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Mandalsgutten som ble PGA Club Professional

H

Jarle Liland, klubbens PRO og leder av jr.komiteen

vem er så denne gutten som er så
hektet på golf at han har brukt
både tid og penger på å utdanne
seg til et yrke som ingen annen mandalsgutt har hatt før ham. Hvor mange kan leve
av sin store hobby og lidenskap i Mandal?
Jarle hatt tatt sjansen.

Jarle ble født en flott maidag i 1980 og
vokste opp på Vestnes og Sånum. Sin første befatning med golf fikk han i meget
ung alder. Knapt visste han hva det var før
han fikk se Kristian Aas Johannesen på
idrettsplassen der han sto og slo på en liten
hvit ball Han fikk lov til å prøve og dermed var det gjort. Han ble totalt hektet på
golf og mot Valle Gård bar det fort. Med
undervisning av Tor Ellenes og Eirik
Hansen var grønt kort snart i boks, og som
medlem nr. 45 kunne han fritt bevege seg
mellom de forskjellige hull. Kristian og
Jarle nærmest bodde på banen, så sant de
ikke kunne lure seg unna skolen.

Som de fleste andre mandalitter var Jarle
en tur innom både Reperbanen og
Kjettingen før han fant ut at han ville satse
på golfen som yrke. Han tok fatt på en treårig utdannelse hvor undervisningen pågikk intensivt i tre vintermåneder hvert år
med totalt 1500 teoritimer, samt en del
praktiske øvelser. Etter eksamen, som totalt besto av skriftlige og muntlige prøver,
særoppgaver og gruppeoppgaver, skulle
det hele avgjøres da ha fikk i oppgave å
avholde en golfskole i Portugal. Med sensorer hengende over skulderen som fulgte
ham fra planleggingsstart via gjennomføringen av skolen til avslutningsseremonien, kunne han tilslutt som 10 av 12 smykke seg med tittelen PGA Club
Professional.

Selv om Jarle har hatt treneransvaret i
Mandal Golfklubb et par år allerede, har
han nå lært enormt meget gjennom de siste
tre år. En pro skal ikke bare gi en svinganalyse og gi tilbakemelding på hva som

for 50 meter korthullsspill. Samtidig burde
det legges en fast plan på hvordan de enkelte hull skal se ut når de er ferdige. En
endelig plan for 9 hull. Nå er medlemmene
hvert år like spente på hva banekomiteen
og enkeltmedlemmer har funnet på
gjennom vinteren.

Et samarbeid der Jarle står sentralt er samarbeidet med Vassmyra Ungdomsskole om
å bygge en golfballbinge. Dette er et pilotprosjekt som har vakt oppsikt over hele
Norge og vil være et viktig redskap å få
ungdommer til å bli interessert i golf.
Prosjektet venter nå på å få tilsagn på kommunale og statlige midler for å komme videre.

Jarle Liland – klubbens pro og leder av
jr.komiteen.

kan rettes på. En pro må være som en potet. Han skal kunne brukes over alt. Golf er
ikke minst trivsel og alt dreier seg ikke
bare om kølle og ball.

Et av hans største ønsker er å få i gang arbeidet med ny drivingrange og et område

Etter en måned som assisterende pro hos
The Island Golf Club i Dublin må Jarle
innrømme sin lidenskap til links baner.
Denne banen som har noen av verdens
største onduleringer ikke bare på greener,
men også på fairway, er den banen han
lengter mest å komme tilbake til. Å stå der
med sin favoritt, en Wilson GAP wedge,
kan man ha det bedre? Jo forresten, sier
han i det han ser på klokka og løper mot
bilen på vei hjem til Skogsfjord Terrasse
og Beth Helen, sin samboer over 5 år.
Tekst: BBA Foto: o.e.

Har dere e-post adresse?

Vi ønsker så mange e-post adresser som mulig registrert i medlemsregisteret. Dette vil gjøre
arbeidet mye lettere for å få ut informasjon til dere angående møter, turneringer, tilbud i proshop
osv.
Dere vil dermed også få tilsendt kode og passord, så dere kan logge dere inn på klubben online
og egen side for påmeldinger til turneringer. Når turneringer registreres online, vil dere også
kunne følge de enkelte spilleres resultater etter hvert som de spiller de enkelte hull på banen.

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

Mandal Golfklubb på internett: www.mandalgk.no

Nytt fra

Juniorkomiteen

Juniorkomiteen skulle i år selv
velge sin leder, og valget falt på
klubbens pro Jarle Liland. Han
ser fram til oppgaven med stor
lyst og ønsker ikke bare at det satses på de etablerte spillerne, men
også de nye og ikke minst de yngste av dem. Forsøke å få til en
gruppe med 8-9 åringer som fatter
interesse for golf og gjøre dette så
spennende at de ikke forsvinner
til fotballen eller andre uting.

