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Mette
Erklev

Kjære alle medlemmer!

Kafeteria og proshop
1. april - 20. juni

Tirsdag til fredag
Lørdag og søndag

12 - 17
10 - 15

21. juni - 15. august

Mandag til fredag
Lørdag og søndag

10 - 18
10 - 16

16. august - 30. sept.

Tirsdag til fredag
Lørdag og søndag

14 - 17
10 - 15

Våre hovedsamarbeidspartnere

Revisjon og
rådgiving

Egils regelnøtt 01-13

I en slagspillkonkurranse blir ikke
spilleren og hans markør enige om
hvilken mulighet som finnes i det
tvilsomme leiet som ballen har, om
den må spilles der den ligger eller
om det er fridropp for denne situasjonen. De blir ikke enige og spilleren sier derfor at han vil spille 2
baller etter regel 3-3 og få en avgjørelse av hoveddommer i turneringskomiteen før han leverer scorekortet. Men før han slår det neste slaget og før han har droppet en ball
nr 2, dukker det opp en dommer og
han blir derfor spurt om en avgjørelse.
Denne avgjørelsen likte ikke spilleren og fastholdt at han fortsatt vill
spille 2 baller etter regel 3-3 og be
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om en ny avgjørelse før levering av
scorekortet.
Har en spiller rett til å se bort i fra
en dommeravgjørelse når han ikke
likte svaret og vil heller ha en annen dommer til å avgjøre situasjonen?

Riktig svar:
En spiller har ikke rett på en annen dommers mening, men dommeren kan selvfølgelig spørre en
annen dommer om situasjonen. I
dette tilfelle var ikke dette nødvendig og avgjørelsen ble tatt.
Regel 34-2 må gjelde: «Er en
dommer oppnevnt av komiteen
er hans avgjørelse endelig».
Dersom spilleren etter at avgjørelsen var tatt ville fortsette etter
regel 3-3 og spille 2 baller, vil ha
pådra seg 2 straffeslag for brudd
på regel 6-7: unødvendig forsinkelse. Hans eventuelle spørsmål
om en ny avgjørelse ved levering av scorekortet vil ikke bli
tatt hensyn til. (Dec 3-3/2).

Denne gangen
vil jeg kun presentere en situasjon med et
tilhørende
spørsmål uten
svaralternativer;

Oppslagstavla

Lederens hjørne

Hva vil golfsesongen 2013 bringe?
Hva ønsker du deg av resultater på
golfbanen? Har du planen klar for
hvordan du skal nå dine mål?
I år føler jeg at målet for golfspillet blir enkelt å nå i forhold til målet mitt for det vervet jeg har tatt
på meg. Det blir en mye større og
viktigere utfordring! Må innrømme at jeg har hatt noen runder med
meg selv og lurt på hva det egentlig er jeg har gitt meg ut på!
Når det er sagt, vet jeg at jeg har
gode støttespillere i erfarne styremedlemmer, blant klubbens medlemmer, og på hjemmebane. Det er
godt å vite at de tror jeg vil gjøre
en god jobb, og jeg skal gjøre mitt
beste for at de skal få rett i sine
spådommer!
Et viktig punkt er å videreføre det
gode arbeidet som er lagt ned for å
få økonomien til å gå i pluss. Vi
greide det i 2012, og budsjetterer
med et overskudd også i 2013. Det
er godt å vite at Jan Roald holder
oss i ørene! Sponsorer er en svært
viktig inntektskilde, og styret –
med hjelp av noen spesielt utvalgte ildsjeler – gjorde en fantastisk
jobb med sponsorer i begynnelsen
av året!
Jeg gleder meg veldig til sesongen
setter i gang for fullt, dette blir et
utrolig spennende og begivenhetsrikt år. Terminlista er klar, håper
mange stiller opp på flest mulig
turneringer. Turnering er moro!
Planlegging av Mandal Golfklubbs
20-årsjubileum er i gang. Klubben
ble 20 år den 18. februar, men selve feiringen ble utsatt for å kunne
kombinere bursdagsfeiringen med
en trivelig og spennende jubileumsturnering. Dette går av stabelen

lørdag 6. juli. Sett av dagen, og
kvelden, allerede nå.
I fjor ble det satt i gang et samarbeid
mellom damene i klubbene på
Sørlandet, vi arrangerte en ren dameturnering på Bjaavann GK. I år
skal denne turneringen spilles i
Mandal 1. juni. Planleggingen er i
gang, og vi håper mange damer støtter opp om arrangementet.
Banekomiteen har hatt sitt første
møte, og hadde en god plan for vårdugnaden og ferdigstillelse av overbygget på drivingrangen. Og så kom
det nok en forsyning med snø! Tror
vi alle har fått nok snø og kulde for
en stund, håper vi får en lang og
varm sommer. Ny plan for vårens
store dugnad er på plass, og jeg oppfordrer alle til å sette av noen timer
for å bidra til å gjøre banen feiende
flott også i år.
Mikkel har fått ny dresser til greenene, og han lover å gjøre alt for at
greenene skal fremstå i sin aller beste stand! I tillegg er det ny fairwayklipper på vei, så det ser ut til at
også fairwayene blir av beste kvalitet. Både Mikkel og Arild Håland
blir å finne i arbeid på banen også i
år.
Robin er på vei tilbake til Mandal,
og har allerede planer for kurs, golfskole og sesongtrening. Varer til
proshoppen er bestilt og en del er
allerede ankommet. Vi håper det
skal bli et bredt utvalg i shoppen, og
at alle skal finne noe som er av
interesse.
Så da er det bare å vente på varmen
og at sesongen kan starte!
To golf or not to golf, what a silly
question!
Vel møtt til en ny golfsesong!

Hvordan bli medlem
i Mandal Golfklubb?
n
n
n
n

Klubbhuset 382 60 031
eller Steinar Vatnedal 911 07 549
kontakt@mandalgk.no
www.mandalgk.no aklubben a
innmeldingsskjema
Postadresse: Valleveien 19, 4513 Mandal

Drivingrange
Når vi bruker Gobexkortet på drivingrangen vil det gi rabatt på baller. Man betaler forskudd. For å få ladet opp kortene går man i proshop, betaler og får ladet det antall bøtter
man har betalt for. Når man skal bruke kortet går man til
ballautomaten, viser kortet til kortleseren og man får en bøtte baller. Man kan se på et display hvor mange bøtter man
har igjen. Prisen vil være: kr. 100 – 5 bøtter, kr. 200 – 11 bøtter, kr. 500 – 30 bøtter, kr. 1000 – 70 bøtter. Knøtter og juniorer får halv pris.

Golfkortet og Gobexkortet
Her vil jeg prøve å vise forskjellen på disse kortene, det er
nok en del som blander disse og hva vi kan bruke disse til:
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 hjemmesiden til N.G.F. for å
skrive ut legitimasjon. Dette kortet er også bundet opp mot
medlemsregisteret, er ikke kontingenten betalt, får dere ikke
bestilt spilletider på andre baner.
Gobexkortet er et kort som klubben betaler ekstra for å ha
tilgang på. Det er dessverre ikke så mange klubber som har
dette i Norge enda, vi håper at flere klubber ser de store fordelene med dette systemet. Det vi bruker det til i dag er scorekort, adgangskort, påfyllingskort for bruk til 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 av meg
(st-vat@online.no) de koster kr. 100,- pr. stk og blir bestilt
når dette beløpet er innbetalt.

