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Nå kommer den nye Driving Rangen!
Vallerøffens utsendte har

fått fortrede hos for-
mann Johan, for å bli

nærmere orientert om de store
anleggsarbeidene vi alle kan se
foregår i området overfor green
keepernes verksted.

Jo da – den nye DR er i fullt
arbeid, og anleggsarbeidene
forventes avsluttet i løpet av
april. Så såes det hele til - og vi
slipper kanskje til med stor-
sleggene allerede til somme-
ren!
På plankartet ovenfor kan vi se
hvordan DR-en blir utformet,
og størrelsen ser vi best når vi
sammenligner med den gamle
DR-en. (Selv synes jeg det er
lettest å finne meg til rette på
kartet om jeg snur det 180 gra-
der!)…

Selve Rangen blir vel 200 me-
ter lang – og som vi ser - den
KAN forlenges om dette skulle
bli ansett nødvendig.
Bredden varierer fra 75 til 40
meter, og banen vil få nødven-
dig skjerming mot 9-ern ved
ballnett og rimelig tett, stor-
vokst trebestand i grenseområ-
det. 12 utslag vil gi god kapa-
sitet.

Ja, dette kan Johan fortelle –
ikke helt uten en vel begrunnet
stolthet! Anlegget er nemlig
fullfinansiert innenfor en ram-
me på 600 000 kr. Av disse er
500 000 et lån fra klubbens
egen Helge Skaar og Trond
Jaabæk. Renten er fastsatt til Norges Banks
styringsrente + 1 %. De skal gå til anleggsar-
beidet, som utføres av Tor Inge Bjørnstads
”Transport og anlegg A.s.” – ETTER AN-
BUD. OG - Rangen skal ”betale seg selv !”

Etter at klubben årlig får de første 70 000
(som er den inntekt vi i dag har av eksiste-
rende DR) – skal resten ut året gå til renter og

avdrag. Avtalen har en løpetid på 5 år – med
rett til forlengelse i ytterligere 5 år. En god av-
tale – mener Johan, og akkurat DET kan nep-
pe diskuteres!

Det er avsatt 100 000 på årets budsjett til de
arbeidene klubben selv skal utføre, nemlig
oppsetting av skjermingsnett og bygging av
utslagene. Mye vil bli gjort på dugnad.

Det er søkt om tippemidler, som utgjør opptil
1/3 av byggekostnadene. Tidligere tildelte tip-
pemidler til nåværende DR (rundt 45 000 kr)
regner han med at vi får beholde, ettersom ex-
DR-en vil bli brukt som kortspill øvingsbane,
og derved inngå i klubbens ordinære tilbud.

Vallerøffens gratulerer klubben med anlegget,
og vi takker långiverne for sjenerøs håndsreg-
ning. At det enstemmige vedtaket i klubbens
årsmøte tidligere i år allerede er under fullfø-
ring – det fortjener vår aktive formann Johan
ros for!

At han – og Sven Arne Baardsen er byggele-
dere – tror vi garanterer for at alt går etter pla-
nen – både fysisk og økonomisk!

GRATULERE MED NY DRIVING RANGE
– MANDAL GOLFKLUBB!!
Nå er det opp til oss – hvor fort den blir be-
talt…..

Tekst: Einar Slotten
Foto: Oddbjørn Eikestøl

Driving Rangen mot vest, sett fra utslag



Kjære alle medlemmer!

Godt nytt år til alle medlemmer
av Mandal Golfklubb. Vi håper å
se mange av dere på banen nå
som golfsesongen snart er i gang
for fullt.

Jeg må igjen takke for tilliten
som styreleder i klubben også et-
ter årsmøtet. Noen ganger skulle
jeg ønske at jeg tenkte meg litt
bedre om før jeg sier ja, men jeg
skal love dere alle å gjøre mitt
beste i sesongen og året som lig-
ger foran oss.

Det som opptar oss som aktive
medlemmer nå for tiden er byg-
gingen av den nye Driving
Rangen. Som mange har forstått
er området ryddet og anleg-
gsvirksomheten er i gang.
Det er firmaet Transport og
Anlegg som vant entreprisen, og
som nå er i gang med arbeidet.
Anleggstiden vil vare en god
måned, og parallelt med dette vil
jeg anta at vi kan starte å bygge
utslagsrampene. Dette skal
gjøres på dugnad og ved hjelp av
banemannskapene.

