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Egils regelnøtt 02-13
Spiller A får 4 straffeslag og
spiller B får 2 straffeslag.
Begge spillere får hver 2
straffeslag for brudd på regel
15-3, men regel 15-3b sier
også at hvis «ballen som var
feil tilhører en annen konkurrent må dens eier plassere
en ball på stedet hvorfra ballen som var feil først ble
spilt».
Spiller A skulle altså ha plassert ballen spilt av B i bunker – ikke droppet den. Det
var nemlig mulig å gjenskape leiet som ballen hadde i
bunkeren før B spilte A sin
ball. Derfor skulle ballen
vært plassert. Dersom en ball
droppes i stedet for å plasseres (eller omvendt) gir dette
2 straffeslag hvis ballen blir
slått og feilen ikke har blitt
korrigert. (Se decision 206/1).

Dette er en
situasjon som
hendte på
NM Mid
Amatør på
Miklagard.
To spillere i
samme gruppe hadde begge
spilt på feil ball på samme sted
samtidig.
Spiller A slo på en ball utenfor
bunker som han trodde var sin.
Spiller B spilte på feil ball i
bunker, og den ballen tilhørte
spiller A. Da A skulle rette opp
feilen, droppet han ballen i
bunkeren og spilte videre.
Spiller B fant sin ball utenfor
bunkeren og spilte videre på
den riktige ballen.
Hvor mange straffeslag skal
spillerne ha?
Begge får 2 straffeslag.
Spiller A får 4 straffeslag og
spiller B får 2 straffeslag.

Riktig svar:
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Kjære alle medlemmer!
Jeg er så stolt!
Jeg er så utrolig stolt over banen vår! Så utrolig flott den er
blitt til tross for det grusomme
synet som møtte oss da snøen
forsvant. Aldri har jeg sett
Mikkel så fortvilet, og det håper
jeg at jeg aldri vil se igjen. Det
jeg derimot gjerne vil se igjen,
er stoltheten hos Mikkel over
det han har fått til med banen!
Utrolig bra jobbet, Mikkel. Og
Arild!
Dugnadsånden har også vært
sterkt medvirkende til at banen
er blitt så fin, og dette er faktisk
kjent langt utenfor grensene på
Valle. En lørdag i august var det
duket for nok en flott golfrunde,
og vi ankom klubben samtidig
med en enorm gjeng fra
Spangereid Golfklubb, ikledd
jobbetøy og med tungt maskineri. Da vi slo ut på hull 3 var de
akkurat startet å jobbe, og da vi
hadde hullet ut på hull 12 var
busker og kratt langs begge sider av fairwayen ryddet bort!
For ett par uker siden spilte jeg
Sørlandsmesterskap i bedriftsgolf, i samme ball som en
Bjaavannsspiller. Han hadde
vært på Mandal GK denne lørdagen i august, og han var utrolig imponert over fremmøte og
effektiviteten til denne dugnadsgjengen.
Når det er sagt, må jeg legge til
at det har vært en flott innsats
på samtlige hull, og mange andre steder på anlegget. Mange
takk til dere alle sammen! Og
takk til Lyngdals-kua som passer godt på ventebua på hull 6.
Det er alltid lett å finne ting
som kunne vært gjort bedre,
som kunne vært gjort annerledes, eller som kunne vært utelatt. Det er nok minst like
mange meninger som det er
medlemmer i klubben, men jeg
tror det er viktig at vi nå jobber
fremover, husker på at banen
har vært flott i år også, og har
fokus på at det er mye, veldig
mye, som kan gjøres fremover.

Driving rangen må ferdigstilles
aller først. Taket er på og det er
fint å kunne stå tørt når det regner, men det gjenstår fremdeles
mange dugnadstimer; både når
det gjelder overbygget, belegningsstein, og ikke minst nettet.
Og plukking av baller! Tenk hvis
alle kunne slå ballene på sletta!
Da hadde ballplukkingen gått
som en lek! Men da hadde det vel
ikke vært mange som benyttet seg
av pro-tjenesten i klubben. Alltid
er det noe!
Klubbens økonomi har fått et
skudd for baugen i år, og det vil
ta lang tid å rette opp i dette. Vi
må bare håpe og tro at de neste
årene blir mye bedre, vi må fortsette å spare der vi kan, og jobbe
aktivt for å sikre klubben inntekter. Hvis alle gjør litt, så blir det
veldig mye!
I år har vi feiret klubbens 20-årsjubileum, med oppvarmingsscramble, jubileumsturnering og
jubileumsfest. Synd ikke flere
kunne delta både på turneringen
og festen. Scrambelen derimot –
der var det mange med! Og dette
var tydeligvis et konsept som burde gjentas, og det ble det gjort.
Robin inviterte til fredgsscramble
ytterligere tre ganger i løpet av
ettersommeren, med et utrolig bra
fremmøte. Det møtte fra 30 til 50
spillere, så dette må vi fortsette
med, en flott måte å spille på,
som passer for alle.
Og så har klubben fått sitt første
æresmedlem, Steinar Vatnedal ble
utnevnt på jubileumsfesten. Vel
fortjent!
Sesongen er på hell i skrivende
stund, men jeg har et inderlig ønske om at det gode været vi har
fortsetter til langt inn i desember.
Desember er jo måneden for juleønsker, og jeg ønsker meg snø en
uke før jul, at denne forsvinner
andre juledag, og at baneforhold
gjør at Holumsmafiaen igjen kan
invitere til nyttårsturnering.
Takk for en god sommer og en
god vinter til dere alle!

TurneringsresulTaTer 2013
LINDESNES AVIS
VÅRSLEPPET:

JUBILEUMSTURNERINGEN:

Herrer:
Sonder L. Monan
Jahn H. Heimtun
Rune Svennevik

37 p
37 p
36 p

Damer:
1. Britt R. Andersen
2. Paula O. Pedersen
3. Siv J. Heimtun

39p
34 p
34 p

PINK CUP – WILSON
MIDTSOMMER
SCRAMBLE:

Herrer:
Victor F. Skogeng
Bjørn Bakke
Einar Skårdal
Damer:
Damer:
Britt R. Andersen
Wenke Nome
Ingun Pallesen

45 p
40 p
38 p
32 p
31 p
31 p

Rune Svennevik/ Jan Johansen/ Jan
Roald Ruud/ Ivar Gulli
Wenke Nome/ Sondre B. Arntsen/
Knut Arntsen/ Chris Daniel Nome

Paula O. Pedersen
og Helge Pedersen

Svein E. Sivertsen/ Lilli T.
Sivertsen/ Raymond Birkeland/
Bent W. Egeland

Wenche H. Vetås
og Rune Vetås

FLAGGTURNERING
LYNGDAL OPEN:

KLUBBMESTERSKAPET:

46 p
43 p
42 p

Damer eldre senior:
1. Anne Rita Meberg
2. Anne-Grete Nøding

+58
+7

Herrer eldre senior:
1. Karsten S. Skårdal
2. Kjell Røisland
3. Svein Egil Sivertsen

+44
+47
+54

47 p

Robin Pettersson /
Sondre B. Arntsen

43 p

Mette Erklev /
Kjartan Lavik

42 p

Damer / Herrer slagspill netto:
1. Rune Svennevik
-6
2. Arnt Terje Udøy
+4
3. Miguel Ardiles
+4

KVALIFISERING TIL
NORDEA PAIRS:
40 p
40 p
39 p

KJETTINGEN OPEN:
Herrer:
Tor Sverre Bentsen
Jostein Sneve
Arne Lunde

44 p
42 p
41 p

Damer:
Siv J. Heimtun
Britt R. Andersen
Paula O. Pedersen

38 p
33 p
32 p

Lag NM 2. div herrer:
Mandal Golfklubb ble nr. 4 disse
var på laget:
Jørgen Hestås,
Kjartan Lavik,
Joacim Bredesen,
Simen S. Jørgensen og
Torbjørn Røksland

Mandal Golfklubb ble nr. 4,
disse var på laget:
Mette Erklev og Turid Røksland

Klubbkamp:Kvinesdal Mandal
Vinner: Kvinesdal

Damer / Herrer stableford:
1. Tor Sverre Bentsen
175 p
2. Nils Henrik Ranudd
171 p
3. Aslak Egeli
166 p

Damer:
Anne Grete Mjåland
Mona Kongevold
Bente S. Jonassen

Herrer:
Robin Pettersson
Svein Erik Laudal

Lag NM 2. div. damer:

Simen S. Jørgensen /
Arnt Terje Udøy

ALLOC’S
ONSDAGSTOUR:

Herrer:
Einar Linkjendal
Kjartan Lavik
Svein Egil Sivertsen

Jørgen Hestås /
Sondre L. Monan
Espen Ekornrød /
Eirik Børslid
Jan Roald Ruud /
Rune Svennevik

+28
+41
+46

KM-FOURBALL

BEST MARRIED
LOVERS:
Mette Erklev
og Kjartan Lavik

Herrer senior:
1. Kjartan Lavik
2. Willy Skårdal
3. Einar Linkjendal

Bykamp:Mandal Kristiansand
Vinner: Mandal
Fullstendige resultatliste se:

www.mandalgk.no

NEGLEBITEREN:
Damer:
1. Mette Erklev
2. Turid Røksland
3. Wenche H. Vetås

Klubbmester damer:
Turid Røksland
Klubbmester herrer:
Simen S. Jørgensen
Herrer Junior:
Magnus Bjørnstad
Ludvig R. Rød
Vetle Andersen

+68
+115
+126

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

+42
+45
+53

Herrer:
1. Simen S. Jørgensen
2. Robin Pettersson
Jørgen Hestås
Damer senior:
1. Siv J. Heimtun
2. Bente Jonassen
3. Wenke Nome

+3
+103.
+14
+58
+60
+63

Herrer:
1. Reidar Halvorsen
2. Tor Sverre Bensen
3. Knut A. Arntsen

38 p
32 p
32 p
38 p
37 p
36 p

LEAN PRO TOUR:
Jørgen Hestås
Simen S. Jørgensen
Arnt Terje Udøy

76,5 p
72,0 p
68,5 p

SWECO MATCH PLAY:
Damer:
Mette Erklev
Turid Røksland

Medlemsmøte med
premieutdeling
21. november kl.18.00
på klubbhuset
Resultatene av spørreundersøkelsen vil bli lagt
fram
Vi regner med at vi innen
den tid også har fått pro på
plass
Vi vil også ta opp den
økonomiske situasjonen
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Turid og Simen
klubbmestre i 2013

Starter så siste 9 med 3 par (en veldig god
start) og jeg innser at slaget nødvendigvis ikke
er tapt. De neste 5 hull går helt greit – men så
begynner rotet mitt. Utslaget på hull 9 ender
kort og jeg tør ikke ta sjansen på å gå over vannet – og legger meg opp. 3 slaget som «normalt» pleier å gå over – plask, der går jeg i vannet. Ser verandaen er full av tilskuere, og jeg
fortviler. Jeg hadde en god følelse etter alle de
hullene jeg hadde spilt bedre enn min argeste
konkurrent Tove, men Tove spiller solid og flyr
over dammen, mens jeg må droppe og spille
mitt 5 slag. Slaget ender kort – og jeg må chippe opp på 6. slag. Ender til slutt på 8 slag.

