200 Driver 9 grader

Diamana X flex Skaft

Wilson Staff D200 3 Wood

Project X Prototype X Flex Skaft

Wilson Staff V4 utility iron 3

Kuro cage skaft : S flex

+1 tomme lengde, 2 upright

Wilson Staff V4 irons 4-PW

Project X 6,5 flex.

+1 tomme lengde, 2 upright

Wilson Staff FG Tour TC wedger

52+56+60 grader

Project X 6,5 flex.

+1 tomme lengde, 2 upright

Putter Wilson Staff 8802 putter

34 tommer

Bag: Nexus Carry

Ball: FG tour 4 lags 70 kompresjon

ball.

Hanske: FG Tour 

Sko: Ecco World Class

Har du byttet utstyr de siste 3

årene ?

Veeeeeldig mange ganger………

Er det viktig alltid å ha siste skrik

av utstyr?

Det som er helt avgjørende er å få

tilpasset utstyret til din kropp og

sving.

Det skjer hele tiden en utvikling

innen utstyr og om det finnes noe

som gjør scoren lavere og gleden

større bør det slippe inn i bagen..

Det er jo kjempe moro med golfut-

styr!

Hvilke 3 køller er ”favoritter” ?

Alle køllene har sin oppgave så jeg

prøver å elske alle like høyt!

Hvor mange køller har du i bagen ?

14

Bærer du bagen eller triller ?

Bærer

Bruker du alltid samme type ball

eller er det likegyldig ?

Jeg tester alltid alle ballene som

kommer hos Wilson. Men spiller

jeg en runde er det med en Wilson

Staff FG tour. Ballen er det eneste i

baggen vi bruker på hvert slag og

den bør derfor være lik hver gang. 

Lengdemåler eller øyemål?

På hjemmeklubben er det strengt

tatt ikke nødvendig med laser for

min del, men jeg har den alltid i

baggen og bruker den ofte.

Tekst og foto: Per Jørgensen

Jarle 
Liland

Hva har du i golfbaggen?

Espen 
Sebdal

Hvor lenge har du spilt golf ?

Begynte i 1993, hadde pause fra

2000, men tok opp igjen golf i sen-

sommer av 2013. Begynte på 18 i

HCP og har jobbet hardt siden for å

komme lengst mulig ned.

På hvilket golf utstyr spiller 

du på ?

Wilson FG Tour Forged jernkøller 4-

W, Wilson TW9 52-58 grader, Ping

Scottsdale putter, Wilson Superlight

9 graders Driver, Nike Covert 3-

wood og Cobra Amp Cell 3-4 hybrid

(Justerbar).

Har du byttet utstyr de siste 3

årene ?

Ja, to ganger. Kjøpte Wilson Di7

jernsett som jeg brukte 1 sesong,

men da handicappet raste nedover så

jeg behovet for å gå over til Forged

køller da disse passer bedre for lav-

handicapper.

Er det viktig alltid å ha siste skrik

av utstyr?

Nei. Jeg føler det er viktigere at man

finner køller som er fittet for perso-

nen som bruker dem. Teknologien

blir stadig bedre, men å kjøpe nytt

hvert år er litt bortkasta penger. Skal

bytte grep på mine i år så da blir de

omtrent som nye uansett .

Hvilke 3 køller er ”favoritter” ?

7-9-hybriden

Hvor mange køller har 

du i bagen ?

13

Bærer du bagen eller triller ?

Bærer bagen. Triller eller tar bilen

om jeg er sliten i beina/ryggen.

Bruker du alltid samme type ball

eller er det likegyldig ?

Alltid soft. Turneringer spiller jeg

med Wilson Staff FG tour ballen.

Har fått noen Callaway Supersoft

som jeg skal teste når sesongen be-

gynner. Har hatt god erfaring med

disse på simulatorer i vinter.

Lengdemåler eller øyemål?

Har alltid brukt staker på banen for å

finne lengder inn til green, visste

ikke om disse lasermålerne, men

skaffet meg en slik i begynnelsen av

fjorårets sesong. Har opplevd at dette

hjelper utrolig mye når man begyn-

ner å få en viss kontroll på hvor langt

de forskjellige køllene går.

Tekst: Per Jørgensen

Foto: Espen Sebdal
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Med Carsten ute i golfverdenen...

Øverst til høyre hull 16, par 3 med tribuner rundt. Nederst t.h. ”Tiger Woods steinen. T.v. Carsten tar en pust i bakken for fotografen.

Denne banen har virkelig blitt
en klassiker til Waste
Management Phoenix Open

i ørkenstaten Arizona, USA, og
hvilken Super Søndag det var på
avslutningsdagen 1 februar i år! 
Ikke bare det at Brooks Koepka
vant sin første PGA turnering, men
også det at amerikanerne hadde
sin årlige Super Bowl samme dag
(New England Patriots vant 28-24
over Seattle Seahawks), kun 30
minutters kjøretur fra golfbanen.
Utslagstidene var framskyndet og
siste halvdel av feltet startet på
hull # 10 for å rekke å bli ferdig slik
at publikum kunne få med seg
begge hendelsene. 

