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Våre hovedsamarbeidspartnere:

Formannens hjørne

Johan
Kvelland

Kjære alle medlemmer!
En ny golfsesongen er på
hell, en varierende golfsesong når det gjelder været.
Banemannskapene har gjort
en super jobb i år. Det har
også de hullansvarlige gjort

Foto: Mikkel
Møller Schou

Vår Pro har reist hjem til
Sverige. Hva som kommer
til å skje for neste år er ikke
helt på plass ennå, det jobbes med saken.

Revisjon og
rådgiving

Egils regelnøtt 02-12

a)
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Spilleren har rett til å
be medkonkurrenten
om å la bladene ligge
der, og kan også legge dem tilbake dersom de var fjernet.

VALLERØFFEN NR 2 / 2012

b)

Dette er juks og dersom noen av bladene
skal fjernes må alle
bladene fjernes fra
området der ballen
kan komme til å rulle. Dette er brudd på
regel 1-2; påvirke en
balls bevegelse eller
endre fysiske forhold.

Riktig svar:
a) Spilleren har rett til å be
medkonkurrenten om å la
bladene ligge der, og kan også
legge dem tilbake dersom de
var fjernet. (Dec. 23-1/10.)
Dersom medkonkurrenten
hadde fjernet bladene etter at
han ble bedt om å ikke gjøre
det, ble medkonkurrenten
disket for brudd på regel 3-4;
nekte å følge en regel som påvirker rettighetene til en annen
konkurrent.

Sent på høsten er en av
greenene
nesten helt
dekket av
løse blader.
En spiller
som har en nedover putt som
vil bli veldug rask, fjerner bladene i puttelinja men ikke bak
hullet. De bladene som ligger
der kan derfor stoppe ballen
hvis han putter for langt. En
medkonkurrent syntes at dette
var juks og ville også fjerne
bladene som lå bak hullet. Hva
er korrekt?

Som mange vet har vi hatt
et innbrudd i gangen mot
kontoret, mye ble ødelagt,
igjen vil jeg gi honnør til
SpareBank 1 Forsikring for
greit oppgjør.
Nå er overbygget på
Driving Rangen under
arbeid.
Jeg regner med at Damekomiteen tar seg av hage og
blomster for neste år, og jeg
håper også at Seniorkomiteen tar et tak som de
gjorde dette året.
Vi vil også forsøke å få litt
bedre orden på den gamle
Driving Rangen som skal

brukes som nærspillområde.
Mandal kommune har orientert om at vi nå får de spillemidlene som det ble søkt om
til den nye Driving Rangen.
Økonomien i klubben kan
være vanskelig å utale seg
om, men økonomien i klubben er ikke god. Vi håper
imidlertid å komme ut med
blå tall. På hvert styremøte
diskuterer vi økonomien, her
har vi god hjelp fra Jan
Roald.
Vi er innstilt på å finne andre
kilder til å styrke økonomien,
spesielt når det gjelder sponsing. Vi er klar over at vi må
ta visse grep og kanskje noen
grep som ikke er så populære.
Som mange av dere er orientert om er en del av klubbene
på Sørlandet i en vanskelig
økonomisk situasjon.
Til slutt er det bare å ønske
alle golfinteresserte en grønn
vinter og svært lite av det
hvite som noen ganger kommer ned.

Hvordan bli medlem
i Mandal Golfklubb?
n Klubbhuset 382 60 031
eller Steinar Vatnedal 911 07 549
n kontakt@mandalgk.no
n www.mandalgk.no aklubben a
innmeldingsskjema
n Postadresse: Valleveien 19, 4513 Mandal

TurneringsresulTaTer 2012
2. Anne Grete Mjåland
2. Ivar Gulli

LINDESNES AVIS VÅRSLEPPET:

KLUBBMESTERSKAPET:

Herrer:

Klubbmester damer: Turid Røksland
Klubbmester herrer: Simen S. Jørgensen

1. Oddbjørn Breland
2. Sigmund Skårdal
3. Rune Svennevik
Damer:
1. Mette Erklev
2. Aud Tove Egeli
3. Anne Rita Meberg

39 p
36 p
35 p
382.
34 p
34 p

PINK CUP – WILSON MIDTSOMMER
SCRAMBLE:

