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California, USA

Simen Steinstad Jørgensen
er kun 17 år, og på et vis
kan man si at han er relativt
fersk innen golfidretten. Men
unggutten som nylig ble
klubbmester har spilt mye,
og opplevd mer enn mange
som er mye eldre enn ham.
Da vi spurte om Simen hadde en golfopplevelse han
husker spesielt godt, svarte
han kontant. Det er liten tvil
om at den unge golfspilleren
gløder for sporten når han
forteller om de 14 dagene
han var i USA påsken for
godt og vel 2 år siden. Han
hadde da kun spilt golf i omtrent 1 år, men dette har
hurtig utviklet seg til en lidenskap.

Simen i Calefornia. Foto: Privat

- Vi spilte på flere baner i
California, men det var spesielt en bane som jeg hus-

En golfopplevelse
ker ekstra godt. Det var en
privatbane som heter Santa
Lucia Preserve som svogeren min fikset oss inn på
gjennom venner av foreldrene hans. Banen lå på en
plass som tidligere var et indianerreservat, så banen
var bygd opp i ekte “indianer”-stil. Alt var gjennomført.
Rundt på banen var det små
hus i denne stilen hvor det
stod forskjellig typer mat.

- Det begynte egentlig med
at mamma måtte skifte bukser, fordi olabukser var overhodet ikke lov å gå i, selv
om hun bare skulle se på.
og da vi kom til drivingrangen, så fikk vi utdelt pro v1baller, det er vel de dyreste
ballene man kan spille med.
Og da vi ble spurt om vi ville
ha bil eller tralle, selv om de
andre valgte tralle, så ville
jeg selvsagt ha bil, smiler
Simen, som da synes han
hadde fått en god start på
dagen. Men det sluttet ikke
der.

- Da vi gikk rundt på banen,
så var det folk som vasket
køllene våre, og det samme
skjedde med en gang vi satte dem fra oss. Det var noe
helt annet hva jeg er vant til.
For de som vil spille fritt der
i et år, kostet det én million
kroner. Så vi var ganske heldige som kjente noen som
kunne ordne oss inn.

- Kø var det ingenting av på
banen, vi ble likevel ropt opp

Simen i dag. Foto: Oddbjørn Eikestøl

når vi skulle slå ut. Men da
en av oss skulle slå ut, stod
det gartnere rundt omkring
på banen. Vi følte oss ikke
helt komfortable med å slå
da de var der, men da vi komenterte dette, fikk vi beskjed om at “de har jo
hjelm”, ler Simen.

Den unge klubbmesteren
husker at selve golfrunden
ikke gikk optimalt, men at
opplevelsen blir sittende i en
stund, er det liten tvil om. De
14 dagene de var avsted
fikk han virkelig trent med
golfkøllene. De spilte på fire
forskjellige baner og noen
av dem flere ganger også.

Nå ser han frem til ny tur
neste påske, der han håper
å få mer spilletid på Santa
Lucia Preserve. Sist han var
der hadde han kun spilt golf
i ett år. Siden den gang har
handicap’et rast nedover, og
med ihvertfall fem treningsøkter i uken, så vil sannsynligvis runden bli bedre enn
sist han var der.
Interesserte kan gå inn på

http://www.santaluciapreserve.
com for mer informasjon og

bilder.

Av Jonas Leyre Amstrup

Se Mandal Golfklubb på nettet: www.mandalgk.no

Formannens hjørne

EKSTRAORDINÆRT
ÅRSMØTE I GOLFKLUBBEN

Johan
Kvelland

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte
og klubbkveld med utdeling av premier

Kjære alle medlemmer!

En ny sesong er på hell. Føler at
det går så alt for fort, muligens
går tiden fortere når man
blir godt voksne, eller er det
bare noe man føler?
Som kjent begynte sesongen
langt ut på våren, håper at det er
grunnen til at jeg føler at
sesongen har vært kort.

onsdag 3. november kl. 18.00
i klubbhuset

Sakspapirer blir tilgjengelig på klubbhuset og
på vår hjemmeside 14 dager før møtet.

Vel møtt!
Styret

 For å begrense golfspillingen, spiller jeg kun på dager
med d.

 Soffi og Margrethe satt på klubbterrassen og snakket om reiser: Fore!
Jeg gidder ikke å reise med min
mann mer, sist inviterte han meg til
Det Hellige land og det var skikkelig
kjedelig!, sier Soffi. Margrethe: -Det
forstår jeg ikke. Midt-Østen er da et
interessant område! Soffi: -Hvem snakker om Midt-Østen, jeg ble dradd
med til St. Andrews!

 -Jeg blir stadig bedre. I går trengte jeg bare ett slag for å treffe ballen.
 En veldig tykk mann fikk beskjed av legen om å trimme litt. Legen
anbefalte golf. -Men det har jeg prøvd, klaget pasienten, det går ikke, for
om jeg legger ballen der jeg kan slå den, så kan jeg ikke se den. Legger
jeg den der jeg kan se den, så kan jeg ikke slå den.

Egils regelnøtt 02-10
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d)

Slaget annuleres og må
slås om igjen, uten straff.

Ballen skal legges i
koppen da den nå ligger i
en flyttbar hindring.

Svar:

2

Ballen skal tas ut og
plasseres på hullkanten.

c)

Ballen skal plasseres der
den ville ha stoppet
dersom den ikke ble
liggende i flagget.

a)

a)

b)

Ballen skal tas ut og
plasseres på hullkanten. (Dec. 17/6.)