På Hull 1 begynte det dårlig – trodde jeg.

Når runden er ferdig aner jeg ikke hvem som
har vunnet. Når vi drar kortene ser vi at Tove
ender på 90 mens jeg på 91 (og siden jeg hadde 4 slag på henne fra lørdagen hadde jeg i
hvert fall slått henne, samt Wenke og Mette).

Gikk i bunker på utslaget, og bunkere er noe
jeg håndterer dårlig. Fikk likevel ballen opp
men langt fra hullet. Hadde en flott putt og
fikk par. Herlig start på runden.
Hull 2 og 3 gikk helt greit, men hull 4 ble litt av

Vi går opp på verandaen – og der blir jeg møtt
med gratulasjoner. Jeg er kjempefornøyd med
mitt 4. klubbmesterskap og den 3. på rad.
Klubbmesterskap er gøy, og jeg håper at vi kan
bli enda flere damer som stiller opp i 2014.
Takk til Mette, Tove og Wenke for fin runde J
Gledet meg til å spille med Roy Larsen,
Edmund Jaabæk og Gunnar Førsund. Det måtte bli en hyggelig runde uansett hvordan golfspillet ble.

utfordring. Utslaget nådde ikke opp til greenen
og trillet ned hele fairwayen. Chippen ble lang
og jeg rullet over greenen. En liten chipp tilbake for å putte, men ballet rullet i stedet over
greenen og trillet ned bakken. Endte hullet på
7 slag. Det skulle vise seg at dette hullet ble en
utfordring for flere denne dagen.
Fortsatte så med dobbel bogey på hull, par på
hull 6 og 7 og bogey på 9. Runden ble ikke så
dårlig – 43 slag.
Hull 10 og 11 ok, men så skulle det bli bekken
på 2. slaget på hull 12 og endte på trippel. Tok
meg sammen og fortsatte med par på hull 13
(der jeg hadde en nær hukommelse av 7 på
første runde). Endte siste 9 på 44 slag.
Alt i alt en helt grei start på klubbmesterskapet.

Aktiv damegruppe

Klubbmesterskapet i golf
Ny banerekort - 67 slag
Klubbmesterne fra forrige sesong slo til med
godt spill og forsvarte sine titler med glans.
Særlig må nevnes Simen Jørgensen som ikke
bare satte ny banerekord i klubbens jubileumsår, men som også ble den første spilleren gjennom tidende til å spille banen en
under par.
Lørdagen opprant i flott vær og med en kraftig vind som gjorde spilleforholdene varierende og til dels vanskelige på enkelte hull. De
48 golferne brukte nok en del flere slag enn
beregnet, ikke minst også pga. greenkeeper
Mikkel og hans hjelpende hånd Arild hadde
fått til de vel raskeste greener som noen gang
hadde blitt presentert på Valle Golfbane.
Banen for øvrig ble av de samme herrer overlatt medlemmene i en utmerket stand som
andre klubber kan misunne oss.
Søndagen opprant igjen med nyklipte greener, en lite generende vind, men med noen
regnbyger underveis som gjorde greenene litt
langsommere. De fleste spilte søndagens runde med noen færre slag enn lørdagens. Og i
siste ball opplevde vi å få klubbens første spiller som spilte banen på ett slag under banens
hcp på 68 slag og som står som klubbmester
og rekordholder på 67 slag. Gratulerer og lyk-
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ke til videre i Statene med golf og studier. Ikke
skal vi heller glemme Turid Røksland som forsvarte tittelen fra i fjor. Litt engstelse ble det
på siste hullet da hun plasket i dammen på
hull 18, men med god margin til Aud Tove
Egeli gikk det veien. Av de beste spillerne
(komplette lister finnes på klubbens hjemmeside):
Damer: 1. Turid Røksland 178 sl. 2. Aud Tove
Egeli 181 sl. 3. Mette Erklev 189sl. Damer
Senior: 1. Siv Johnsen Heimtun 194sl. 2. Bente
S.Jonassen 196sl. 3. Wenke Nome 199sl.
Damer Eldre Senior: 1. Anne Rita Meberg
194sl. 2. Anne-Grete Nøding 212sl. Herrer
Junior: 1. Magnus Bjørnstad 204sl. 2. Ludvig
Ravndal Rød 251sl. 3. Vetle Andersen 262sl.
Herrer: 1. Simen S. Jørgensen 139sl. 2. Robin
Pettersson 146sl. 3. Jørgen Hestås 150sl.
Herrer Senior: 1. Kjartan Lavik 164sl. 2. Willy
Skårdal 177sl. 3. Einar Linkjendal 182sl. Herrer
Eldre Senior: 1. Karsten S. Skårdal 180sl. 2.
Kjell Røysland 183sl 3. Svein E. Sivertsen 190
sl.
Tekst og foto Bjørn Bakke

Turid forteller:
Var jo glad for å gå ut i lederballen (målet var
nådd på dag 1). Kjempehyggelig flight med
Mette Erklev, Tove Egeli og Wenke Nome.
Som tidligere år en munter gjeng å spille med.
Runden starter bra og jeg ligger på +1 av mitt
par helt til jeg kommer til hull 6. Dette skal
vise seg å være et hull som jeg antar ødelegger sjansen min til å vinne klubbmesterskapet.
Jeg spiller meg opp til greenen på 4, men ballen hopper til venstre og legger seg inntil fjellveggen like før veien opp til utslag på hull 7.
Jeg tror jeg klarer å «kakke» den ut, men etter
2 forsøk innser jeg at jeg må droppe (er irritert på meg selv som ikke tok straffen med en
gang). Dårlig chipp og dårlig putting – ender
hullet på 12 slag. Det koker i topplokket mitt.
Vi går opp på hull 7, og merkelig nok jeg er
sistemann til å slå ut – kanskje godt at jeg får
litt ekstra tid til å roe nervene og nullstille
meg. Får et kjempebra treff og lander på greenen – setter par. En god opphenting.
Avslutter første 9 med 2 bogey og ender på
47 – 6 over mitt par. Jeg er ikke fornøyd –
men vet at det kun er det ene hullet som har
ødelagt en ellers god start.

Fra sommerens golftur til Kragerø

Damegruppa i Mandal golfklubb
har sine faste treffpunkt hver tirsdag.
Mellom kl. 18-20 yrer det av damer på
banen, og vi har stor forståelse for at
herrespillerne gjerne møter opp for å
”snike seg med”. Greenfeespillere har
selvsagt første rett, og dersom damene
ikke har utslag på alle hull, er det selvsagt rom for andre spillere også.
Men det er til både stor nytte og glede
at vi har en aktiv gamegruppe i Mandal
golfklubb. Gjennom mange år er det
skapt et trivelig miljø på tirsdagene.
Dette har store ringvirkninger for klub-

ben, det rekrutteres nye spillere, man
får mer aktive damespillere, det sosiale
samspill styrkes og det blir inntekter til
klubben.

Kristiansand GG. I tillegg arrangeres årlig golftur som de siste årene har gått til
Kragerø. Hele 17 golfdamer var med på
turen i år.

I 2013 har komiteen lagt opp til forskjellige typer turneringer; vanlig stableford,
lagscramble og slagspill. På de fleste
tirsdagene er det også lagt inn konkurranser som ”lengste drive”, ”nærmest
fflagget”, ”færrest putter”.

Har du lyst til å spille golf i et trivelig damemiljø, er du velkommen til å bli med
på våre damedager. Program for neste
år legges ut på golfklubbens hjemmeside.
Tekst og foto: Anne Rita Meberg

Kontakten og samholdet styrkes også
ved at vi i løpet av sesongen har gjensidig besøk av damene fra Bjåvann og
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Pro-tips ved Robin
Chipping
Balltreff er nøkkelen!

I slutten av september måned var storgruppen (5-6 år) fra avdeling Vettene på Valle
Gård Barnehage på besøk til Mandal
Golfklubb. Disse barna er siste års kull før de
begynner i 1 klasse.
Robin tok vel i mot dem og gav hver enkelt en
innføring i golfspillet, til stor glede for alle barna!
Lederene for storgruppa var Reidun
Svendsen og Eirik Aanensen, som sannelig
også viste like my glød og glede som de små!

Hvis du lærer en teknikk hvor du klarer å
gjenta balltreffet likt hver gang blir det mye
enklere å beregne hvor hardt du trenger å
slå ballen for å komme en bestemt lengde.
Den aller vanligste feilen er at golfere prøver å slå opp eller løfte ballen, dette leder
veldig ofte til dårlig balltreff og topping!
For å få et bra balltreff er det vesentlig at
du slår ned på ballen, ikke opp, det er vinkelen på kølla som gjør at ballen løfter seg.
Riktig oppstilling skaper gode forutsettninger.
Her viser jeg en oppstilling hvor jeg står
med vekten omtrent 60% på venstre bein
og lener skaftet litt forover (mot målet), dette gir meg forutsettninger å få en brattere
infallsvinkel – alltså få køllehodet i en mer
nedgående bevegelse mot ballen. Målet er
å komme tillbake til samme posisjon i
balltreff som jeg har i oppstilling.