Det som ikke ligger i oppgaven
til Transport og Anlegg er hog-
ging, utkjøring av tømmer, bren-
ning av greiner, utslagsramper
og eventuell sikring mot hull 9.
Det har allerede vært arrangert to
dugnadslørdager hvor det har
blitt ryddet og brent. Rundt 20
personer møtte opp begge da-
gene, noe som er imponerende.
Jeg takker alle dere for en god
jobb. Når det gjelder den gamle
Driving Rangen, vil vi her
forsøke å lage en kortbane for
nærspill.

Mandal Golfklubb har søkt om
spillemidler for utbyggingen av
den nye Drivingen Rangen, og vi
har kommet inn på den prior-
iterte tildelingslisten. Dersom vi
får spillemidler, må vi likevel
regne med at det tar 4-5 år.

En annen viktig faktor for
klubbens økonomi er
”Grasrotandelen”. Vi oppfordrer
alle medlemmer til å registrere
sitt spillekort hos sin kom-
misjonær for Norsk Tipping. Det
eneste dere må gjøre er å opp-
lyse at dere ønsker at deres andel
skal registreres på Mandal
Golfklubb. Hittil har mange reg-
istrert seg, og vi håper dere vil
formidle dette også til venner og
familie. Dette er viktig for
klubben! Mer informasjon om
ordningen kan du finne på våre
nettsider www.mandalgk.no.

Våren og sesongen er i anmarsj,
og da er det igjen på tide med
vårdugnad. Den vil bli gjennom-
ført på samme måte som i fjor.
Det vil si at dere som spiller
sammen kan avtale å bruke et
par timer på eksempelvis å rydde
et hull. Dugnaden vil vare over
tre dager, og banen vil de dagene
være stengt for medlemmer. Når
det gjelder åpningstider i klubb-
huset og servering i kafeteriaen,
vil dere finne opplysninger om
dette andre steder i bladet. Dette
gjelder også medlemskontingent,
lokale regler og tidspunkter for
sesongens Grønt Kort kurs.

Jeg er glad for å kunne gi honnør
til vår pro Jarle. Han har gjort en
kjempejobb når det gjelder å
knytte sponsorer til Mandal
Golfklubb. Også arbeidet med å
få den administrative delen av
klubben på fote nærmer seg
slutten. Vi begynner nå å få sys-
temer og orden på det meste.
Vi har sagt opp renholdsfirmaet
som hittil har gjort rent deler av
klubbhuset, og greenkeeperassis-
tent Mikkel overtar nå denne
jobben utenom ordinær arbeid-
stid.

Til slutt gjenstår det bare å ønske
hvert medlem lykke til med en
god og sosial golfsesong, og som
vanlig oppfordre til innsats for
klubben og deltakelse i vårdug-
naden!
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Vallerøffens regelnøtt 01-09
Egils regelnøtt:

Pål slår ut på hull 1 på Valle og
drar ballen langt til venstre.
Ballen passerer OB-grensa ved
gang/sykkelstien, treffer veien
og spretter inn på fairwayen på
hull 3 etter å ha passert OB-
grensa på andre siden av veien.
Hva kan Pål gjøre nå?

a) Ballen er i spill og han kan
slå den fra fairwayen på hull
3 og tilbake til hull 1.

b) Ballen har passert OB-gre
sa for hull 1 og han må ta
straffen og spille ny ball fra
utslaget.

Formannens hjørne
Johan
Kvelland

Svar:
a)Ballenerispilloghan
kanslådenfrafairwayenpå
hull3ogtilbaketilhull1.
(Dec.27/20).Dersomdette
ikkeskulleværelov,mådet
ståidelokalereglene.

Åpningstider klubbhuset 2009

Har dere e-post adresse?
Vi ønsker så mange e-post adresser som mulig registrert i medlemsregis-

teret. Dette vil gjøre arbeidet mye lettere for å få ut informasjon til dere
angående møter, turneringer, tilbud i proshop osv.

Dere vil dermed også få tilsendt kode og passord, så dere kan logge dere inn
på klubben online og egen side for påmeldinger til turneringer. Når turnering-
er registreres online, vil dere også kunne følge de enkelte spilleres resultater
etter hvert som de spiller de enkelte hull på banen.