Golfheftet
Mandal Golfklubb har også i 2013 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 415 banene
hvor klubbene samarbeider med Golfheftet. Det er 56 klubber som er med i Norge.
Du kan kjøpe Golfheftet i proshopen for kr. 450. Da kan du
spille så mange baner du har lyst til for halv greenfee.
Spiller du mer enn to baner, sparer du allerede penger.
Forrige sesong valgte cirka 23000 golfspillere å benytte seg
av Golfheftet, og dermed få mulighet for å velge mellom 415
baner i Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Tyskland til
halv greenfee.
I alt ble det spilt mer enn 150000 runder golf med Golfheftet
i sesongen 2012. Se www.golfhaftet.se for mer informasjon.

Norsk senior golf
Dette er en landsomfattende klubb for menn over 55 år og
damer over 50 år.
Ved å være medlem her er det en del fordeler bl.a. halv greenfee på ca. 50 golfbaner i Norge på hverdager før kl.14.00,
3 ganger. Årskontingenten er kr. 700.- + innmelding.
Det blir også i år arrangert Sørlands Tour fra 29.-30. juni på
banene Grimstad, Arendal og Bjaavann. Ellers er det mange
turneringer i Norge. I Mandal var vi 14 medlemmer i 2012
Mer informasjon se: www.seniorgolf.no

Mulig å bruke Autogiro
Nå blir det mulig å betale kontingent og spillerett med
AUTOGIRO dette blir et tilbud til alle medlemmer. For å
benytte seg av dette må man inngå en skriftelig kontrakt
med golfklubben med varighet for et år. Kontrakten kan sies
opp etter et år med en måneds oppsigelse. Eksempler for
kontingenter med spillerett er: Kr. 339.- for hovedmedlemmer og kr. 310.- for bi-medlem pr. måneden. Hvis dette er av
interesse, ta kontakt med pro eller st-vat@online.no

Nybegynnerdag hver
mandag kl. 17.00

Kontingentsatser 2013

Er du nybegynner eller har
spilt en stund, men trenger
litt råd og veiledning på banespill?
Når man er "fersk" golfspiller kan det være litt "skummelt" å gå ut på banen alene.
Klubben kommer derfor med
dette tilbudet, og håper at
mange vil benytte seg av det.
Hver mandag i sesongen vil
erfarne spillere komme og
spille sammen med dere som
er nye, eller kanskje bare
ikke har spilt på en stund. De
erfarne spillerne vil kunne gi
tips og veiledning til de som
ønsker det, og samtidig vil
dette være en fin anledning
til å bli kjent med andre golfere. Vi starter opp mandag
7.mai.

Turneringer
Turneringskomitéen har bestemt at i år kan alle som
spiller stableford i Berry
Alloc Onsdagstour velge utslagssted selv, det vil si at damer kan velge gult utslag og
herrer rødt. Det samme gjelder flere turneringer
gjennom sesongen. Når du
melder deg på en turnering,
vil du få spørsmål om du vil
spille fra gult utslag. Vi ønsker så mange som mulig velkommen til å være med å
spille turnering!

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

Personlig profil
Er det noen som ønsker personlig profil må dere sende Epost adressen deres til st-vat@online.no så vil dere få tilbake en kode med brukernavn og passord.
Dette kan brukes til:
Bestille starttider på mange golfbaner i Norge, Danmark og
Sverige.
Man kan gå inn på egen klubb å se resultater fra de turneringene som er spilt.
Se startlisten etter at turneringen er satt opp.
Legge inn score fra spilte runder i utlandet,
legge inn ny adresse for Norsk Golf.m.m.
Man må gå inn på www.golfonline.no og her kan dere se hva
dette dreier seg om.

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

Greenfee
Greenfeen blir som i fjor.
Gjester:
For hele dagen: Voksne kr.300.- Junior kr. 150.For 9-hull: Voksne kr. 200,- Junior kr. 100.Medlemmer uten spillerett:
For hele dagen: Voksne kr.250.For 9-hull: Voksne kr. 150,Innholdsansvar oppslagstavla: Steinar Vatnedal
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Alle turneringer spilles i henhold til
Golfreglene, NGFs Lov og bestemmelser
og lokale regler.
Turneringskomiteen forbeholder seg retten til å endre programmet.
De fleste turneringer vil i år starte kl.
10.00. Som i fjor må vi i turneringer med
shot-gun start begrense antall 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
shot-gun start kl. 09.40.
Ved registrering må gyldig golfkort vises.
Ikke gyldige kort medfører startforbud.
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
turneringskarantene på første etterfølgende turnering.
Startkontingenten for turneringer over 18
hull blir for det meste: kr. 200,- for voksne og kr. 50,- for juniorer. Ca en fjerdedel
av de startende i hver klasse premieres.
Det gjøres spesielt 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 klubbmedlemmer) 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. 8. mai tom. 25. september (ingen onsdagsturnering i juli), det
spilles 9 hull Stableford.
Det er mulig å spille til sammen 16 turneringer, hvorav de 9 beste teller i sammendraget.
Det spilles i 2 klasser:
Damer / herrer med hcp 18,4 eller mindre

spiller slagspill. (Nettoscore)
Damer / herrer med hcp 18,5 og over spiller Stableford.
Spillere i denne klassen 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.
Gobex-kort skal brukes som scorekort.
Det blir to starttider med shotgun start
hver onsdag. Første start kl. 10.00 og andre start kl. 18.00. f.o.m. onsdag 4.september start kl. 17.00. Påmelding på lister
kan skje frem til 30 minutter før start.
Det vil bli premieutdeling for den beste
poengsummen uansett klasse fra forrige
onsdag og nærmest pinnen foran turneringen.
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

Firma Cup spilles fra 20.mai, serie
spillet skal være ferdig spilt til 18.august
kl. 21.00, cup spillet begynner 20. august
og skal være ferdig med finale før 21.oktober kl.18.00
Arrangeres over 9 hull Scramble, duell.
Startkontingenten: kr. 500,- pr.lag.

Onsdag 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 5. mai:
Flaggturneringen Lyngdal Open.
Ordinær start kl.12.00. 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.
Sponsor: Sire Skraphandel A/S, Lyngdal

Søndag 26. mai: Klubbkamp
Kvinesdal-Mandal (Spilles i
Kvinesdal)
Søndag 2. juni: 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
for 2012 må fremvises før start. Ingen
unntak fra denne bestemmelsen kan god-

tas. En av spillerne i paret kan være junior
(fylle 13 år eller mer i 2013). 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

Søndag 9.juni: Sørlands Tour
Denne turneringen gå over 3 dager, fredag
første spilledag i Kristiansand og lørdag
andre spilledag i Grimstad

Lørdag 15. 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 kveldsarrangementet
og ”vice versa”).
All inntekt går til Kreftforeningen
Sponsor:

Lørdag 29. juni: Kval. Lag NM
Lørdag 6. juli:
Jubileumsturnering
Ikke avgjort hva type turnering vi skal
spille. De som skal på festen har fortrinnsrett til å spille turneringen.
Fest om kvelden

Søndag 4. 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 17. august: Rema 1000 Best Married Lovers
Shotgun-start kl. 13.00. Registrering før
kl.12.30. Spilleform: 18 hull greensome.
Hcp 1/2 av partnernes sammenlagte spillehandicap.
Startkontingent kr. 300,- pr. par.
Premieutdeling under arrangement om
kvelden.
Sponsor: Rema 1000.