Damer / Herrer slagspill netto:
1. Turid Røksland
2. Sigmund Skårdal
3. Karsten Skårdal

Herrer Junior:
1. Simen Jørgensen

+4

Damer:
1. Turid Røksland
2. Aud Tove Egeli
3. Paula O. Pedersen

+39
+43
+48

Herrer:
1. Robin Pettersson
2. Jørgen Hestås
3. Arnt Terje Udøy

+14
+18
+24

Damer senior:
1. Bente Jonassen
2. Wenke Nome

+49
+56

FLAGGTURNERING LYNGDAL OPEN:

Herrer senior:
1. Karsten S. Skårdal

+31

Herrer:
1. Ivar Gulli
2. Ewald Carsten Sire
3. Arnt Terje Udøy

2. Willi Skårdal
2. Sigmund Skårdal

+40
+41

Damer:
1. Wenke Nome
2. Aud Tove Egeli
3. Wenche H. Vetås

39 p
33 p
32 p

Herrer:
1. Edmund Jaabæk
2. Terje Gabrielsen
3. Einar Skårdal

37 p
35 p
34 p

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

90 p
89 p
73 p

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

Damer:
1. Aud Tove Egeli
2. Bente S. Jonassen
3. Wenche Homestad Vetås

Herrer eldre senior:
1. Raymond Birkeland
2. Kjell Røisland
2. Einar T. Skarpaas

KVALIFISERING TIL NORDEA PAIRS:
42 p
41 p
41 p

KJETTINGEN OPEN:
Herrer:
1. Per Ragnar Liland
2. Karsten S. Skårdal
3. Kjartan Lavik

39 p
37 p
36 p

Damer:
1. Britt R. Andersen
2. Turid Røksland
3. Aud Tove Egeli

40 p
39 p
35 p

BEST MARRIED LOVERS:
1. Jahn H. Heimtun og Siv J. Heimtun
2. Torbjørn Røksland og Turid Røksland
3. Einar Linkjendal og Bente Jonassen

292 slag
302 slag
304 slag

NEGLEBITEREN:

1. Einar Linkjendal/ Bente Jonassen/ Raymond
Tørressen/ Kenneth Brandsvoll
2. Helge Pedersen/ Wenke Nome/ Anne Grete
Mjåland/ Steinar Vatnedal
3. Robert Lazenby/ Britt R. Andersen/ Håvard D.
Bøhn/ Anders Lien

1. Kjartan Lavik / Simen S. Jørgensen
2. Anne Grete Mjåland / Steinar Vatnedal
3. Wenche H. Vetås / Torbjørn Røksland

154 p
154 p

+56
+64

1. Bente Jonassen
2. Wenke Nome
+62
+69
+69

40 p
38 p
36 p

SR-BANK SCRAMBLE:
1. Einar Linkjendal/ Edmund Jaabæk/
Wenche H. Vetås/ Jan Roald Ruud
2. Simen Jørgensen/ Robert Lazenby/
Kurt Andersen/ Anders Lien
3. Mette Erklev/ Svein Egil Sivertsen/
Rune Vetås/ Karsten S. Skårdal

63 slag

Damer / Herrer stableford:
1. Magne Sandtveit
2. Jan Roald Ruud

FIRMA CUP:
LUS: Paula O. Pedersen og Britt R. Andersen
Byggmester Rune Svennevik: Rune Svennevik og
Jan Johannesen
LUS vant finalen.
RYDER CUP:
Mandal 11,5 poeng – Kvinesdal 8,5 poeng

64 slag
65 slag

Klubbkamp: Mandal - Kvinesdal
Vinner: Mandal
Bykamp: Kristiansand – Mandal
Vinner: Kristiansand

ALLOC’S ONSDAGSTOUR:
44 p
41 p
40 p

Herrer:
1. Svein Erik Laudal
2. Kjartan Lavik

KM-FOURBALL
1. Mette Erklev / Kjartan Lavik
2. Turid Røksland / Torbjørn Røksland
3. Einar Skårdal / Kjell Røisland

Damer:

158 p
154 p

Fullstendige resultatliste se www.mandalgk.no

VALLERØFFEN NR 2 / 2011

3

de andre ballene har avsluttet med birdie på
hull 9 – en bragd i seg selv. Ok, tenker jeg –
jeg må holde hodet klart og spille mitt spill.