Etter en
lang periode med
mye vind
har flaggene på
noen av hullene blitt revet i
stykker. Ved innspill fra fairwayen til greenen lander ballen
i flagget som har hengt seg opp
i toppen av flaggstanga og ballen blir liggende i flagget. Hva
skal en gjøre nå?

For å begynne med bygningene
har dette fungert bra, spesielt
med tanke på den vannskaden
som vi hadde før jul. Alt er reparert og ordnet. Vedrørende
oppgjør fra SpareBank 1
Forsikring har dette vært meget
bra.
Når det gjelder utleie av bokser
for golfbagger, ser det ut til at
alle er bortleid.
I forbindelse med at Jarle har
overtatt kafè og proshop, ser
dette ut til å fungere bra.
2011 vil bli på samme måte
driftet med Jarles eget firma.

Line Aas Damman har sagt opp
sin stilling som administrasjonsleder fra 1. november.
Grunnen er at Line har begynt
på en 3 års utdannelse ved UiA,
og da følte hun at dette ble litt
for mye.

Det har vært diskutert om vi
skulle ansatte en annen person,
muligens på timebasis. Vi har
snakket med noen personer om
dette, men å finne den rette personen er ikke lett, sannsynligvis
vil vi prøve å drifte kontoret
selv gjennom vinteren og så
forsøke om vi kan få ansatt en
person til våren.
Personen som eventuelt skal
overta etter Eva og Line må
kunne en del data og være i besittelse av god orden og system

i sine sysaker, som det heter.
Hvis noen har et tips er det bare
å henvende seg til meg.

Som kjent skal vi ha et ekstraordinert årsmøte primo november med følgende saksliste:
Handlingsplan og gjennomgang
av styre/komiteer. Etter dette
ekstraordinere årsmøte vil det
bli premie utdeling for årets
turneringer.
Når det gjelder Statens
Vegvesen, har vi i skrivende
stund ikke fått noen avklaring.
Fra golfklubbens side har vi
ikke tenkt å slippe denne saken.

Når det gjelder økonomien i
klubben har vi ikke full oversikt
ennå, men det ser noenlunde
bra ut. Vi får bare håpe på det
beste; at når vi kommer til nytt
år, har vi blå tall.
Klubbens økonomi er som kjent
mye avhengig av sponsormidlene. Når det gjelder kontakt
med potensielle sponsorer, er
det ganske mye de respektive
medlemmene kan gjøre.
Vi håper at dere som medlemmer vil gjøre et framstøt mot de
firmaer som dere kjenner. Det
som er viktig er at dere er med
som døråpnere Det formelle
kan vi gjøre fra klubbens side.
Så får vi bare håpe at vi slipper
for mye snø utover høsten og at
vi kan spille gjennom hele vinteren.
Jeg vil med dette ønske alle en
fin høst og en tidlig vår.

TURNERINGSRESULTATER • MANDAL GK 2010
LINDESNES AVIS VÅRSLEPPET
Herrer:
1. Ove Vinningsland
2. Oddbjørn Breland
3. Einar Skårdal

38 p
37 p
36 p

Damer:
1. Anne-Grete Nøding
2. Turid Røksland
3. Wenke Nome

FLAGGTURNERING LYNGDAL OPEN
Herrer:
1. Willy Skårdal
2. Rune Halvorsen
3. Vegard Aanensen

Damer:
1. Turid Røksland
2. Anne Grete Mjåland
3. Anne Rita Meberg

KVALIFISERING TIL NORDEA PAIRS
1. Sondre Monan
2. Kurt Andersen
3. Trond Jaabæk

– Jørgen Hestås
– Knut Arntsen
– Helge Skaar

PINK CUP /
WILSON MIDTSOMMER SCRAMBLE
1. Tove Egeli, Aslak Egeli,
Karsten Skårdal og Sigmund Skårdal.
2. Willy Skårdal,
Rune Halvorsen og Bernt W. Egeland.
3. Berit Vass, Steve Vass,
Kjartan Lavik og Kjell Røisland. 45 p

DN GOLFEN

Klasse A:
1. Kjartan Lavik
2. Simen Jørgensen
3. Lars R. Klev
Klasse B:
1. Trond Blørstad
2. Janne K. Sire
3. Mette Erklev

42 p
39 p
38 p

51 p
46 p

61 slag
63 slag
64 slag

– Jan Roald Ruud
– Siv J. Heimtun
– Randi L. Kåsa

37 p
37 p
35 p

Herrer:
1. Einar T. Skarpaas
2. Einar Skårdal
3. Harald B. Sævik

37 p
36 p
36 p

Damer / Herrer:
1.Willy Skårdal
2.Reidar Upsaker
3.Sigmund Skårdal

67 slag
70 slag
71 slag

SKALLDYR OPEN

32 p
31 p
31 p

Damer:
1. Turid Røksland
2. Paula O. Pedersen
3. Irene Lunde

Klubbmester herrer: Simen Jørgensen
Klubbmester damer: Aud Tove Egeli
Herrer Junior:
1. Simen Jørgensen
Herrer:
1. Jørgen Hestås
2. Gunnar Førsund
2. Arnt Terje Udøy

– Kjell Røisland
– Rune Halvorsen
– Adine L. Klev

KJETTINGEN OPEN

Herrer:
1.Håvard D. Bøhn
2.Paul K. Brandsvoll
3.Henrik Hasselstrøm

38 p
31 p
29 p

KLUBBMESTERSKAPET

34 p
33 p
33 p

Herrer senior:
1. Miguel E. Ardiles
2. Kjell Røisland
3. Helge Skaar

Herrer eldre senior:
1.Svein Egil Sivertsen
2. Raymond Birkeland
3.Arnar M. Egeland

