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Line Aas Damman: Ny administrativ leder
Medlemsmøte onsdag
11. november kl.18

Etter avtalt tid med ett år i
jobben som administrativ leder for Mandal Golfklubb
ønsker ikke Eva Kvelland å
fornye sitt engasjement i
klubben.

Det blir premieutdeling,
evaluering av årets sesong og
innspill om hva vi kan gjøre
bedre til neste år angående
kafé, åpningstider,
turneringer osv,
Kaffe og kake
Proshopen åpner kl. 17.00
Velkommen!

Hun bekrefter å ha hatt et
meget lærerik år i Mandal
Golfklubb hvor hun har truffet en mengde hyggelige og
positive mennesker som ikke
”bare” er medlemmer men
som også yter en masse av
sin fritid for å bygge klubben
videre. Eva pakker sin veske,
avslutter sin Master oppgave,
vurderer videre studier og
forblir inntil videre i området. Selv om stortingsplassen
glapp er ikke det politiske
engasjementet blitt mindre.
Vi takker henne for innsatsen
og ønsker henne lykke til videre, samtidig som vi håper å
se henne som golfspiller på
en av Sørlandets flotteste
golfbaner.

Dog forlater ikke Eva klubben helt før etterfølgeren,
Line Aas Damman, har fått
en viss opplæring. Alder spør
man ikke unge damer om,
men det røpes at de er av
samme årgang.
Line jobbet på
Kjøkkensenteret, men ble
permittert. Hun er gift, har to
barn og bor i Treheia ikke
langt unna banen. Har startet

Styret

Har du e-postadresse?

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.

Fra venstre: Line Aas Damman og Eva Kvelland

med grønt kort og blir forhåpentligvis under Jarle’s ledelse snart en habil golfspiller.
Hun skal som Eva jobbe to
dager i uka og konsentrerer
seg om å få grunnlaget for
neste års sponsorer på plass
samtidig som forberedelsene
til årsmøtet med de nødven-

dige oversikter må gjøres.
Hun er lutter øre og ønsker
gjerne innspill som hun kan
bringe videre til de respektive komiteer.

Tekst: Bjørn Bakke
Foto: Oddbjørn Eikestøl

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

Se Mandal Golfklubb på nettet: www.mandalgk.no

Formannens hjørne

Johan
Kvelland

Kjære alle medlemmer!

Alle opplever vi nå at sesongen
er litt på hell. Men selv om
temperaturen er på vei nedover,
håper vi at vinteren på den norske palmekysten gir oss mulighet til å fortsette å svinge køllene hele vinteren gjennom.

Driving rangen
Vi er mange som har ventet på
den nye driving rangen. Under
årets klubbmesterskap holdt vi
den åpen, og mange fikk forsøkt seg. Det var en flott opplevelse – helt uten ulykker på
hull 9! For at gressmatten skal
bli fin, er det nå viktig at rangen får ro resten av vinteren.
Fremdeles mangler det også
noe arbeid før den skal bli helt
klar. Stolper med nett skal settes opp for å skjerme hull 9, og
matter og skillevegger skal på
plass. Den nye gangstien fra
Langåsen og ned til golfklubbens anlegg er ferdig utført.
Skjermingen er god for de som
tar turen langs driving rangen
og ned til klubbhuset.

Treningsområde
for nærspill
Når det gjelder den eksisterende driving rangen, er den
planlagt å fungere som treningsområde for nærspill. Her
har vi planlagt tre greener med
varierende lengde. I tillegg ønsker vi å bygge en bunkers med
tilhørende green på ca. 10 meter. Det er laget en plantegning
for hele området som er oversendt NGF for vurdering og
eventuelle endringer.
Forhåpentligvis vil vi kunne
beholde spillemidlene fra den
gamle driving rangen, gjennom
at vi nå bygger et nytt nærspillsområde. Så fort tilbakemeldingen fra NGF kommer,
vil vi sende en søknad om dette
til Vest-Agder fylkeskommune.