Juniorene starter opp med treningen 2. uka i april. Treningene
blir mandager kl. 15:00-16:00,
onsdager kl. 15:00-17:00 og torsdager kl.15:00-16:00. Jarle deler
spillerne opp i grupper etter ferdighet. Elitegruppen pr. i dag ser
ut til å bestå av Ole Kristian
Lohnaas, Joachim Bredesen og
Markus Due.

Juniorturen 2008 er enda ikke
fastlagt, men det forsøkes å få til
en tur 23.-25. mai. Målet blir

Jæren GK, Stavanger GK eller
Kragerø GK avhengig av hvor vi
kan få det gunstigste tilbudet. En
fin tur blir det uansett og Jarle ønsker å få med så mange som mulig. Han lover fint vær, så meld
deg på turen snarest.

Juniorkomiteen vil også i år arrangere tre ganger med knøttegolf
for de yngste. Knøttegolf er kommet for å bli og er en uhøytidelig
innføring i golfens mysterier. Ta
med ditt barnebarn, lillesøster eller bror eller bare naboens lille
krapyl når neste knøttegolf arrangeres.

Juniorkomiteen vil i år forsøke på
en mye bedre måte informere om
hva som skjer i komiteen og på
banen gjennom klubbens hjemmeside på internett. Følg derfor
med på www.mandalgk.no
Tekst: BBA

Proshopen med flotte tilbud!

Foto: o.e.

Vallerøffens regelnøtt 01/08

En spiller dømmer sin ball
uspillbar og ønsker å droppe etter regel 28b, innen to
køllelengder fra det stedet
hvor ballen ligger, ikke nærmere hullet. I det han dropper ballen, så treffer den
spilleren, slik at han er pliktig til å droppe på nytt etter
regel 20-2a.

Spørsmål:
1. Får spilleren straff for å
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ha truffet seg selv under
droppingen?
2. Har spilleren nå lov til å
forandre fra å droppe etter
regel 28b til å droppe etter
regel 28c?

Svar:
1. Nei. Se regel 20-2a.
2. Nei. Det er ikke tillatt å
forandre droppingsituasjonen når man dropper
om etter regel 20-2a

John Edgar s regelnøtt:

Formannens hjørne

Johan
Kvelland

Kjære alle medlemmer!
Det første som må sies er ”takk
for tilliten”. Når det er sagt,
kan jeg lure på om jeg har påtatt meg en vanskelig og en
meget arbeidsom oppgave.
Som tidligere leder av banekomiteen i to perioder vet jeg at
en del verv i Mandal gk. innebærer mye arbeid.

Vyer og tanker
Styret i klubben arbeider med å
få noen bedre åpningstider når
det gjelder vårt felles klubbhus. Som kjent var tankene bak
det nye klubbhuset at det skulle være et felles møtested for
alle medlemmene.
Det som har blitt bestemt er at
klubbhuset skal være åpent
minst en time før hver turnering og at det skal serveres noe
mer interessant å spise.

Som medlemmene sikkert har
registrert er det nye bygget for
skap/el. traller/golfbiler ferdig.
Alle skapene er utleid, samt
mange plasser for el. traller er
også bortleid. Med bakgrunn i
dette er bygget selvfinansiert.
Når det gjelder banebemanning, har vi ansatt en ny person
som har arbeidet på begge
golfbanene i Kristiansand.
Denne personen er dansk og
har 10 års erfaring med arbeid
på golfbaner. Han begynner sitt
arbeid 1. april. I tillegg får vi
en sommervikar fra Litauen.
Når det gjelder vår pro Jarle
Liland er det planlagt å bygge
et nytt kontor/verksted på utsiden av klubbhuset med dør direkte ut fra golfbutikken.
Etter samtaler med banekomiteen vet jeg at de også har
mange planer som vil være
med på å heve standarden på
banen.

En annen opplysning kan være
at GUR-området langs fjellet
på hull 5 skal byttes ut med
røde staker.

Når det gjelder driving range
komiteen arbeider den videre
med årsmøtets avgjørelse om å
utrede de tre påpekte alternativer.