+24
+26
+30
+30
+45
+46
+57
+57
+61
+66

Damer Junior:
Ingen deltagere

Damer:
1. Aud Tove Egeli
2. Turid Røksland
3. Paula O. Pedersen
Damer Senior:
1. Anne Rita Meberg
2. Wenke Nome
3. Evelyn Egedal

Damer eldre senior:
1. Anne-Grete Nøding

SR-BANK SCRAMBLE

1. Rune Halvorsen, Jan Nielsen,
Ivar Kristiansen og Reidar Upsaker
2. Aud Tove Egeli, Steinar Vatnedal,
Arild S. Medby og Inge Tysil
3. Paula Pedersen, Helge Pedersen,
Espen Ekornrød og Leif Selander

1. Torbjørn Røksland og Turid Røksland
2. Hugo Jan Langeland og Kirsti Langeland
3. Asbjørn Wetrhus og Ingunn Pallesen

38 p
38 p
38 p

+68

66 slag
67 slag

Damer:
1. Anne-Grete Nøding
2. Turid Røksland

JPT-touren

1. Simen Jørgensen
2. Mikael Tørnqvist
3. Jørgen Hestås

F.v. Mikael Tørnqvist,
Simen Jørgensen og
Jørgen Hestås

Damer:
1. Anne Grete Mjåland 33 p
2. Irene Lunde
30 p
3. Anne-Grete Nøding 27 p

REMA 1000 - BEST MARRIED LOVERS

+75
+78
+102

63 slag

SWECO MATCH PLAY
Herrer:
Arnt Terje Udøy
Rune Halvorsen

+60
+65
+66

Onsdagsturneringen
Slagspill hcp - 18,4:
1. Simen Jørgensen
2. Rune Halvorsen
3. Arnt Terje Udøy

Stableford 18,5 -:
1. Turid Røksland
2. Reidar Upsaker
3. Anne Grete Mjåland

32,22
32.89
33,44

170 p.
169 p.
164 p.

- Neglebiteren avlyst på grunn av regn
- Klubbkamp: Mandal - Kvinesdal Vinner: Mandal
- Bykamp: Kristiansand - Mandal Vinner: Kristiansand
Foran Best Married 2010.

Fullstendige resultatliste, se www.mandalgk.no
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God aktivitet i Seniorgolfen!

S

iste torsdag i september avsluttet seniorene med sosial “Texas” og hyggelig avslutning med fiskesuppe, is og kaffe. Og
premier til alle, stort lotteri og blomster til Bea.

Anna leser opp flightene en seniortorsdag i juni 2010

Vi har hatt en bra sesong med god oppslutning
og jevnt frammøte på mellom 15 og 20 spillere.

Høstsesongen startet med tur til Egersund med
23 deltakere. Første dagen spilte vi på
Maurholen Golfpark, en naturskjønn bane, men
vanskelig for en som ikke mestrer de lange utslagene!
Vi hadde hyggelig opphold og overnatting på
Grand Hotell med sosialt samvær og premiering til alle spillerne. Værgudene var ikke helt
på vår side og vi som hadde satset på Ogna
golfpark neste dag nøyde oss med 9 hull.

Det smaker med jordbær etter runden!

Vi håper at flere bestemmer seg for å prøve
seg på Seniorgolfen når ny sesong starter til
våren. For øvrig har vel de fleste planer om å ta
sine runder på Valle så lenge det ikke faller

Fra senioravslutningen i høst

snø. Vis ses!

Tekst: Anna Eikestøl Foto: o.e.

En bane jeg kan anbefale - Onsøy
Vallerøffen har tatt kontakt med
Atle Andersen for å høre
hvilken annen bane mandalstilflytteren kan anbefale.
Ja, jeg kommer fra østlandet, og
har spilt mye på Onsøy golfbane.
Den ligger 15 minutter fra
Fredrikstad hvor jeg bodde før
jeg flytta til Mandal.
Hva er det du liker med denne
banen?

4

Det er en variert bane som er utfordrende. Gresset er fint og
veldig bra vedlikeholdt, det er
gode fasiliteter, med en bra Proshop, garderobe med dusj, stor
drivingrange og flott kafeteria og
VALLERØFFEN NR 2 / 2010

restaurant. Det er kjente sommersteder som f.eks. Hankø like i
nærheten. Så selv om det er
langt fra Mandal, er det ihvertfall
et veldig bra alternativ hvis man
er på ferie i området.
Hva er det spesielle med denne
banen?

Den har noen spektakulære hull.
Både hull 1 og 18 går langs et
vann, ikke ulikt bane 3 i Mandal.
Det er også et forferdelig langt
hull der. Man kan faktisk se helt
ut til Færder fyr fra hullet. Og
flere av hullene har “dogleg”, så
det kan være spesielt utfordrende
hvis man ikke kjenner banen. Jeg
har spilt der rundt 30 ganger før
jeg flytta til Mandal, så jeg er relativt godt kjent etterhvert.
Har du noe spesielt du husker
etter å ha spilt på banen?