Den må tidlig
krøkes som god
golfer skal bli...

Her illustrerer jeg hva som ofte skjer hvis
håndledd tar over og du prøver å løfte eller
slå opp på ballen. Hendene og grepet
kommer bak køllehodet (lengre fra målet) i
treffet, skaftet lener bakover og kanten på
bladet går opp slik att du treffer mitt på
ballen! Dette er grunnen til at vi ikke har
noen levende kaniner på golfklubben lengre!

Valle Gård Barnehage vektlegger Friluftsliv og
har som innhold *Litt inne, mest ute*
Kanskje kan Golf bli en del av temaplanen
deres for fremtiden...

Tekst og foto:
Carsten Jacobsen

Foran Valle gård barnehage

Skaftet lener mot målet. 60% vekt på fremre bein

For å klare å komme tillbake til samme posisjon er det viktig att du I baksvingen er
nøye med å beholde vekten på venstre
bein. I nedrsvingen fullfører du armbevegelsen gjennom balltreff og ikke la håndledd ta over, hendene er foran ballen (nærmere målet) i treffet. Bilden viser hvordan
jeg står etter balltreff.

Robin forteller om putting

I sommer stilte blant andre Mandals ordfører, Tore
Askildsen, opp som Caddie når Pink Cup ble arrangert her
på banen vår. Dette var hans første møte med MGK og golf
generelt i Norge. Men første gang han var på en golfbane
var faktisk i Brighton i England, noen år tilbake, da han var
med noen venner rundt en golfbane der.
–Golf er en flott sport og fritidsaktivitet å drive på med, sier han.
-Inntrykket jeg sitter igjen med etter Pink Cup er at
det er mange hyggelige mennesker, veldig sosialt og avslappende. Dessuten er det jo noen
meter å gå med utstyr som veier litt, å
det har jo kroppen veldig godt av. Han
måtte også innrømme at det gamle
konkurranseinstinktet ble vekket til
live og at spenningen og pulsen
steg noen hakk når han fikk lov
å prøve noen slag. At golf er et
kjempefint sted å skape nye
relasjoner med nye mennesker og med folk man ikke
kjenner så godt, ble bevist
ved at det viste seg han var
i slekt med den han gikk
Caddie for, nemlig Jan
Heimtun. Han mener å huske at de etter hvert kom
frem til at de er 3 eller 4menninger.

-Golfen er nok fremdeles litt preget av et slags stempel at det er en
snobbesport. Men det er så absolutt
på vei ut, og han opplever i alle fall ikke
MGK som slik. Jeg har til og med hørt at
noen fra Kristiansand har valgt å være med i
Mandal fordi fellesskapet er så bra og miljøet så folkelig her, sier Askildsen.
Hva tror du MGK kan gjøre for å endre på slike fordommer?
-Det er viktig å få golfen ut til folket. Alle som spiller golf bør invitere med seg venner, kjente og forretningsforbindelser, for å vise
de hva golf egentlig er og hva den står for. La dem få prøve seg
på noen slag, legg terskelen lavt og legg vinn på at de skal få
delta og oppleve et godt fellesskap. En annen ting han nevner er
å ha gratis introduksjonsdager der man kan få prøve seg og teste om dette er noe for dem.

Lykke til!
På drivingrangen
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Møte med Mandals ordfører, Tore Askildsen
Er det noe Mandal Kommune kan gjøre for å gi MGK litt drahjelp på det området?
-Som med alle andre klubber og foreninger så er det mye opp til
dem å gjøre den jobben. Som de fleste vet har ikke Mandal
kommune noen økonomiske midler å stille opp med. Men slike
aktivitetstilbud er viktige for befolkningen og derfor også for
meg, og jeg vil gjerne bidra slik at vi kan få informasjonen om
dette og andre veldig gode tilbud ut til flest mulig. En
ide kan være å legge inn linker på kommunens
hjemmeside til aktuelle klubber og foreninger. Der kan det også være generell informasjon om aktiviteter som foregår i
kommunen. Turistinformasjonen er
en annen kanal å spre informasjon
om aktiviteter. Han oppfordrer
klubben om å ta kontakt med
dem direkte.
Askildsen er for øvrig enig i at
golf har en helsebringende
effekt for folk i alle aldre.
–Kommunen oppfordrer til
fysisk aktivitet, vare seg
golf, gå turer eller andre ting
og støtter alle helsefremmende tiltak. -Det blir bare
viktigere og viktigere og jeg
håper virkelig at mange flere
vil bruke de mulighetene golfklubben gir til fysisk aktivitet
og fellesskap med gode venner.

Hva mener du om golfens
snobbestempel?

Hvis du har en riktig oppstilling og en korrekt gjennomsving treffer du ballen med
hendene foran køllehodet (nermere målet)
dette gjør at du treffer ballen reint, midt på
treffeflaten.

Bevegelsen – ikke la handledd ta over

Håper mange vil bruke golfklubben!

Er det mulig med samarbeid
med skoler for å få en vinn-vinn
situasjon?
-Ja hvorfor ikke? Men det blir opp til klubben å ta kontakt med skolene for å prøve få til
et opplegg som kan passe.
Får vi kanskje deg som medlem i klubben etter hvert?
-Det var veldig hyggelig å prøve og jeg fikk virkelig lyst å prøve
litt mer, men jeg ser ikke for meg at jeg får tid til det i den nærmeste fremtid. Foreløpig dyrker jeg de interesser jeg hatt siden
ungdomsårene, blant aannet fotball. –Men du skal ikke se helt
bort fra at jeg finner veien ut til den flotte banen på Valle gård,
avslutter han med et smil.
Tekst: Henrik Ranudd
Foto: Øysteins Foto
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Steinar Vatnedal

Klubbens første æresmedlem

Seniorgruppa i klar framgang!

Seniorturen til Jæren. Blide premievinnere og deltakere

Steinar Vatnedal overrekkes blomster og diplom av golfklubbens leder, Mette Erklev

U

nder jubileumsmiddagen
på klubbhuset hvor klubbens 20 års jubileum høytidelig ble feiret, bekjentgjør klubbens leder Mette Erklev utnevnelsen av Mandal Golfklubbs første æresmedlem. Ikke overraskende blir Steinar Vatnedal tildelt
denne ære for sitt utrettelige og
formidable arbeid fra nesten før
golfklubben ble startet og fram til
i dag. Han må med rette kunne
kalles Mr. Golf i Mandal
Golfklubb og det er vel nesten intet som skjer i klubben han ikke
har en positiv finger med i. En for
Steinar totalt overraskende tildeling der han med litt blanke øyne
mottok hedersbeviset fra Mette.
Æresmedlemskap i Mandal
Golfklubb er en svært høy heder
som bare kan tildeles medlemmer som har utmerket seg med
idrettsprestasjoner og/eller
gjennom en årrekke har gjort en
meget stor uegennyttig innsats til
beste for klubben. Eller personer
som på en eller annen måte har
utmerket seg, eller ytt en spesiell
innsats for klubben for å fremme
golfsporten i regionen. Et æresmedlem er medlem i Mandal
Golfklubb uten å betale konting-
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ent eller spillerett.
Hvem er nå dette medlem nr. 36
som ble medlem i 1993 for de
som ikke kjenner ham. Steinar er
Holumgutt årgang 1953 og samboer med Anne Grete som også
er en ivrig golfspiller. Han er den
eneste som jeg har hørt, klart å
bli medlem av banekomiteen og
deltok i et klubbmesterskapet før
han ble registrert medlem i klubben. Siden den gang har Steinar
vært en meget aktiv person i
klubben og nedlagt en formidabel
dugnadsinnsats. Jeg tror han har
vært innom alle klubbens komiteer bortsett fra damekomiteen
hvor Borghild satte foten ned og
nektet ham adgang. Steinar ble
tidlig med i styret, men trakk seg i
forkant av byggingen av klubbhuset. Etter at dette roet seg stilte
han seg igjen til disposisjon i styret og sitter i dag som nestleder
der.
For dagens golfere er vel Steinar
mest kjent for å holde orden på
hcp og medlemsregister. Han legger sin sjel i oppdaterte lister og
skulle du ikke ha mottatt mail fra
ham i senere tid kan det være
han mangler din mailadresse.
Send ham din adresse for sikker-

hets skyld på st-vat@online.no.
Steinar har også begynt å bli eldre og engasjerer seg nå mer og
mer i Norsk Seniorgolf. Hvorfor
melder du deg ikke inn, sier
Steinar. Halv greenfee på mange
baner er en kjempefordel hvis du
reiser litt rundt og spiller. Glem
heller ikke det sosiale ved å spille
sammen med seniorer fra andre

klubber, fremhever han. Husk
også at vi har en meget aktiv seniorgruppe i egen klubb som møtes hver torsdag i sesongen.
Mine hjerteligste gratulasjoner til
Steinar som klubbens første
æresmedlem.
Tekst og foto: Bjørn Bakke

Nåja. Overskriften kan nå forstås på så
mange måter... Har vi som golfspillere blitt
bedre? For noen er svaret så avgjort ja. Det
vitner blant annet lavere handicap om. Mange
føler også at de, i alle fall noen ganger, får
skikkelig dreis på slagene, at de kanskje får
par, ja, endog birdie!
Men så opplever vi noen ganger at alt går
galt, bare galt, og vi sverger og skjærer tenner…. Men så plutselig får vi en lang putt i
boksen på siste hullet, og dagen er reddet!

Under sesongavslutningen 26. september
var det rekordoppslutning. Menyen var denne
dagen lapskaus og med kake og is til dessert.