De andre komiteer, så langt jeg
kan registrere har kommet godt
i gang med sine respektive
oppgaver

Gjennom noen år som medlem
av Mandal gk. har jeg opplevet
at mange medlemmer har tanker om hvordan klubben skal
drives. Dette er bra. Det som er
og har vært noe irriterende for
banemannskapet er når medlemmene stadig henvender seg
til dem å forteller dem hva som
bør gjøres og hvordan, vær
snill og la banemannskapene
gjøre sin jobb.
Hvis det er noen gode tanker i
omløp, tar jeg gjerne imot disse og lover å kanalisere disse
videre.

Det som ikke er så bra er at ord
og handlinger er to forskjellige
ting, med dette mener jeg at vi
alle er medlem av den samme
klubb og ønsker at klubben blir
best mulig.
Vi har alle et ansvar for våres
felles klubb og alle kan gjøre
en innsats, blir du spurt om å
hjelpe vær positiv. Hvis jeg relaterer dette til lørdagsdugnaden, har egentlig dette vært lite
inspirerende denne vinter.
Oppmøtet har vært ca. 2-4 personer, noen ganger har ingen
møtt opp.
Med dette ønsker jeg oss alle
en fin golfsesong for 2008!
Johan Kvelland,
formann

Medlemskontingent og spillerett
Hovedmedlem:
Bi-medlem:
Studenter/junior:
Knøtter:
Passiv:
Gjestemedlem:

kr. 1 100.kr. 700.kr. 1 100.kr. 500.kr. 600.kr. 2 250.-

Innmeldingsavgift

kr. 3000.- gjelder hoved- og bi-medlemmer og
du kan spille så mye du vil hele året. Hvis du
ikke betaler innmeldingsavgift, må du betale

Turneringer

 Nå er det tid for ny sesong, og vi har
gjort noen tillegg og forandringer for sesongen. For der første er onsdags- turneringene
gjort gratis for juniorer, dette for at de skal få
konkurranse trening. Vi har også opprettet en
ny klasse for de med 18,4 og mindre i hcp, de
skal spille slaggolf m/hcp(nettoslag). Vi har

kr. 200.- for hver gang du spiller på banen. Du
kan spare til innmeldingsavgift ved å ta vare
på greenfeene og når du har 15 stk., kan disse
veksles inn og du kan spille gratis resten av
sesongen. Oppsparingen må være over en sesong.

Spillerett

koster for i år kr. 2200.- det kan du kjøpe hvis
du har betalt innmeldingsavgift tidligere. For
spørsmål tel. 91107549 eller

også fjernet klassene for grønt kort, dette på
grunn av at det var liten oppslutning i disse
klassene Vi vil også prøve med bedriftsgolf,
dette kaller vi ”Firma Cup”, dette for å få lagspill og penger i kassa. Ellers er det de vanelige turneringene. I år håper vi at det er flere
som vil være med å spille Sweco match spill;

e-post: st-vat@online.no
I år må alle som har betalt for spillerett, hente
sine oblater i proshop. Det gjelder hoved- og
bi-medlemmer som har betalt kr.2200.- for
spillerett, studenter må vise studentbevis, juniorer, knøtter og gjestemedlemmer. Det blir i år
lagt opp til mye kontroll på banen, helst ettermiddag og kveldstid for å se at kontingent,
spillerett og greenfee er betalt.
Tekst: Steinar Vatnedal

dette er match spill og en helt annen måte å
spille turnering på. Vi håper på en god sesong
og at mange medlemmer stiller opp på turneringene i år. Se terminliste og om turneringsprogrammet på side 5 - 7

Golfkortet fra NGF og klubbkortet Gobex

Golfkortet fra NGF

I 2008 går norsk golf over til et elektronisk
golfkort - Golfkortet.

Norges Golfforbunds styre har vedtatt å innføre elektroniske golfkort. De nye kortene vil erstatte dagens grønne og hvite papirkort. I 2007
ble det gjennomført et pilotprosjekt i 18 klubber. I 2008 vil kortene innføres over hele landet, til alle spillere. Fra 21. april 2008 vil papirkortene være historie.
Det betyr at du som medlem kun får et elektronisk golfkort å forholde deg til i 2008. Det
tradisjonelle grønne kortet eller handicapkort
blir ikke sendt ut til deg.