Det er en del av dere som har fått ny e-post adresse som vi ikke har re-
gistrert. Vær grei å sende denne snarest. Send til: st-vat@online.no
Send gjerne også med tlf.nr/mobilnr. så får vi enda bedre oppdatering av
medlemsregisteret.

Steinar Vatnedal

1.april til 30. april Hverdager 16.00 – 18.00
Helg 12.00 – 16.00

1. mai til 21. juni Hverdager 12.00 – 17.00
Helg 12.00 – 16.00

22. juni til 16. august Hverdager 10.00 – 18.00
Helg 10.00 – 18.00

17. august til 1. oktober Hverdager 14.00 – 17.00
Helg 11.00 – 15.00

Resten av året etter behov.
Værforbehold



K U N N G J Ø R I N G E R

Nybegynnerkurs
Mandal Golfklubb inviterer til årets nybegyn-
nerkurs. Kursene fører frem til grønt kort,
dette kortet gir innehaver rett til å spille på de
fleste baner.
Kurset vil bestå av en teoretisk del over to
kvelder samt 5 timer med trening med Mandal
Golfklubbs trener Jarle Liland.

Kurs 1: mandag 30. mars og onsdag 1. april
Kurs 2: mandag 4. mai og onsdag 6. mai
Kurs 3: tirsdag 2. juni og onsdag 3. juni
Kurs 4: mandag 6. juli og onsdag 8. juli
Kurs 5: mandag 10. august og onsdag

12. august
Kurs 6: onsdag 2. september og mandag

7. september

Alle teorikurs starter klokken 18.00 på
klubbhuset til Mandal Golfklubb.

Kursavgift 2009:
Knøtter til å med 12 år kr. 700.-
Juniorer til og med 18 år kr. 900.-
Voksne kr. 1.500.-
Kursavgiften inkluderer 5 timer med trener
(pro) til praktisk trening.

Spørsmål og eller påmelding til klubbhuset:
tlf. 38 26 00 31 eller til trener 40 29 02 80.
Hele kurset vil bli avholdt av klubbens trener
(pro) Jarle Liland

Medlemskontingent
og spillerett
Medlemskontingent
Hovedmedlem: kr. 1200.-
Bi-medlem: kr. 800.-
Studenter: kr. 1200.-
Juniorer: kr. 1000.-
Knøtter: kr. 500.-
Passiv: kr. 600.-
Gjestemedlem: kr. 2400.-

Spillerett
Spillerett koster for i år kr. 2300.-
Hvis du ikke betaler for spillerett, må du beta-
le kr. 200.- i greenfee for hver gang du spiller
på banen.

Du kan spare ved å ta vare på greenfeene og
når du har 12 stk. kan disse veksles inn i spil-
lerett og du kan spille gratis resten av sesong-
en. Oppsparingen må være over en sesong.
For spørsmål ta kontakt med klubben.

Steinar

Spillerett
I år må alle som har betalt for spillerett hente
sine oblater i proshop. Det gjelder hoved- og
bi-medlemmer som har betalt kr.2300.- for
spillerett, studenter må vise studentbevis, ju-
niorer, knøtter og gjestemedlemmer.

Det blir i år lagt opp til mye kontroll på banen,
helst ettermiddag og kveldstid for å se at kon-
tingent, spillerett og greenfee er betalt.

Steinar

Golfkortet
Nå har vi hatt Golfkortet i et år. Det er mange
som ikke har brukt dette kortet i det hele. Det
skal brukes når dere er på andre baner som
ikke har Gobex kortet.

Når dere skal til utlandet må dere gå inn på
N.G.F. side. Øverst på denne siden www.golf-
forbundet.no/wip4/ står det Verify, trykk der
og dere får opp en side som dere skal skriver
inn nummeret på Golf kortet deres.

Dere får da opp en ny side som dere skriver ut
og tar med dere til utlandet. Hvis dere mister
eller ødelegger Golfkortet kan dere få nytt ved
å henvende dere i proshop, betale kr.50.- så får
dere det nye tilsendt i posten etter en uke.

Dere som får 18 / 36 poeng eller mer på en 9 /
18 -hulls runde som ikke har offesielt Hcp må
ta kontant med klubben for å få dette oppda-
tert.

Steinar

GOBEX-kortet
Når det gjelder GOBEX-kortet, skal det bruke
som før, som scorekort for turneringer og sel-
skapsrunder. Når dette kortet brukes og runden
blir lagret, kan man hente alle rundene på
”min for side” ved å bruke Personlig Profil på
Golfbox.