Over 84 000 er kommet inn!
”Alltid” godt vær på torsdager...

Styret har i høst sendt ut anmodninger til alle medlemmer om
å gi en pengegave til klubben. Dette er mye på grunn av den
dårlige vinteren vi hadde, og den store forsinkelsen vi fikk
for golfoppstart. Klubben har også hatt store investeringer til
nytt utstyr som har hjulpet banemannskapene. Banen ble jo
etterhvert også veldig bra. Det er i skrivende stund kommet
inn over kr. 84.000,- i gaver. Dette synes styret er meget bra.
Regnskapet i år vil etter prognosen allikevel ligge rundt
200.000 i underskudd .Klubben har egenkapital til dekke dette, og vi får håpe at “kong vinter” er litt snillere med oss nest
gang. Men, det er fortsatt mulighet for å gi en gave.

Vi har gjennom sesongen mai-oktober spilt
mest Stableford, men har også vært innom
Greensome og Texas Scramble.

Foran golfrunde i august

Kontonr. er 3138.11.43301
Og husk, det kan gis skattefradrag for pengegaver til klubben
når gaven overstiger kr. 500,- pr. kalenderår.
Jan Roald

Golfklubben har klar framgang når det
gjelder aktive seniorspillere. Opp mot 30
spillere har vært i aksjon på de beste torsdagene.

Den tradisjonelle golfturen gikk i år til Jæren
med spill på Sola og Bærheim. Også her
kunne vi notere økende oppslutning om
turen.
”Det 19. hullet” er en kjærkommen anledning til å kunne slappe av i godt selskap
med vafler fra Bea’s vaffeljern, kaffe, vinlotteri, premiering av beste resultat, premiering av
nærmest hullet på hull 2 og lengst drive på
hull 6.

Seniorleder takker Bea (t.v.) for vaffelsteiking
gjennom sesongen

Så håper vi på gode værforhold med muligheter for mange runder på golfbanen i vinter.
Og husk: Etter vinteren kommer alltid en ny
vår!
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: Oddbjørn Eikestøl
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Mandal golfklubbs deltagelse i Lag-NM

M

andal Golfklubb stilte i
Lag NM for første gang
på Oppegård i år 2000,
og har deltatt bortsett fra
ett år hvert eneste år etter
det. I herreklassen består et lag av fire
spillere og en reserve. Det spilles
36+18 hull over to dager.
Mandal Gofklubbs første lag bestod
av Gunnar Førsund, Stian
Skjævesland, Reidar Haven og Jørgen
Hestås. Lag NM på Oppegård var første gang jeg spilte med Pål Rune
Kristoffersen, Kristiansand stilte med
et veldig bra lag det året og om jeg
ikke husker feil ble de kronet med
seier. I den tiden var det ikke divisjonsspill, Lag NM var Lag NM. I
ettertid har bredden for denne turneringen økt betydelig og det ble opprettet divisjoner, og etter hvert også
regionale soner.

For min del lærte jeg utrolig mye,
blant annet om hvordan bedre spillere
vurderer banen og mulighetene. Stian
og jeg lærte også hvordan foursome
fungerer. Vi trodde det var annethvert
slag hele veien, og vi kom oss helt til
hull fire før det ble påpekt at det var
annethvert utslag med påfølgende annethvert slag. Vips ble den runden
disket. Den feilen gjør vi ikke igjen.

Oppegård var nok for vår del mer en
stor opplevelse enn en kamp om seieren. Vår spiller med lavest hcp hadde
høyere enn hele andre lag tilsammen.

Da Mandal GK kom inn så tidlig i
konkurransen var vi veldig lenge høyt
opp i divisjonene, og stort sett handlet
det om redde plassen, noe vi også
klarte noen ganger. I de øverste divisjonene er det backtee som gjelder og
mange anerkjente spillere velger å
delta i denne konkurransen. Under
lagNM på kongsvinger skulle Jarle
Liland og jeg egentlig ha spilt med
Lars Petter Brovold, men han trakk
seg da han kvalet inn til British Open
som spilles samme helg. Jarle og jeg
startet ganske røft den runden med
+15 etter 9 hull og avsluttet med – 1
på siste 9. Jarle har alltid sagt at han
spiller bedre på vei mot frityrlukten
fra klubbhusets restaurant, ikke vet
jeg men spillet snudde åpenbart ved
runding… Vår beste plassering fikk
vi på Utsikten i 2009, med 2. Plass og
opprykk. Opprykket førte til Ålesund
året etter og mitt livs lengste biltur..

2001 Borre. Her pakker Bjørn Sveindal, Stian
SKjævesland og Jørgen Hestås ut av bilen etter ankomst.

2003. Lagbilde av Sorknes laget. Kyrre Reinertsen,
Sveinung Skallnes, Pål Rune Kristoffersen, Bjørn
Sveindal, Jørgen Hestås.

Nå stiller også Mandal Golfklubb
med damelag, noe jeg synes er kjempebra. Mitt ønske er at det blir enda
større oppslutning og at vi klarer å
stille med fullt damelag.
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Tekst og foto: Jørgen Hestås

For meg personlig har Lag NM vært
et høydepunkt i golfsesongen.
Lagfølelsen, turen og tøff konkurranse er veldig moro. Og så er det faktisk
fint å representere Mandal Golfklubb.
Jeg har vært så heldig at jeg har vært
med på alle klubbens lag og faktisk
også spilt alle matcher. Jeg håper
klubben klarer å stille lag i mange år
til og at vi igjen kan få på plass lagskjorter og capser som vi ikke har
hatt de siste årene. Så ønsker jeg
selvfølgelig å delta så lenge jeg er
kvalifisert, og bidra til opprykk fra 2.
divisjon.

2000 Oppegård. Her slår Jørgen Hestås innspill på
hull 1.

2004. Skoger. Bjørn Sveindal,Pål Rune Kristoffersen,
Sondre Sløgedal, Jørgen Hestås, Jarle Liland.

2005 Jørgen Hestås, Jarle Liland, Frank Humlekjær,
Juhanes Nilsen (Jarles caddie) Ole kristian Lohnås,
Stian Skjævesland.

2007. Jørgen slår ut i Valdres.

2007. Ole kristian lohnås i Valdres.

2008 Kongsvinger. Helge Skår, Jarle Liland, Jørgen
Hestås, Ole Kristian Lohnås.

2009 Utsikten,. Jan Walther Mikael Thornquist, Ole
kristian Lohnås, Joachim Bredesen, Jarle liland.

2010: Jan Walther Mikael Thornquist, Sondre Monan,
Kjartan lavik, Jørgen Hestås, Jarle Liland.

2011: Jarle Liland, Jørgen Hestås, Sondre Monan,
Simen Jørgensen

2012: Jørgen Hestås, Simen Jørgensen, Sondre
Monan, Arnt terje Udøy, Kjartan Lavik. Turid røksland,
Mette Erklev.

2013: Kjartan lavik, Torbjørn røksland, Jørgen Hestås,
Simen Jørgensen, joachim Bredesen, Mette Erklev
og Turid Røksland.
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USA - HERE I COME, WATCH OUT!

S

Jubileumsdagen opprant med

imen Jørgensen, 20 år, oppvokst på Skjebstad, klubbmester 3 ganger i de siste 4 år, stort
sett trent av Jarle Liland som
tidlig så store muligheter og nå
er Mandal Golfklubbs største talent. Hcp
når dette skrives, i slutten av september,
er 2,4 og det slutter helt sikkert ikke her.

det været man bare kan drømme om.
En behagelig temperatur med sol fra
skyfri himmel gav den perfekte rammen rundt jubileumsdagen. Første
post på programmet var golfturneringen hvor 47 skarpskodde golfere
stilte til start. Mikkel og hans mannskap kunne presentere en nær perfekt
bane. Han har fått til underverker
med banen når man tenker tilbake
hvordan den så ut bare for par måneder siden. Til tross for flott golfvær
og så godt som ingen vind, var det
dog noen som måtte på tur til skogs
for å lete etter baller. Dameklassen
ble vunnet av Britt Andersen med
Wenke Nome på andre og Ingun
Pallesen Wetrhus på tredje. I herreklassen vartet Victor Forberg opp
med et knallresultat på 45pt. som ingen kunne straffe. Pensjonisten Bjørn
Bakke synes å være på vei tilbake på
andreplass fulgt av Einar Skårdal på
tredje.

Hvem er så denne golferen, hvordan klarer han dette, hva ønsker han seg og hvor
er fremtiden? Jeg har gjort et forsøk sammen med Simen til å gi et lite innblikk i
fortid, nåtid og framtid.
Simen er Skjebstadgutt med medlemsnummer 236 i Mandal Golfklubb som betyr at han ikke har spilt golf hele sitt liv,
men som ble påvirket av Jarle Liland til å
søke lykken med en liten hvit ball på noen
store jorder på Valle Gård. Og hvilken
interesse ble ikke unnfanget? Simen nærmest bodde på banen når han hadde fri fra
skole og forpliktelser. I dag trener han
stort sett selv 20 til 25 timer i uken med
assistanse fra Jarle når han er i området
og dette har gitt resultater.
Simen deltok i august i AgTel Tour 2013 Arendal Open hvor han knuste all motstand og ble beste golfer begge dager
(70+76 slag) og vant komfortabelt med 4
slag hvor minst 5 av motspillere i utgangspunktet var bedre enn ham. I de
hjemlige turneringer er han stadig i tetsjiktet og vant klubbmesterskapet med ny
banerekord på 67 slag. Og ikke nok med
det på Lean Consulting Tour 14 dager senere spilte han banen på utrolige 65 slag.
En banerekord mange må strekke seg etter.
Når det gjelder framtiden kan man bare
nevne Santa Lucia Presverse Golf Club
og en søster han kan besøke i San Josè.
Det gløder i øynene bare på tanken ved å
komme tilbake. Sist han spilte ved hjelp
av en svoger som hjalp ham innenfor portene, ble han spurt om han ønsket tralle
eller golfbil. Hva tror dere? Gutten fra
Skjebstad skulle selvsagt kjøre bil og
overraskelsene stod i kø. Gratis pro V1
baller til disposisjon på drivingen. Etter
hvert hull stod folk klar til å vaske køllene
når hullet var avsluttet. Ikke rart med flere
hundre tusen i medlemskontingent, at de
tok imot ham som en konge etter slutt
spilte 18 hull. Simen smilte helt hjem til
sin søster.
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På terrassen

Til jubileumsfesten på kvelden møtte
drøye 40 golfere til en meget hyggelig markering av golfklubbens 20 første år. Anne Rita Meberg loset forsamlingen som toastmaster gjennom
en meget hyggelig kveld. Etter at
klubbens leder Mette Erklevs velkomsttale holdt Bjørn Bakke kveldens festtale med historiske glimt fra
starten 18. februar 1993 og fram til i
dag. Han lot ikke anledningen gå fra
seg og grep på nytt tak i Lille
Valleholmen og et golfhull der ute. Et
tema som i etterfølgende taler viste
seg å engasjere. Håper banekomiteen
tar dette innspillet.