Fordelene for deg som golfspiller vil være:
- Du kan selv regulere ditt handicap via PC eller terminal
- Enkel registrering av handicaptellende
runder (før og etter runden i henhold til de nye
handicapbestemmelsene)
- Du kan selv skrive ut en attest på ditt handi-

cap ved spill i utlandet
- Kortet vil normalt ha en levetid på tre til fem
år
- Dere får veileding med golfkortet
- For å få til Personlig Profil, gå inn på hjemmesiden vår å se under Golfkortet, trykk
Personlig Profil, skriv medlemsnummer og
navn, og dere
vil få tilsendt brukernavn og passord.
- Ellers kan dere lese mer her: http://www.golffor-

NGF-kortet må kortet dras gjennom en magnetkortleser. Dette kan dere prøve i vår kiosk
eller se på NGF sine videoer. Gå til internettadressen www.golfforbundet.no og klikk på

bundet.no/wip4/detail.epl?cat=10169

Orientering fra Gobex:

Medlemmer i Mandal Golfklubb vil i 2008 ha
to kort å forholde seg: Golfkortet fra NGF og
klubbkortet fra Gobex. For spill i Mandal vil
vi oppfordre spillere til å benytte klubbkortet,
mens for spill på baner som ikke har Gobexsystemet må NGF-kortet benyttes og scores
etter en runde må tastes inn i kiosk eller på internett hjemmefra.

Ved spill med Gobex-kortet er det viktig at det
ikke merkes av for en handicaptellende runde
i GolfBox og tilsvarende i GolfScore (Gobex).
Merk kun av i GolfScore (inntil en bedre integrasjon foreligger er dette måten å gjøre det
på). En handicaptellende runde i GolfScore vil
som tidligere oppdatere ditt handicap.

Det som blir nytt å forholde seg til er spill på
andre baner og bruk av NGF-kortet i kiosker
tilsvarende det vi har i klubben. Mange baner
har tidsbooking av teetime og bekreftelse av
teetime kan gjøres i kiosk, eller i pro-shop for
de som ønsker dette. For å logge inn med

Gobex-terminalen ved inngangen til klubbhuset

Golfkortet og deretter Videoer. Samme videoer kan dere også se i vår kiosk.

GOBEX-kortet.

Når det gjelder GOBEX-kortet, skal det brukes som før, som scorekort for turneringer og
selskapsrunder. Hvis man mister det eller det
blir ødelagt kan man få nytt ved å ta kontakt
med Steinar Vatnedal tel. 91107549 eller
st-vat@online.no.

Nytt kort koster kr.75.- og det betales ved henting i proshop.
VALLERØFFEN NR 1 / 2008

3

Firma Cup 2008


Dette er en ny turnering som vi håper skal slå an. Denne turneringen spilles over 9 hull og avtales mellom lagene som blir satt opp.
De som kan være med på laget må arbeide eller ha arbeidet i samme
firma som siste arbeidsplass før de ble pensjonister. Turneringen blir
spilt fra 19.mai til 21.september med opphold i juli. Startkontingent er
kr.500.- pr.lag. Det må være minst 8 lag for at det blir arrangert.
Hvert lag kan består av høyst tre spillere fra samme firma, men bare to
kan spille av gangen. Samtlige spillere slår hver sin ball fra utslagsstedet. Herrer skal spille fra gult utslag og damene fra rødt utslag.
Deretter velger laget den best plasserte ballen. Ballen markeres. Begge
baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge
innen en kølle lengde og slår sine slag. På greenen plasseres ballene på

samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så
snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste hull.
Begge spillerne i laget skal i løpet av runden ha tre tellende utslag. .
Lagene spiller på 3/4 av lagets gjennomsnittlige spillehandicap.
Det blir spilt om hvert hull, og det laget som vinner flest hull har vunnet duellen og får to poeng, ved uavgjort ett poeng hver. Resultatet
skrives på listen med serieoppsettet. Det blir først spilt serie, hvor alle
spiller mot alle i serien De som har flest poeng går videre til cup som
blir spilt etter ferien.
Er det noe dere lurer på, ta kontakt med Steinar tel. 91107549 eller epost: st-vat@online.no

Torjusheigata 9, 4514 Mandal
4
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Terminliste 2008 - Mandal Golfklubb

Turneringsprogram 2008 Mandal Golfklubb
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. 09.00. 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. 08.40.
For turneringer med ordinær start vil første start være kl. 09.00.
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: kr. 150,- 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.
Grønt kort spillere 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.

Klasse 3: Dame hcp-kort og damer grønt-kort spiller stableford
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 10.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 hull 2 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.

Firma Cup spilles fra 19.mai, serie spillet skal være ferdig spilt til 29.juni
kl. 21.00, cup spillet begynner 4. august og skal være ferdig med finale før
21.september kl.18.00 Arrangeres over 9 hull Scramble, duell.
Startkontingenten: kr. 500,- pr.lag.
Torsdag 1. mai: Lindesnes-Vårsleppet

Shotgun start kl. 09.00. Registrering før kl.08.30. Maks 52 spillere. Spilleform:
18 hull Stableford.
Startkontingent: senior kr.150,-, junior kr.50,-. Klasser: damer og herrer.
Premieringen til minst 1/4 av de beste i hver klasse.
Sponsor: Lindesnes Avis.