Snakker man om publikum, så
snakker man om virkelig stor opp-
slutning på denne turneringen.
Rekorden for en enkelt dag ble
satt i fjor på ”moving Saturday”
hvor hele 189.722 mennesker
møtte opp.. Mange av disse dan-
net den fantastiske rammen rundt
det velkjente hull # 16, par 3. Dette
hullet gir en amfi- følelse uten
sidestyke innen golfen, med sine
tribuner som omringer hele hullet
(på klubbhuset vårt henger det et
bilde som illustrerer dette veldig
godt). 

Ingen nåde blir gitt til de spillerene
som ikke treffer greenen på ut-
slaget. Da vanker det buuing over
hele linja. Motsatt om man treffer
greenen og er avhengig av hvor
nærme man er flagget hvor stort
brøl som kommer. Skulle det
komme en Hole in One, er det in-
gen begrensninger for hva De
måtte finne på. Da kommer det
ofte ølbokser og andre ting
susende ned mot og rundt utslag-
stedet, slik at de som kommer et-

terpå får et mye mer vått underlag 
å slå ut fra! 

Spesielt var dette tilfelle i år på
”moving Saturday”, hvor ital-
ieneren Fransisco Molinaro gjorde
Hole in One. Samtidig viste de et
klipp tilbake fra 1997 hvor en ung
Tiger Woods gjorde det samme i
hans aller første opptreden i denne
turneringen som satte de da rundt
20 000 menneskene i storm og
oversvømte utslagstedet i øl. 
Historien viser at med årets Hole
in One er det kun ni stykker totalt
på dette hullet siden starten.  
Jeg hadde ikke akkurat det i
tanken da jeg stilte meg opp på ut-
slagstedet for å prøve å komme så
nærme flagget som mulig, som
man alltid gjør på et par 3 hull.
Siden dette hullet ikke er så langt,
bestemte vi oss for å slå ut fra
samme sted som proffene gjør.
Jeg skulle ut som # 2 og ser at han
foran meg lander på greenen.
Prestasjonsangsten ble ikke noe
mindre av det, og jeg kan nesten
føle det igjen her jeg sitter og skil-
drer opplevelsen. Prøver så godt
jeg kan å holde maska og kropp-
språket i sjakk der jeg pegger
ballen litt opp. Stiller meg opp ”on
the right side of the ball” siden jeg
er venstre spiller. Sjuuup og ballen
har forlatt køllehodet, det er ingen
ting mer jeg kan gjøre enn å bare
følge ballens bane til den lander.
Den kommer fint ut og gjør den lille
baby cutten som den pleier.
Problemet er bare at jeg ikke fikk
startet nok ut til høyre for flagget
så ballen lander i den bunkeren
som er lengst unna flagget på ven-
stre side. 

Jeg kunne formelig høre buuingne
komme, men fattet mot og gikk

bestemt bortover mot ballen og
forberedte meg mentalt for å slå
det lange bunkerslaget som ventet
meg. Følte på kroppen at det kom
en indre ro og revansjelyst på det
noe dårlige utslaget, som hjalp
meg til å utføre et enormt bra
bunkerslag som landet helt intill
koppen for en enkel par score. 
Der kom brølet tenkte jeg, men når
jeg ser opp var det absolutt ikke et
eneste menneske å se på noen av
tribunene, som heller ikke var syn-
lige lenger. Heldigvis kom det noen
positive kommentarer fra de to jeg
spilte med, å da så, da følte jeg vel
at jeg hadde gjort det mest viktige
på denne banen med å gjøre det
helt brukbart på dette ikonhullet,
og takk for det! 

For de av dere som følger ekstra
godt med, har sett at årets utgave
har kun fire bunkere rundt greenen
mot 5 i fjorårets. Den bunkeren
som er tatt bort var selvfølgelig
den som var plassert lengst unna
flagget på venstre side hvor
omtrendt ingen havnet i allikevel!
Dette så man tydelig hvor fargen
på gresset skilte seg ut fra resten. 
Deretter går man videre til det
korte par 4 hullet # 17. Her har de
som slår langt ut muligheten til å
lande direkte på denne spesielle
greenen som stikker seg ut som
en tunge med vann langs venstre
side. Bubba Watson var veldig
nærme å gjøre en Hole in One der
i år. Andrew Magee gjorde det som
første mann på denne banens par
4 hull tilbake i 2001. 

Et annet historisk øyeblikk fra
denne turneringen var da Tiger
Woods fikk hjelp av en mengde
tilskuere til å flytte en kampestein
på 1 tonn som lå og blokkerte for

andreslaget hans på hull # 13 par
5. I ettetid har han uttalt at de flyt-
tet den feil vei, slik at han måtte
slå ut til høyre og landet i green-
bunkeren, men kunne ikke akkurat
be dem flytte den tilbake og mer til
den andre siden igjen.