Lørdag 31. august og søndag 1.
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 fylte 50 til og
med fylte 59 år. Klasse eldre senior damer: fra fylte 60 år. Klasse herrer: fra fylte 20 til og med fylte 54 år. Klasse senior

herrer: fra fylte 55 til og med fylte 64 år.
Klasse eldre senior herre: fra fylte 65 år.
Angitt alder gjelder for hele det kalenderåret spilleren fyller år.
Premieringen til minst1/4 av de beste seniorene i hver klasse og 1/3 av juniorene.

Lørdag 7. september: Agder
Tour (junior)
Søndag 8. september: By-kamp
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 15. 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 6. oktober: Neglebiteren
Shotgun start kl. 10.00. Registrering før
kl.09.30. Maks 52 spillere. Spilleform 18
hull Stableford.
Valgfritt utslagsted.
Startkontingent: Senior kr. 200,-. Jr. kr.
50,-. Klasser: damer og herrer.
Premieringen til minst1/4 av de beste i
hver klasse.

Sweco Mec Match Play 2013:
1. Runde: 15. mai – 9. juni, 2. Runde:
10. juni – 30. juni. 3. Runde: 1. Juli – 11.
august, 4. Runde: 12. august-8. september
5. Runde: 9. september – 22. September
Dame og herreklasse. Startkontingent kr.
200,-. Startkontingent må være betalt
innen trekningen kl. 18.00 søndag 12.
mai, ellers ansees personen som ikke påmeldt. Matchene settes opp etter loddtrekning. Hcp-justering: ¾ av spille hcp.
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 walkover 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. Sponsor: Sweco, Mandal
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Robin tilbake som PRO

Golfere for framtida

Spennende varer i golfshopen
Golf shop’en venter enda litt på vareleveranser
som ble bestilt på golfmessen i Malmø i høst.
Spennende blir det å presentere nyheter fra
Cobra, Taylor Made og Wilson på kølle/wood
siden, sammen med sko fra Ecco og Adidas
samt klær fra Abacus. Ta en tur til proshopen
hvor Robin vil stå til tjeneste med de fleste
spørsmål og tilpassing av utstyr.

Fellestreninger
Det blir fellestreninger to eller tre ganger pr.
uke avhengig av oppslutningen. Det blir trening sammen i en gruppe og hver trening har
forskjellige temaer såsom drive, putt, chip,
bunkerslag eller pitch. Robin vil foreslå en ny
måte å trene på med nye morsomme øvelser
og teknikker.
Foto: o.e.

Knøtte- og junioravdelingen
Knøtte- og junioravdelingen ligger Robin’s
hjerte meget nært. Han vil her i samarbeid
med juniorkomiteen legge opp til konkrete tiltak for å heve de unges ferdigheter i forskjellige tiltak på treningskveldene. Forsøke å få
fram golfere som i sin tid vil kunne representere Mandal Golfklubb på turneringer utenfor
kommunen. Nytt av året er en golfskole som
skal foregå 15.-18. juli mellom kl. 9:00-12:00.
Golfskolen er åpen for alle knøtte- ogjuniorspillere. Både nybegynnere og dere som allerede spiller golf er velkommen hvis du er
mellom 8-18 år. (også fra 5 år, men da må en
foresatt være med). Kurset teller som ”Veien
til golf” eller tidligere ”Grønt kort”. Det betyr
at deltakere på kurset er offisielle golfspillere
når vi er ferdige! Robin vil i tillegg til dette arrangere golfskole for mindre grupper og også
privatundervisning for en eller flere personer.

”Veien til golf”

Robin med tre spennende, nye drivere

E

tter noen runder med styret ble det
klart i et møte på nyåret at Robin tar
et nytt år som pro i vår golfklubb.
Jeg møtte han rett etter han ankom
klubbhuset, fremdeles litt forvirret. Han ankom fra Sverige forrige natt, inn i ny hybel i
Volkedalsveien og da han krabbet i seng ved
02:00 tiden brakk sengen under ham. Søvn
trang han og sovnet gjorde han.

Utvikle medlemmene som
golfspillere
Etter en sesong i Mandal begynner han nå å
kjenne klubben og medlemmenes særegenskaper. Vet bedre hva de ønsker og når og hvordan trening skal passes inn. Han ser veldig
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fram til kommende sesong og mulighetene
han har til å utvikle klubben og mange av dets
medlemmer som golfspillere. Mange linjer er
trukket og klubbhuset er åpnet med sine fasiliteter. I første omgang er åpningstidene tirsdag, torsdag og fredag kl.12.00-17.00, onsdager kl.12.00-18.00, lørdag-søndag kl.10.0015.00 mens mandag holdes stengt.

Miljø i klubbhuset
Velkommen til kaffe og vafler selv om du ikke
skal spille golf den dagen. Ta deg en tur, møt
andre for en prat og la oss skape et miljø med
klubbhuset i sentrum.

Avslutningsvis presiserer Robin at det er plass
til flere golfspillere i Mandal Golfklubb.
Kurset «veien til golf» samt et eget kurs for
nybegynnere, er allerede terminfestet og de
første har meldt seg på og maser for å komme
i gang. Første kursdato for «veien til golf» er
satt til start 7. mai og vi håper snøen er vekk
og golfsesongen har startet.

Titt på hjemmesiden
Ta en titt på hjemmesiden til Mandal
Golfklubb på www.mandalgk.no og du vil
finne mer utfyllende info om hva Robin og
golfklubben kan tilby. VEL MØTT I KLUBBHUSET ELLER PÅ BANEN.
Tekst og foto: bjorn47@live.no

Knøttegruppa i 2012. Nå satser Robin på at han skal tilføre nye og spennende opplevelser for alle knøttespillerne i golfklubben i 2013. Han
oppfordrer foresatte i Mandal og omegn om å ta med sine håpefulle til golfbanen til et trygt og godt miljø med spenning og utfordringer.
Foto: Mikkel Møller Schou
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Damegruppa:

Vel møtt til ny sesong!
På en regnvåt søndag i april,
som ikke egner seg til annet enn
tv-titting, tok Vallerøffen kontakt
med Golf-damene for å høre om
nytt derfra…
Vi spør leder
for damegruppen, Turid
Røksland. Noe nytt for
våren 2013 ?
-I grunnen
ikke, men turnering i løpet
av sommeren med det smukke
navnet: «Damer i sør», blir noe å
se fram til.. Denne turneringen
ble holdt på Bjaavann i fjor og
var populært. Dette er en turnering for alle damer på Sørlandet. I
fjor var det lag fra Arendal,
Grimstad, Kristiansand og selv-

Bli med i seniorgruppa i golfklubben!

sagt fra Mandal. Det ble en flott
dag på Bjaavann - helt uten
mygg!
Og så den tradisjonelle turen til
Kragerø, den ligger veldig fast og
er populær blant damene…
Vi må også sterkt understreke at
håp og ønske om nye fjes alltid
er tilstede, men de «gamle gode»
er ikke å forakte de heller.
Ellers minner Turid om at gode
ideer , nye innspill ALLTID er
velkommen! Oppstart er 7. mai
kl.17.00 - det skal bli godt å
komme i gang igjen !
Vi er nemlig drittlei kulde og
snø nå. HALLO VÅREN - SE Å
FÅ FARTEN OPP !!
Tekst: Ingun

Damegolfere høsten 2012. Bak f.v.: Wenche Vetås, Mirjam Ramsøy, Randi Lise
Kåsa, Torgun Qvale, Anna Egeland, Mia Spang, Åse Olsen, Anne Rita Meberg.
Foran f.v. Berit Wigemyr, Wenche Rinden, Mette Erklev, Turid Røksland og Ingun P.
Wetrhus

Golfbanen blir finere enn noengang?