Dugnad viktig
Det er mulig jeg gjentar meg
selv til det kjedsommelige.
Likevel sier jeg det igjen; dugnadsinnsats fra våre medlemmer er avgjørende for at klubben kan opprettholde dagens
aktivitet og tilbud. Klubben har
problemer med å få nok medlemmer til å stille opp når vi
ber om dugnadshjelp i løpet av
sesongen. Vi gjennomførte nylig en varetelling på en av byens dagligvarebutikker som en

del av en av de viktige sponsoravtalene vi har. Etter e-post til
400 medlemmer, måtte vi likevel slite for å få tak i de syv som
gjorde en flott jobb et par timer
en søndag i september! Jeg tror
vi alle ønsker å holde klubbens
aktivitet på et så høyest nivå
som mulig. For at det skal være
mulig, må vi alle bruke noen timer hver sesong på dugnad!

Grasrotandelen
Andre måter dere som medlemmer kan bidra til klubben på, er
gjennom å registrere Mandal
Golfklubb på deres spillekort.
Gjennom Grasrotandelen vil da
klubben få øremerket en andel
av det dere spiller for i Lotto
eller andre spill fra Norsk
Tipping. Som dere vet er sponsorinntektene avgjørende for
klubbens drift. Det er litt av
hvert å gjøre, og en stor jobb,
har Jarle gjort for å skaffe nye
samarbeidspartnere og støttespillere. Har noen av dere medlemmer tips eller kontakter som
kan bidra til å skaffe oss nye
sponsorer, er det bare å ta kontakt.

Fantastisk jobb!
Banemannskapet i Mandal
Golfklubb gjør en fantastisk
jobb! Det er vanskelig å finne
nok superlativer i beskrivelse av
banen. Både våre egne medlemmer og gjestespillere fra andre
klubber, er overveldende positive over hvor flott banen, og spesielt greenene er.

Asfalt på adkomstveien?
Når det gjelder adkomstveien
fra barnehagen og inn til parke-
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a) Ballen må spilles som den
ligger og sanden kan ikke
røres.
b) Du kan markere ballen din,
løfte og rengjøre den,
fjerne all sand som ble slått
over ballen og spillelinja
for deretter å plassere
ballen og spille videre uten
straff.
c) Han som slo fra bunkeren
kan fjerne sanden på din
ball.

b)
Du kan markere
ballen din, løfte og rengjøre den, fjerne all sand som
ble slått over ballen og
spillelinja for deretter å
plassere ballen og spille videre uten straff. Du har rett
på det leiet og den spillelinja du hadde når ballen
din kom til ro.
(Dec. 13-2/8.5.)

Egils regelnøtt:
Du slår ut først på hull 1 på
Valle. Du rekker nesten frem til
greenen, men ballen blir liggende på fairwayen mellom
greenen og bunkeren på høyre
side. Ballen til den som slår ut
etter deg havner i bunkeren
men lengre fra hullet enn din
ball. Da han slår seg ut av bunkeren følger det med mye sand
som legger seg over din ball.
Hva kan du gjøre med det?

ringsplassen ved klubbhuset, arbeides det fremdeles med å få
Mandal kommune med på en
løsning der vi kan dele på utgiftene til asfaltering. Dette er
fremdeles ikke i mål, men vi håper på en snarlig løsning.

Tap av rangeballer
Som tidligere opplyst, sliter
klubben med tap av en stor
mengde range-baller gjennom
sesongen. Disse ballene har ingen verdi for de som har tatt dem
med seg, og vi håper at medlemmene kan spre denne informasjonen.

Proshoppen
Når det gjelder proshopen har
salget denne sesongen vært lavere enn forventet. Kanskje har
vi hatt for mye varer. Kanskje
har vi hatt for mange dyre produkter. Uansett må vi til neste
års butikk forsøke å finne noen
andre løsninger, som gjør at det
i større grad blir lønnsomt å
opprettholde proshop-tilbudet.
Kafédriften har i år gått en del
bedre enn forventet, og jeg vil
takke alle dere som har hatt
”sommerjobb” der! Kafeen er et
rent servicetilbud til medlemmene, og gir alt i alt ingen inntekter til klubben. At driften har
vært bedre i år enn i fjor, er likevel veldig positivt. Klubbens
økonomi er stram og også budsjettet for 2010, som skal behandles på årsmøtet på nyåret,
vil måtte bli nøkternt.

Tilbudet bør
opprettholdes
Mange klubber i Norge må redusere det totale tilbudet på
grunn av dårlig økonomi. Vi i
Mandal Golfklubb vil strekke
oss langt for å også neste sesong
opprettholde det tilbudet vi har
nå. Det fordrer at vi spiller på
lag – både ansatte, tillitsvalgte
og medlemmer. Som dere vil se
et annet sted i denne utgaven av
Vallerøffen, har det skjedd endringer i administrasjonen, og
jeg vil ønske Line velkommen
til klubben som ny administrasjonsleder.

