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Raymond Birkeland

Vår lidenskapelige golfer
Vi har ikke så mange
medlemmer med oppvekst
i USA og som samtidig er
nesten mer på banen og i
klubbhuset, enn han er
hjemme. Hadde han ikke
hatt Bea med den interessen og gleden hun føler for
å være i de samme omgivelsene som han selv, hadde han ikke kunne tilbringe
så mye tid der ute.

kere til å ta vare på banen. Reparere både sine
egne ballmerker og oppslått torv, og ikke minst
be med seg andre spillere i flighten. Det sosiale miljøet er bra i klubben, men vi kan bli flinkere til å kontakte og å
ta med nybegynnerne.
Han ser gjerne at eika på
ventre side av fairwayen
på hull 1 fjernes. Han
ønsker seg en ballbane
ut mot Skogsfjorden før
ballen lander på greenen.

Raymond ble født i
Jersey City en vakker sommerdag i juli i 1937 av en
amerikansk mor og norsk
far som hadde utvandret
som så mange andre nordmenn. Etter oppveksten var
unnagjort søkte han tilbake
til røttene i Norge og bosatte seg i 1956 på Tonstad
hvor han fikk jobb i et gartneri. Etter en stund traff han Bea hvorpå de giftet seg og i 1963 flyttet inn i nybygget hus i
Søgne og jobb hos Repstad Karosseri. En datter og to sønner kan de skryte av som har gitt
dem 8 barnebarn hvorav tre er inngiftet. De synes besteforeldrene bruker altfor mye tid på
golfbanen.

Nabo Oddbjørn Eikestøl fikk i 2002 overtalt
ham til å bli med til Mandal og prøve noen slag
på en liten hvit ball og dermed var det gjort.
Etter grønt kort kurs samme år ble han medlem
nr. 761 og har i dag handicap på 18,4. Etter
hvert som årene har gått er han og Bea blitt mer
og mer knyttet til Mandal Golfklubb. Når frokosten er fortært og det ikke regner, bærer av
gårde vestover hvor de stort sett er på banen
ved 10-tiden hver ukedag. De finner noen å
spille sammen, spiller 9 hull, så en liten pause
før de siste ni og en dursj i kjelleren. Etter dette
er det god tid til en prat og sosialt samvær med
andre golfere. Miljøet er meget bra i klubben,
fremhever Raymond. Bea er av og til med på
banen som observatør, men trives kanskje best i
et varmt og fint kjøkken der hun er den faste
vaffelsteker til Jarles store glede. I tillegg har

Raymond opererte
hofteleddet for to år siden og på årets klubbmesterskap holdt det på
å gå virkelig galt. På anBea og Raymond
dreslaget på hull 9 havnet ballen i skråningen
hun på dugnadsbasis ansvaret for renholdet av
på høyre side mellom dammen og greenen.
underetasjen med klubbrom, toaletter, dusj og
Etter å ha krabbet opp i skråningen og skulle
utstyrsrom.
slå, forsvant bare bena under ham. Det første
som jagde gjennom hode var tanken på hofta.
Raymond har vært med i turneringskomiDen gikk det bra med. Han landet på ankelen,
og siden Raymond heller ikke er noen lettvekteen, men trives best ute på banen hvor han kan
ter, gikk det ikke bra med ankelen. Etter å ha
svinge kølla. Han er ingen utstyrsfreaker og
blitt hjulpet opp i klubbuset kom Mikkel med
spiller med Callaway-settet han kjøpte av Jan
en pose fiskekaker i forsøket på å kjøle ned skaHelland Olsen for tre år siden. 7-jernet og 3den. Etter hvert kom Miguel som forbant ankewood’en er yndlingsredskapen og vel snart utlen på en fagmessig måte. Var det ikke bedre i
slitt men har gitt ham et hole in one på hull 7. I
morgen måtte han kontakte lege. Morgenen ettillegg til å spille banen nær sagt hver dag, tar
ter var det ikke bedre. Det ble konstatert brudd i
han gjerne med en turnering på hjemmebanen
ankelen med etterfølgende gipsing som skulle
når anledningen byr seg. Han kan sammen med
sitte på i 6 uker. I 6 UKER!
Rune Halvorsen skilte med å ha vunnet kvalifiseringen til Nordea Pairs fire ganger og deltatt
Seks uker uten golf er for Raymond noen av
på finalespill hos Fana Golfklubb, Nes
Golfklubb, Solastrand Golfklubb og Kvinesdal
de verste uker han har opplevd i senere tid, men
Golfklubb. Den beste plasseringen kom med
nå er gipsen fjernet og ankelen skal trenes opp
tredjeplassen på Solastrand.
sammen med en noe stivnet golfsving. Det er
lenge til konkurransesesongen starter, men når
Raymond har spilt på en del av våre omligden kommer skal en se opp for Raymond for da
gende baner, men Mandal har en fin bane og ett er han sikkert tilbake i gammel, god form.
flott klubbhus. Han synes ikke vi skal stresse
Tekst/foto: Bjørn Bakke
mot 18 hull, men heller pleie de ni vi har og
klubbhusets fasiliteter. Mange kunne være flin-

www.mandalgk.no

Henrik Bjørnstad besøkte MGK i juli!
Norges beste golfspiller,
Henrik Bjørnstad,gikk en
18 hulls runde med spillere som hadde kvalifisert
seg på forhånd. De to
nederste foto viser Henriks
utslag på hull 4 og hvor
nær han kom pinnen!
Ellers kommenterte han og
demonstrerte utslag. Når
får Mandal GK en spiller
av hans kaliber?
Foto: Oddbjørn Eikestøl