Siste runden på Los Lagos Golf Club i
sommer ble en minnerik opplevelse.
Kanonfin bane hvor ballen gikk i riktig
retning med god trill. Simen har en driving lengde på ca. 250 meter. Her var banen tørr og flat og ballen føk med trill
over de 300 meter. Minus 9 etter 18 hull
gav ham en fantastisk 59-runde.
Fantastisk bra selv om banens par var
som på Valle med Par 68.
Nå drar Simen igjen tilbake til det samme
området, San Josè. Han har fått god kontakt med proen på Preverse som han har
vist sine talenter for og som vil hjelpe
ham til deltagelse til turneringer som kan
kvalifisere ham til å komme inn på et universitet for å studere Sport Management.
Det blir tøft å komme med på et slikt lag

Det blir derfor en spennende høst for å
følge med hvordan det går med Simen.
Han satser på å få opprettet sin egen
blogg der de som ønsker det kan følge
med. I alle fall ønsker jeg ham og sikkert
sammen med de andre klubbmedlemmene
lykke til med oppholdet i San Josè.

Kveldens store overraskelse kom da
Mette Erklev kunne bekjentgjøre utnevnelsen av klubbens første æresmedlem. Ikke overraskende ble
Steinar Vatnedal tildelt denne ære.
Han har nesten fra før golfklubben
ble startet og fram til i dag lagt ned et
formidabelt arbeid for klubben. Han
må med rette kunne kalles Mr. Golf i
Mandal Golfklubb og det er vel nesten intet som skjer i klubben han ikke
har en positiv finger med i. Våre hjerteligste gratulasjoner til Steinar som
klubbens første æresmedlem. Festen
dro seg ut til de sene nattetimer med
en masse både seriøse og mer useriøse historier og vitser. En vellykket
fest med mange takk til de impliserte
arrangører.

Tekst og foto: Bjørn Bakke

Tekst og foto Bjørn Bakke

som har 12 spillere og kun 4 blir tatt ut til
å representere universitetet på konkurranser. Studiet vil gå over 4 år og Simen
krysser det han har og håper sammen med
meg på det beste. Klaffer ikke dette går
det også an å studere i Norge. Mandal
Golfklubb må bare ta vare på dette talentet.

Anne Rita Meberg holder tale
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Det spirer og gror hos juniorene

Losby med 2 x 20 klubben
En golfopplevelse:

D

et var nok helst Britt som burde
skrevet om denne opplevelsen,
men hun er i Spania og koser seg
med sol og golf. Håper ikke hun har med
seg tralla si….

Tilbake til utslaget på hull 5. Etter at vi
hadde ventet en stund, og birdie-kaffen var
drukket, kunne vi omsider spille videre.
Alle i den første ballen klarte å holde seg
borte fra vannhinderet som går langs hele
venstresiden av hullet. Det gjorde de også i

Litt bakgrunns informasjon må til:
2 x 20 klubben er en golfklubb for damer. Opptakskriteriene er at man er
over 40 år, og at man har lavere handicap enn 30. Ja, og så må man være
dame, naturligvis. Klubben har medlemmer fra flere klubber i Norge, og
det arrangeres to turneringer i året, en
på våren og en på høsten.

Foran/første rekke: Thea Jacobsen, Kasper Jørgense, Athalia Bonden, Felix Udøy, Mathias Nielsen.
Bakerste rekke: Robin, Tuva Haagensen Sand, Daniel Johannessen, Daniel Bjørnstad, Magnus Bjørnstad, Rannveig
Dahl Skrede, Vetle Andersen og Sondre Dahl Skrede (hvit trøye)

Britt kaster seg inn etter, og alle vi
”gode” venninner kommer selvsagt til
unnsetning….eller…. Vi VILLE komme til unnsetning, men vi hadde bare
ikke sjanse, vi lo så vi ristet og hadde
mer enn nok med å holde bena krysset for ikke å tisse på oss (husk; dette
er en klubb for damer over 40!)

Det er så vidt jeg kjenner til 7 medlemmer fra Mandal GK, hvorav 5 av oss
deltok i årets høstturnering som fant
sted på Losby Golfklubb 8. – 9. september. I tillegg hadde vi med oss en
dame som heter Mette fra Tyrifjord
GK.

Men vår kjære, snille marshall kom til
unnsetning, og godt var det, for en
golfbag full av vann er veldig tung å
dra opp av et vannhinder. Det sier i
hvert fall Britt. Heldigvis har hun
vanntett bag, dessverre hjelper det lite
når glidelåsene ikke er lukket.

Som de seriøse golfere vi er, måtte vi
ha en innspillsrunde dagen før den stor
turneringen startet. I et nydelig vær
spilte vi ut, Britt, Mette og meg i første
flight, og rett bak kom Anne Rita,
Turid og Wenche. Det var en del kø på
banen på grunn av en turnering, så på
hull 5 ble vi stående på tee’en å vente
alle seks. Hyggelig nok det, men venting er jo ikke alltid så moro.
Marshallen kom imidlertid med vann
og kaffe til oss, og lovet at det var birdie-kaffe vi fikk.

Fra premieutdelingen på Agder Tour Mandal
Fra venstre: Felix Udøy, Kasper Jørgensen, Athelia Bonden,
Rannveig Dahl Skrede og Thea Jacobsen

H

ver torsdag ettermiddag sesongen gjennom møtes de yngste til trening og dyst på golfbanen. De to gruppene:
Knøtter fra 5 til 9 år og juniorer fra 10 til 18 år består av i
underkant av 20 golfere i hver gruppe.
Og treningsvillige er de selv om bare halvparten av spillerne møter
opp hver torsdag. Det er konkurransen med alle de andre idretter
og aktiviteter som golfklubben sloss med. Robin har ansvaret for
trening og oppfølgingen av disse og kan skryte av at han ser mange
tegn på bedre spill fra fjorårets sesong. Mange møter han ellers i
uken i klubbhuset og på banen. De har med seg matpakke og tilbringer dagen der ute.
Han er ikke den firkantede treneren med fastlåste treninger, men
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spør ofte hva har de lyst til å trene på i dag. Å lære seg konsentrasjon og ikke minst positivitet selv om ballen ikke helt lander der
den er planlagt, er et av de viktigste elementer i golf. De yngste trener en time hver torsdag. De eldste gjør det samme, men i tillegg
spiller de en 4 hulls runde som teller inn i sesongens Order of
Merrit med sesongpremiering.
Det er også mange av golferne som i år har deltatt i Agder Tour, en
turnering der de 6 klubbene på Agder hver arrangerer sin turnering
for den yngre garde og hver deltager får sin premie. Avslutningen
av sesongen feires siste uke i september med premieutdeling, pizza
og brus.
Tekst og foto: Bjørn Bakke

Losby er et flott anlegg med en gammel herregård som er bygget om til hotell med en ypperlig restaurant, bar, og
selvfølgelig en rikholdig pro-shop. Her
er det for øvrig full aktivitet på vinteren også, da det er 4-5 golfsimulatorer
som blir mye brukt.
Losby Gods er et velkjent kurs- og
konferansested, og utenriksdepartementet
legger mange møter hit, da det kun er èn
bilvei som fører inn til området, og gjør
dermed sikkerheten lettere å ivareta.
Området rundt er veldig mye benyttet til
turgåing, jogging, sykling og ridning. Og
kano-padling! Det er nemmelig veldig mye
vann på Losby! Anne Rita mistet 12 baller
i vann første dagen, sel klarte jeg å miste
tre baller – på samme hull!

ger seg sakte nedover bakken. Det vil si
sakte til å begynne med! Men bakken er
litt bratt og traller kan trille fort, i hvert fall
fortere enn Britt klarer å løpe på sine lange
ben. Vannhinderet som vi alle hadde klart
å holde oss borte fra, er plutselig veldig i
spill igjen. Tralla og bagen til Britt
når kanten av hinderet og tipper inn i
bekken, som ligger i et tett brenneneslekratt.