Takk til dere alle for en fantastisk sesong. Jeg håper flest mulig blir med oss også ut over i
høst- og vintermånedene som
kommer. I Mandal spiller vi golf
hele året!

Turneringsresultater MGK 2009

LINDESNES AVIS VÅRSLEPPET:

Herrer:
Simen Jørgensen
Øyvind Torsøe
Trond Jaabæk

38 p
38 p
36 p

Damer:
1. Mette Erklev
2. Anne Rita Meberg
3. Aud Tove Egeli

41 p
34 p
30 p

FLAGGTURNERING LYNGDAL OPEN:

Herrer:
Trond Jaabæk
Simen Jørgensen
Joakim Bredesen

Damer:
1. Liss M. Lindstrand
2. Turid Røksland
3. Aud Tove Egeli

KVALIFISERING TIL NORDEA PAIRS:

Svein Sivertsen
Turid Røksland
Arnt Terje Udøy

– Hugo Langeland
– Torbjørn Røksland43 p
– Reidar Upsaker

43 p

41 p

PINK CUP / WILSON MIDTSOMMER SCRAMBLE

1. Kirsti Langeland, Hugo Langeland, Lill Sivertsen og Svein Sivertsen
2. Arnar Egeland, Unni Egeland, Turid Fyksen og Sigmund Løvåsdal
3. Lars Klev, Adine Klev, Trond Blørstad og Monica Blørstad

DN GOLFEN

Klasse A:
Lavik / Røisland
-3
Skaar / Skårdal
-2
Strand / Hodnemyr +1
Klasse C:
Pedersen / Andersen
Tysil / Kristiansen
Egedal / Ås

KJETTINGEN OPEN:

Herrer:
Jonny E. Fævelen 38 p
Willy Skårdal
37 p
Arnar M. Egeland 37 p

SKALLDYR OPEN:
Damer / Herrer:
1. Arnt Terje Udøy
-3
2. Torbjørn Røksland -1
3. Willy Skårdal
+1

Herrer:
Nils Henrik Ranudd
Bjørn Helge Ytredal
Steinar Bråten

Klasse B:
1. Meberg / Sire
2. Røksland / Røksland
3. Udøy / Upsaker

40 p
39 p
38 p

34 p
23 p
DNS

32 p
31 p
31 p

Damer:
1. Turid Røksland
2. Adine Klev
3. Anne Grete Mjåland

37 p
32 p
30 p

39 p
32 p
31 p

Herrer Junior:
1. Joachim Bredesen

DNF

Herrer:
1. Jørgen Hestås
2. Ole Kristian Lohnaas
3. Jarle Liland

+24
+27
+30

Herrer senior:
1. Helge Skaar
2. Kjell Røisland
3. Sigmund Skårdal

+34
+40
+52

Herrer eldre senior:
1. Svein Egil Sivertsen
2. Olav Brådland

+60
+84

46 p
40 p
39 p

Hvis noen ønsker et opphold i medlemskapet eller ønsker å
melde seg ut, må dette gjøres før 31.12. Dette i følge
N.G.F sine regler

Klubbmester damer: Turid
Damer Junior:
1. Adine Louise Klev +84

Damer:
1. Turid Røksland
2. Sara Amborn
3. Aud Tove Egeli

+39
+40
+49

Damer Senior:
1. Anne Rita Meberg +69
Damer eldre senior:
1. Gunnhild Brådland +92

SR-BANK SCRAMBLE:

1. Anne Rita Meberg, Lillian Bjørkhaug, Oddbjørn Breland og Sigmund
Løvåsdal
2. Karsten Skårdal, Odd Bjørnsgaard-Andersen og Øystein Hareide
3. Aud Tove Egeli, Steinar Vatnedal, Espen Ekornrød og Trine Mjåland

Hr. REDAKTØR NEGLEBITEREN:
38 p
33 p
32 p

Damer:
1. Anne Grete Mjåland
2. Anne Rita Meberg
3. Britt Rigmor Andersen

G-SPORT ONSDAGSTURNERINGEN:

Damer / Herrer slagspill netto:
1. Arnt Terje Udøy
33,89 slag
2. Karsten Skårdal
34,00 slag
3. Simen S. Jørgensen 34,11 slag