2.Pinsedag 12. mai: Klubbkamp Mandal - Kvinesdal

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. 150,-. Jr. kr. 50,-.

Søndag 25. mai: Flaggturneringen - Lyngdal Open

Ordinær start kl.09.00. Registrering senest 30 minutter før start Spilleform:
Flaggturnering. Startkontingent: senior kr.150,-, junior kr.50,-. Klasser: damer og
herrer. Premieringen til minst ¼ av de beste. Sponsor: Sire Skraphandel A/S

Søndag 8. juni: NGFs Veldedighetsturnering

Shotgun start kl. 09.00. Registrering før kl.08.30. Spilleform:18 hull Stableford.
Startkontingent: senior kr.150,- junior kr. 50.-. Klasse 1: Hcp til og med 11,9 damer og herrer. Klasse 2: Hcp 12 til 18.9. Klasse 3: Hcp 19 til 36. Klasse 4: Grønt
kort (hcp 36). Turneringen er en innsamling til veldedig formål. Håper på god
deltakelse. Lokal premiering?

Søndag 15. juni: Kvalifisering til Nordea Pairs

Bjørn Sverre E. Johnsen fra Søgne (6) på innføringskurs i april 2008. Blir han klubbens yngste medlem? Foto: o.e.

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).

Intersport Onsdagsturneringen spilles hver onsdag fom. 7. mai

tom. 1. oktober (ingen onsdagsturnering i juli), det spilles 9 hull Stableford.
Det er mulig å spille til sammen 17.turneringer, hvorav de 9 beste teller i
sammendraget.
Det spilles i 3 klasser:
Klasse 1: Herrer med hcp 18,4 eller mindre spiller slagspill m/hcp.
Klasse 2: Herrer med hcp 18,5 og over og herrer grønt-kort spiller stableford.
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Shotgun start kl. 09.00. Registrering før kl. 08.30. Spilleform: 18 hull Fourball
Stableford med ¾ spillehandicap. Startkontingent senior kr.150,-, 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 2008 må fremvises før start. Ingen
unntak fra denne bestemmelsen kan godtas. En av spillerne i paret kan være junior (fylle 13 år eller mer i 2008). Vinnerparet er kvalifisert til delfinale i turneringsområde Sør-Vestlandet. Herfra er de fem beste parene kvalifisert til
Norgesfinalen.
Sponsor: Nordea

Lørdag 21. juni: Wilson-Midtsommer tour

Første shotgun start kl. 13.00, andre start kl. 15.00. Registrering senest 30 minutter før start Spilleform: Scramble. 9 hull + lengste drive hull 6 og nærmest
flagg på hull 2.
Startkontingent kr. 50,- pr. stk. Premieutdeling under kveldsarrangement.
(Spillere kan delta i turneringen uavhengig av deltakelse på kveldsarrangementet
og ”vice versa”). Sponsor: Wilson

Lørdag 28. juni: Agder Tour ( junior)
Søndag 3. august: Kjettingen Open

Shotgun start kl. 09.00. Registrering før kl.08.30. Maks 52 spiller.
Spilleform: 18 hull Stableford, + lengst drive hull 9, nærmest flagget hull 1.
Startkontingent: senior kr.150,-, jr. kr. 50,-.

Sweco Mec Match Play 2008

1.Runde 12. mai – 8. juni, 2. Runde: 9.juni – 22. juni, 3. Runde: 23. juni. – 10.
august, 4. Runde: 11. august – 31.august, 5. Runde: 1. september – 14. september. Dame og herreklasse. Startkontingent kr. 100,-. Startkontingent må være betalt innen trekningen kl. 21.00 onsdag 7. 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 walk-over og dette SKAL føres på spilletablået før tidsfristen har utløpt for å ha gyldighet.

Det er vanlig i match play at taperen fører resultatet i spillertablået.
Premieringen til minst1/4 av de beste i hver klasse.
Sponsor: Sweco, Mandal
Foto: o.e.