Johan
Kvelland

Kjære alle medlemmer!
Vinteren 2011 var snørik og lang.
Jeg håper vi ikke får en slik kommende vinter Etter mye opprydding, ble vi klar over at greenene
hadde fått hard medfart, mange av
medlemmene hjalp banemannskapet med ishugging. Men for å se
det positive i all elendighet ble
ikke Mandal Golfklubb hardest
rammet. Nå er heldigvis disse sorger glemt, banemannskapene har
gjort en flott jobb og banen ble etter hvert veldig fin.

Videre er vi i ferd med å felle mesteparten av trærne over kollen bak
bygget hvor vi har golfbilene innlosjert. Grunnen til dette er at vi
allerede har fått to trær over bygget. Til våren planter vi grantrær
(juletrær) over hele kollen. Arnt
Terje tar ansvaret for dette.
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a) Når han droppet en ny ball
som beskrevet i en regel var
første ballen ute av spill. Han
må ta et straffeslag og spille
videre på den nye ballen.
b) Da den første ballen ble
funnet innen 5 minutter og
han ikke hadde slått den han
droppet, kunne han plukke
opp denne og spille videre på
den første ballen.

Svar: A er riktig svar
Når han droppet en ny ballsom beskrevet i en regel var
første ballen ute av spill.
(Dec. 27-1/2.)

Fra fairwayen på hull 6
på Valle slår
Per sin ball
langt til venstre inn i
røffen. Alle
går frem for å lete, men etter
2 minutter sier Per at han vil
gå tilbake å spille en ny ball.
Han kommer til det stedet
han spilte fra og dropper en
ny ball. Men før han har slått
denne roper en av de andre at
de har funnet ballen hans og
det skjedde før det var gått 5
minutter. Hvilken ball skal
Per spille videre på?

LINDESNES AVIS
VÅRSLEPPET:
Herrer:
1. Trond Jaabæk
2. Steinar Vatnedal
3. Karsten Skårdal

Vi har også fått en del problemer
med klubbrommet i kjelleren med
fukt, der parketten buler opp.
Grunnen er sannsynligvis at betongen ikke ble nok uttørket etter
legging. Forsikringsselskapet er
kontaktet.

Egils regelnøtt 02-11

Turneringsresultater • Mandal GK 2011

Formannens hjørne

Damekomiteen har opplyst at de
vil ha et øye på beplantningen
rundt banen og klubbhuset, luking
og eventuelt ny beplantning, hvis
behov. Jeg regner med at de samarbeider med de valgte personer
for dette arbeide i banekomiteen.
Håper at dette kan være positivt og
at vi får et fint uteområde.
Når det gjelder seniorkomiteen,
håper jeg at de kan ta oppgaven
med å ha ansvaret for verandaområdet – (beising av gulv og rekke
samt bygge fire nye bord som skal
stå på verandaen fast, fint vinterarbeide). Hvis noen har tanker om
dette, er det bare å kontakte undertegnede.
Adkomstveien er enda ikke asfaltert. Vi har igjen kontaktet Statens
vegvesen og Mandal kommune.
Etater er forferdelig seige å arbeide med.

Jeg håper at vi i løpet av høsten eller våren kan få det nye nærspillområdet ferdig, som kjent skal
nærspillområdet plasseres på den
gamle Driving Rangen.
Arild er i permisjon, dette på
grunn av en vanskelig økonomi for
klubben. Mikkel forsetter som
vanlig.
Som sikkert mange er klar over
har vi en litt stresset økonomi, men
det kan se ut til at vi skal komme
så noenlunde gjennom dette. Styret
har gjennom Jan Roald fulgt nøye
med økonomien hele året. Men
som de gamle sa, kan vi ikke spare
oss til fant.
Det som kan være med å løfte økonomien er flere nye medlemmer og
hardt arbeid når det gjelder sponsorer. Til sammen kjenner vi alle
noen som kan være med å åpne
dører for nye sponsorer.
Grassrotandelen en annen faktor
som kan påvirke en bedre økonomi. Det er viktig at vi ikke mister
de medlemmene som kommer inn.
Fremdeles mener jeg at vi er for
dårlig til å slå ring rundt nye medlemmer og innlemme dem i klubben. Det er veldig lett å tenke at
skal vi spille med nybegynnere, så
tar det altfor lang tid. Vi bør huske
at vi alle har vært nybegynnere!
Vi holder på med å sette opp tak
over en del utslag på Driving
Rangen, seks utslag får overbygg
og fire uten. Dette er sponset av
Neumann, noe vi takker for!
Stålet er videre sponset av Sør
Mek. Oppsetting av bygget foregår
på dugnad, som kjent har vi mange
som kan bruke hammer og sag.
Når det gjelder greenfee på de sju
klubbene i sør, får vi som medlemmer av Mandal Golfklubb kr. 50.- i
reduksjon i greenfeen i 2012.
Dette gjelder ikke for medlemmer
av Mandal Golfklubb som skal
spille på Mandal Golfklubb.
Til slutt ønsker jeg alle en fin
høst/vinter og at banen kan spilles
gjennom hele mørketiden.