Det gjøres slik: Logg deg på Golfbox, du kom-
mer til ”min for side” her trykker du på score-
arkiv, Golfscore statistikk , da kommer du til
statistikken over alle rundene du har spilt.

Hvis man mister Gobex kortet eller det blir
ødelagt, kan man få nytt ved å ta kontakt med
proshop. Nytt kort koster kr.100.- og det beta-
les ved bestilling.

Steinar

Medlemsmøte
Medlemsmøte på klubbhuset
onsdag 22.april kl. 18.00

Gjennomgang av regler v/ Egil
Orientering om klubben v/ Johan.
Evnt.

Møt opp for å lære mer om Golfregler

Golfreglene
Hei, ja nå er sesongen i gang igjen, og skal vi
ha noen hyggelige turer på banen, så er det
viktig at spillerne kan et minimum av golfre-
gler.
Det er ingen endringer i regelboka for i år. Vi
fikk ny bok i fjor som gjelder til ut 2011. Til
neste år kommer det ny decision bok, men den
pleier vanligvis ikke å inneholde store en-
dringer.

For de som ikke er klar over det, så er det et
nytt avsnitt i regelboka. Dette er et sammen-
drag av de viktigste reglene og er å finne på si-
dene 19 til 25. Leser dere disse sidene så kan
dere mer enn de fleste….

Har dere spørsmål så er jeg til deres disposi-
sjon.

Med ønske om en lang og god golfsesong.

Egil J. Svenneby
Forbundsdommer NGF

Husk
“Grasrotandelen”!

En viktig faktor for klubbens økonomi er
”Grasrotandelen”. Vi oppfordrer alle
medlemmer til å registrere sitt spillekort
hos sin kommisjonær for Norsk Tipping.
Det eneste dere må gjøre er å opplyse at
dere ønsker at deres andel skal registreres
på Mandal Golfklubb. Hittil har mange
registrert seg, og vi håper dere vil for-
midle dette også til venner og familie.
Dette er viktig for klubben!Mer infor-
masjon om ordningen kan du finne på
våre nettsider www.mandalgk.no.

Johan Kvelland
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NYTT FRA DAMEKOMITEEN

Brennheite nyheter fra banekomiteen
For et år det skal bli!
I år får vi endelig en skikkelig driving range!
Et kjempeløft for hele klubben og noe vi alle
har ventet på. Nå skal det endelig bli slutt på
ukontrollerte driver som skrur ut til venstre el-
ler høyre. Til høsten kan vi vel bare la røffen
gro og korte fairway’en inn til et lite område
rundt greenen på de lengste hullene!? I bane-
komiteen kan vi ikke ta slike sjanser, så for
sikkerhets skyld er vi allerede i gang med
planleggingen av sesongens utbedringer og
vedlikehold.

De senere års komiteer har opparbeidet seg
mang en prioriteringsliste over utbedringer og
oppgraderinger på banen. Dette arbeidet øn-
sker vi i år å endelig fullføre. Komiteen vil i
samarbeid med banemannskap og pro vurdere
de ulike punktene i planen og sette opp kon-
krete mål på oppgaver vi skal fullføre innenfor
gitte tidsrammer. Vi har en knapphet på resur-
ser, og det gjør at klubbens medlemmer frem-
deles må trå til når det trengs. Det blir verken
nye ”bling” felger på Arilds traktor eller gull-
fisk i dammen på hull 9. Det første vi skal
gjennomføre er den store vårdugnaden!
Fjorårets opplegg for dugnaden var en stor
suksess, og den ønsker vi å videreføre. I all
hovedsak betyr det at dugnaden blir gjennom-
ført i løpet av 3 dager mot slutten av april. Det
betyr at så godt som alle kan finne tid til å yte
noen timers støtte til klubben i en økonomisk
vanskelig tid.

Hovedoppgaven er å rydde og rake banen,
men det er mange flere oppgaver å ta av, så det
vil derfor til enhver tid være oppslag på klubb-
huset med oppgaver som skal utføres. Denne
listen vil bli oppdatert etter hvert som ting blir
gjort. Banemannskap og dugnadsansvarlige vil
hjelpe med utstyr som trengs og vil være til-
stede under hele dugnaden. Man kan komme
og gå som man ønsker i løpet av perioden, slik
man selv kan tilpasse når og hvor mye man
kan bidra.