BEDRIFTSCUP:

27 p
26 p
25 p

Damer / Herrer stableford:
1. Arnar M. Egeland 165 p
2. Turid Røksland
159 p
3. Terje Gabrielsen 149 p

1. Lindesnes Avis:
- Per Henrik Didriksen, Jørgen Hestås
2. Lindesnes ungdomsskole: - Paula O. Pedersen, Britt Rigmor
Andersen

SWECO MATCH PLAY:

REMA 1000 - BEST MARRIED LOVERS:

Melding fra styret

Klubbmester herrer: Jørgen Hestås
Røksland

Herrer:
1. Sondre L. Monan
2. Oddbjørn Breland
3. Joar Fasseland

Damer:
1. Anne Rita Meberg
2. Aud Tove Egeli
3. Wenche M. Rinden

Asbjørn Wetrhus og Ingunn Pallesen
Øystein Hareide og Irene Lunde
Steinar Vatnedal og Anne Grete Mjåland

KLUBBMESTERSKAPET:

Herrer:
1. Arnt Terje Udøy
2. Torbjørn Røksland

Damer:
1. Turid Røksland
2. Bente S. Jonassen

Klubbkamp: Kvinesdal - Mandal

Vinner: Kvinesdal

Bykamp: Mandal - Kristiansand

Vinner: Mandal

Fullstendige resultatliste se www.mandalgk.no
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Damegruppas aktiviteter i 2009

T

Mandal golfklubbs damer besøkte Kristiansand golfklubb i mai og her er turneringens premierte
spillere. Øverst fra venstre Anne Rita Meberg, Anne Kaupang, Signe Rysstad, Lillian Bjørkhaug
(lotterivinner). Nederst fra venstre Alise Britt Bjørgum, Turid Røksland og Anne Grethe Mjåland

Vinneren av “Jentesleppet”, Siv Himtun

irsdagen er damenes dag og nåde den
som ikke respekterer dette. Da spilles
det en 9 hulls golfrunde som avsluttes
med hyggelig samvær på klubbhuset med
damer i alle aldre. Et lite tilbakeblikk etter
avsluttet sesong forteller om en jevn og vellykket sesong som startet 4. mai med 20
ivrige damer som ivret etter å komme i gang.
Allerede 19. mai var de i gang med årets
første turnering ”Jentesleppet” som ble vunnet av Siv Heimtun som også fikk et napp i
den flotte pokalen.

Damegruppene i Kristiansand, Bjaavann og
Mandal har lenge samarbeidet med å besøke
hverandre, spille en runde og avslutte i klubbhuset med litt å bite i. Den 26. mai var de i
Kristiansand hvor Else Britt Seland Bjørgum
fra Kristiansand vant med Anne Rita Meberg
på andre plass. En junikveld på Bjaavann
renset Mariann Tørressen premiebordet som
beste spiller stod for den lengste driven og
kom nærmest hullet! Gjenvisitt fra
Kristiansand uken etter hvor Paula O.
Pedersen ble beste dame. Som avslutning før
sommerferien ble det forsøkt en Texas
Sramble-turnering som ble vellykket og vil
bli gjentatt. I august kom damene fra
Bjaavann på besøk hvor Britt Andersen tok
seg av premietoppen. Også i år ble det
arrangert kostymegolf som var omdøpt til pyjamasgolf. En festelig dag i uvant antrekk på
banen som ble avsluttet med sosialt samvær

4
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Golftur til Kvinesdal GK

med is og kaffe på klubbhuset.
Kanonstemning.

Årets høydepunkt i år som i fjor. Golfturen
med overnatting. I fjor var det Kragerø
Golfklubb som fikk gjennomgå. Fullt i år og
dermed bar det i vesterled. Kvinesdal ble spilt
to ganger med fest på Utsikten Hotell lørdag
kveld. Det ble en kjempefin tur med kremen
av damer fra Mandal Golfklubb. Neste år blir
det søkt et nytt reisemål. Bli med du også.
Det blir tur med stor T.

Siste damedag i sesongen ble en Texas
scramble-turnering med sosial avslutning i

klubbhuset. Denne gangen gikk seieren til
Jenny Simu og Åse Olsen. Etterfølgende
samling på klubbhuset evaluerte og oppsummerte årets sesong.