Nøsted Kjetting AS sponser premieringen til minst 1/4 av de beste i hver klasse.
Sponsor: Nøsted Kjetting AS

Søndag 10. august: Mobil Data-Skalldyr Open
Shotgun start kl. 09.00. Registrering før kl.08.30. Maks 52 spillere.
Klasse 1 DH Hcp 0,0 – 20,0 18 hull slagspill m/hcp
Klasse 2 D
Hcp 20,1 – 36,0 + grønt kort 18 hull Stableford.
Klasse 3 H
Hcp 20,1 – 36,0 + grønt kort 18 hull Stableford.
Startkontingent: senior kr.150,-, jr. kr. 50,-.
Premieringen til minst 1/4 av de beste i hver klasse.
Sponsor: Mobil Data, Mandal

Lørdag 16. august: Hjorteland RørBest 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.
200,- pr. par. Premieutdeling under arrangement om kvelden.
Sponsor: Hjorteland Rør.

Fredag 22. august: Sponsorturnering

Spilleform: Scramble. Shotgun-start kl. 18.00. 9 hull. Premieutdeling og enkel
bevertning i etterkant av turneringen.

Lørdag 30. og søndag 31. august: 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. De beste i hver klasse (75%) går videre til
18 hull slagspill søndag, men spillere med resultat 90 slag eller bedre etter første
dag går videre til siste dag.
Startkontingent: senior kr.150,-, jr. kr. 50,-. Damer spiller fra rødt utslagsted, herrer fra gult utslagsted. Klasse junior (damer eller herrer) til og med fylte 18 år.
Klasse damer: fra fylte 19 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 19 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.

Innføringskurs i golf 2008
Mandal Golfklubb inviterer til årets nybegynnerkurs. Kursene
fører frem til grønt kort som kan betegnes som golfens sertifikat. Det vil bestå av en teoretisk og en praktisk del. Her er
oversikt over de foreløpige datoene for kurs.
kurs 1:
kurs 2:
kurs 3:
kurs 4:
kurs 5:

Avviklet
30. april, 5 og 8 mai alle dager kl 1800 på klubbhuset.
9, 11 og 16 juni alle dager kl 1800 på klubbhuset.
16, 17 og 21 juli alle dager kl 1800 på klubbhuset.
11, 13 og 18 august alle dager kl 1800 på klubbhuset.

Praktisk trening vil bli avtalt med trener under disse dagene.
Her vil det bli fleksibelt, slik at alle skal komme gjennom kurset
og komme i gang med å spille på banen så fort som mulig.
Kursavgift 2008:
Knøtter til og med 12 år,
kr. 700,-.
Juniorer til og med 18 år, kr. 900,Voksne,
kr. 1.500,-.
Kursavgiften inkluderer 7 timer med pro til praktisk trening.

Spørsmål og eller påmelding til klubbhuset: tlf. 38 26 00 31
fax. 38 26 12 15 eller mail: Grøntkortkurs
Eller tlf. 40401340 (daglig leder) tlf. 40290280 (pro)
Hele kurset vil bli avholdt av klubbens pro (trener) Jarle Liland.

Søndag 7. september: SR-bank Scramble

Shotgun start kl. 10.00. Registrering senest 09.30. Maks 13 lag. Spilleform 18
hull Scramble. Fire spillere på hvert lag. Startkontingent: Senior kr. 100,-. Jr. kr.
50,-. Premiering til minst 1/4 av de beste lag.
Sponsor: SR-Bank

Lørdag 20. september: Bykamp Kristiansand-Mandal
(Spilles i Kristiansand)
Søndag 5. oktober: Neglebiteren

Shotgun-start kl. 10.00. Registrering før kl.09.30. Maks 52 spillere. Spilleform
18 hull Stableford. Startkontingent : Senior kr. 150,-. Jr. kr. 50,-. Klasser: damer
og herrer. Premieringen til minst1/4 av de beste i hver klasse.

Innføringskurs i april 2008. Foto: o.e.
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Regelendringer fra 2008

Nå er det allerede fire år siden vi
fikk ny regelbok, og dermed kommer det en ny. Også denne gangen
er det endringer, og de viktigste
har jeg inkludert her. Alle vesentlige endringer er opplistet i den nye
regelboka.

D

et første jeg finner som jeg synes er
verd å nevne, er et nytt avsnitt fremst
i boka som er en kort veiledning i
golfreglene og som jeg synes er et meget
godt tilskudd. Les denne veiledningen og
bruk den for å finne de detaljerte reglene.
Under definisjoner er det først og fremst endring av råd, som er viktig og som har stått i
Decisions de siste to år. Her er det nå inkludert at det er tillatt å utveksle informasjon
også om distanse. Dette inkluderer avstander
mellom alle objekter på banen, som fra en
ball og til hullet.
Etter regel 12-2, identifisere ball, var dette
tidligere ikke lov å gjøre i et hinder.
Tilsvarende var det heller ingen straff for å

spille på feil ball fra et hinder, etter regel 153, feil ball.
Disse to reglene er nå endret slik at det er lov
å løfte en ball for identifikasjon også i et hinder, og gir to straffeslag i slagspill og tap av
hull i matchspill for å spille på feil ball fra et
hinder.
Da gjelder de samme reglene overalt på banen og det er like straffbart å spille på feil
ball over alt. Husk korrekt prosedyre for å
løfte en ball i spill.