Ja, det er det forsåvidt. Dette var
banen jeg fikk birdie for første
gang, og så har jeg slått et slag
på over 300 meter en gang. Det

skal sies at det var mye medvind,
men jeg traff ballen bra og holdt
den inne på banen.
Du virker entusiastisk overfor
banen, og har dermed ingen
problemer å anbefale denne
banen om man skal til østlandet?

Nei, helt klart ikke. Banen har internasjonal standard, og det er
helt klart en bane jeg vil anbefale.
På sommeren må man booke
spilletid i forveien, da det er populært å spille der.
Tekst: Jonas Levre Amstrup

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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D

Sesongen 2010 og neste år

et har vært en spennende
sesong. Vi har fått mange
trivelige nye medlemmer og
ser ut til at vi kommer ut av året
med en økonomi i balanse. Antall
deltakere på nybegynnerkurs går
ned i år. Det er ventet og trenden
ser vi i mange klubber. I tiden
fremover må vi prioritere oppfølging i større grad enn rekruttering.
Det er avgjørene at vi greier å stabilisere medlemstallet.

Det kanskje mest positive i år er
hvor mange Knøtter vi har fått!
Knøtter er golfspillere ifra 0-12 år.
Vi har hatt inntil 30 stk på torsdager igjennom sesongen. Ser ut
til at vi har en stamme på ca 15 stk
som kommer hver gang og det er
virkelig i ferd med å danne seg et
godt miljø!
For min egen del har jeg hatt en
veldig travel sommer. Det liker jeg!
Jeg har hatt god hjelp av Simen

PRO Jarle:

som jeg får masse gode
tilbakemeldinger på! Etter all
sannsynlighet blir blir han også å
finne i shoppen og ved vaffelpressa også neste sesong. Vi gleder
oss allerede! I tillegg har min kone
vært god hjelp.

Kaféen har fungert greit i år. Det er
vanskelig å drive et bredt tilbud,
men det har vært pølser, calzone,
panini, toast, vaffel og snacks å
finne på hverdager igjennom
sesongen. I tillegg baguetter og
hamburger i hovedsesong og i
turneringer. Middag på turneringer
har vært en veldig middels suksess i forhold til antall solgte
porsjoner.

Jeg skal bruke vinteren i år på
videreutdanning og har mange ting
jeg ønsker å realisere til neste
sesong. Det vil bli lansert et helt
nytt kurstilbud som kommer på
trykk i vallerøffens vårutgave.
Kursplan for hele sesongen kommer der.
Proshoppen: Har jeg allerede lagt
inn ordre i fra Wilson for 2011. Det
vil bli mange flott nyheter og det
kommer helt ny profil på butikken.
Store deler av butikken vil bli
utsmykket som Wilson concept
store.
I tillegg kommer Ping inn igjen til

Vil kjøre en ganske lik profil også
neste år, men skal selvsagt prøve
å forbedre tilbudet.
sesongen 2011. Har også lagt
ordre på masser av flotte varer i
fra denne seriøse produsenten. Vil
fortsatt satse på kvalitet til snille
priser og skal jobbe hardt for å
finne flere trivelige tilbud til neste
sesong.

Det er anskaffet en vareautomat
som det vil være mulig å benytte til
brus og snacks i perioder med
mindre åpningstid.Håper denne vil
bli et positivt innrykk.
Vil benytte anledningen til å takke
alle for en fin sesong og gleder
meg stort til å se dere igjen til
våren!

I

VAR DU FORNØYD MED RESULTATET AV RUNDEN?

en uformell spørrerunde hos en del golfspillere fikk en i hovedsak bare 2 svar på
spørsmålet: ”Hvilket resultat forventer du
å få fra en runde på banen?” Svarene fordelte
seg nesten jevnt mellom ”Å spille til mitt
handicap, 36 poeng” og ”Resultatet bør være
innenfor buffersonen”.
Dette er ganske ambisiøst for en amatørspiller, da handicapsystemet egentlig bygger på
noe helt annet. Jeg skal forklarer hva jeg mener.
Slopetabellene på banene, der du finner ditt
spillehandicap (motatte slag), er etablert med
utgangspunkt i normale forhold for den tiden
av året når flest runder spilles og tar ikke
høyde for vær og vind. For å kompensere for
nettopp dagens spilleforhold benyttes en korrigerende faktor som heter CSA
(Competition Stableford Adjustment) som
regnes ut når alle spillerne har avsluttet turneringen. Når man regner ut CSA, sammenligner man startfeltets prestasjon i den aktuelle runden med en kalkulert forventet
prestasjon under normale forhold. Hvis
prestasjonen er utenfor gitte grenser, justeres
Stableford-scoren til alle spillerne avhengig
av hvor stort avviket er. Den forventete
scoren er avhengig av handicapkategori.
Når prestasjonene avviker mer enn forventet,
kan Stableford-scorene justeres opp (+1, +2
eller +3) eller ned (-1). Hvis forholdene er
ekstreme, er runden kun tellende for nedjustering (kun reduksjon +3). Og det er nettopp
forventet prestasjon som er interessant å se
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nøyere på. Dette er avhengig av hvilken
handicapkategori en spiller er i, og tabellen
er som følger:

For 18-hullsrunder etter CSA-justering er de
forventede Stableford-scorene som følger:
Handicapkategori
1
2
3
4
5
Forventet antall Stableford-poeng
34 p
32 p
30 p
29 p
28 p
Disse verdiene er avrundet til nærmeste
heltall.

Siden forventningsverdiene er lavere enn
buffersonen, betyr dette at man i det lange
løp vil gå opp i handicap i over halvparten av
de handicaptellende rundene man spiller.