”19 hull” på Løgstør golfklubb, Danmark, august 2012

Velkommen til ny
golfsesong!!!
Torsdag 2. mai starter vi opp igjen til en
aktiv og hyggelig sesong i seniorgruppa!
Vi slår ut klokka 10.00, så du må være på
klubbhuset i litt god tid, da vi skal registrere og sette opp grupper. Vi spiller hver
torsdag i sesongen med unntak av torsdager i juli. , Startkontingent er fortsatt 20
kroner. Premier, trekning av dagens lotteri
og hyggelig samvær i klubbhuset etterpå
med golfvafler og kaffe. Prisene blir som
før.

Golfbanen i Mandal med klubbhuset til høyre

Leder i banekomiteen, Svein Arne og
Greenkeeper Mikkel, hadde et møte med hovedstyret hvor de drøftet ønske om å skaffe
klubben en ny fairwayklipper og en dresser til
greenene.

Og dette er det vi blant annet bruker til finansieringen av f.w.-klipperen og dresser til greenene. Dette ligger pr.i dag i budsjettet vårt.

Mikkel har fått et tilbud på brukt f.w.- klipper
og en demo-brukt dresser. Fjorårets greener og
fairways holdt god standard, men i år blir det
kanskje ennå bedre? Styret gikk inn for
Mikkels forslag og maskinene settes i bestilling.

På spørsmål om det er noen mangler på banen
, eventuellt skader fra vinteren, så er det i
følge Svein Arne, litt for tidlig å si noe bestemt om det før snøen er helt borte. Men, som
Svein Arne sier, så har de ikke registrert noe
gressbrann eller annen terrengskade. Men en
kan jo ikke se bort fra at det kan komme overraskelser.

Angående økonomien i klubben så var det et
lite overskudd fra 2012, forteller Svein Arne.

Dessverre mangler ennå taket på drivingrangen. Dette gjøres på dugnad, men med årets
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vinter ville arbeid i høyden vært uforsvarlig.
Men vi regner med at med vårsolen så kan
dugnadsånden komme over oss. Men dugnad
blir det. Vi har nå fått folk til alle hullene . 3 4 stykker på hvert hull til preparering og rydding, og det er kjempebra.! Dette begynte vi
med for noen år siden, og det er veldig kjekt å
se hvor flinke folk er til å stille opp.
Ordningen med «hullansvarlige» har fungert
veldig bra., Ikke vanskelig å be folk, avsutter
Svein Arne.
Tekst: Ingun

Vi satser på varierende spilleformer og
konkurranse om å komme nærmest hull
og lengste drive. Premier til dem som utmerker seg!
Ved sesongslutt blir det premier til de som
har deltatt i flest seniorturneringer på torsdager i løpet av sesongen.
Vi ønsker alle seniorer (Damer over 50 år
og Herrer over 55år) velkommen til en ny
golfsesong!
I tillegg til at det blir premiering i de forskjellige klasser etter hver runde, vil vi i
år kåre årets beste spiller. Vi legger til

Høstavslutning, september 2012 i klubbhuset

grunn de fire beste rundene til hver enkel
spiller gjennom året.

12.09
19.09
26.09

Stableford
Stableford
Texas Scramble

Minst fire av runder, en i hver måned, må
være hcp- tellende.
Vi vil også prøve å få til noen minutter
med regel/etikette- drypp etter noen av
rundene.
Hvis ønskelig vil Robin legge opp til et
treningsprogram for oss etter at vi er
ferdig.

Spilleplan for
Seniorene 2013
02.05
16.05
23.05
30.05
06.06
13.06
20.06
27.06
01.08
08.08
15.08
22.08
29.08
05.09

Texas Scramble
Stableford
Stableford
Stableford
Greensome
Stableford
Stableford
Stableford
Texas Scramble
Stableford
Stableford
Greensome
Stableford
Stableford

Til dere som lurer på hvordan vi har det i
seniorgolfen: Møt opp, bli kjent med andre spillere, tren deg opp til bedring av
ferdigheter og plei helsa! Vi har det hyggelig og sosialt både på banen og etter
runden!
Det planlegges en tradisjonell seniortur
for seniorgolferne til sommeren. De to
siste årene har turen gått til Løgstør i
Danmark, mens vi tidligere har frekventert andre golfklubber i Danmark og
Norge. Årets tur er ennå ikke fastsatt.
Vi ønsker nye og tidligere spillere vel
møtt til torsdagsgolfen!

Årets styringsgruppe:
Kasserer Åse Olsen, 909 48 804
Sekretær Svein Sivertsen, 905 11 513
Styremedlem Arnar Egeland, 917 99 803
Leder Anna Eikestøl, 997 11 811
Tekst og foto: o.e.
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Mandal golfklubb 20 år - 1993 - 2013

E

n gjeng golffrelste sjeler møttes
18.februar 1993 til et konstituerende
møte og besluttet at Norge skulle få
sin sydligste golfbane plassert i Mandals
nærhet. Klubben ble stiftet den kvelden og
fikk sine 18 første medlemmer. Etter en del
diskusjoner og befaringer falt valget til plassering av banen på et område av Valle Gård
ved Skogsfjorden. Den 24.juni ble det
undertegnet en avtale med Arild Nikolaisen
om leie av 235 da. mark i 50 år.
Etter en kjempestor dugnadsinnsats av den
harde kjerne ble 6 hull åpnet på Hestmyra
samme høst. Det viste seg at bondens slåmaskin var for grov til å klippe fornuftige
fairways. Etter å ha søkt mulighetene ble en
brukt Toro gressklipper kjøpt av Bærum
Kommune og de mest fantastiske fairways
åpenbarte seg etter litt klipping på Norges
sydligste golfbane.
Året etter ble Tor Eia engasjert som banearkitekt og de første profesjonelle tegninger
av en 9 hulls golfbane ble utarbeidet.
Dugnadsinnsatsen var formidabel. Det
gjaldt å få hugget og ryddet mest mulig slik
at en 9 hulls bane kunne se sitt lys.

Dugnadsgjeng 2004

Fra jubileumsfesten i 2003 for Mandal golfklubb
Alle foto:
Oddbjørn
Eikestøl

I 1995 får klubben 2 feriehytter fra
Sjøsanden Feriesenter som bygges sammen
til å bli Mandal Golfklubbs første klubbhus.
Ikke lite stolte ble dette innviet som seg hør
og bør.
Utpå høsten 1996 kom de første tippemidlene og banekomiteen kunne endelig gi gass
uten å måtte be medlemmene om ytterligere, ekstra bidrag. Tilskudd fra Mandal
Kommune var det dårlig med.
Etter stor velvilje fra sponsorer av bygningsmaterialer og mange snekkerkyndige
medlemmer ble i 1997 et kombinert verksted og garasjebygg reist samtidig som det
ble boret etter vann for å sikre vanningsanlegget nok tilførsel til å vanne grenene som
etter hvert så dagens lys.