Siv Heimtun og Mariann Tørressen takker av
i damekommiteen etter to år. De to nye
damene i komiteen blir Bente Jonassen og
Jenny Simu. Dette gjør valgkomiteens arbeid
lettere og burde være et eksempel til andre
komiteer hvordan etterveksten skal gjøres.
Meget bra kjære damer og takk for i år..
Bjørn Bakke

STØTT SPONSORENE VÅRE!

Novembersol
og rimfrost
Hull 9, Mandal GK
Foto: o.e.

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

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

Torjusheigata 9, 4514 Mandal
Tlf. 38 27 15 60 - FAks 38 26 47 35
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En golfopplevelse...

2001 - Turen gikk til Bankok – og
videre til Hua Hin – til mange
Mandalitters golfparadis, var jeg blitt
fortalt – og det forstår jeg !

Svært rimelig - fin-fine baner og drømmemat. ”Chilicrabs” !!!!
Vi ble der en uke, og via famliebesøk i
Singapoor kom vi til Bintan Lagoon Golf
Resourt noen kilometer inne i Indonesia
- hvor MIN opplevelse fant sted!!
Et fantastisk og lukseriøst sted med to
golfbaner som jeg bare trodde fantes i
”drømmeland”.

Runden på ” Ian Baker Finch Woodland
Course” ble imidlertid DEN opplevelsen. På flere måter! Det var varmt. Vi
ble hentet ved resepsjonen og kjørt til banen.. Varmt og litt fuktig.

Fantastisk klubbhus med ALLE faciliteter. Kjøpte greenfee (og paraply med UVfilter innebygget !!) og fikk egen bil med
caddy – nydelige unge jenter med smil
som aldri forlot ansiktene! Og banen var
en drøm!! En gartner pr hull – minst! Et
blomstrende paradis - som INNBØD til
godt spill!! Selvtilliten var på topp!!
Driveren min var imidlertid i dårlig form
- og plasserte allerede på første utslag ballen ubehagelig nær en gartner som (med
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rette) trodde seg i særdeles trygg posisjon.
Min smilende caddy ga meg et bredt smil
og utbrøt ”long drive, sir”, mens hun fylte
Tee-skaden med sand hun hentet i bilen.

Etter at hun underveis hadde hentet en del
spader i samme øyemed – gikk hun over
til å følge meg med så vel golfbaggen min
SOM - en fylt spade. Det sparte hun
mye tid på, for mine bidrag til thailandsk
jordbruk ga seg IKKE. Men ikke en
eneste av mine svinger ble kommentert
med noe som ikke begynte på ”good ……
sir ” - og det EKTE vennlige smilet.
Da jeg underveis mot et hull hadde et nydelig vannhinder et stykke til venstre for
meg – og grepet glapp i en overmodig
sving mot greenen vel 100 meter unna –
og kølla og gjorde en stor bue langt ut i
dammen, smilte damen atter en gang
vennlig til meg – og utbrøt: ”Not deep,
sir” – og der så jeg sannelig litt av skaftet
på kølla stikke opp av vannet!! Kanskje
gledet hun seg over at hun IKKE måtte
fylle grøft etter meg . Jeg hadde toppet
ballen og sendt den flatt inn i et blomsterbed – denne gangen UTEN gartner inni.
Flaks må en ha – også på golfbanen! At
en ung medspiller ble våt til skrittet er det
aller minste!!
Fra denne minneverdige golfrunden husker jeg heldigvis aller best min nydelige

caddy – som jeg imidlertid IKKE kan
huske øyefargen på. Kanskje skyldes det
at jeg klokelig hadde unngått øyekontakt
allerede etter første utslag.
Også da jeg etter avsluttet runde forestrakk henne med et - kanskje - VEL rikelig tips.

”Welcome back, sir” var hennes smilende
avskjedsord!!

Jeg har ikke glemt den golfopplevelsen –
ennå. At jeg heller ikke kommer til å gjøre det, sørger nok mine overveldede medspillere for, ettersom i hvert fall EN nok
vil leve lenger enn meg!