Damer:
1. Anne Grete Mjåland
2. Anne-Grete Nøding
3. Bente Jonassen

KJETTINGEN OPEN:

35 p
35 p
33 p
35 p.
32 p
29 p

FLAGGTURNERING
LYNGDAL OPEN:
Herrer:
1. Knut Arntsen
2. Raymond Birkeland
3. Arnar Egeland
Damer:
1. Britt Rigmor Andersen
2. Turid Røksland
3. Siv J. Heimtun

Herrer:
1. Rune Svennevik
2. Arnt Terje Udøy
3. Andrew McFarlane

43 p
40 p
39 p

Damer:
1. Anne-Grete Nøding
2. Turid Røksland
3. Bente Jonassen

39 p
35 p
34 p

BEST MARRIED
LOVERS:
1. Jahn H. Heimtun og
Siv J. Heimtun
2. Einar Linkjendal og
Bente Jonassen
3. Terje Gabrielsen og
Anne-Grete Nøding

Herrer senior:
1. Helge Skaar
2. Steinar Vatnedal
2. Einar Linkjendal

+38
+50
+50

Damer eldre senior:
1. Anne-Grete Nøding
2. Gunhild Brådland

+78
+90

Herrer eldre senior:
1. Kjell Røisland
2. Svein Egil Sivertsen
3. Einar T. Skarpaas

+54
+60
+68

SR-BANK SCRAMBLE
45 p
42 p
41 p

1. Maria Hareide, Simen
Jørgensen, Mette Erklev og
Karina Heimtun 65 slag
2. Robert Lazenby, Magne
Sandtveit, Janne Sire og
Espen Ekornrød 68 slag

Mandal – Kristiansand
Vinner: Mandal

Damer / Herrer stableford:
1. Harald Sævik
155 p
2. Jan Roald Ruud
154 p
3. Bente Jonassen
151 p

SILVER CORPORATE
GOLF CHALLENGE
Klasse A:
1. Arnt Terje Udøy /
Reidar Upsaker 62 slag
2. Aud Tove Egeli /
Britt R. Andersen 63 slag
3. Turid Røksland /
Torbjørn Røksland 64 slag

HENRIK BJØRNSTAD
KVALIK:
Damer / Herrer:
1. Arnt Terje Udøy
2. Rune Svennevik
3. Raymond Birkeland

36 p
32 p
30 p

Damer / Herrer slagspill netto:
1. Arnt Terje Udøy 295 slag
2. Kjartan Lavik 299 slag
3. Einar Skårdal 304 slag
Klubbmester damer:
Turid Røksland
Klubbmester herrer:
Jørgen Hestås

NEGLEBITEREN:

+19
+144

Damer:
1. Turid Røksland
2. Anne-Grete Nøding
3. Aud Tove Egeli

34 p
33 p
31 p

Damer:
1. Turid Røksland
2. Aud Tove Egeli
3. Mette Erklev

+47
+63
+67

Herrer:
1. Steinar Vatnedal
2. Simen Jørgensen
3. Einar Skårdal

38 p
36 p
36 p

Herrer:
1. Jørgen Hestås
2. Mikael Tørnquist
3. Arnt Terje Udøy

+17
+18
+20

Damer senior:
1. Bente Jonassen
2. Anne Rita Meberg
3. Wenke Nome

+71
+77
+79

Herrer Junior:
1. Simen Jørgensen
2. Benjamin Aasen

1. Holum’s Mafiaen:
Anne Grete Mjåland og Steinar
Vatnedal

Bykamp:

1. Sondre Monan /
Jørgen Hestås
2. Karsten Skårdal /
Sigmund Skårdal
3. Turid Røksland /
Kjell Røisland

37 p

FIRMA CUP:

Kvinesdal – Mandal
Vinner: Kvinesdal

ALLOC’S
ONSDAGSTOUR:

39 p

Herrer:
1. Arnt Terje Udøy
2. Kjartan Lavik

Klubbkamp:

KVALIFISERING TIL
NORDEA PAIRS:
43 p

Damer:
1. Britt R. Andersen
2. Paula O. Pedersen

2. Byggmester Rune Svennevik:
Rune Svennevik og Jan
Johannesen

3. Mirjam Aasen, Per A.
Jørgensen, Øyvind Lund
og Reidar Upsaker 69 slag

KLUBBMESTERSKAPET:

SWECO
MATCH PLAY:

Fullstendige resultatlister, se

www.mandalgk.no
Tekst: Reidar Upsaker

Medlemsmøte
med
premieutdeling
onsdag
16. november
kl. 19.00
på klubbhuset.

JARLES PRO TOUR:
1. Simen S. Jørgensen
2. Jørgen Hestås
3. Gunnar Førsund

94 p
80 p
61 p
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Replikkene sitter løst i seniorgolfen!