Astrid Hogseth og
Clarence Haugdal under 10 års
jubileumsfest for
golfklubben

Det gamle klubbhuset i 2002

Seniorgolfere på sommertur til Jæren 2007

Det gamle klubbhuset under riving 2004

Det nye, flotte klubbhuset er ferdig. ”Best Married-turnering i 2005

Offisiell åpning av Mandal Golfklubbs 9
hullsbane skjedde 22.juli 2000 ved at daværende formann Tor Ellenes kl. 13.50 slo ut
fra tee på hull 1 og landet i bunkeren selv
om han på tro og ære hadde lovet et hole in
one.
Etter stor innsats fra enkelte av klubbens
medlemmer kunne dagens klubbhus innvies
i 2005 med pomp og prakt og med deltagelse av naboklubber og kommunens representanter. Banen framstår i dag som en av
de bedre 9 hulls baner Norge og besøkes
jevnt av de feriegjester som frekventerer
området, medlemmer av våre naboklubber
og ikke minst av dem som ønsker en stopp
på sin ferd vestover mot Stavanger eller østover i retning Oslo.
Lykke til med jubileumet og tiden framover.
Tekst: bjorn@live.no
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prOtips med rObin
Har du lyst til å bli en bedre golfer i år?

Køller

Foran sesongen er tidspunktet til å sette deg mål for året! For eksempel ett av disse:
i år skal jeg komme meg under 25 i hcp
i år skal jeg bli blant topp 5 i klubbmesterskapet
i år skal jeg slå Bjørn Bakke
Det som er viktig er at målet er målbart, kan følges opp og at du selv har lystat nå dem!
Deretter må du tenke på hvordan du kan nå målene dine, for eksempel:

Nyttige hjelpemidler eller bare
dårlige redskaper?
Svaret er vel avhengig av hvem du
spør, men vi vet alle at det blir en
stusselig dag på banen uten disse.
Definisjonen på en golfkølle er sagt
å være «et redskap som er utformet
etter meget spesielle spesifikasjoner som gjør dem særs dårlig egnet
til å slå golfballer med». Av slike
finnes det 3 former; woods, jern og
puttere. Den totale lengden skal
være mellom 0,45 m og 1,219 m
(18 – 48 tommer). For drivere er
det også begrensninger på køllehodets trampoline-effekt og volum.
Dette er også knyttet til begrensninger på lengden av pegger som
ikke kan overstige 101,6 mm (4
tommer).
Under definisjoner i regelboka
finner vi følgende forklaring på et
slag:
«Et “slag” er bevegelsen av køllen
fremover gjort i den hensikt å slå
på og å flytte ballen, men hvis en
spiller frivillig avbryter nedsvingen
før køllehodet når ballen har han
ikke slått et slag».
Kombinerer vi dette med regel 141; «Ballen må slås reglementert
med køllehodet og må ikke skyves,
dras eller vippes». Så har vi klarlagt hensikten med køllene og
hvordan de skal brukes.
En skal også være klar over
følgende fakta når det gjelder puttere:
Det er ingen golfregel som påbyr
bruk av kun puttere på greenen.
Alle køller kan brukes for putting
etter spillerens eget valg. Det er til
og med lov å bruke en wedge og ta
en divot ved slag på greenen, selv
om du ikke blir populær hos
Mikkel.
Puttere er de eneste køllene som
kan ha en slagflate på begge sider
av køllehodet. De gamle Texas
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jeg må putte bedre
jeg må treffe flere fairways
jeg må slå lengre
Det er lurt å føre statistikk fra rundene på scorekortet ditt. Dettekan du også gjøre i golfbox
eller bruke en app til en smartphone. Pådenne måten får du svar på hva i ditt spill du må
forbedre for å nåmålene dine. Eksempel på statistikk du får ut, kan være att du har
30%greentreff, 2,7 putter per hull eller att du misset fairway oftest påvenstre side.Hvis vi
spiller noen hull sammen og du forteller meg litt om spillet ditt,så kan jeg hjelpe deg å sette
opp en plan som passer just deg!Jeg synes det er veldig gøy å hjelpe golfere som har lyst til
bli bedre.Kom inn i klubbhuset, så tar vi en prat over en kopp kaffe.

wedgene er ikke lengre tillatt og
har ikke vært det på mange år.
Skaftet må være festet til hælen på
kølla, unntatt for puttere der skaftet
kan være festet hvor som helst på
putterhodet.
Kun puttere kan ha grep som ikke
er sirkulært i tverrsnitt.
Ellers er køller også benyttet for å
lage definisjoner som å «Adressere
ballen; En spiller har adressert ballen når har grunnet sin kølle rett foran eller rett bak ballen, uavhengig
om han har inntatt sin slagstilling
eller ei».
Forklaringen på rett foran eller rett
bak er at dette må være på et sted
så nært ballen at det er mulig å slå
det neste slaget fra der kølla er
plassert. Det er kun snakk om få cm
og ikke en halvmeter eller mer.
Ved å foreta en fridropp eller ved
dropping med straff etter en regel,
benyttes også uttrykket køllelengde. Huskeregelen er enkel; 1 køllelengde fra nærmeste punkt for fritak ved fridropp, og 2 køllelengder
ved dropp med straffeslag. Ved å
bestemme nærmeste punkt for fritak bør spilleren benytte den kølla
han ville ha brukt til sitt neste slag
hvis ikke fritaksforholdet hadde
vært der. Ved måling av 1 eller 2
køllelengder for dropping kan hvilken som helst kølle benyttes.
Normalt vil driveren bli brukt, men
da uten headcover. En kan også
låne en kølle fra en medkonkurrent
for måling forutsatt at en har en
like lang kølle i sin egen bag.
Det er lov å feste blytape under hodet på en kølle, eller forandre justerbare vekter eller justerbart loft
på køller, men da må det være gjort
før runden startes og ikke under
runden. Annet materiale enn blytape kan ikke påføres. Fremmed ma-

Vel møtt! Robin Pettersson Club Professional Mandal GK
teriale må ikke påføres køllens
slagflate.
Det er tillatt å starte en konkurranse
med maksimum 14 køller. Har du
for mange så er straffen hard og gir
deg 2 straffeslag for hvert hull som
er spilt med for mange køller, men
dog maks 4 straffeslag.
Overskytende køller må erklæres
ute av spill og ikke benyttes mer på
runden, det gir i så fall disk. Det er
altså ikke lov å starte en runde med
for mange køller selv om de overskytende køllene erklæres ute av
spill før start men allikevel medbringes.
En kølle kan erstattes eller repareres hvis den blir skadet under normal form for spill. Kaste kølla,
smelle den i bag, eller slå den i
bakken eller et tre er IKKE normal
bruk. Ta en kølle ut av/sette tilbake
i en bag, lete etter eller plukke opp
en ball med kølla, lene seg på kølla,
eller miste den ved et uhell er normal bruk. Dersom kølla blir helt
ødelagt under forsøk på reparasjon,
er også dette normal bruk. Hvis en
kølle blir ødelagt uten normalt
bruk, og runden startet med færre
enn 14 køller, kan den erstattes.
Startes det med 14 køller og 1 mistes under runden, kan denne ikke
erstattes. Køller skadet av et fremmedelement (for eksempel en dommer i bil) kan repareres/erstattes.
En kølle som er erklært ute av spill
fordi det ble startet med for mange

køller og straffen er tatt, kan erstatte en annen som er skadet ved normal bruk. En kølle som er skadet
og medbringes for å starte en runde
kan ikke være skadet slik at den
ikke lengre fyller regelverkets spesifikasjoner. Kommer du hjemmefra med en bøyd putter så blir du
disket ved bruk av denne fordi du
startet med en kølle som ikke er i
henhold til regelverket. Et kølleskaft skal være rett fra toppen av grepet til et punkt ikke mer enn 127
mm (5 tommer) over sålen.
Vil også minne om definisjonen på
en caddie, selv om dette ikke er
vanlig hos oss; «En “caddie” er en
som assisterer spilleren i henhold
til reglene, som kan inkludere å
bære eller å håndtere en spillers
køller under spill». Kjekt å ha, spør
du meg.
Det var noen sannheter om køller.
Utvalget av nye køller er alltid fristende og kanskje de hjelper på spillet ditt, slik at du blir skikkelig god.
Det er verdt å prøve. Ellers vet jeg
at Robin har fått inn noen fine woods som går bare rett og styggelig
langt. Kjøp deg en før de blir utsolgt.
Ha en god golfsesong og ta vare på
dine køller, en vet aldri når en får
bruk for dem.