Den flotte dugnadsinnsatsen på den nye dri-
ving rangen viste til fulle hvor mye som kan
bli gjort på en halvtime dersom man bare er

mange nok. Jeg ønsker å benytte muligheten
til utfordre alle med medlemsnr mellom 0 og
2000 til å komme på dugnaden.
Særlig Stian Skjævesland, Sondre Monan,
Mikael Thörnquist og Per Henrik Didriksen
håper jeg dukker opp.

Fruktene av arbeidet som blir lagt ned kan ny-
tes i lange drag i den forhåpentligvis lange sol-
rike (med regn om natten, slik at vi ikke går
tom for vann) sesongen vi har i vente.

Jørgen Hestås

Paula Pedersen, nyvalgt leder av gruppa, Britt
Andersen (ny) samt Mariann Tørressen og Siv
Heimtun har trukket opp planene for den kom-
mende sesongen over stort sett samme lest
som tidligere, dog med noen endringer.

De ønsker å intensivere arbeidet med å få med
flere damer på tirsdagsgolfen som er damenes
aften i Mandal Golfklubb. Damegruppa vil
allerede på nybegynnerkursene ta kontakt med
de nye damene og informere om klubbens til-
bud. Ikke minst, og det gjelder også dagens
medlemmer, forsøke å få dem med på tirsdags-
kveldene og inn i det sosiale en golfrunde kan
bidra med. - Vi har det kjempegøy og tar kun
en startkontingent på 10 kroner for å dekke en
liten oppmerksomhet til den som driver lengst
eller kommer nærmest hullet.

- Vi starter opp tirsdag 5.mai kl. 17:00 med en
halvtimes orientering over årets aktiviteter før
vi fordeles ut på banen hvor vi håper at også
du stiller opp. I tillegg til noen interne turne-
ringer får vi i løpet av sesongen besøk fra
Kristiansand og Bjaavann golfklubbs damer
og vi drar også på gjenbesøk til dem. Prisen er

satt til 50 kroner når vi er
hos oss og 100 kroner på
bortebane. Dette skal dekke
inn noen premier samt en
matbit til alle deltagerne.

- Videre arrangerer vi
Jentesleppet 19.mai og ikke
minst Pyjamasgolf 25.au-
gust. For ikke å glemme
årets store happening:
Dameturen til Kragerø
Golfklubb med overnatting
i ett av Sørlandets flotteste
spa-hoteller mens mannfol-
kene steller hjemme. Turen
blir i overgangen
august/september og i fjor
var vi 24 golfere som dro
bortover.

- Vi kommer til å legge all
info på klubbens hjemmeside samt oppslag i
klubbhuset og ser positivt på alle innspill og
gode ideer.

Vi ønsker vel møtt til en ny fin golfsesong.
Paula, Britt, Mariann og Siv.

Tekst: Bjørn Bakke Foto: o.e.

Britt Andersen og Paula Pedersen
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Torjusheigata 9, 4514 Mandal
Tlf. 38 27 15 60 - FAks 38 26 47 35

Doneheia, Jåbekk industriområde
Tlf. 38 26 76 00 - Faks 38 26 69 96

Marnaveien 28 B, 4517 Mandal
Tlf. 38 26 23 91 - Faks 38 26 54 34

NYTT FRA JUNIORKOMITEEN

Juniorarbeidet kan fungere bedre enn
det har gjort de siste år og derfor hå-
per man på at nye koster kan forbe-

dre dette.

Nyvalgt leder Lars Rudolf Klev vil i
samarbeid med klubbens pro Jarle Liland
satse på å bringe fram klubbens junior-
medlemmer til å velge golf som sitt før-
stevalg når det gjelder det som skal gjø-

res utenom skole og utdannelse.

Denne gruppen blir satsingsområde nr.1
når det gjelder bredde for klubbens kom-
mende, håpefulle golfere. For ikke å
glemme de som virkelig vil satse og
trene 5 ganger i uka.

Det blir det opprettet en toppgruppe hvor
de som vil bli med blir forespurt og må

binde seg til et fast treningsopplegg.

Satsingen på de helt yngste er også me-
get viktig.. Knøttegolf er kommet for å
bli også i Mandal. Minst 3 samlinger er
planlagt. Følg med på hjemmesiden der
opplysninger blir lagt ut så snart som det
er klart for alle juniorer..