Seniordeltakerne på sommerturen foran Løgstør Park Hotel i Danmark

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

Kamp mot vinden på Løgstør golf i
Danmark
Roar leser opp muntre
historier under festmiddagen på Løgstør hotel

Borghild, Arne, Ingunn og Helga

Det har vært god aktivitet i seniorgolfen i år, fra starten 5.
mai og til avslutningen 29. september. Vi har spilt Stabelford og
Scramble før vi på ”19. hull” har fått hjemmelagede vafler og kaffe før premieutdeling og vinlotteri. På det meste har over 30 spillere deltatt i torsdagsturneringen.
Det ser ut til at det følger værmessig lykke med seniorgolferne,
for hver eneste spilletorsdag - med ett unntak- har det vært strålende vær. Slå den!
Sommerturen gikk denne gang til Løgstør Park Hotell og Løgstør
golfklubb for over 20 entusiastiske golfere i begynnelsen av august. Hotellet var førsteklasses, det samme var banen. Men sannelig fikk vi masse utfordringer med kuling fra vest og ispedd
regnbyger de to turneringsdagene.
Årets seniorsesong er formelt over, men vi håper selvsagt på rimelig vær utover, slik at svingen kan holdes så noenlunde inntakt.
Til neste år regner vi med fortsatt framgang i antall golfere som
blir med i seniorgruppas aktiviteter. Vi har det gøy og replikkene
sitter løst!
Vel blåst til årets bestyrelse som har vært:
Olav Brådland, sekretær 911 09 223
Åse Olsen, kasserer
909 48 804
Arnar Egeland
917 99 803
Anna Eikestøl, leder
997 11 811
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380 50 244
382 63 264
380 51 340

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

Turneringsstart i juni

Tekst og foto:
Oddbjørn Eikestøl

Svein og Lilli under
golfavslutningen i
høst

Torjusheigata 9, 4514 Mandal
Tlf. 38 27 15 60 - FAks 38 26 47 35
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Turid og Jørgen klubbmestre i 2011
Turid forteller
Synes det er vanskelig å huske hvert hull fra lørdag, men jeg husker godt at jeg var skikkelig
skuffet over at jeg tre-puttet på hull 2, og at jeg
surret fælt på hull 6. Da jeg var ferdig med hull 9,
var jeg lite fornøyd med at jeg hadde brukt 48
slag, men jeg har erfart med tiden at en ALDRI
må gi opp på golfbanen, og jeg greide til slutt å
fullføre de siste 9 med 4 slag mindre enn første
runde. Siden jeg spilte sammen med tre menn,
Torbjørn, Einar Skårdal og Reidar Upsaker (en
kjempehyggelig flight), hadde jeg liten peiling på
hvordan jeg lå an før jeg kom inn i klubbhuset og
resten av damene var ferdig. Da jeg fikk vite at
jeg hadde 5 slags ledelse til Tove og 6 til Mette,
visste jeg at her må jeg skjerpe meg på søndag
for ikke å gi ledelsen fra meg. Tidlig kveld, ingen
utskeielse og en kjedelig kveld i følge Torbjørn,
men jeg var fit for fight.
Søndag var det merkbar spenning blant alle tre
(Tove, Mette og meg) på utslaget på hull 1, men
vi var enige om at dette skulle bli en hyggelig
runde og vi ønsket hverandre lykke til.
Var godt fornøyd med bogey på hull 1 og 2, og
noterte meg at jeg hadde økt forspranget mitt,
men jeg erfarte i fjor at alt kan snu på ett eneste
hull (for da hadde jeg nemlig 15 slag på hull 4
andre dag og ødela alle sjanser).
Det ble egentlig greit nok spill på de neste 7 hull,
og jeg var fornøyd nok med 46 slag på de første 9
(1 par, 5 bogey og 3 dobbel bogey) og visste at
jeg hadde økt med enda flere slag på de to jeg
spilte sammen med, men jeg følte meg aldri sikker. Her må en bare ta ett hull av gangen å holde
fokus oppe.
De siste 9 begynte godt, og fra hull 10 til hull 14
lå jeg 2 over banens par (en sjelden opplevelse) –
men så på hull 15 kom en dobbel bogey, hull 16
en trippel bogey og jeg sa inni meg ”hold fokus”.
Så på hull 17 kom det et par – det smakte godt.
På utslaget på hull 18 begynner de andre – ”du
har dette Turid”, men jeg vet at først skal hullet
spilles, og vi har ikke peiling på de andre damene
– de kan ha storspilt. Uansett, det er dumt å begynne å tenke på slike ting, for utslaget mitt går
mot skogen på høyre side, og jeg må spille en
provisorisk ball. Da jeg kommer frem, ser jeg

fort at ballen ligger OB. Jeg greier til slutt å hulle
ut på 8 slag, og alt i alt fornøyd med 45 slag på
de 9 siste, totalt 91. Jeg vet jeg har slått både
Tove og Mette – men hva med de andre damene?
Kan ikke helt slippe jubelen løs på greenen når
jeg ikke vet hvordan det har gått med de andre
seks damene. Vi går inn på klubbhuset, og der får
jeg endelig bekreftelse på at jeg har vunnet. Må
innrømme at det var en herlig revansj fra fjoråret
når jeg i år jeg kunne ta pokalen med hjem.
Jeg vil spesielt takke Tove og Mette for en kjempehyggelig runde – to flotte motstandere. Selv
om det er konkurranse og litt alvor – så koste vi
oss fra start til slutt med mye god latter – slik en
golfrunde skal være.