Omsider fikk hun samlet sammen
bag, køller, baller og dyrene sine, du
vet de hun har som headcover på køllene. Men det er skikkelig krise, både
snusen og ikke minst pris-masteren er
og blir borte. Dette var nok det verste
for Britt, ikke druknede dyr og en bag
som ble tømt for vann flere ganger i
løpet av resten av runden.
Det vil nok gå gjetord på Losby om
denne hendelsen i mange år fremover,
og i hvert fall i 2x20 klubben. Vi
skulle jo så gjerne hatt både film og
bilder av hendelsen, men som nevnt
over var vi ikke i stand til å fotografere mens det sto på.
flighten bak som fulgte hakk i hel.
Greenen ligger på en liten høyde og vi trillet opp bakken og var klare for å se om
kaffen virket, noe den ikke gjorde på dette
hullet. Men Britt spilte inn og landet vel en
meter fra hullet, som seg hør og bør går
hun frem for å markere ballen, selv holdt
jeg på å gjøre meg klar for en chipp, da
hører jeg Mette gurgler frem noen lyder og
står og vifter og peker. Og så ser både Britt
og meg hva som skjer, tralla til Britt beve-

Til all lykke fant hun igjen pris-masteren
sin dagen etter, og da var det lettere for
henne å se det komiske i situasjonen. Og
vi andre damer håper at hun vil se på oss
som gode venninner igjen om en 10-12
år…..
Tekst: Mette Erklev
Foto: Anne Rita Meberg
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N

år dette skrives har Robin sin
siste arbeidsdag som pro i
årets sesong, hans andre sesong i Mandal Golfklubb. Robin er
meget godt likt blant de spillerne som
har benyttet seg av hans tjenester og
ikke minst junioravdelingen trykker
ham til sitt hjerte på bakgrunn av den
måten han håndterer de yngste spillerne hver torsdag ettermiddag. Ei heller
om de dukker opp en annen dag er
Robin tilstede med råd og tips om hva
de skal gjøre selv om det ikke er en
treningsdag.
Årets sesong har vært mye lik sesongen året før med faste treninger for juniorene, fellestreninger for seniorene,
golfskole for juniorer i sommer, 40
elever fra Mandal Videregående Skole
fast til trening samt 6 kurs for Veien til
Golf. Drivingrangen har vært jevnt
godt besøk med dessverre mange tapte
baller. Noen forsvinner ut pga. defekt
nett, men de fleste forlater nok området i lommer og poser på langfingrede,

Proshop’en har gått jevnt bra gjennom
sesongen både når det gjelder køller
og klær. Tilpassing av køller kunne ha
vært bedre, men mange mener det er
greit det de har og ser selv ikke behovet for tilpassing. Dog ser mange nødvendigheten av å skifte grep på køllene, noe som gjøres raskt og greit.
Kafeteriaen kunne nok hatt bedre tilbud, men tiden strekker ikke alltid til
med alle oppgavene som skal gjøres.
Nytt av året: Birdieburger. Ikke alle
kjenner til denne da info/tilbudet
henger oppe under taket og ikke står
på disken. For neste sesong må tilbud
stå i leserhøyde og golferne vi se det
finnes varm mat og salget vil øke.

tobente individer. Er det noen av dere
som leser dette: tøm ballene tilbake på
rangen. Ballautomaten har skapt en
del frustrasjon og bør overhales grundig før neste sesong. Ergerlig å putte
på penger og ikke få baller ut.

Etter undertegnedes mening bør kafeteriatilbudet utvides for å få golfere til
å sette rumpa ned enten før eller etter
avsluttet runde. Dette vil øke det sosiale samholdet i klubben også hvis man
kan stikke innom til en matbit selv om
ikke en runde skal spilles. Dessuten
bør styret beslutte at alle skal regis-

trere seg før utslag i klubbhuset. Det
vil tvinge alle innom klubbhuset og
påvirke til økt omsetning. Foreløpig
takk for i år og vel møtt til nyttårsturneringen, forhåpentligvis før vinteren
har satt inn.

Tekst og foto: Bjørn Bakke

Golfklubben fattet
følgende vedtak i
styremøte 15.10.13:
Klubben har inngått en
avtale med Jarle, som nå er
tilbake på deltid.
Detaljer vedrørende butikk
og kafè er ennå ikke helt
klare, men vil bli presentert
på medlemsmøtet den
21/11-13.

”19 hull”, Løgster golfklubb

H

ele 39 golfere og en ledsager satte kursen mot Danmark på Kr.
Himmelfartsdag. Og hvilken tur det
ble! Selv med variert vær var gjennomgangsmelodien en flott og ikke minst opplevde vi en
sosial tur som sveiset en gjeng golfere enda
mer sammen enn før avreise selv om vi stort
sett var gamle kjente.
Det var som vanlig frammøte på brygga i
Kristiansand senest kl.07:00 og alle møtte før
den satte frist. Aldri har dette skjedd tidligere.
Det gav en bra pekepinn om den kommende
turen.

Årets bykamp: Mandal knuste Kristiansand

Å

rets bykamp i golf mellom Mandal
Golfklubb og Kristiansand Golfklubb fant
sted på Valle Golfbane i Mandal hvor
Mandal skulle forsøke å hevne tapet fra i fjor i
Kristiansand. Banen var i utmerket stand hvor raske
greener og en sterk vind så ut til å ta brodden av
Kristiansands golfere. Av de totalt 43 deltagende
golfere viste Anne Wirsing fra KRS seg som den
beste av alle med totalt 36 poeng. Deretter fulgte
mandalitter på rekke og rad. Blant de 12 beste var
det kun 2 kristiansandere som blandet seg inn. Dog
lovet de hevn om et år ved neste møte i Randesund.
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Mandals lag (10 tellende):

Kristiansands lag (10 tellende):

1. GULLI, Ivar 35pt. 2. RANUDD, Nils Henrik
34pt. 3. LINKJENDAL, Einar 32pt. 4. EGELAND,
Bent Wilhelm 32pt. 5. HEIMTUN, Siv Johnsen
pt.32 6. SKÅRDAL, Oskar Einar 31pt. 7.SEBDAL,
Espen Andrè Aker 31pt. 8. VETÅS, Rune 31pt. 9.
FØRELAND, Thor Håkon 31pt. 10. JØRGENSEN,
Simen S. 30pt.

1. WIRSCHING, Anne 36pt. 2. BERGMANN, Ketil
32pt. 3. JØRGENSEN, Kai Otto 30pt. 4. KARTERUD, Thomas 29pt. 5. ULRIKSEN, Frode 29pt.
6. HOMME, Inger Augland 29pt. 7. SANDVIK,
Roger 28pt. 8. NASH, Ralph Stanley 26pt. 9. LIE,
Omar 26pt. 1 totalt0. VIER, Lise-Lotte 26pt.

Mandal golfklubb totalt 319 poeng.

Kristiansand Golfklubb totalt 291 poeng.

Omtrent halvparten spilte Hirtshals mens de
andre dro direkte til Løgstør. Løgstør
Golfklubb ønsket oss på sin sedvanlige, hjertelige måte velkommen fredag og lørdag morgen
med muligheten til «en liten en» og med grillmat og drikkevarer etter endt runde.
Fantastiske mennesker i en meget hyggelig
klubb. Vi var ikke heldige med været i år og
fikk lav temperatur med regnbyger og vind
begge dager. Middagen fredag ble splittet da
noen dro til byen mens andre ble på hotellet.
Lørdag kveld fikk vi en fin, separat plassering
hvor vi kunne være oss selv med gode historier og en etterlengtet premieutdeling hvor de
beste ble:

Spillere med klubbhcp (36-54):
1. Leif Kåre Hinderland 36+39=75 pt.
2. Tor Sverre Bentsen 39+35=74 pt.
3. Beate Svennevig 27+42=69 pt.
Damer:
1. Wenche Vetås 30+39=69 pt.
2. Janne Sire 33+31=64 pt.
3. Anne Grete Mjåland 33+31=64 pt.
Herrer:
1. Rune Svennevig 37+38=75 pt.
2. Magne Sandtveit 28+41=69 pt.
3. Steinar Vatnedal 32+33=65 pt.
Et meget overraskende besøk av «BALLE»
som kom fra de indre bygder nord for Mandal
og framførte et fantastisk revyinnslag som åpnet latterdøren hos alle tilstedeværende. Et
flott initiativ som vi håper kan bli videreført
neste år. Kvelden ble avsluttet i baren med
dans og litt å drikke for dem som fremdeles
hadde overskudd.
De aller fleste dro avslutningsvis til Blokhus
Golfklubb der de både har en flott lettgått bane
og en restaurant med god mat og drikke.
Avslutningen her ble også en fuktig opplevelse. Deretter tok kveldsfergen oss hjem til

det forventede kaos under ilandkjøringen i
Kristiansand.
I forbindelse med Kr. Himmelfartsdag 2014
blir det tur tilbake til Himmerland Golf &
Country Club og et både nyombygget senter
og golfbaner. Det blir ferge nedover torsdag,
overnatting i superior rom mot 18. green, med
spill på Old Course fredag og lørdag og Color
Line hjem 12:15 søndag. Turen ble fort fullbooket, og vi gleder oss allerede.
Tekst og foto: Bjørn Bakke

Hjemmesiden vår
på nett er populær
Det er registrert:

23 884 besøk
60 733 sidevisninger
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MED CARSTEN UTE I GOLFVERDENEN:

PGa Grand slam of Golf

et velkjent utrykk: 'You can go
to heaven if you like, i prefere
to stay here in Bermuda'! Det
forteller det meste om hva De
mener om det å være på
Bermuda betyr for dem. Når
man også kan kombinere turen
med å besøke New York og
storbylivet der, er dette en
unik kombinasjon reiseopplevelse du sent vil glemme.
ermuda har vært vertskap til PGA Grand
Slam of Golf tuneringen siden 2007. De 2 første
årene ble den holdt på Mid
Ocean Golf Club, en privat
bane lenger Nord på øya. Her
tillater de gjester å spille på
enkelte dager for en relativ
høy pris, men er vel verdt det.
I klubbhuser vårt på Valle
henger det et bilde over resepsjonen av hull # 5 fra denne
banen. Det var her den kjente
baseball stjernen Babe Ruth
ikke ville forlate utslagstedet
før han hadde drivet greenen