Tekst: Bjørn Bakke
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Istarten på min golfkarriere, snart 14 år
siden, ble jeg overtalt til å bli med på
Mandal Golfklubb’s golftur til

Himmerland og Danmark. Bjørg, som jeg
fremdeles lever sammen med, ble overtalt
til å bli med, selv om hun den gang ikke
var noen golfer. Jeg fikk overtalt henne
med at det sosiale samholdet var flott og
vi trengte det da vi nettopp var flyttet til
Mandal. Starten på golflivet ble litt turbu-
lent. Fergen var forsinket og vi rakk akku-
rat fram til Himmerland etter at restauranten hadde stengt. De få til-
gjengelige smørrebrød forsvant til de første i køen. Godt vi hadde trø-
stedrikk med fra Color Line

Så kom vel sjokket. Selmar og Tor presenterte starttidene. Vi skulle
ikke spille 18 hull neste dag, men 2 x 18 hull. Utslag var kl. 06:27 for
første ball og 14:02 på neste runde. Ikke var det noen startliste, still i
kø. Unngå grana på høyre side ved utslaget på hull 1. Den tilhører
Selmar, vår beste golfer, som åpnet ballet 2 år tidligere med et forsøk
på å knuse grana. En liten sak med diameter minst 1 meter og 20 meter
vekk fra tee.

Neste morgen 05:30 ringte den forbaskede klokka. Hadde knapt lagt
oss, men som den fullkommende kona jeg er gift med smilte hun i søv-
ne og ønsket meg god tur. Ute var det dansk kuling, sluddbyger og
mildt sagt ufyselig vær. Der satt jeg i underbuksa og så noen tullinger
fra Mandal gikk mot tee 1. Jeg trakk på meg topplua, ut på terrassen og
følte på været. Da forsto jeg at golfere var gale. Tok til vettet, inn og
låste døra og gjemte meg bak ryggen på Bjørg.

Bjørn Bakke

En golfopplevelse...

NYTT FRA SENIORKOMITEEN

Velkommen til
Torsdagsgolfen 2009!
Vi seniorgolfere er damer over 50 år
og herrer over 55 år. I år begynner
seniorgolfen første gang 7. mai og
har avslutning 24. september. Juli er
spillefri.

Vi spiller uhøytidelige konkurransefor-
mer, både lag og individuelt. Litt pre-
mier vanker det også, og i lotteriet er
det fine gevinster.

Påmelding kl. 09.45 og utslag kl.
10.00 torsdagene. Startkontingent kr,
20 og hvert lodd koster kr. 10.

Underveis på banen plukker vi litt
pegger og søppel. Samling etter run-
den med kaffe og trekning av lotteri.

Det blir seniortur til Bryne 13.-14. au-
gust etter planen. Pris og påmelding
senere.

Velkommen alle sammen!!

Foto over: Styret i se-
niorkomiteen planleg-
ger årets sesong
(f,v, Arnar Egeland,
Anna Eikestøl og leder
Knut Arntsen)

T.h. fra golftur til
Bryne i 2007
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Per Haugsrud (født 20. februar 1965) er en tidligere pro-
fesjonell norsk golfspiller fra Sarpsborg. Han var i mange
år Norges fremste mannlige golfspiller, og spilte på
Europatouren og Challenge-touren fra 1987 til 2001. På
Challenge-touren har han to seire. Han vant også det nor-
ske amatørmesterskapet i 1983 og 1986. Deltok i British-
Open som andre nordmann noensinne, men klarte ikke
cuten.

Nå har det lykkes oss å få han til Mandal for å vise oss
noen knep samt spille en runde mot klubbens 3 beste spil-
lere. Han vil holde et foredrag for klubbens sponsorer
samt vise de forskjellige former for slag.

For de som ønsker å spille sammen med Haugsrud vil det
først bli spilt en kvalifisering hvor kun de 3 beste går vi-
dere og får spille i ball med ham. Det vil bli satt opp flotte
premier for hvert hull som spilles.

Dette ser ut til å bli 2. uke i juni, men det endelige oppleg-
get vil bli kunngjort ved oppslag og på vår hjemmeside.
Vel møtt til en spennende golfdag hvor alle har anledning
til å følge spillerne rundt på banen.