Jørgen forteller
Lørdagen følte jeg god kontroll stort sett hele
veien og spilte 72 slag. Litt rufs blir det stort sett
alltid, og jeg kunne sikkert ha spart ett eller to
slag, men samtidig kunne det lett vært et slag eller to dårligere. Ble litt skremt da Arnt Terje var
såpass nær. Søndagen begynte med ni gode hull,
hvor ledelsen til Arnt Terje økte til 5 slag. På Jan
Walther og Simen var det enda mer, og jeg følte
meg sånn sett komfortabel. Spillet hadde ikke sittet like bra, men jeg hadde gjort få feil og fått bra
uttelling grunnet bra nærspill. På hull 9 glemte
jeg å fylle vannflasken min og alt ble straks vanskeligere. OM det var manglende vann vet jeg
ikke, men jeg gjorde tre raske bogeys og ble plutselig veldig mye mer sliten. Ledelsen skrumpet

noe inn, men ikke mye. På hull 13 måtte jeg forsøke å nullstille meg. Jeg var sist ut av oss og slaget, en toppet ball som spratt over bekken og la
seg på oversiden i røffen hjalp lite på selvtilliten.
Jeg slo derfra over green, chippet og to puttet.
Dobbel.. Ikke bra.. Jeg følte meg tom og sliten.
Det er utrolig hvor raskt det kan snu og hvor mye
vanskeligere ting kan bli ut av ingenting. Jeg harket videre og slo ballen i skogen på hull 14, men
klarte å få den ut og landet med en bogey.
Mine medspillere hadde nå tatt godt innpå.
Utslaget på hull 15 plugget seg i kanten på høyresiden og jeg fikk derfor en fri dropp og dunket
meg videre. På dette hullet ble det en ny dobbelbogey og ledelsen var med det borte. Jeg hadde
hele søndagen omtrent kun fokusert på Arnt
Terje, men plutselig var vi alle fire i ballen helt
likt. Det var da utrolig fint å gå av neste green
med par og tilbake i tet.
På hull 17 landet jeg utslaget langs venstresiden
og måtte over skogen for å komme mot greenen.
Det var risikabelt, men det holdt. Uheldigvis
manglet jeg noe på lengden og trengte et innspill
og to putter før jeg var i mål. Dette hullet var
vanskelig for alle sammen så til tross for bogey,
var jeg ett slag foran Arnt Terje, to foran Simen
og Jan Walter. Jeg slo drive på hull 18 og landet
høyt oppe på høyresiden. Simen var i skogen til
ventre, Arnt Terje fairway og Jan Walter lå foran
dammen etter tidenes draw. (Vi trodde alle ballen
hans landet på rangen da vi kun så utgangsretningen). Situasjonen var med andre ord ikke avklart. Arnt Terje fikk en dårlig treff og kom ikke
langt og jeg tenkte da at nå må jeg bare slå til.
Jeg slo det jeg maktet fra røffen og ballen la seg i
semirøffen på venstresiden ca 30 meter fra green.
Simen fant ikke sin førsteball og matchen ble
mellom Jan Walter og meg. Jan Walter slo ballen
sin fra dammen til green, men helt i forkant.
Flagget stod helt bak. Mitt innspill la seg bak
green og jeg måte chipe inn derfra. Jan Walter
treputtet og jeg hadde tre putter for å dele. Det
holdt med to og seieren var i boks. Jeg var litt
overrasket, men selvfølgelig veldig fornøyd. For
min del var et mål nådd og vandrepokalen er nå
min til odel og eie!
Tekst og foto: Bjørn Bakke

Utenfor Løgstør Park hotell i flott sommervær

Turneringsvinnerne Anne Grete Mjåland og Terje Gabrielsen

Danmarksturen 2011 til Løgstør

Ole Berg flankert av Bjørg og Bjørn Bakke

I

år som i fjor ble det en tur til Løgstør
Golfklubb og Løgstør Park Hotell i
Danmark med Bjørg som arrangør for 13. og
siste gang. Etter alle 32 deltagerne hadde fått de
nødvendige billetter kl. 07:00 (alle møtte for en

gangs skyld før fristen) bar det om bord til en
kraftig frokost. Omtrent halvparten stoppet hos
Hirtshals Golfklubb som kunne by på en meget
bedre bane enn året før. Til tross for litt vind
hadde vi som spilte en flott runde på banen før
det ble en transportetappe til Løgstør. Fredag
morgen kl. 10:00 var det tid for første flight ut
på en fantastisk flott bane med ypperlige greener. Ved runding var det drikkeservice mellom
9. og 10. hull på dugnad for oss av Løgstør
Golfklubbs medlemmer. Ikke mindre beundringsverdig, klubbens medlemmer hadde fyrt
opp grillen ved avslutning av runden og tilbød
oss mat og drikke til meget akseptable priser. En
flott dag i flotte omgivelser ispedd meget hyggelige dansker. Vi har det bra i Danmark.
Fredagskvelden ble litt delt i og med at noen dro
på byen mens andre ble på hotellet og spiste der.
De fleste møttes nok i baren før sengetid.
Lørdagen viste seg å bli like fin som dagen før.
Sjelden opplever vi finere golfvær i Danmark og
den hyggelige gjengen fra Løgstør Golfklubb
stilte igjen opp med full service. Banen var en
slik kvalitet at vi møtte spillere som gav opp
Himmerland og reiste til Løgstør for å spille
golf.
Lørdag kveld ble det felles middag på hotellet
med god mat og drikke og ikke minst premieut-