Så kanskje runden ikke var
så ille allikevel??

Slik handicapsystemet er bygget opp, hvor
en går raskere ned i handicap enn opp igjen,
så vil en meget god runde igjen bekrefte
sannheten at en spiller seg ned i handicap til
egen udugelighet.
Med ønske om flere fornøyde spillere basert
på sine gode runderesultater og med håp om
fint høstvær og en fortsatt lang sesong.
Av Egil J. Svenneby

Knøttene - morgendagens golfere

D

en mest treningsvillige gruppen i
Mandal Golfklubb finner man på
banen eller drivingrangen hver
torsdag ettermiddag klokken 18:00.
Det er totalt opp mot 30 KNØTTER i
gruppa og vanligvis rundt halvparten
av dem møter til trening.
Det er omtrent like mange jenter som
gutter som fryder seg over alt som deres kjære pro Jarle kan fortelle om alle
golfens mysterier. De står der med
åpen munn og følger nøye med når
Jarle og medhjelper Simen forteller
hvordan de skal holde kølla og treffe
ballen.
Etter at teorien er unnagjort er det
kamp om plass på drivingrangen.
Glemt er hvordan kølla skulle holdes.
Det viktigste er å få en plass på drivingen, treffe den lille hvite ballen og
få den til å sprette framover til foreldre
eller besteforeldre store stolthet. Det
er de som er viktige medspillere sammen med venner og bekjente i å få
den yngste garde ut på banen og forsøke seg som golfspillere.

Fra knøttetreningen torsdag 30.september

Jarle kan fortelle om en flott gruppe
hvor det er bygget opp et meget godt
miljø og hvor det er plass til barn eller
barnebarn. Ta dem med å la dem prøve en for dem helt ny idrett.
Tekst og foto Bjørn Bakke

Julegaver!

Takk til alle dere som har brukt
butikken i år!
Det begynner å tømme seg i
butikken, men det er forsatt
mange fine produkter igjen til
gode priser.

Hvis du ikke finner den perfekte
gaven blant det som er igjen er
kanskje et gavekort perfekt?

Åpningstiden vil fortsette ut
oktober, men det vil bli annonsert
noen dager også i november.

Jeg reiser til Florida for vinteren
den 1. desember, så vær tidlig ute
med handelen.
Igjen takk til alle dere som støtter
opp om butikken!
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DANMARKSTUREN 2010 TIL LØGSTØR

hadde gjort dagen før. En flott runde til tross
for at regnet begynte før alle var i klubbhuset. Servering igjen mellom 9. og 10. hull,
grillen tent med varm mat ved innkomst og
ølet passe kjølig, selv i kaldt vær. Hatten av
for en fin gjeng i Løgstør Golfklubb som
syntes å sette pris på vårt besøk. Vår reiseleder Bjørg hadde bestemt seg for at dette var
hennes siste klubbtur av de 12 hun har arrangert, men med den entusiasme hun møtte hos
Løgstør tar hun en tur til, til samme sted hvis
hun får 40 golfere (maks) med seg i 2011.
Lørdag kveld gjorde hotellet opp for seg og
serverte en meget god tre retters meny hvor
desserten ble sponset av dem. Et meget bra
måltid som ble avsluttet med premieutdeling
hvor premier var sponset av Hirtshals
Golfklubb, Løgster Golfklubb samt Bjørg’s
reisefond. Dameklassen ble vunnet av Anne
Rita Meberg med 34+38=72pt med Frøydis
Forbert (37+34) på andreplass og Britt
Andersen (34+30) på tredje. I herreklassen
vant Magne Sandtveit suverent med
38+41=79pt. På andreplass fulgte Raymond
Birkeland (35+35) og Jahn Heimtun på tredje (31+38). Det ble også kåret beste ekte/samboerpar hvor Frøydis Forbert og Stein
Erik Skogeng vant med Anne Grete Mjåland
og Steina Vatnedal tok andre plass og Britt
Andersen og Robert Lazenby tredje.

M

Rett før første utslag på Hirtshals golfklubb

ed blankpussede køller og forventningene på topp møttes 37 golfere
med følge på Color Line terminalen i Kristiansand torsdag morgen klokken
syv for å få de nødvendige billetter av reiseleder og turarrangør Bjørg. Opprinnelig var
vi 41 og maks antall, men dessverre oppstod
situasjoner som forhindret 4 golfere i å kunne delta. En meget bra frokost på Catch Me
If You Can gav oss det rette grunnlaget for
runden på Hirtshals Golfklubb. Banen var
dessverre ikke i den stand som vi tidligere
har opplevd og skuffelsen var stor i og med
at vi opplevde greener i meget dårlig forfatning uten å ha blitt informert om dette på forhånd. Foran en slik stor golfweekend bør
man ikke lufte og dresse greener! Ser vi bort
fra de negative med de nevnte greener, hadde
vi en fin runde på den av de danske banene
som vel blir mest besøkt av medlemmer fra
Mandal Golfklubb. En bane nært vårt hjerte
hvor det er deilig å være norsk i Danmark.
I stedet for å dra til Himmerland Golf &
Country Club ble Løgstør Park Hotel vår
base for årets opphold med Løgstør
Golfklubb bare noen hundre meter unna hotellet. Litt kapasitetsproblemer første kveld i
restauranten. Det virket som de ikke var forberedt til at 37 nordmenn trang noe å spise.
Etter hvert gikk det seg til. God drikke i baren gir også næring samt en stigende stemning.