Av Bjørn Bakke

PPEE RR HHAAUUGG SSRRUUDD 
SSKKIINN  CCHHAALL LLAAGGEE 22000099

Bli en bedre golfer - kontakt PRO Jarle Liland!
��� PRO Jarle Liland be-
styrer en velassortert golf-
shop. Ja, golfshoppen i
Mandal kan konkurrere med
nesten hvem som helst når
det gjelder kvalitetsvarer og
utvalg.

Det var ikke for ingenting at
golfbutikken i Mandal ble kåret
til Norges beste “Wilson
Dealer” i 2008!

I tillegg til at Jarle kan gi deg
råd om hvilket utstyr du treng-
er, kan han gi PRO-timer indi-
viduelt og i grupper.

��� Jarle har kontor i
klubbhuset, men oftest er han
best å nå gjennom telefon

402 90 280
Du vil ikke angre på hjelp fra
Jarle!
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FFiirree ii ffaarrtteenn

Olav Brådland:

- 14 år
- Agenten i England satte
som betingelse at jeg skulle
begynne med golf og ga meg
et halvsett samt nødvendig
utstyr. Mandal var en ny
klubb som jeg ble et tidlig
medlem av.
- Målet er å slå Bjørn Bakke
på hull 1 på Old Course,
Himmerland i mai. Etter hans
birdie i 2008 svever han for
høyt og må landes.
- Ja, på en del klubbturne-
ringer samt på Hovden.
23,0

Anna Eikestøl:

- 11 år
- Pga. at min mann startet
med dette og at vi ønsket å
gjøre noe aktivt sammen.
- Å komme oftere ut på ba-
nen, slå seg selv og ikke
minst Oddbjørn av og til. Det
kunne vært oftere, men skitt
au. Det sosiale er viktig og
ikke minst bli kjent med nye
medlemmer.
- Nei, turneringer er ikke noe
for meg.
- 36,0 og hvitt kort.

Bjørg Bakke:

- 13 år
- For å kunne være sammen
med min mann som var til de
grader bitt av golfbasillen.
- Håper at helsen holder og at
jeg kan spille mer enn siste
året.
- Ja, noen interne
- 33,8

Raymond Birkeland:

- 7 år
- Min nabo Oddbjørn Eikestøl
dro meg med og dermed var
det gjort.
- Sliter med beina og målet er
at de skal holde slik at jeg
kan spille hele sesongen. Å
senke handicapet mitt er hel-
ler ikke å forakte.
- Ja, så mange interne som
mulig.
- 16,8

Tekst: B.B   Foto: o.e.

1. Hvor lenge har du spilt golf?
2. Hvorfor begynte du med golf?
3. Hvilket mål har du for årets sesong?
4. Spiller du turneringer?
5. Hva er ditt handicap?

En bane å anbefale: Stavanger Golfklubb
Vallerøffen har spurt Einar
Linkjendal om en annen bane
enn Mandal som han kan anbe-
fale.
- Ja, det er mange fantastiske ba-
ner jeg kan anbefale sier han. 
Men det er vel en bane det skal
være lett å komme til, og ikke en
bane i et eller annet eksotisk land?

- Jo, det er sikkert greit å anbe-
fale en bane  i nærheten sier vi.
- Vel, sier han, vi er en gjeng som
pleier å ta en tur til Rogaland hver
vår for å spille, og da har vi som
regel prioritert de banene som er
nærmest. Jeg har spilt mange ba-
ner i Rogaland, men i fjor sommer
spilte jeg på Stavanger
Golfklubbs bane for første gang
og det var en fin opplevelse.
Banen er en av Norges eldste,
klubben ble stiftet i 1956 og lig-
ger idyllisk til ved Stokkavannet.
Banen gjennomgår for tiden en

fullstendig re-
novering.
Noen fair-
ways bygges
om, og de
fleste greene-
ne lages på
nytt og nå
med kraftige
onduleringer.
Dette arbei-
det pågår i
vinterhalvåret og banen er fullt
spillbar fra sesongstart. Jeg tror
alt skal være ferdig juni nå i år.

- Hva slags bane er det? 
- Det er en park- og skogsbane
som byr på fantastisk fine omgi-
velser og utfordrende golf. Tar du
sjanser og det går godt blir du be-
lønnet, men det kan også bli kata-
strofe. Vann, bekker, bunkere og
skog er alle ute etter å sluke bal-
len din.