deling fra to dagers golf hos Løgstør Golfklubb.
I dameklassen hadde Anne Grete Mjåland en kanonrunde på 42 poeng lørdag og med 26 dagen
før ble det seier med 68 poeng. På andreplass
fulgte Britt Andersen med 32+34=66 poeng og
Marit Larsen på tredje med 34+28=62 poeng. I
herreklassen vant Terje Gabrielsen med 35+38=
73 poeng, Arnar Egeland på andre med
25+41=66 poeng og Bjørn Bakke på tredje med
28+34=62 poeng. For noen ble det en sein
kveld, men så langt vites ble det en meget hyggelig kveld.
Søndag ble det nesten som vanlig en fin runde
golf i fint vær hos Blokhus Golfklubb som
vartet opp med en velpleiet bane. Blokhus
Golfklubb sponset vinnerpremiene som ble delt
ut på båten og som ble vunnet av Turid
Røksland i dameklassen og NN i herreklassen
(premielisten er dessverre borte). Deretter bar
det nordover til Hirtshals der Bjørg delte ut sine
siste billetter før avgang. Deretter bar det om
bord med de tollfrie varer man turde og inn i det
vanlige kaoset i Kristiansand for å komme seg
opp på E-39. Bjørg takker for seg etter alle 13
turer som har gitt et vell av hyggelige minner.
Tekst/foto: Bjørn Bakke

Antall greenfee-spillere i Mandal Golfklubb

Spangereidveien 4, 4520 Sør-Audnedal - Telefon 38 25 83 30 • Faks 38 25 83 41
E-post: post@ruud-regnskap.no
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God aktivitet i damegruppa
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Hver tirsdag fra 1. mai til 31. september
(med unntak av juli måned), samles golfinteresserte damer til en runde sammen på
klubbens flotte bane. Komiteen bestående av
Jenny Simu, Bente Jonassen, Reidun Ramfjord
og Bjørg Brandsvoll har satt sammen et variert
program som kan appellere både til nybegynnere og mer erfarne spillere.
Vi legger stor vekt på å få med oss ”ferske”
spillere etter at de har avsluttet kurset ”Veien
til golf”. Ved å møte opp på tirsdagene blir de
relativt raskt kjent med mange kvinnelige spillere, samt at de får god oppfølging av de mer
erfarne golferne. I år har det vært et ønske fra
flere av de nye spillerne om å få spille mer
Texas scramble, det har vi tatt hensyn til.
Programmet har variert mellom vanlige
damedager der vi spilller Stableford eller
interne turneringer som slagspill eller scramble. Vi har også besøksdager der vi reiser til
eller får besøk fra Bjaavann Golfklubb eller
Kristiansand Golfklubb. Besøksdagene er veldig populære og vi har vært til sammen 30-40
damer disse kveldene. Det er alltid kjekt med
felles måltider etterpå med påfølgende premieutdeling.

Blant mange ivrige nye spillere vil vi nevne Mirjam Aasen. Hun tar en runde uansett
vær, ja endog om hun må gå alene. Da vi av-

Byggevarer
Trelast
Kjøkken
Garderobe
Bad m.m.

Tur til Kragerø golfklubb

Det gjenstår en tirsdag i september før vi tar
pause fra den organiserte spillingen denne sesongen. Den 28. september spiller vi Texas
scramble. Vi avslutter med pizza og premieutdeling på klubbhuset..

Så gjenstår det å takke alle damer som har
støttet opp om tirsdagsgolfen. Det skal velges
to nye medlemmer til komiteen for de neste to
årene. Når mange er villige til å ta ansvar og
bidra etter evne, vil arbeidet med å skape et
godt golfmiljø ha bra muligheter til å vokse.

På Jentesleppet i mai gikk førsteprisen og
vandrepokalen til Lilli Sivertsen. Les flere resultater i Golfbox turneringsoversikt hos den
arrangerende klubb. Komiteen arrangerte også
i år en 3 - dagers tur til Kragerø 12.- 14. august. Det ble en strålende tur for de som valgte
å delta.

Bruk oss når det gjelder:

Lagkamp mellom Mandal og Kristiansand

lyste slagkonkurransen på grunn av ekstremvær, stilte hun opp for å kunne trene litt og
tirsdagen etter var hun den eneste som tok en
runde i striregnet og sterk vind.

Gismerøyveien 91, 4515 Mandal
Telefon 38 27 91 91

Lokalavisen
er med
HOVEDSPONSOR

En fortsatt god golfhøst ønskes dere alle på
vegne av damekomiteen.
Bjørg Brandsvoll.