Turid og simen
golfmesTre i 2012

Uansett, i ballen vår har Mette og jeg hatt like
mange slag på de første 9 – så forskjellen er
fremdeles 4 slag, mens forspranget vis a vis
Tove har økt litt.
Før jeg slår ut på hull 18, vet jeg (har tross alt
regnskapet klart i topplokket) at jeg leder med
noen slag på begge to, men dette hullet kan
ofte by på problemer. Verandaen er stappfull
av folk – her MÅ det full skjerpings til.
Ender hull 18 på 6 slag og totalt 90 på dag to.
Vet at jeg i hvert fall har slått damene i ballen,
men aner ikke hvordan det har gått med de andre. Vi går inn på klubbhuset, og der blir jeg
møtt med gratulasjoner – og da kan jeg puste
lettet ut. Takk til Tove og Mette for en flott
runde med litt nerver i. Det ble jevnt, men det
holdt, og som jeg sa til Torbjørn lørdag morgen da jeg hentet ned vandrepokalen– «denne
skal på plass igjen på søndag og bli min til
odel og eie» kanskje flåsete men et greit utgangspunkt - og jeg greide det til slutt. Golf er
bare så gøy.

simen forTeller:
Det var med stort
mot jeg startet
årets klubbmesterskap.
Banerekorden
skulle stå for fall.
De to første hullene startet like
godt som jeg ønsket, men så
startet en rekke
med horrible hull.
+5 etter 5 var
slettes ikke det jeg hadde sett for meg, men jeg
tok meg litt sammen og rundet på 39 slag (+5).
Etter en kjapp liten pause i klubbhuset snudde
det seg helt. Siste ni ble noe helt annet enn første ni. Hele åtte slag forbedring. Deilig avslutning, men verken Robin eller Jørgen var langt
bak.
Da jeg startet på søndag, tenkte jeg ikke så
mye på å vinne, for jeg visste hva både Jørgen
og Robin er i stand til å prestere. Jeg ønsket
bare å slå gode, solide balltreff, noe som alltid

vil betale seg i lengden. Allerede på hull 2
kom min første bogey. Jeg slo et meget godt
slag, men landet 2 meter for langt. Etter det
gjorde jeg en dårlig bogey på hull 4, nok en
gang ikke den starten jeg ønsket. Jeg slo ballen
meget godt hele søndagen, og jeg visste
innerst inne at hvis jeg holdt de gode balltreffene ved like, så ville sjansene komme. Den
første ordentlige birdie-sjansen kom allerede
på hull 5. 3 meter opp bakken, slike sjanser må
man utnytte. Den satt, og +1 etter 5 var brukbart. Deretter var det solid spill hele veien inn.
Masse gode balltreff og de viktige metersputtene slo jeg med stor selvtillit. Verken Robin
og Jørgen spilte opp mot sitt beste, og jeg vant
til slutt med relativt stor margin. Utrolig gøy å
vinne, ikke minst å vinne på den måten jeg
gjorde. Det er de to mest solide rundene jeg
noen gang har spilt. Masse gode balltreff og
bra putting. Men jeg må legge til at det er litt
ergerlig at jeg ikke satt ny banerekord, for det
var målet mitt med denne helgen.
Tilslutt vil jeg rette en stor takk til vår greenkeeper Mikkel for ekstremt flotte greener og
fairways, og til de medlemmene som har ryddet banen slik at vi alle kunne spille i slike
flotte forhold.