I dag ligger kampesteinen på
samme hull, med et skilt plassert
på den som sier: ” Tiger Woods
Rock moved by gallery during
Phoenix Open 1999”. 
Årets Turnering markerte hans re-
tur siden 2001. Det skulle vise seg
at han noterte seg for sin dårligste
score noen sinne på andre runden
med 82, og ble med det ikke med i
helgen og all moroa som fulgte
med det. 

Golf kanalen hadde gjort en spør-
reundersøkelse i Phoenix gater for
å lodde stemningen blant folk om
denne partyturneringen, hvor en
ung jente uttalte at dette var
hennes favorittturnering over alle
turneringer, Hun var til stede hver
eneste kveld! 

De fleste av oss andre vet jo at
denne turneringen foregår på
dagtid så denne kommentaren be-
viste virkelig hvilken status den har
for partygående. Party var det
også i Scottland denne søndagen
hvor Ronny Deila’s Celtic vant
classico oppgjøret mot Rangers 2-
0. Tar vi også med at Rory Mcllroy
vant Omega Dubai Dessert
Classic på Emriates Golf Klubb
samme dag, blir det fire store
sports,begivenheter på en og
samme samme dag. 
Hvilken super søndag det var 1,
februar i år!! 

Tekst og foto: Carsten Jacobsen

TPC Scottsdale Stadium Course

Pro-Tips fra Jarle:

”Spesial tå chip”

Behersker du nærspillet
rundt greenen kan
mange slag være spart.

Et av de vanskeligste slagene
er når du må slå ballen ned-
over mot hullet og samtidig
unngå at ballen går for langt
hvis du ikke treffer hullet. Prøv
deg på en «tå chip». Jarle be-
nytter mest 9-jernet, men an-
dre jern kan benyttes med hell.
Det gjelder å få et «dødt» ball-
treff som løfter ballen inn på
greenen og triller den i hullet.

Tekst og foto: Bjørn Bakke

Oppstilling med relativt samle-
de ben og vekten mest på den
foten som er nærmest hullet.

Ballen ut for venstre fot. Treff
ballen med tåa på jernet.
Skaftet på køllen holdes på
skrå fremover, hendene er fo-
ran ballen.

Oppstilling nesten som ved
putting. Jernet nesten loddrett
for å sikre at det er tåen av
køllen som treffer ballen.
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Ti på Tee  

Edmund Jaabæk - HCP 11,4
Hvor lenge og hvorfor spiller

du golf?

Mitt første golfslag slo jeg sam-

men med min bror Trond på

Grand Canaria i 2006 og det

ble grønt kort etter hjemkomst

til Mandal. Jeg synes det er sa-

bla gøy med golf, man tref-

fer mange hyggelige mennes-

ker i en sosial setting samtidig

som man får beveget 

kroppen.

Best/verst ved banen i

Mandal?

Vi har en veldig morsom, men

krevende bane i Mandal som

mange setter pris på. Banen er

veldig bra ut fra de resurser

klubben rår over. Skulle noe

gjøres burde man forsøke med

bedre drenering enkelte steder

samt dresse fairways slik at

disse blir jevnere.

Hva ønsker du skal priorite-

res framover hos Mandal

Golfklubb?

Skulle man få penger til overs

synes jeg ikke vi skal prioritere

hovedbanen, men derimot få til

et nærspillsområde/korthulls-

bane slik at folk får prøvd hva

golf er. Eventuelt også utvikle

klubbhuset med bedre møble-

menter, bedre tilbud i kafeteria og proshop samt utvide åp-

ningstidene slik at det sosiale tilbudet blir enda bedre. 

Hva er din hyggeligste golfopplevelse?

Golfopplevelsen jeg fikk sammen med 7 andre golfere da vi var i

Danmark på Lübker Golf Resort i fjor. En kanon-tur med flotte

venner.

En favorittkølle i bagen?

Jeg føler meg trygg med en

wegde i hånda når jeg nærmer

med greenen.

Er du med på utstyrskarusel-

len?

Det er kjekt med nytt utstyr,

men utstyret skal først å fremst

passe meg. Jeg bytter når jeg

føler behov for noe endring av

innholdet i bagen.

Etiketten på banen i Mandal? 

Jeg synes det er bra, men den

kan sikkert bli bedre. Mange

bør dessuten bli flinkere til å in-

vitere spillere med seg når de

skal spille ut.

Hva er den beste banen du

har spilt på?

Ser man på totalkonseptet må

jeg nok velge Lübker Golf

Resort. Et fantastisk flott an-

legg både når det gjelder

klubbhus, bane og treningsfa-

siliteter.

Golf i regnvær?

Jeg går ikke av banen hvis det

begynner å regne. Er jeg på-

meldt til en turnering så stiller

jeg opp selv om regnet siler. Er

det bare en selskapsrunde er

det nok lettere å bli hjemme.

Hole in one noe sted?

Ikke enda, men jeg har vært sabla nærme. Det manglet ikke

mange centimeterne.

Tekst og foto: Bjørn Bakke