Knøttene i Mandal golfklubb

Omkring Jarle: Oda Breland, Emmerik Schou, Daniel Johanesen,
Thomas Borden, Oskar Skagestad, Frida Udø, Felix Udø, Elvina Schou,
Kasper Nielsen, Karl Skagestad og Miller Wincent Batman.
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Torsdag 29. september samlet pro Jarle Liland igjen en gruppe lidenskapelige, unge og fremadstormende golfere rundt seg til trening; først
på driving rangen og senere en tur på banen. Rundt Jarle finner dere
Oda Breland, Emmerik Schou, Daniel Johanesen, Thomas Borden,
Oskar Skagestad, Frida Udø, Felix Udø, Elvina Schou, Kasper Nielsen,
Karl Skagestad og Miller Wincent Batman. Dette er den mest treningsvillige gruppen i en junioravdeling som generelt ser ut til å ha gått i
dvale. I mitt forsøk i kontakt dem og for å høre hvordan det går med
klubbens juniorer, finnes det intet svar eller tilbakemelding. La oss
håpe at neste års juniorkomité er sitt ansvar mer bevisst og drar i gang
de unge på en annen måte. Det trenger Mandal Golfklubb i konkurransen med fotball, håndball, friidrett og andre aktiviteter.
Dog viser bildet en gjeng unge golfere som ikke alltid husker hva Jarle
sa om grepet på kølla, plasseringen av beina og å holde hodet stille,
men innsatsen er på topp og gleden vises og høres hver gang ballen
treffes.
Det virker som om Knøttene er blitt en flott gruppe av både jenter og
gutter i et miljø der det er plass til flere både barn og barnebarn. Derfor
er det meget ønskelig at hvis du har famile eller naboer som kan passe
inn her: TA DEM MED TIL MANDAL GOLFKLUBB.

Telefon
Mobil
Faks
e-post

38 09 62 00
917 93 339
38 09 62 01
rt@brgruppen.no

Tekst/foto: Bjørn Bakke
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Kan anbefales: Reykjavik Golf Club
Jeg spilte første gang på Grafarholt Golfbane i 1998 og
opplevelsen ga slik mersmak at banen må besøkes hver
gang jeg er på Island såframt den er spillbar og man klarer
å få tee-time. Kort etter en meniskoperasjon i sommer ble
besøket i år kun med kaffe på terrassen og en prat med
spillere som kom inn etter endt spill. Mange hyggelige golfere på Island og det kriblet i kroppen.

en veldig vanskelig oppgave. Banens svenske designer,
Nils Sköld, gjorde en fantastisk jobb der banen slynger
seg fram med lite jord og mye lyng og lava. Utenlandske
golfreportere som har spilt banen sier alle det samme: ”de
har aldri sett slikt mangfold på en golfbane som det er i
Grafarholt.”
Signaturhullet må utvilsomt være hull 15 som er et par 5.
Tee’en ligger opp på en ås med spektakulær utsikt over
Reykjavik by og du har 190m i lufta fra hvit og 140m fra
gul tee til å rekke fram til fairway. Greenen er beskyttet av
fire bunkere samt noe vann i framkant samt lyng og lava til
å fange opp for lange innspill. Enkelt sagt; det er få andre
alternativer som er brukbare enn å treffe greenen.