PAR PUT

• KRYSSORD VED ASBJØRN WETRHUS

Blant riktige svar
trekkes vinner
- som kan vinne store
summer via ett
flaxlodd.
Send løsningen til
Asbjørn Wetrhus
Harkmarksvn. 115
4516 Mandal
asbjoewe@online.no
innen 1. august 2013

Tekst: Egil Svenneby
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Med Carsten på The Masters
Turneringen som regnes for å være den mest prestisjefylte
og vanskeligste å få adgang til

leie bil derfra eller lande på lokal flyplass i
Augusta og bli hentet der. Jeg valgte å fly inn
til Atlanta, leide bil og tok Interstate 20 Øst i
2.5 timer før jeg svingte av til Augusta, som
ligger rett etter avkjørselen. Veldig lett å finne
frem. Hotellene de bruker er Best Western og
Stay Bridges Suites. Du kan også kombinere
denne turen med å spille Golf på Kiawah
Island og Pinehurst (4 timers biltur fra
Augusta).
Det som er viktig å merke seg er at du får
inkludert i prisen Hospitality på Magnolia
Manor, beliggende kun 7-800 meter i samme
gate fra hovedinngangen til klubbhuset på
Augusta National hvor kun medlemmer har
adgang. Hit blir du kjørt i deres egne biler fra
hotellet ditt, får frokost og utlevering av
adganskort til turneringen (dette adganskortet
må leveres tilbake etter at turneringen er over).
Fra Magnolia Manor blir du igjen kjørt, denne
gang til inngangsportene hvor kamera og telefon blir lagt igjen før du entrer inn på området.
Her blir du først møtt av et stort treningsfelt
som året før var en parkeringsplass. Så mens
du rusler bortover mot golfbanen, kan du se
kjente spillere varme opp på dette fantastiske
treningområdet. Bak driving rangen har de satt
opp tribuneplass som er en glimrende plass å

sitte for de som er interessert i å studere
teknikken på spillerene. Selv satt jeg der å tittet på Tiger, Phil og Bubba varme opp samtidig før de skulle ut. Da tiden var inne, valgte
jeg å henge med på Tigers gruppe og fulgte
den omtrent på hvert eneste hull. Andre velger
å sitte stille på et bestemt hull og kan som eneste turnering la stolen sin stå igjen over natta
og finne den igjen på samme plass neste dag.

side av fairwayen på hull 10 i omspill med
Louis Oosthuizen og vant turneringen. Dette
ble senere kåret til årets slag på PGA Touren
2012. Samme året markerte et historisk øyeblikk da to damer for første gang ble medlemmer av denne mannsdominerte klubben, nemlig tidligere Secretary of State Condoleezza
Rice og South Carolina Financier Darla
Moore.

Det beste inntrykket jeg satt igjen med var å
høre brølene nedenifra AMEN CORNER (innspillet på hull 11- hele hull 12 - utspillet på
hull 13). En ting er å være tilstede på selve
hullet og føle det vanvittige trykket, en annen
ting er å høre det helt oppe fra hull 1,9 og 18.
Det ga gåsehud over hele kroppen!

Gjennom media hører man med en gang at de
fikk mange hendvendelser om å invitere diverse personer til å spille på banen, noe kun
medlemmer har anledning til å gjøre.

Når du er ferdig med å se på turneringen, står
de klare for å kjøre deg tilbake til Magnolia
Manor, hvor du kan få lunch/middag, drikkevarer inkludert. Deretter kjører de deg til
tilbake til hotellet. Prisen på de forskjellige
pakkeløsningene kan for noen virke høy, men
om man ser på den totale opplevelsen og hva
som er inkludert, er det vell verdt alle kronene.

For oss som i det minste har opplevd tilstedeværelse på denne banen må jo det neste ønske
bli å få Tee Time! Man føler seg jo i godt selskap!
Velger du å ta turen, kan du forvente deg en
fantastisk stor opplevelse du aldri vil glemme.
Vi ses!

Carsten Jacobsen

Det skjer alltid noe spesielt på denne turneringen. I fjor var det venstrespiller Bubba Watson
som skrudde ballen fra skogholtet på høyre

Carsten ved inngangen til The Masters. Carstens yrke er First Officer Safety på Cruseskipet ”The World”

S

øndag 10. april 2011 vil for alltid bli husket som en av de mest dramatiske finaledagene på
Augusta National Golf Club. For første gang klarte en spiller å få birdie på de siste fire hullene og samtidig gå av med seieren på denne prestisjefylte turneringen. Selv sto jeg ved greenen på det 18 hullet og fulgte spent med på utviklingen over tavla og spillerene som kom opp mot
greenen. Luke Donald og Tiger Woods hadde akkurat spilt ferdig og sto ved siden og ble interjuvet.
De kunne bare konstatere at syd-afrikaneren Charl Schwartzel knep seieren 50 år etter at hans landsmann Gary Player ble historisk og vant samme turnering som første internasjonale spiller. Dette
75.året i Masters historie markerte også 25 år siden Jack Nicklaus vant sin sjette og siste legendariske grønne jakke. Historien viser at Jack også spilte fire under par på de siste fire hullene, dog
det var Eagle, Birdie, Birdie-Par.
Å få adgang til denne turneringen regnes som
noe av det vanskeligste innen Golfen. Dette er
imidlertid i ferd med å endre seg, i det mange
av den faste eldre garde med “klippekort” nå
er i ferd med å ebbe ut. Dette er til stor glede
for mange golfinteresserte som endelig ser
muligheten til å kunne få oppleve dette på
nært hold. Det er flere muligheter til å kunne
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få tak i dette ettertraktede adgangskortet på.
En av dem er å kontakte SGH Golf på E-post
som da vil sende deg en oversikt over forskjellige pakkeløsninger du kan velge mellom. Epost adressen er: sales@sghgolf.com og web
siden er: www.sghgolf.com
Eller om du vil kontakte Deres representativ
Ian Jack direkte på: ian@sghgolf.com De har

også en rekke andre tilbud om golfopplevelser
rundt om i verden. Jeg har benyttet meg av
deres tjenester og har kun positive erfaringer
med det og kan anbefale dette til alle som er
interesserte.
Når det gjelder denne spesielle turneringen,
kan du velge mellom å fly inn til Atlanta og

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

Platearbeid / Mek. Verksted
4520 Lindesnes
Tlf. 915 16 382 • 915 16 383
sormek@online.no
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En bane jeg kan anbefale:

Real Club de Golf Campoamor
J
eg spilte Real Club de Campoamor
med sitt lille klubbhus for første gang i
1999 og det har blitt mange ganger siden den gang. Banen ble åpnet i 1988, har
18 hull og ligger i Spania, syd i provinsen
Alicante og ca. 3 km fra kysten på Costa
Blanca. Et område hvor du ikke skal besøke mange ganger før du får behovet for
igjen komme på besøk. Det endte opp med

at jeg ble deleier i en leilighet, som bildet viser, har en flott utsikt til flere fairways med
klubbhuset i bakgrunnen. Banen ligger kun
minutter fra den flotte stranden i La Zenia
med restauranter og bra sanitære forhold.
Både nord og sør for denne stranden finner
man andre strender av ulik størrelse og
kvalitet. Området har 300 soldager i året
med en gjennomsnittstemperatur på ca. 20
grader.