Neste morgen var vi i gang med første tee
time kl. 10:00 i et litt rufsete, kaldt og blåsete
vær, men tørt. Banen var tilgivelig med relativt store fairways og greener av meget god
kvalitet. For de som hadde kledd seg fornuftig, ble det en flott dag med drikkeservice
mellom 9. og 10. hull på dugnad for Mandal
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Avslapping på morgenferja før ilandstigning

Golfklubb av Løgstør Golfklubbs medlemmer. Ikke mindre beundringsverdig, klubbens medlemmer hadde fyrt opp grillen ved
avslutning av runden og tilbød oss mat og
drikke til meget gunstige priser. Etter første
dag ledet Frøydis Forbert dameklassen med
37 pt. og Magne Sandtveit herreklassen med
38 pt. På kvelden ble vi noe splittet da de
fleste dro til en fiskerestaurant i Løgstør for
ikke å risikere fredagens mangel på mat. De
viste imidlertid at hotellet hadde dekket langbord med tilhørende bufét. Manglende info
om dette resulterte at få spiste her.
Kommunikasjonen her var for dårlig fra hotellets side. Til tross for dette ble det en meget hyggelig, og for mange, en sen kveld i
baren med tilsvarende tunge hoder neste dag.
Men gøy hadde vi det.
Lørdag morgen opprant med det samme været som fredag, dog med truende skyer i horisonten. Den samme hyggelige gjengen fra
Løgstør Golfklubb jobbet dugnad slik de

Blokhus Golfklubb søndag ble som vanlig en
fin opplevelse. En klubb som ønsker alle greenfee spillere hjertelig velkommende til en
innbydende bane og ikke minst et flott 19.
hull. Både med meget god mat og kjølig
drikke. Vi har det veldig greit på Blokhus og
ser fram til å komme tilbake it. Blokhus hadde sponset premier og vinner av dameklassen
ble suverent Randi Lise Kåsa med kanonspill
og herreklassen av Svein Arne Bårdsen som
var jevnere.
Etter endt spill på Blokhus bar det til
Hirtshals hvor Bjørg delte ut de nødvendige
billetter før avgang og det vanlige kaoset i
Kristiansand for å komme seg opp på hovedveien.

Bjørg inviterer til sin siste klubbtur neste år
og håper å kunne holde omtrent samme pris
som i år. Det er plass til 40 golfere (maks 40)
som synes å være en passende gjeng for å
holde det sosiale intakt. Første mann til mølla: bjorg_bakke@hotmail.com Offisiell påmeldingsinfo blir å finne på klubbens hjemmeside i løpet av høsten, samt at det går ut
en mail om ikke lenge.
Tekst og foto: Bjørn Bakke

Bruk oss når det gjelder:







Byggevarer
Trelast
Kjøkken
Garderobe
Bad m.m.

Gismerøyveien 91, 4515 Mandal
Telefon 38 27 91 91

Telefon
Mobil
Faks
e-post

Lokalavisen
er med
HOVEDSPONSOR

38 09 62 00
917 93 339
38 09 62 01
rt@brgruppen.no
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Simen S. Jø rgensen - å rets klubbmester
søket hos dem også innebærer besøk på banen.

en hvem er egentlig denne Simen som
i løpet av kort tid klarer det fantastiske
å bli årets klubbmester i Mandal
Golfklubb etter å ha spilt golf i knappe 3 år.

Av golfopplevelser må han innrømme at første
dag i klubbmesterskapet i år var en opplevelse
han ikke kommer til å glemme med 73 slag og
nesten ny banerekord. Hadde det ikke vært for
andrerunden med 6 slag på hull 8 og 7 slag på
hull 9 hadde banerekorden vært hans. Hans verste opplevelse var andre dag i klubbmesterskapet med 87 slag. Da hadde han 5 slag på hull 2
og på andrerunden 8 slag på hull 4 og 7 på hull
5. Dette er nå glemt og lagt bak seg. Han elsker
nærspillet og sine wegder hvor slagene kan spares. Hole in one venter han fremdeles på. Har
ikke vært i nærheten, innrømmer han mens
undertegnede kan smile. Endelig fant jeg et sted
jeg leder på ham, men han lovet å skjerpe seg.

Jo, Simen Steinstad Jørgensen er ekte
Mandalsgutt som ble født en flott vårdag den
24.mars 1997 og som bor i Kvislakroken sammen med en mor som ikke er golffrelst og heller
ikke ser ut til å bli det og en far som han med
stor fornøyelse frekventerer golfbanen sammen
med. Han går 2.året på allmennfag på gymnaset
og dras mellom Mandalskameratenes juniorlag
og Mandal Golfklubb.

Det var for noen år siden at Lars og Billy Klev
dro ham med ut på golfbanen og dermed var det
delvis gjort. Simen syntes dette var sånn passelig gøy, men ble medlem og slang med. Først i
våres fant han ut at dette var noe han virkelig
fikk til og begynte å satse på alvor. Og resultatene kom fort. Han satte seg som mål at han i løpet av sesongen skulle ned på 7,5 i Hcp og er i
dag på 6,8 og har bare et par spillere foran seg i
klubben. Og kan mange spørre hvordan han kan
få det til? Trene, trene, og atter trene. Er på banen bortimot 6 dager i uka hvor han enten er på
drivingrangen eller ute på banen minst 3 timer
hver gang. Og målet for neste år, jeg kan bare
gispe, har han satt til 3,5 i Hcp.