Reykjavik Golf Club

Historien bak klubben kan spores tilbake til 14.desember
1934 da noen fornemme herrer samlet seg til et møte i
Reykjavik for å etablere The Golf Club of Island. Den fikk
tildelt et landområde på Laugardalur hvor de første hull ble
anlagt i 1935 slik at en åpningsturnering kunne spillers
over noen få hull samme året. Etter noen år dukket det
opp flere baner og navnet på klubben ble endret til
Reykjavik Golf Club samtidig som de ble forvist til et nytt
område, Leynimyri, hvor Kringla Kjøpesenter befinner seg
i sentrum av Reykjavik i dag. Denne banen ble raskt etablert med 9 hull og åpningsslaget ble slått av
Kronprinsesse Ingrid av Danmark som den dag i dag er
den høye beskytter av banen. De bygget et lite klubbhus
hvor det hele dagen
var yrende liv.
Etter en del år konkluderte flere politikere med at landet
ville bli bedre utnyttet med bebyggelse
enn golfbane. Det
viste seg å bli et
kontroversielt spørsmål da også mange
Korpa golfbane
så verdien i å ha en
sentralt plassert golfbane i byen. Likevel vedtok bystyret å
flytte golfbanen til Grafarholt som var et ganske øde område øst for byen. Dog kan man i dag hevde at Grafarholt nå
ligger sentralt i Reykjavik, mindre enn 15 minutters kjøring
fra down town. Spillet på den nye banen startet i 1963
med noen hull som stadig ble utvidet til i 1968 å bli en fullverdig 18 hulls golfbane par 71 med 6.590m fra hvit og
6.026m fra gul tee. Det å bygge banen på Grafarholt var
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I motsetning til starten med få medlemmer har Reykjavik
Golfklubb nå omtrent 2.500 medlemmer og venteliste for å
komme inn. Dette enorme presset medførte at klubben
ikke klarte å håndtere det store antall golfere som ønsket
å spille hver dag. Det ble derfor i 1993 vedtatt å bygge ytterligere en 18 hulls bane på Korpulfsstadir. Byggingen
gikk etter planen og 9 hull ble åpnet 1996 og i 1997 var
alle 18 hull ferdige og det islandske mesterskapet kunne
avvikles samme høst på Korpa Golfbane.
Reykjavik Golfklubb har i tillegg den største drivingrangen på Island, Basar, med et crew av PGA pro’er til å skjøtte din utvikling i golfverdenen. Et fantastisk anlegg nær
knyttet til klubbhuset med 70 utslagsmatter under tak i ett
bygg i tre etasjer. En drøm å kunne tilby egne medlemmer
og ikke minst tilfeldige besøkende golfere. En runde på 18
hull koster før kl. 13:00 kr. 290,- og på ettermiddagen må
du betale en hundrelapp mer. Husk å booke tee-time på
forhånd.
Av Islands 320.000 innbyggere bor utrolige 210.000 i
Stor-Reykjavik. Det vil med andre ord si at tett på 2/3 av
islandske innbyggere befinner seg i Reykjavik-området.
Det er snaue 70 golfbaner spredd over hele landet hvorav
20 er 18-hulls og resten 9-hulls baner og alle er tilgjengelige for besøkende. I Stor-Reykjavik er det 10 golfbaner. 5
er 18-hulls og 5 er 9-hulls hvor alle ønskes velkommene.
Dog er de absolutt en fordel å booke tee-time på forhånd
for å være sikker på plass på de mest populære banene.
Ikke glem muligheten til midnight-golf fra begynnelsen av
juni til godt ut i juli hvor enkelte baner er åpne døgnet
rundt. Det var en spesiell opplevelse å avslutte golfrunden
ved to-tiden mens de fleste andre var i seng eller hang i
en eller annen bar. Golfinteressen er overveldende til tross
for den krisen Island beveger seg gjennom. På vegne av
golferne på Island kan jeg ønske dere hjertelig velkommen
til en eller flere runder golf på Island. Kanskje du bør du
leie køller. Det er mye lava-stein i fairway på mange baner.
Jeg kan spesielt anbefale Reykjavik Golfklubb og
Grafarholt Golfbane hvor jeg håper på nok en runde før
jeg pensjoneres hos Nøsted Kjetting og kundebesøk på
Island avsluttes.
Tekst og foto: Bjørn Bakke
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Adresse:

Returadresse:
Mandal Golfklubb
Postboks 352
4503 Mandal

Ti på Tee - Arnt Terje Udøy - hcp 9,9
Hvorfor spiller du golf?
Golf er en fascinerende
sport. I tilegg er den svært
sosial og gjør at man treffer
mange nye mennesker og
det er også en sport som
hele familien kan gjøre sammen. Golf er dessuten like
moro i alle aldrer og på alle
ferdighetsnivå.

Er du med på utstyrskarusellen?
Egentlig ikke ??? Men har
man noe valg med Jarle i
proshoppen???
Etiketten på banen i
Mandal?
Den er stort sett bra, men
jeg må bemerke at jeg reagerer enkelt ganger på at
noen få medlemmer har en
usedvanlig lite gjennomtenkt
måte å håndtere andre spillere og gjester på. Det er
mange måter og si fra om
ting på og her må noen
skjerpe seg. Den beste måten å få nye spillere og gjester på, er hvis de går av banen med ett smil rundt munnen etter en latterfylt runde.

Best/verst ved banen i
Mandal?
Det beste med MaGK er at
det er enkelt og kunne spille
en golfrunde. Det er dessuten en flott bane med mange
utfordringer.
Det verste er at banen stort
sett ikke er spillbar i vinterhalvåret og at styret ikke har
funnet et alternativt sted til
innetrening.
Hva ønsker du skal prioriteres videre ved golfanlegget?
Ha fokus på å forskjønne omgivelsene på og rundt banen.
Det må også gjøres noe med dreneringen på enkelte hull. I
tilegg bør en også videreutvikle Driving Range’en og nærspillsområdet. Her bør banekomiteen snart komme på banen.
Hyggeligste golfopplevelse?
Det har vært så vanvittig mange gode golfopplevelser i de 11
årene jeg har spilt golf. Både her i Mandal, men også på alle
de sosiale turene jeg har vært med på både i innland og utland. Må allikevel si at det var noe helt spesielt å spille mot
Henrik Bjørnstad .
Beste kølle i bagen?
Ja, si det? Det må nok være min kjære ”Rossa” putter, den
er stort sett alltid trofast. De andre køllene har en lei tendens
til å stortrives med meg en periode, for så og plutselig å svikte meg totalt helt uten grunn.

Hvilken bane liker du best?
Mandal golfbane er en flott bane, ellers er det vanskelig og
peke ut en spesiell bane, men jeg trives meget godt også på
banen i Kvinesdal.
Golf i regnvær?
Helst ikke, men jeg spiller turneringen til ende hvis jeg er påmeldt. Har opplevd at ikke et plagg har vært tørt når jeg avsluttet det 18. hullet. På en selskapsrunde skal det ikke
regne!
Hole in one?
Nei. Nei. Nei.!! Det er for de store spillere sånn som Reidar
Upsaker, Oddbjørn Breland, Øyvind Lund og Johan Kvelland
(også kalt de Big Four) for å nevne noen.
Tekst/foto: Bjørn Bakke
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