B

O

ktober måned er tiden
for en annerledes Golf
turnering som startet
opp for første gang i 1979 og
ble fram til 1994 spilt på
forskjellige baner hvert år.
Garry Player og Andy North
delte seieren i den aller første
turneringen som ble spilt på
Oak Hill Country club in
Rochester N.Y.
et som er spesielt med
denne turneringen er
at det kun er 4 spillere
som deltar over 2 dager(19791990 kun1 dag) og regnes av
proffene som 'toughest qualifying event in Golf'. I utgangspunktet er det inneværende års 4 Major
Champions vinnere på PGA
touren(Master,US Open,The
Open Champion(British Open)
& PGA Champion) som er automatisk kvalifisert, men ofte
ser man at noen må melde
avbud på grunn av skade eller
at de har tatt på seg et annet
oppdrag i samme tidsperiode
før de ble Major Champions
vinnere og kan derfor ikke
delta. Det som da skjer er at
tidligere års Major Champions
vinnere blir invitert for å holde
på tradisjonen om at det kun
skal være disse vinnere med i

D
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turneringen. Dette gjelder også
når en og samme spiller vinner
2 eller flere Major samme år.
elv hadde jeg gleden av
å være til stede både i
2010 (Ernie Els vinner)
& 2012 (Padraig Harrington
vinner), begge gangene på
Bermuda's fantastiske bane
Port Royal. Den har en nydelig beliggenhet på sydsiden
av øya i nærheten av
Southampton Princess Hotel.
Signatur hullet # 16 er et
'breathtaking' Par 3 hull som
er rangert blant de aller mest
spektakulære i verden. Det
som er fint med denne banen
er at den er en public course,
det vil si at hvem som helst
med et akseptabelt handikap
kan få lov til å spille her. Jeg
lot meg ikke be to ganger når
anledningen bød seg til å spille
dagen etter at turneringen var
over i 2012.
anen var selvfølgelig i
tip top stand og siden
det ikke var så altfor
mange som fikk muligheten til
å spille denne dagen var det
plass til å ta med mine to døtrer Stacy & Thea på runden. En
golf opplevelse av de skjeldne
ble vi vitne til samme med
kona og mamma Rose. På vei

S

rundt banen så vi fortsatt
plakater som var satt opp i private hager og på en av dem sto
det: 'BERMUDA LOVES
BUBBA'!!. Under turneringen
på hull #15 slo han driveren
sin helt ned i kanten på utslagstedet til hull #16, men gjorde
et mirakuløst andre slag, bare
centimeter fra å gå rett i koppen. Vi alle sto begeistret rett
ved siden av ham under utførelsen av slaget.
ommer man hit dagen
før turneringen starter
kan man følge

K

spillerene på Pro-Am runden.
Dette er en litt uhøytidelig
spilledag som gjør at publikum kan stoppe opp
spillerene for å ta bilde, få en
autograf og slå av en prat om
de ønsker det. For Golf interesserte familier er dette en utmerket måte å engasjere barna
sine på. Når man i tillegg har
noen av verdens flotteste bade
strender og andre fine aktiviteter for barn i området, er
og har alltid Bermuda vært en
av mine favorittplasser å reise
til. Lokalt på folkemunne sies

B

på dette doglegg left 433 yard,
par 4 hullet. Historien forteller
ikke noe om han klarte det
eller ikke, kun at han dumpet
et dusin baller i vannet etter at
han prøvde seg på korteste vei
over.
iden 2009 er det Port
Royal som har hatt gleden av å være vertskap
og er også tildelt neste års
turnering i 2014. Før den kom
til Bermuda var det Poipu Bay
Golf course i Koloa på Hawaii
som var vertskap i en årekke
(1994-2006). Her dominerte
Tiger Woods med sine 7 seirer
og ingen andre er i nærheten
av det. Greg Norman er
foreløpig nærmest med 3 seire.
Han var i tillegg invitert flere
ganger som tidligere Major
Champion vinner og altså ikke
inneværende års vinner. Jack
Nicklaus (British Open vinner
1978) var også med første året
den ble arrangert i 1979, men
endte på delt siste plass.

S

Samme plassering fikk Jack i
1986 da han var automatisk
kvalifisert etter å ha vunner sin
legendariske siste grønne
Jakke på The Masters.
erdt å merke seg er at
Phil Mickelson gjorde
13 under par for en
59 i andre runde av 2004
turneringen og gikk dermed av
med seieren. På grunn av sin
spesielle karakter er ikke
denne turneringen med på statistikken til den ordinære PGA
Touren, ei heller Fed-ex cup
eller andre lignende poeng
eller penge lister. Derfor er
ikke Phil med i den kjente 59
klubben, men var veldig nær
under årets Waste
Management Phoenx Open
hvor han klarte en 60 runde.
n ting denne turneringen har til felles med
den vanlige PGA touren
er pengepremien, store pengepremier i forhold til antall
spillere som er med, men mye

V

lavere enn hva de normalt
spiller for på PGA Touren.
Men som vi har lært oss er det
prestisjen og seieren som teller
for disse spillerene på dette
høye nivået. 'These guys are
good!
Så, for dere unge spillere der
ute som har talent til å nå langt
er det bare å satse!
For de fleste av oss andre handler det om hederlige resultater i lokale turneringer...

Tekst og foto:
Carsten Jacobsen

E

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

Platearbeid / Mek. Verksted
4520 Lindesnes
Tlf. 915 16 382 • 915 16 383
sormek@online.no
Familien samlet ved Innganspartiet til banen
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En bane jeg kan anbefale:

M

Utslag på hull 18, her åpenbarer klubbhusområdet seg. Et flott anlegg!

Fra gult utslag på hull 4. Her skimter man så vidt Utøya i det fjerne

Mette med utslag på hull 5. Kanskje ikke ”Tuttastil”...?

På Tyrifjorden ser man fjorden fra alle hull

in korte golfkarriere til tross, er det en
bane jeg har fått som vane å spille
hvert år: Tyrifjord Golfklubb.
Beliggende på Storøya i Tyrifjorden. Jeg har en
venninne som også er ihuget golf-frelst, som
bor på Sundvollen, og som mer enn gjerne tar
meg imot minst en gang i året. Takk til Mette
og Per for deres gjestfrihet.
Tyrifjord Golfklubb ligger som sagt på Storøya
i Tyrifjorden. En mer kjent øy i denne fjorden
er Utøya, som dessverre er kjent for helt andre
ting enn golf. Banen ligger i kort avstand fra
Sundvollen hotell, kjent for å huse mange store
konferanser. Hvis man følger E16 fra Sandvika
mot Hønefoss, kommer man til Sundvollen etter ca 30 minutter.
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Tyrifjord Golfklubb

På klubbens hjemmeside står det:
”Tyrifjord Golfklubb er et herlig og avstressende sted for golf. Øya er en oase av naturopplevelse og kultur. Denne perlen av en golfbane ligger så flott til som noen bane kan, i dette naturskjønne landet. Kvaliteten på greener
og fairways er velkjent. ”En rekke vakre hull på
back nine. I kafeteriaen spiser du godt og rimelig. I proshop er utvalget av klær, køller og alt
det andre golfere trenger, både omfattende og
prisgunstig” - Norsk Golf.
Jeg skriver under på dette, selv om jeg ikke har
prøvd å spise godt i kafeteriaen, med unntak av
de to gangene jeg har deltatt i Ladies Open på
banen, og vi er blitt servert herlig grillmat etter
endt turnering.

I år gikk turen til Tyrifjord i begynnelsen av
september, og fredag la Mette og meg ut på en
flott 18 hulls runde. Vi møter opp i Pro-shoppen hos hyggelige Anna som ordner og fikser,
slik at jeg kan bruke mitt introduksjonskort,
selv om ikke jeg husket å ringe og gi beskjed
om dette på forhånd. Driving rangen neste, flott
anlegg med både matter under tak og i det fri.
Flotte nærspillsområder, selv om det ble putting-green for min del. Uten at det hjalp så veldig på runden...
Min venninne, Mette og meg, skal spille i ball
med en som heter Morten. Alltid morsomt når
vi hilser på medspillere og vi begge heter
Mette.

Åpningen er litt vanskelig med vann i spill, og
dette er en langt par 4 hull. Det skal godt gjøres å være på greenen på to slag. Både hull 2
og 3 er relativt greie hull, uten at den helt store
golfen åpenbarer seg for min del. Hull 4, nå
begynner det å bli moro! Her skal man være
lokalkjent for å vite at det ikke er lurt å bruke
driver, man skal rett og slett ikke slå for langt
ned i bakken, da får man et litt vanskelig andre
slag. Dogleg i bunnen av bakken inn på greenen. For øvrig er dette det eneste hullet på banen hvor man så vidt kan skimte Utøya.
Og så er det banens første par tre hull, over
vannet, med greenen liggende på en halvøy
med vann på tre kanter og bunker på den fjerde. Tutta hadde vært her dagen før og briljert,
først en ball for kort i vannet, så en litt for

lang, og deretter en masse baller inntil pinnen.
Hun hadde utfordret alle som var ute og spilte
nettopp her. Inspirert av Tutta kanskje, jeg landet ballen på greenen for første gang på dette
hullet, og sier dermed opp min reserverte plass
i bunkeren til venstre for greenen.
Man runder ved klubbhuset etter ni hull, og
legger ut på en flott back-ninerunde. Det fasinerende med banen er at man ser fjorden fra
alle hull, særlig nå som det er ryddet bort uante mengder med tømmer. Det er da fryktelig
mye trær i dette landet?
På hull 15 må man drive skikkelig langt for å
nå ned til vannet, og vi satser på en rolig drive
alle tre. Det er kun Morten og Mette som når
helt ned i vannhinderet, jeg stopper ett par meter før. Opp den siste bakken på runden, den

går fra greenen på hull 17 til utslaget på hull
18. Her åpenbarer hele klubbhusområdet seg,
med utsikt over både hus, nærspillsområde og
drivinrange. Det er et flott syn! Ja, Tyrifjord
Golfklubb er i det hele tatt en veldig flott
bane, og jeg gleder meg til jeg skal tilbake.
Banen viste seg frem fra sin beste side denne
fredagen, sikkert litt på grunn av at de hadde
arrangert Norges Cup helga føre – og at Tutta
hadde vært og spilt der dagen før. Jeg liker jo å
tro at det var fordi jeg kom. J
Resultatet av golfen? En flott opplevelse, 12 ut
og 22 inn, 34 p, med andre ord.
Tekst og foto: Mette Erklev
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To fettere i farta

Da snøen forsvant...