- Hva gjør denne banen så spe-
siell?
- Vel, det er et godt spørsmål.
Mange baner gir en fin naturopp-
levelse og Stavanger er intet unn-
tak. Her kan du, som i Mandal,
oppleve å se rådyr. Litt mer spesi-
elt er at det kryr av ekorn. Noen
av dem har til og med lært å åpne
glidelåsen i golfbagen og stjele
matpakka di!

Det er også, av en eller annen

grunn, noen som synes at det kiler
litt ekstra når en står nesten midt i
uterestauranten med masse folk
og skal slå ut på hull 1 . . . . ! Etter
runden kan en slappe av i et kose-
lig gammelt klubbhus eller sitte
ute og se når andre spiller seg inn
på hull 18. ”Cafe 19&20 Hull”
drives forresten av en
Vigelandsdame.

- Du kan altså anbefale denne
banen?
- Ja, det kan jeg. Det tar bare ca.
150 minutter å kjøre bort dit, og
det er det vel verdt. Husk å bestil-
le starttid i god tid på forhånd.
Det nytter ikke å bare troppe opp
og vente på tur slik vi er vant med
her i Mandal. 

Ha en fin golftur sier han til slutt,
og noen har kanskje fått en
Stavangertur på sommerplanen!

Fra hull 3 - signaturhullet på banen
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Lokalavisen
er med

HOVEDSPONSORGismerøyveien 91, 4515 Mandal
Telefon 38 27 91 91

Bruk oss når det gjelder:
� Byggevarer
� Trelast
� Kjøkken
� Garderobe
� Bad m.m.

Mandal

GOLFKLUBBENS SPONSORER
Generalsponsor:

Hovedsponsorer:
Hestehaven på Vigeland

4520 Sør-Audnedal - T. 38 25 66 62
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Økonor Lindesnes
(Ruud Regnskap AS)
Tlf. 38 25 83 30
E-post: lindesnes@okonor.no

Vi er noe for den som vil noe

Regnskap og 
rådgivning
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Jahn Heimtun (Hcp 26,4)

Hvorfor spiller du golf?
Det er sosialt og hyggelig og dessuten treffer jeg mange
nye mennesker. Også en flott aktivitet når en er på ferie.

Best/verst ved banen i Mandal?
Det er stort sett hyggelige mennesker og ingen ventetid
for å spille. Det vanskeligste er å finne igjen ballen på top-
pen av borga på hull 6, hvorfor ikke lage fairway her.

Adresse:

Utgiver: Mandal Golfklubb, Postboks 352, 4503 Mandal 
E-post: kontakt@mandalgk.no  •  Internett: www.mandalgk.no  •  Bankkonto: 3126 22 94717

Redaksjon:
Oddbjørn Eikestøl, red. 901 34 125 eikestol@online.no
Johan Kvelland 918 66 217 2jek@online.no
Einar Linkjeldal 915 72 277 e.link@online.no
Bjørn Bakke 901 22 827 bjorn@trygg.no
Einar Slotten 412 28 709 einarslo@online.no

Kontakt:
Formann Johan Kvelland 918 66 217
Adm.leder Eva Kvelland 905 34 452
Pro.: Jarle Liland 402 90 280
Greenkeeper: Arild Nicolaisen 915 96 714
Spørsmål om banen, grønt kort, medlemskap osv.: kontakt@mandalgk.no

B
Returadresse:
Mandal Golfklubb
Postboks 352
4503 Mandal

Ti på Tee
Hva ønsker du skal prioriteres videre ved golfanleg-
get?
Få tee i bedre stand, eks. hull 5, få vanning o.s.v.

Hyggeligste golfopplevelse?
Det er mange hyggelige opplevelser, men toppen er nok
dagene vi hadde på Siam golfbane i Thailand.

Beste kølle i bagen?
Ingen tvil. Hybrid’en går som ei kule.

Er du med på utstyrskarusellen?
Jarle er god til å selge.

Etiketten på banen i Mandal?
Der er nok jeg en av de beste i Mandal, men det er noen
som burde nektes å spille. Helge Skaar er den dårligste
på etikette i Mandal, jeg betaler nytt kurs for han øyeblik-
kelig! Han kan heller ikke telle!!!

Hvilken bane liker du best?
Tyrifjorden i Norge.

Golf i regnvær?
Da går jeg heller hjem.

Hole in one?
Går ikke for det, liker å bruke noen slag og å se naturen.

TEKST: BJØRN BAKKE

FOTO: ODDBJØRN EIKESTØL