Under regel 14-3, kunstige hjelpemidler,
uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr, er
det lagt til en anmerkning for å klargjøre at
en lokal regel kan tillate bruken av avstandsmåler; tidligere bare tillatt av decision. Men
legg for all del merke til at dette er IKKE inkludert i våre lokale regler og dermed er avstandsmåler ikke tillatt i handicaptellende
runder.

En viktig endring er i regel 19-2, ball i bevegelse får forandret retning eller stoppet av
spiller, partner, caddie eller utstyr. Her var
det tidligere to straffeslag i slagspill og tap
av hull i matchspill ved brudd av denne regelen, som for eksempel ved å treffe sin egen

bag. Dette er nå endret til ett straffeslag i
begge spilleformer.

Å flytte en flaggstang som ikke er passet etter regel 24-1, flyttbar hindring, er nå endret
for å tillate at en flaggstang blir flyttet, selv
om den er tatt ut og lagt ned dersom det er
fare for at en ball i bevegelse kan treffe denne. Dette var tidligere kun tillatt når en passet flaggstangen.

Andre endringer går ut på å redusere straffen
ved brudd på en regel og unngå en dobbel
straff.
Ordlyden ”rimelig bevis” er erstattet med
”kjent eller så godt som sikkert” i flere av reglene.
Gjør som jeg, kos dere med de nye golfreglene, og du vil oppdage at de ikke kun gir
deg straff, men også rettigheter som kan lede
til fordeler. Har dere spørsmål så bare spør.

Ha en riktig fin golfsesong og jeg håper å se
dere ofte på banen!
Tekst: Egil Svenneby
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Gismerøyveien 91, 4515 Mandal
Telefon 38 27 91 91

Lokalavisen
er med
HOVEDSPONSOR

Spar inntil

25%

på John Deere utstyr

99 000,-

Priseksempel: 2008 mod JD 2320 4x4, 24 hk Diesel
Nå kun

Utstyr kommer i tillegg

eks. mva.

TRAKTORSALG AS
Ring Trond 970 76 868 eller se for info: www.traktorsalg.no
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FARGER:
CMYK

PANTONE

C - 100

PMS 123 C

PMS 349 C
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Meld dere på Sweco matchspill!
Målet med matchspill er å spille det enkelte hull med ett slag færre enn
motspilleren.

Dette betyr at vi kanskje ikke spiller vår beste golf på hvert hull.
Og spillerne teller bare vunne og tapte hull. Og her kommer det morsomme og det utfordrende i matchspill: har din motstander hatt et bedre
utslag enn deg, må du på en eller annen måte få overtaket. Skal du være
dristig i spillet ditt, eller ta ham på det jevne?

Hvis motstanderen din har ballen sin ute i rough’en, og du har din i god
posisjon på fairwayen, kan du kanskje spille litt forsiktig, og sikre deg
hullet. I den motsatte situasjonen velger du kanskje å være aggressiv
for å ta ham igjen. Hva du enn gjør – det ”verste” som kan skje, er at du
taper hullet, og så er det ny kamp på det neste hullet. En fantastisk fin
konkurranseform.

D

-Meld dere på og spill noe annet enn Stableford og glem poengberegningen! Her fra hull 6, Mandal GK

e første reglene kjente bare en spilleform - det vi i
dag kaller matchspill, også kjent som hullspill.
Matchspill består i at to spillere spiller mot
hverandre i henhold til regel 2 i regelboken–hull for hull.

Den totale score er absolutt uinteressant. Det eneste som betyr noe, er
hvilken spiller som vant flest hull. Man teller ikke antall slag, bare antall slag spillerne i mellom.

Bruk proshopen!

P

roshopen er ombygd og
modernisert i år. Håpet var
å skape en mer enhetlig
shop, med varer av høy kvalitet
og med kjente merker.