Y

Han har ikke spilt så veldig mange forskjellige
baner, men var over og besøkte sin søster i
California og fikk spilt 5 forskjellige baner. Og
hvilke baner hvor The Perserve Golf Club var
fantastisk med egentlig alt. Greener fairways og
ikke minst klubbhust og stemningen rundt alt
dette. Selv som nybegynner følte man seg meget
velkommen. Etter en tur til Karlstad Goldklubb
som var en fin bane må han nevne Nordsjø
Golfklubb ved Ulefoss. Det er en flott og utfordrende bane. Der bor hans besteforeldre som
nære naboer til banen og han innrømmer at be-

Tekst og foto: Bjørn Bakke

Med stokk på golfbanen

ngvar Klemsdal – 79 år gammel, er en
av våre mest trofaste og iherdige golfspillere, og dertil en av initiativtakerne
til golfbanen i Mandal.

I dag går han sine 9 hull minst tre ganger i uken,
nå med STOKK! Noen år tilbake hadde han
handicap 14 – i dag spiller han med hcp 26.
Når startet du din ”golfkarriere” Yngvar?
Jeg bodde mange år i Spania, og egentlig startet
min interesse for golf da jeg en dag i 1984 traff
Erik Meidel Christensen i Fuengerola. Jeg fulgte han en runde på ”Mijas” golfbane – og ble
interessert. Det gikk noen år, og høsten 1990
hadde jeg besøk av Frithjof Klemsdal og Alfred
Toftenes Nilsen i Spania, og vi spillte golf sammen der.

Litt senere skrev jeg en artikkel i Lindesnes
Avis der jeg luftet tanken om en golfbane i
Mandal og neste sommer begynte vi og lete etter
et mulig alternativ til anlegg av golfbane. Alfred
og Kåre fant fram til Valle gård, der eieren var
positiv.

Resten er en lang og gledelig utvikling, der
Mandal Golfklubb i dag er kommunens nest
største idrettsforening, og har en bane som etter
mitt syn kan måle seg med svært mange baner i f
eks Spania. Jeg har spilt på over 60 baner rundt i
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I Mandal Golfklubb har han følt seg meget velkommen og fått et meget godt og nært forhold til
klubbens pro Jarle og mange andre medlemmer.
Ofte er de å se på drivingen enten før skolestart
eller etter skoleslutt. Rundene på banen er også
en opplevelse der de som regel spiller om skopuss. Foreløpig har han måte pusse skoene til
Jarle 4 gange, men bare vent; hevnen kommer til
å bli søt. Og hvem vet, kanskje sitter han med
blankpussede sko når dette leses.
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Yngvar Klemsdal

Europa, og golfbanen i Mandal har virkelig høy
standard!

Golf var jo lenge betraktet som en snobbesport?
Ja – fram til rundt 1990 VAR det nok det, men i
dag er golf en folkesport! Bare se på medlemmene i Mandal golfklubb - de representerer
ALLE lag av folket, og noe mindre snobbete enn
våre medlemmer skal du lete lenge etter!
Sporten er i høy grad internasjonal, og ikke

minst for den eldre garde er det en mosjonssport av høy verdi! Men samtidig skal vi være
klar over at golfbanen Mandal også har stor
verdi for næringslovet i byen. Det å kunne tilby
ansatte og firmagjester en golfrunde på en bane
som Mandals, har stor verdi!
Ja, hva synes du konkret om banen?
Bortsett fra hull 8, som det bør gjøres en del
med – er jeg storfornøyd med resten. Jeg ergrer
meg nok en del over all balletingen til høyre og
venstre for utslaget. Særlig i konkurranser sinker dette spillet unødig. En liten voll mot skråningen etter rød Tee ville bety mye. Ikke minst
for oss godt voksne som ikke slår langt nok til å
komme over bakketoppen er det ergerlig! Hull
6 og hull 9 er mine favoritter!

Og – hva med framtiden som golfspiller, du
er snart 80?
Jeg forventer bedring av menisken som plager
meg i dag, og så lenge jeg overhode kan bevege
meg framover i terrenget – med eller uten stokk
– blir det tre ukentlige runder!
Glanstiden er forbi – men litt flyter jeg ennå på
at jeg var klubbmester på Mira Flores i 1997, da
jeg samtidig fikk min eneste HOLE-IN-ONE!!
Vallerøffen takker for en oppløftende samtale!
Tekst og foto: Einar Slotten

M

MEGET AKTIV DAMEGRUPPE

andal golfklubb har en
egen damedag i klubben
hver tirsdag hvor
golfinteresserte damer i alle
aldre møter fra begynnelsen av
mai til slutten av september.
Damekomiteen (Paula O.
Pedersen, Britt Andersen, Bente
Jonassen og Jenny Simu) har
planlagt variert program med
vanlige spilledager,
internturneringer og samarbeid
med Kristiansand klubbenes
damer i form av besøk på
hverandres dametirsdager. I
tillegg har damene vært på tur til
flott golfanlegg i Kragerø Golf
Resort med spill og hygge tidlig i
august.