I begynnelsen av 2000 startet store utbyggingsarbeider og mange millioner ble puttet
inn i prosjektet. Navnet Real Club de Golf
Campoamor Resort så dagens lys. I 2006
skjedde den offisielle åpningen av et gedigent klubbhus med alle fasiliteter og en flott
terrasse kalt det 19. hull. I tillegg til dette
består anlegget av to firestjerners hoteller
med over hundre rom, innendørs fitnessrom med massasjerom, boblebad basseng-

er og badstuer, to fotballbaner, 3 tennisbaner og et flott parkområde svømmebassenger og solsenger.
Club de Golf Campoamor var i påsken i en
fantastisk stand med flotte, grønne fairways,
raske og utfordrende greener, en behagelig
temperatur, men med en kraftig og generende vind. En grei runde med bra resultat
gjorde oppholdet i le på 19. hull til en flott

avslutning med Turid og Olle fra Grimstad.
Bjørg sees på bildet kjempende opp bakken
mot 18. green. Banen har som sagt 18 hull,
par 72 med 6.134 m fra rød tee og 5.167 m
rødt. De neste 9 hull er påbegynt, men fikk
en brå stopp og ligger på vent etter det finansielle krakket og uteblivelse av mange
greenfeespillere. Som man ser på bildet får
man et utfordrende par 4 hull hvor man kan
gå direkte over vannet. For dem som ikke

har drøye 200 m carry kan man gå rundt.
Det er flere baner i området, men det er
vanskelig å komme utenom Real Club de
Campoamor. Vel møtt til en runde.
Tekst og foto: bjorn47@live.no

Campoamor Golf Resort

16
La Zenia

Slå over eller gå rundt?

Bjørg på 18. hull

Egil Svenneby - klubbens forbundsdommer

I

kke alle er klar over det, men vi har en av Norges beste golfdommere som medlem av Mandal Golfklubb. Hedmarkingen
Egil Svenneby flyttet til Mandal i 1989 og som den sofagrisen han var måtte det til et spart bak fra Marit for å
få ham ut på banen, og Egil ble i 1996 medlem
nr. 121. Helt fra starten av likte han det med
regler og ikke minst instruksjon og opplæring av nye medlemmer. Det er ikke
få av klubbens medlemmer som kan
takke Egil for debyenn til golflivet.
I dag finners det 94 dommere i
golf Norge som representerer 50
klubber. Disse deles opp i 20 forbundsdommere som primært er
Hoveddommer eller meddommer i de større
turneringene/mesterskapene, 40
NGF-dommere som primært er
hoveddommer i åpne klubbturneringer og meddommer i regionale/nasjonale forbundsturneringer og
34 dommere (tidligere kalt klubbdommere) som er meddommere i åpne
klubbturneringer som spilles lokalt. Av
disse dommerne er det kun ca. 20% damer
som forbundet jobber med å øke andelen av.

norsk forbundsdommer. To år senere, etter utrolig mange golfstudier både praktisk og teoretisk, ble han meldt opp til
Golfforbundets test for forbundsdommere i 2008. Det skal være
ca. 20 forbundsdommere i Norge og disse må opp til
test hvert annet år. Kun de beste kommer
gjennom nåløyet etter en grundig test. Er du
forbundsdommer fra før er det ikke gitt at
du igjen er det etter testen. Mandal
Golfklubb fikk sin første forbundsdommer dette året ved Egil
Svenneby.
Ved de etterfølgende testene i
2010 og 2012 hadde Egil ingen
problemer med å beholde vervet
som forbundsdommer. I 2012 ble
han sågar en av de to beste i landet og ble tatt ut til kursing på St.
Andrews i begynnelsen av 2013
sammen med 72 andre deltagere
fra 40 land. På bakgrunn av dette
oppholdet kan han nå få utenlandske
oppdrag i tillegg 6 – 8 turneringer i
Norge pr. år. Totalt spilles det ca. 200
turneringer i Norge med dommere og
eventuelle meddommere tilstede.

Da Egil begynte i turneringskomiteen var det naturlig å
få gjennomført turneringslederkurset. I 2004 ble det 2 kursdager
på våren og 2 kursdager på høsten før kurset var bestått. Han
fikk tilbud om å gå videre med dommergjerningen og var ikke
vanskelig å be. Han gjennomførte året etter dommerkurs i
Bergen med 2 dager vår som dommeraspirant og etter 2 dager på
høsten ble han klubbens nye dommer. Etter mye studering av
forskjellig golflektyre samt pugging av regler, bar det i 2006 til
Oslo for å gjennomgå NGF’s dommertest. En test han gjennomførte med glans, ble NGF-dommer og samtidig muligheten til å
praktisere det han hadde lært rundt på turneringer. Men han ville
ikke stoppe her og sjekket mulighetene til å nå til topps, dvs,

Etter å ha hatt golf på OL-programmet i 1900 i
Paris og 1904 i St. Louis ble dette tatt av programmet,
men nå gjeninnført for 2016 i Rio de Janeiro. Det skal delta 60
kvinnelige og 60 mannlige golfere som hver skal ha følge av en
dommer. Gjett hva Egil’s drøm er? Uansett hva det blir til ønsker vi ham lykke til med dommergjerningen og håper at flere
av klubbens medlemmer fatter intresse for dette og følger i hans
fotspor.

En golfopplevelse

Spill på St.Andrews Old Course

O

pplevelsen ligger straks 10
år tilbake – høsten 2003 –
med Bjørg og meg på golfferie i Scotland. Målet var å
spille noen baner i St.
Andrews og da helst hvor det den gang
startet startet; på Old Course, golfens
vugge. Men det var ikke bare å melde seg
på. Påmeldingsfristen gikk ut for over et
år siden, men det var en liten mulighet da
det ble trukket ut noen få spillere hver dag
som fikk lov til å spille. Man kunne melde på sin interesse og håpe på at «balloten» trakk ut dine navn. Som sagt som
gjort. Spente sjekket vi listen om kvelden
om vi var med neste dag. Den gang ei og
ny påmelding ble gjort. Døgnet etter lyste
våre navn opp på startlisten neste dag.
Nervøsiteten kom – var dette lurt?
I kanonfint golf vær nærmet vi oss banen

og ventet på vår tur mens nervene prikket
i hele kroppen. Hva hadde vi gitt oss ut
på? Navnet mitt runget i høyttaleren og
opp på tee 1 bar det. Driveren svingte og
av en eller annen grunn gikk ballen i fin
bue i riktig retning. Jeg kikket bort på
Bjørg da det igjen ljomet i høyttaleren:
Mrs. Bakke now its your turn. Please enter the red tee. Hun holdt på å DØ og visste nesten ikke hvor rød tee var. Hva
skjer; starteren kommer ut av bua, smiler
innbydende og tar tralla med køllene til
Bjørg. Mens han snakker beroligende føl-

ger han Bjørg til rødt utslag med tralla på
slep. Smiler høflig, gir henne driveren og
sier «break a leg». Jeg var overbevist over
at hun var døden nær, men hva gjør
dama? Pegger opp på en selvsikker måte
og slår årets slag med driveren. Hva gjør
det da at vi på andre slag begge havner i
vannhinderet før greenen? En flott runde
ble det sammen med en innfødt fra
St.Andrews som viste seg å være en fantastisk quide.
Tekst: bjorn47@live.no