Men - ALDRI så galt det ikke er godt
for noe:
Denne golfopplevelsen ligger som et varig og trygt GRUNNLAG for det jeg føler
når jeg har gått en ekstra svak golfrunde:
Den ble i alle fall MYE bedre enn runden
på Bintan Lagoons ”Woodland Cource”!!
Eller som Jens den store ville sagt det:
Det er godt å ha en trygg plattform å stå
på!!

einar S

Antall greenfeespillere fordelt på måneder
ved Steinar Vatnedal

E

Nytt fra Juniorkomiteen

n telefon fra valgkomiteen om å
lede juniorgruppa, litt nøling og vi
hadde etter generalforsamlingen en
ny leder, Lars Rudolf Klev, av juniorene i
Mandal Golfklubb. En meget viktig jobb i
klubben for å få de nye, unge spillerne
fram og ut i turneringer.

Hva skulle han gjøre og hvilke oppgaver
var han pålagt? Ledelsen av klubben og
eventuelle retningslinjer var totalt fraværende. Er ledelsen for svak og gjelder dette også for de andre komiteene, spør Lars.
Selv har han den innstillingen at blir han
valgt inn i noe, så skal det også skje noe,
en videre utvikling av det den forrige komiteen avsluttet.

Juniorgruppa er nå delt opp i 4 klasser ut
fra dyktighet. Først 5 grupper, men jentegruppa falt dessverre ut på grunn av dårlig frammøte. De er nå inne blant de andre. Stor stas med knøttegruppa med opptil 15 entusiastiske golfere fra 5 til 10 år
på trening hver torsdag hvor Jarle også bidrar med sine kunnskaper. Entusiasmen
og søknad på rett plass gir nå økonomisk
tilskudd fra Golfforbundet til dette arbeidet.

Forsøket med å dra i gang en satsningsgruppe for de beste hvor det virkelig skulle satses med trening og turneringer, falt
litt i fisk. Kampen mot fotball, håndball
og friidrett ble igjen et tema. Her har vi
ikke gitt opp, sier Lars. Full fart neste år.
Husk at klubben kan profileres utad via
gode juniorspillere, men klubbens ledelse
må også være med på å satse.

Klubbmesterskapet ble en stor skuffelse
for juniorgruppa. Hvor ble de av? Det
kunne kun registreres en junior som fullførte og det var Adine Louise Klev som
vant dame junior. Burde de arrangeres et
eget mesterskap for juniorene?

Neste års mål er å få flere spillere med på
de forskjellige Agder Tours og fortsette
det påbegynte arbeidet. Skal man virkelig
bli god må man starte før fylte 10 år, sier
Lars. Litt betuttet avsluttes intervjuet med
en golfspiller som startet rett før han ble
50…
Bjørn Bakke

Lars Rudolf Klev
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Glimt
fra
seniorturen til
Jæren,

august 2009

God aktivitet
i seniorgruppa!

Fra tidlig i mai til sent i september har seniorgruppa vært i
aktivitet. Det har vært jevnt frammøte med 10- 15 spillere
hver torsdag, med unntak av i juli. Kun én gang ble spillingen
avlyst på grunn av striregn.

Overnattingsturen til Jæren og Bryne ble avviklet i begynnelsen av august. På hjemveien prøvde flere spillere seg på
Egersund golfklubbs bane. Det var vakre omgivelser med alle
lyngheiene og mye vann i spill!
Høstalvåret ble avsluttet med pizza og marsipankake etter
golfrunden.

Til neste år håper styret selvsagt på enda bedre oppslutning.
Vi har det svært hyggelig både i spill og under matpausen
etterpå!
Øverst fra miniturneringen i hagen utenfor hotellet. Fra v. bak Svein
Siverstsen, Roar Christensen, Raymond Birkeland og Anna Eikestøl. foran
Lilli Sivertsen. Midten til høyre Anne-Brit Medby og Sigmund Løvåsdal.
Nederst til venstre: Roar Christensen og Mia Spang. Foto: o.e.
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Styret har dette året vært Knut Arntsen (leder), Arnar Egeland
og Anna Eikestøl.
Anna Eikestøl

Bruk oss når det gjelder:







Byggevarer
Trelast
Kjøkken
Garderobe
Bad m.m.

Gismerøyveien 91, 4515 Mandal
Telefon 38 27 91 91

Lokalavisen
er med
HOVEDSPONSOR

Golfminner fra Himmerland i Danmark er gode å ta med seg inn i høstmørket.
Her et fint knippe mandalspillere under fellesturen i mai 2009
Foto: o.e.
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Mange julegaver i PROshoppen!
Lenge siden du har
besøkt PROshoppen?
I forhold til butikker i mange
andre golfklubber har Jarle i
butikken til Mandal GK et utmerket assortement av klær,
sko, køller og annet som en
golfer har bruk for.