Hele sesongen har damedagene
hatt god opslutning, og første
internturnering «Jentesleppet»
samlet hele 23 damer til spill om
napp til vandrepokalen. Årets
Stableford-turnering var uhyre
jevn med samme poengsum for
alle på seierspallen, og vinneren
ble Turid Røksland som fikk med
seg tinnkrusen hjem for ett år.
Den andre internturneringen før
sommeren samlet like mange
deltakere, og Texas Scramle
varianten med to over 9 hull ble
vunnet av Marie Nicolaisen og
Bente Jonassen.
Høstsesongens nyhet var
flaggturneringen over 9 hull som

viste seg å falle i smak for
deltakerne. Wenche Rinden kom
lengst med sine slag og kunne
plante flagget sitt i
sandbunkeren på hull 10. Siste
damedag med Texas scrambleturnering samlet 14 damer, og
denne gangen gikk Britt
Andersen og Mette Erklev
seirende ut.
Wenche Rinden,
vinner av
damenes
flaggturnering
med iførte
solbrillepremie.

Tradisjonen tro organiserte
damekomiteen en felles
tredagers dametur til Kragerø
Spa& Resort. Flott vær i hele
helga kronet turen som inneholdt
spill i tre dager i en fantastisk
bane etterfulgt med solfylte
ettermiddager og koselige
kvelder i spa og felles hygge.
Scrambleturneringen på lørdag
vant Paula O. Pedersen og
Frøydis Forberg, og søndagens
Stablefordseier gikk til Anne Rita
Meberg. Flere lokale sponserer
hadde gitt flotte premier til
damekomiteen som ønsker å
takke Neumann, Aker Solution,
Ruud Regnskap, Pikat
Frisørsalong, Applica og Bama.
Stor takk også til Turid Røksland
som stod for arbeidet med

bestilling, påmelding og
informasjon før turen.

Damekomiteene i Kristiansand
og Mandal hadde allerede i
vinter avtalt besøksdager med
turnering hos hverandre.
Mandalsdamene reiste til
Bjåvann gk i begynnelsen av juni
der det dessverre ikke ble noen
pallplasseringer. Derimot fikk vi
en minnerik tur med «het» start
da Anne Grethe Nødings bil tok
fyr rett før avreise fra Ime skole.
Men en nybakt bestemor tok det

hele med et smil som dere ser
her.

Mandal gks damer tok så i mot
Kristiansand gk før
sommerferien, og vår egen
Randi H. Due vant Stablefordturneringen foran Ida Karterud
og Hege Benham. Totalt 32
damer deltok i turneringen som
ble avsluttet med mat, kaffi og

kaker før premieutdelingen og
lotteriet. Etter sommeren
besøkte Bjåvann gk Mandal, og i
en jevn Stableford-konkurranse
ble deres Elin Vabo Johansen
vinner foran Paula O. Pedersen
og Mariann L. Tørressen, alle
med samme 20 poeng. Siste
besøksdag var avtalt på slutten
av august i Kristiansand gk hvor
hele 46 (!) damer deltok på en
slagspill-turnering. Denne
gangen gikk alt rolig for seg, og
vi alle var stolte over at Britt
Andersen fra Mandal vant hele
turneringen. Komplette
resultatlister fra
fellesturneringene finner man i
golfboksens turneringsoversikt
hos arrangerende klubb.

Damekomiteen vil takke alle
ivrige spillere for oppmøte i
denne sesongen, og håper at
flere damer finner veien til Valles
fine fairwayer og greener på
tirsdager. Programmet passer for
både nybegynnere og
viderekommende, og alle grønt
kort spillere vil også kunne spille
i en egen klasse på turneringer.
Planlegging av neste år er
allerede i gang, så følg med i
neste Vallerøff og klubbens
nettsider!
For damekomiteen:
Paula O. Pedersen
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Adresse:

Returadresse:
Mandal Golfklubb
Postboks 352
4503 Mandal

Ti på Tee - Atle Andersen (Hcp 17,6)

Atle Andersen i St. Tropez 2008

Hvorfor spiller du golf?
- Det gjør jeg fordi jeg synes det er avslappende, det er alltid
utfordringer og jeg får god trim.
Best/verst ved banen i Mandal?
-Det verste er at det alltid er motvind. Det beste er hull 3!

A
S
AUTORISERT
REGNSKAPSFØRERSELSKAP

Spangereidveien 4, 4520 Sør-Audnedal
Telefon 38 25 83 30 • Faks 38 25 83 41
E-post: post@ruud-regnskap.no

Hva ønsker du skal prioriteres
videre ved golfanlegget?
- Drenering på banene og få bedre tee. Gresset er for dårlig.

Hyggeligste golfopplevelse?
- Det er faktisk fra Mandal på ”best ball”-turnering. Det var uformelt,
og så møtte jeg mange nye folk som jeg normalt ikke treffer.
Beste kølle i bagen?
- 3 wood.

Er du med på utstyrskarusellen?
- Nei.

Golf i regnvær?
- Det er ikke for meg. Jeg føler det er for spesielt interesserte.

Hvilken bane liker du best?
- Onsøy golfbane, Fredrikstad.

Tekst: Jonas L. Amstrup Foto: Privat

Etiketten på banen i Mandal?
- Den er god nok. Må ikke bli for stivt, og det er det ikke.

Redaksjon:

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

Hole in one?
-Nei, bare på minigolf!

Utgiver: Mandal Golfklubb, Postboks 352, 4503 Mandal
E-post: kontakt@mandalgk.no • Internett: www.mandalgk.no • Bankkonto: 3126 22 94717
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
einar.slotten@vabb.no

Kontakt:

Formann
Pro.:
Greenkeeper:

Johan Kvelland
Jarle Liland
Mikkel Møller Schou

Spørsmål om banen, grønt kort, medlemskap osv.:

918 66 217
402 90 280
477 57 976

kontakt@mandalgk.no