MAGNUS (t.v.) og Daniel
To blad Bjørnstad: Daniel 10 år og går på Furulunden
mens fetteren Magnus er 13 år og går på Blomdalen.
Der slutter ulikheten. Begge er totalt golffrelste. I sommer startet dagen, etter en brødskive hjemme på kjøkkenbenken på golfbanen før vanlige dødelige våknet
til live. Hver dag hele sommeren i gjennom med opptil
12 timer med golf om dagen gjorde sommeren perfekt. De stortrives på Valle Golfbane og setter virkelig
pris på en runde med Robin og ikke minst Simen som
nettopp ble klubbmester med ny banerekord. Her er
det virkelig noe å strekke seg etter og lære.
Daniel har spilt golf i tre år- og også fotball i mange år.
De første to årene var det ikke så nøye med HCP indeks, men så kom fetteren og da måtte man begynne
å telle. Startet sesongen på 52,0 og er nå nede på
29,9. Målet neste sesong er å bryte 20 grensen.
Magnus, som også har spilt fotballl, startet på 47,0 i
våres og er nå nede på 22,2. Jeg tror jeg kommer ned
på 17,0 i løpet av neste sesong sier han optimistisk.
Undertegnede som har sett dem spille flere ganger i
år og er ikke i tvil om at de når sine mål og vel så det.
Håpet er at de kan få flere av vennene med på golfen,
men ser at også andre idretter frister. Men husk; golf
er gøy og er en av de ytterst få idretter der alle aldersgrupper kan konkurrere mot hverandre J.

Mikkel og Arild

D

et meste så ganske normalt ut da vi startet på
det nye året, men så fortsatte snøværet med perioder med
lave temperaturer. Mikkel og
Arild begynte å få bange anelser,
ikke minst etter å ha fastslått at
det på green 2 var dyp tele dekket
med fire lag forskjellig is. Alle
greener var dekket med is og i
mars/april ble noen greener ryddet, andre delvis ryddet og de siste ble liggende slik de var.
Dette på bakgrunn av både kapasitet og ikke minst for å teste ut
hva som var best. Det viste seg at
resultatene ikke avvek så mye fra
hverandre. Dog var store deler,
hvis ikke hele greener, svarte.
Mikkel tok gressprøver av samtlige greener og hadde nærmest et
drivhus i vinduskarmen på kjøkkenet uten at det så ut til å hjelpe
til å få gresset til å spire. Mye av
gresset var helt dødt.

Begge deltar på det de får lov til av konkurranser.
Onsdagsturneringene er særlig gøy, men også fredagens Texas Scramble må de være med på. Golf er
vanskelig og utfordrende, men utrolig gøy. GØY med
store bokstaver. Når de treffer med driveren fly ballen
minst 160 meter. Magnus innrømmer at Daniel er litt
bedre på puttingen, mens han selv er et hakk bedre
på chippingen. Nærspillet fra 100 meter og til hullet er
de begge enige om at er den viktigste delen av spillet
og hvor slag kan spares. Lykke til videre begge to.
Tekst og foto: Bjørn Bakke

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
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09.00 - 16.00
09.00 - 19.00
09.00 - 14.00

Mye av arbeidet til Mikkel og
Arild ble konsentrert om arbeidet
med å få fart på greenene og mye
av det planlagte arbeidet med banen og vedlikeholdet av maskiner
og utstyr måtte settes på vent.
Den 26. april var green 4 og 9 så
tørre at de kunne skjæres, såes,
børstes manuelt for så å bli dekket med vekst duk. Deretter fulg-

te green 2, 3, 6 og 9 etter hvert
som greenene tørket opp.
Dreneringen av greenene er blitt
katastrofalt dårlig etter hvert og
her ligger en stor utfordring.
Green 1, 5 og 8 fikk ikke vekst
duk og var de som ble spilt på
først selv om disse også skrantet.
Banen ble åpnet til spill til
Vårsleppet 1. mai med matteutslag og provisoriske greener. Godt
å komme i gang og da særlig etter hvert som greener ble åpnet
fra 25. mai. Gress typen på greenene er rødsvingel. Ettersåingen
ble gjort med krypkvein slik at
det i dag er en blanding av to
gressorter. Mikkel tester dette og
mener dermed å få en sikrere
gressflate som blir lettere å vedlikeholde hvis den ene sorten skulle ta kvelden. At Mikkel og Arvid
la ned et enormt og vellykket arbeid i greenene er hevet over enhver tvil når man sammenligner
med andre, nærliggende baner.
Mandal Golfklubb kan skilte med
de beste greener i landsdelen,
noen man fikk merke ikke minst
på klubbmesterskapet. Med en
hastighet på neste 11 på stimpmeteret (over 9 er meget raskt og
PGA-baner har 12) måtte mange
bruke en putt eller mer enn normalt.

For å beholde den kvalitet vi i
dag har på banen bør greener
klippes 6 ganger per uke, tees og
fairways 3 ganger per uke og en
gang per uke gjennom roughen.
Med 1,4 ansatte sier det seg selv
at med 45 timers klipping per uke
er det ikke mye mer tid til overs
til andre oppgaver. Med dagens
klubbøkonomi er en større ansettelsesbrøk vanskelig. Mikkel og
Arild får meget god hjelp av
Knut Arntsen til klipping og håper flere kan stille til disposisjon
for å få unna disse og andre jobber. Han ber medlemmer med litt
tid til overs om å ta kontakt. Han
har både små og store oppgaver
liggende i kø.
Nedbør påvirker i dag i veldig
stor grad kvaliteten på banen og
vedlikeholdet av denne.
Drenering er ordet som oftest er
nevnt og der er ikke til å unndra
at de fleste dreneringsrør som ble
gravd ned da banen ble bygget, i
dag stort sett er gått tette. Det er
bare å nevne særlig hull 5 og 6.
Kanskje burde bekken på hull 6
gjenåpnes i en eller annen måte?
Alle greener burde dreneres på
nytt (ombygges).

Mikkel kunne tenke seg å bygge
flere tees på hvert hull og dermed
redusere slitasjen på den enkelte
tee. Lage skikkelige knøtteutslag.
Trenger frøkasser til hvert hull og
hver tee. Noen som kan sponse
pene kasser eller bøtter? Rense
dammen og tømme den for baller? Et avlastningshull hadde
vært fint å ha slik at vedlikehold
kunne effektueres. Det kunne
man kanskje få med å forlenge
hull 3 ut på Valleholmen? Mye
stein stikker opp på fairway som
burde vært fjernet. Mikkel påpeker at økonomien må være på
plass til de enkelte prosjekter før
man går i gang med disse.
Mikkel er ganske sikker på at
kommende vinter blir en typisk
sørlandsvinter. Snøen forsvinner
etter et par dagers regn og muliggjør skikkelige vinterdugnader.
Banekomiteen må derfor trå til
sammen med Mikkel og Arild for
å tilrettelegge passende prosjekter. Husk også at de trenger kyndige hender til å overhale og vedlikehold maskiner og utstyr.
Tekst og foto Bjørn Bakke
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Marnaveien 28 B, 4517 Mandal
Tlf. 38 26 23 91 - Faks 38 26 54 34

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!

Greenfeespillere fordelt pr. måned

1. En av landets fineste golfbaner
2. Golf er mosjon og sosialt samvær i flott natur
3. Klubben med det gode og inkluderende miljø
4. Aktive grupper for knøtter, juniorer, damer og seniorer med opplæring, konkurranse,
turer og sosiale tilbud
5. Møt vår 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

Telefon
Mobil
Faks
e-post
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38 09 62 00
917 93 339
38 09 62 01
rt@brgruppen.no

Lokalavisen
er med
HOVEDSPONSOR
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Adresse:

Returadresse:
Mandal Golfklubb
Postboks 352
4503 Mandal

Ti på Tee - Mia Spang - vårt eldste klubbmedlem
Beste kølle i bagen?
Det er utvilsom 7-jernet som redder meg ut av mange situasjonen. Og skal jeg slå langt, og
ballen ligger fint, trekker jeg fram
5- wooden.

Hvorfor spiller du golf?
Fordi golf gir en meget god mosjon og ikke minst for det sosiale
aspektet der en treffer mange
hyggelige mennesker som det
ikke er vanskelig å få kontakt
med.

Er du med på utstyrskarusellen?
Overhodet ikke. Jeg spiller med
de samme køllene som da jeg
begynte med golf. Det eneste
som må fornyes av en eller annen grunn, er baller og pegger.

Best/verst ved banen i
Mandal?
Det beste med banen er at den
ligger i så fine omgivelser og gir
deg nye naturopplevelser ved
hver runde.
Det verste er den bratte faiwayen på hull 4 som gjør det slitsom
for en gammel skrott å komme
seg fra utslaget og opp til green.
Forresten også tungt å gå opp til
neste utslag på hull 5.

Etiketten på banen i Mandal?
Stort sett meget bra. Det er veldig lite å ergre seg over.
Hvilken bane liker du best?
Banen til Sola Golfklubb som var
flat og meget fin. Det er en opplevelse å spille der med hyggelige medspillere.

Hva ønsker du skal prioriteres
videre ved golfanlegget?
Ingen tvil: automatisk transport
fra tee til green på hull 4. En rulletrapp hadde gjort susen, men
det får jeg vel aldri oppleve.

Golf i regnvær?
Synes ikke så mye om det, men
på den andre siden skremmer det meg ikke bort på torsdagene når seniorgolferne samles.

Din hyggeligste golfopplevelse?
Hver gang jeg klarer par på ett hull. Stor opplevelse som ikke
glemmes så fort. Ellers er samlingen med seniorgolfen hver
torsdag en meget god og positiv opplevelse.

Hole in one?
Nei, dessverre og må innrømme at jeg ikke engang har vært i
nærheten.
Tekst og foto: Bjørn Bakke
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