Organisering av turneringer

Tekst og foto: bjorn47@live.no

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
Tor - fredag
Lørdag kun etter avtale

09.00 - 16.00
09.00 - 19.00
09.00 - 14.00
Egil Svenneby orienterte om organisering av turneringer for klubbens medlemmer i to puljer. Her fra orienteringen 13. april. Foto: o.e.
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Doneheia, Jåbekk industriområde
Tlf. 38 26 76 00 - Faks 38 26 69 96

Torjusheigata 9, 4514 Mandal
Tlf. 38 27 15 60 - Faks 38 26 47 35

Spangereidveien 4, 4520 Lindesnes - Telefon 38 25 83 30 • Faks 38 25 83 41
E-post: post@ruud-regnskap.no
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Spill golf i Mandal!

Har du hø rt den fø r...
Sakte spill - uvanlig årsak
Denne innsendte historien vedrørende sakte
spill kan være verdt å lese.
Sakte spill har irritert mange opp gjennom
årene. Her er en historie om saken.
A Catholic priest, an Indian doctor, a rich
Chinese businessman and an Italian from
New Jersey were waiting one morning for a
particularly slow group of golfers in front of
them .
The Italian from New Jersey fumed, ”What’s
with those jerks? We’re waiting fifteen minutes between shots!’

1. En av landets fineste golfbaner
2. Golf er mosjon og sosialt samvær i flott natur
3. Klubben med det gode og inkluderende miljø

The Indian doctor chimed in, ‘I don’t know,
but I’ve never seen such poor golf!’

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

The Chinese businessman called out, ‘Move
it, time is money!’

5. Møt vår svenske PRO Robin Pettersson
6. Flott klubbhus med kafé, PROshop, garderober, møtelokaler og stor uteterrasse
7. Bli medlem du også! Se hvordan på side 2

The Catholic priest said, ‘That’s so sad. I
think I will say a special prayer for them
tonight.’
The Indian doctor said, ‘Good idea. I’m going to contact my ophthalmologist colleague
and see if there’s anything that he might be
able to do for them.’
The Chinese businessman replied, ‘I think
I’ll donate $50,000 to the fire fighters union
in honor of these brave souls!’
The Italian from New Jersey said, ‘Why the
f*ck can’t they play at night ?

Golfsokkene
Hun: Jeg har funnet golfsokkene dine,
kjære!
Han: Hvilke golfsokker? Jeg har da ingen
spesielle golfsokker!
Hun: Jo, jeg har dem her. Det er de med de
18 hullene i!

The Catholic priest said, ‘Here comes the
greens keeper. Let’s have a word with him.
Excuse me, sir!’ said the priest, ‘What’s
wrong with that group ahead of us? They’re
rather slow, aren’t they?’

fra

119,-

Koldtbord
fra

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

Jesus er også golfspiller. Med hans
forbindelser klarte han selvfølgelig å få lov til
å spille en runde på Augusta National hvor
de hvert år spiller US Masters. Da han kom
til det 12. hullet hvor det er vann helt frem til
greenen, spurte han caddyen; Hvilken kølle
brukte Nick Faldo her da han vant Masters?
Den lokalkjente caddyen svarte: - Faldo tok
et syverjern, men jeg synes du skal bruke et
femmer jern. - Gi meg syverjernet! sa Jesus,
og slo deretter ballen rett i vannet. For ham
er det selvfølgelig ikke noe problem, han
spaserte rolig ut på vannet for å hente
ballen. Akkurat da passerer klubbens president, som forbauset utbrøt: - Tror den mannen at han er Jesus? Caddyen svarer kaldt:
- Det er Jesus, men han tror han er Nick
Faldo.
Asbjørn Ramnefjell

The group fell silent for a moment.

Dagens

Telefon
Mobil
Faks
e-post

Jesus eller Faldo?

The greens keeper replied, ‘Oh, yes. That’s
a group of blind fire fighters. They lost their
sight saving our clubhouse from a fire last
year, so we always let them play for free
anytime.’

189,-

Tapas
fra

249,-

Smørbrød
23,- pr. stk.

Lokalavisen
er med
HOVEDSPONSOR

Tlf. 38 25 94 35
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B

Adresse:

Returadresse:
Mandal Golfklubb
Postboks 352
4503 Mandal

Ti på Tee - Mette Erklev - Hcp 16,6
1. Når slo du ditt første
golfslag?

samarbeide med de andre klubbene i
distriktet, og ingenting er vel umulig?

Det slo jeg på en golfbane i
Trondheim for 25-26 år siden. Jaja,
golfslag og golfslag...
Jeg begynte å spille golf sent på
høsten 2007.

6. Hvilket hull i Mandal liker
du best/ minst og hvorfor?
Hull 1 er det beste, for da vet man at
man har hele runden foran seg.
Det jeg liker minst er rødt utslag på
hull 7.

2. Hvorfor spiller du golf?
Jeg tok VTG-kurs etter et intenst
påtrykk fra daværende kollega
Gunder. Planen var egentlig ikke å
begynne å spille golf, men nå spiller
jeg fordi jeg ikke klarer å slutte. Det
er rett og slett en lidenskap.

7. Hvilke kølle/køller liker du
best i baggen?
56 grader’en, svikter sjeldent. Ellers
er driver en morsom kølle.

8. Har du gode minner fra
golfsporten du gjerne vil
bringe videre?

3. Noe du liker, misliker med
Mandal gk?
Det er mange gode ting med Mandal
GK, og noen får ting man ikke setter
så stor pris på.
Det beste må være at det er mulighet
til å spille golf i alle årets måneder, og
det verste er at det ikke har vært
mulig i år.

Har mange gode minner, og gleder
meg til å oppleve flere minnerike
opplevelser i tiden som kommer.

9. Hvilken bane har du en
drøm om å spille på?

4. Er det noe du spesielt
brenner for å få til i Mandal
gk?

Etter denne forferdelig lange og
kalde vinteren drømmer jeg rett og
slett om å spille Mandal. Og Alcaidesa Links i fint vær.

I første omgang brenner jeg for å bli en god leder, det er masse å lære.
Og så skal vi feire 20 års jubileum, det blir en viktig markering.

10. Litt personalia

5. Vil det bli mulig å samarbeide med andre klubber i
distriktet om f.eks. redusert greenfee?
Det gjør vi til enn viss grad allerde - 50 kroner i avslag på greenfee
gjennom Golf i Sør. Ellers er det jo andre ordninger som Golfhäftet,
Viasat golfcard, seniorgolf. Når det er sagt, ser jeg det som viktig å

Bor på Skjebstad, har to barn og kjæreste. Jobber for tiden i Søgne
kommune. Datteren hennes har en hund som hun av og til har som
en hobby nummer to...
Tekst: o.e.
Foto: Rebecca J. Aversano

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

Mette Erklev
Robin Pettersson
Mikkel Møller Schou

Spørsmål om banen, grønt kort, medlemskap osv.:

976 64 686
382 60 031
473 46 421
477 57 976
kontakt@mandalgk.no