Vi satser i år på nye ting hva klær
og sko angår. Alle som har vært i
Danmark vet hva Abacus klær og
regntøy, og Ecco golfsko står for.
Nå behøver du ikke lenger dra
”over dammen”, for nå får du
varene hos oss til omregnet
samme pris som i Danmark når
kursen tas i betraktning. Abacus

10
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har moteriktige klær med moderne farger i god kvalitet.
Regntøyet er kjent som det beste
man får tak i, og fjærlett å ha på.
Ecco golfsko er kvalitetsvarer
med kvalitetsgaranti. Skoene er
ikke dyre, og koster fra kr. 1200,og oppover, garantert regnsikre
og vanntette og i mange lekre
farger. Ecco sko er de eneste
gjennomfargede sko og holder
dermed farge og fasong bedre. Vi
merker allerede at skoene er etterspurt og kjent for kvalitet, og
særdeles gode å gå i.

Hva golfutstyr angår, så fortsetter
vi vår Wilsonsukssess med nye
modeller. Vi tar også inn Ping
putters og drivers sammen med et
konkuransedyktig utvalg av golfballer og asserories av mange
slag.
Vår shop er et besøk verdt, sier
de som allerede har vært her.
Avlegg oss et besøk så får du se !

Tekst: Jan Bævre
Foto: o.e.

Også her kan en vinne mot en langt bedre spiller, da forskjellen i mottatte slag (spille handicap), fordeles etter handicap index slik at den
med høyest handicap får ekstra slag på de vanskeligste hullene.

Men les regel 2 og spill ikke matchspill som beste score på hullene etter slagspillreglene.
Se forøvrig internettsiden under golfklubben – regelforklaringer om
forskjeller mellom matchspill og slagspill.
Tekst: Egil Svenneby
Foto: o.e.

www.bedre.no

www.okonor.no

Regnskap og
rådgivning
Økonor Lindesnes
(Ruud Regnskap AS)
Tlf. 38 25 83 30
E-post: lindesnes@okonor.no

Vi er noe for den som vil noe
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Adresse:

Ti på Tee

Returadresse:
Mandal Golfklubb
Postboks 352
4503 Mandal

Åpningstider
PROshop og kantine
Fram til 30. april
1. mai - 20. juni
21. juni - 15. aug.
16. aug. - 15. okt.
16. okt. . 01. nov.

man - fre

lørdag

søndag

15 - 18
13 -16
13 -17
13 - 19
10 -16
11- 16
10 - 19
09 -17
10 -17
13 - 17
12 -16
12 -16
15 - 17 - eller etter behov

Ellers åpent én time før alle turneringer, unntatt onsdagsturneringene og dameturneringene på tirsdager

Helge Skaar - Hcp 10.6

Hvorfor spiller du golf?
Det er sosialt og man treffer
mange nye folk og det er kjempe gøy. Og ikke minst; jeg er
en konkurransemann som liker
å vinne!
Best/verst ved banen i
Mandal?
Det beste er at det nesten aldri
er ventetid for å komme ut på
banen. Det verste er de våte
områdene på banen, spesielt
greenen på hull 8 som delvis
er under vann i vått vær.
Hva ønsker du skal prioriteres videre ved golfanlegget?
Ingen tvil, ny drivingrange
Hyggeligste golfopplevelse?
Da jeg traff Janne for første
gang på golfbanen.

Redaksjon:

Oddbjørn Eikestøl, red.
Johan Kvelland
Einar Linkjeldal
Bjørn Bakke
Einar Slotten

Beste kølle i bagen?
7-jernet som går dit jeg peker.

Er du med på utstyrskarusellen?
Nei, men kjøper det jeg liker

Etiketten på banen i
Mandal?
Synes det er bra, men med en
ball med Jahn Heimtun er det
kanskje mulig vi burde ta en
oppfriskning av grønt-kort kurset.

Hvilken bane liker du best?
Viktig med 18 hull og da er det
Kvinesdal.

Golf i regnvær?
Nei, ikke frivillig.

Hole in one?
Yess, på hull 7 i Mandal.
Tekst og foto: BBA

Tips Vallerøffen!

Kontakt en av oss i redaksjonen, se liste nedenfor.
Neste nummer kommer etter sesongslutt til høsten.
I mellomtida henviser vi til vår hjemmeside for nyheter:
www.mandalgk.no.

God golfsesong!

Utgiver: Mandal Golfklubb, Postboks 352, 4503 Mandal
E-post: kontakt@mandalgk.no • Internett: www.mandalgk.no • Bankkonto: 6335 05 14 378
901 34 125
918 66 217
915 72 277
901 22 827
412 28 709

eikestol@online.no
2jek@online.no
e.link@online.no
bjorn@trygg.no
einarslo@online.no

Kontakt:

Daglig leder:
Pro.:
Greenkeeper:

Jan Bævre
Jarle Liland
Arild Nicolaisen

Spørsmål om banen, grønt kort, medlemskap osv.:

404 01 340
402 90 280
915 96 714

kontakt@mandalgk.no