At mange varer nå selges ut
med betydelige rabatter, gjør
at det i høy grad kan lønne
seg å avlegge PROshoppen et
besøk.

-Julegaver?

Jarle stiller opp med både køller og klær og er lutter velvillig
til å anbefale både det ene og
andre som julegave. Han anbefaler luer, votter, vintergenser, treningsballer, puttematter
og mye annet.
Kanskje du burde avtale et besøk i butikken nå før den travle juletid...
Tekst og foto: Anna Eikestøl

Jarle forbereder allerede nye tilbud til neste golfsesong
- Protimer nå i vinter?

- Ja, det er mulig etter avtale.
Vinteren kan gi anledning til å
trene fysikk, tøye og trene opp
styrke.

-Hva med “Juleflesket”?

-Hmm! Avfetting er noe jeg
trenger selv etter en litt for
slapp diett de siste månedene
(eller kanskje år!!).
Putting inne er fornuftig, og
husk at banen er stort sett
oppe hele vinteren!
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-Ellers planer for 2010?

- Ja, jeg har mange. Jeg vil
sette opp flere temakurs. Dette
har jeg forsømt denne sesongen.

- Noen grupper du vil
satse spesielt på?

- Knøttetrening! Denne sesongen har jeg hatt opptil 20
barn under 12 år på trening.
Jeg vil bruke vinteren på å utvikle meg selv som trener. Det
består i å lese seg opp og lage
nye kurs og treningsopplegg.
Jeg gleder meg til neste år! Da
håper jeg også at ennå flere vil
ta en eller flere timer med
meg!
Tekst og foto: Anna Eikestøl

Det kan vente mange flotte
opplevelser på golfbanen i
Mandal i vinter...
Følg med på hjemmesida til
klubben om når banen er
åpen.

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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B

Adresse:

Returadresse:
Mandal Golfklubb
Postboks 352
4503 Mandal

Ti på Tee
Beste kølle i bagen?
Putteren, siste 18 hull`s runde hadde jeg 28 putt. Ellers
pleier jeg å sette de køllene som går dårlig i skapet, så
kan de stå der en stund å skamme seg.

Er du med på utstyrskarusellen?
Nei, men man burde kanskje for å støtte opp om proshopen.

Steinar på St. Andrews

Ti på Tee – Steinar Vatnedal (Hcp 14,1)
Hvorfor spiller du golf?
Fordi det er kjempegøy, utfordrene og for å holde meg i
form. Pluss alle de hyggelige medlemmene og greenfeespillerene jeg møter.

Best/verst ved banen i Mandal?
Det beste er at man kan reise ned på banen og gå rett ut
for å spille.

Etiketten på banen i Mandal?
Forholdsvis bra, men vi kan bli bedre til å legge tilbake
torv og reparere nedslagsmerker på greenene. Jeg har
også merket meg at det er en del som tar fullstendige prøve sving på tee så torva spruter, dette er ikke god etikette
og må ikke forekomme.
Hvilken bane liker du best?
Stavanger og Bjaavann Golfbane, men det er alltid godt å
komme hjem igjen til Mandal.
Golf i regnvær?
Er ikke glad i det, men må man, så må man.

Hole in one?
3 ganger, Hull 5, 1995, hull 7, 2000, hull 2, 2004

TEKST: BJØRN BAKKE
FOTO: PRIVAT

Hva ønsker du skal prioriteres
videre ved golfanlegget?
Det må være å oppgradere teene, rette dem opp og få
vann på alle. Ellers synes jeg banen i år har vært kjempefin. Det skal også bli greit når vi får den nye drivingrangen
og nærspill området i drift.

Hyggeligste golfopplevelse?
Turen til St. Andrews i 2004, det var en fantastisk opplevelse og det unner jeg alle. Så nå skjønner jeg hvilken
opplevelse muslimene har når de kommer til Mekka.
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Kontakt:

Formann
Johan Kvelland
918 66 217
Adm.leder
Line Aas Damman
917 65 870
Pro.:
Jarle Liland
402 90 280
Greenkeeper:
Arild Nicolaisen
915 96 714
Spørsmål om banen, grønt kort, medlemskap osv.: kontakt@mandalgk.no