Har du hørt den før...
lubbmesterskapet ble avholdt i et strålende vær
lørdag og søndag. Noen regndråper riktignok
lørdag ettermiddag for de siste startende, mens
det søndag ble det praktfulle golfværet med knapt et
vindpust. Det viste seg at det forspranget som de beste
dame- og herrespillerene opparbeidet seg lørdag klarte
de å forsvare på søndagen. Damene ble nok preget litt
av nerver og brukte nok noen flere slag på søndagen
enn dagen før. Turid Røksland beholdt dog nervene
under kontroll og surfet inn til nok en seier og tok vandrepokalen til odel og eie etter tre seire. I herreklassen

K

Turid forTeller:
Synes det var flott å lese av startlisten på fredag kveld – jeg var satt opp i ball med Rune
Svennevik og Raymond Tørressen – dette måtte jo bare bli en trivelig runde.
Etter første 9 lå jeg på mitt par – så jeg hadde
ingen grunn til å være misfornøyd. Stakk så
inn på klubbhuset for et toalettbesøk hvor jeg
oppfordret fikk høre av tilskuere at Mette etter
hull 6 lå ett slag foran meg. Noen liker ikke å

4
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var det meget jevnt etter første dag hvor få slag skilte
Simen Jørgensen, Robin Pettersson og Jørgen Hestås.
Dog skal det nevnes at Simen var best, puttet for banerekord, misset denne, men landet på gammel banerekord. Søndag var det yngste herrespiller som beholdt
roen og nervene. Simen knuste både Jørgen og klubbens trener Robin og puttet på hull 18 for ny bane-rekord. Den glapp igjen, men med to ganger gammel banerekord ble det en suveren seier i herreklassen.
Tekst og foto: Bjørn Bakke

høre slikt – men
for meg gir det et
ekstra lite gir –
her måtte jeg
skjerpe meg.

nøyd med lørdagen – selv om putteren kunne
vært litt hetere, og da jeg etter hvert fikk høre
scorene til de 7 andre damene som ankom og
at jeg ledet med 4 slag før søndagen, visste jeg
at jeg i hvert fall skulle få spille i lederballen.

Etter en bogey på
17 og dobbelbogey på 18 endte
jeg hele runden
på 85 slag, 2
over mitt par.
Måtte si meg for-

Dag 2
Som i 2011 ble lederballen Mette, Tove og
Turid – kjempehyggelig med damer med fantastisk humor.
Ved klubbhuset er det noen som synes det er
viktig å informere oss om at ei dame på en av

Gud ser deg - St. Peter også!

Ikke så lett

Det var en golfspillende prest litt oppe i
årene. En søndag våknet han til glitrende
sol og fuglesang og litt lei av jobben. Med et
snev av dårlig samvittighet bestemte han
seg for å spille golf i stedet for å gå på
jobben. Han ringte klokkeren og sa han var
syk, og etter morgenstellet reiste han til en
golfbane der ingen kjente ham, og slo ut fra
1. tee, alene.
Tilfeldigvis satt Gud og St. Peter og betraktet
jorden akkurat da, og fikk øye på denne
presten som skulket jobben for å spille golf,
og St. Peter sa til Gud: Denne mannen fortjener en skikkelig lærepenge, en hard straff!
Ja, sa Gud. Bare følg med nå. Presten fikk
opp sitt livs drive på første hull, innspillet var
også flott, og birdien var en formalitet. Birdie
på annet hull ble det også, tredje hull endte
med eagle, og på hull fire ble det hole in one!
St. Peter så meget forundret ut og spurte: Er
det dette du kaller en straff? Gud svarte: Til
hvem skal han fortelle om denne runden?

Det er ikke alltid så lett å hjelpe til med råd
på driving rangen. Det har sikkert alle golfspillere fått erfare. Dette var på en driving
range i Sverige. Historien blir hevdet å være
sann.

”Hvorfor har vi aldri fått barn, kjære ?”
”Tja”, svarer kona, du vet, blir det barn, så
blir det barn, og om ikke ....vi har begge vært
opptatt med våre karrierer og golf, og du
vet....”

Det var en dame som fortalte følgende historie. På rangen ble en dame stående ved
siden av en annen dame som øvde på svingen sin. Det var spesielt dette med hofta
som var vanskelig å få til....

Mannen tygger litt på dette, og sier:
”Du vet, jeg var i New York for et par måneder siden ?”
”Mmm, kjære” svarer kona.
”Jeg må fortelle deg at jeg fikk i meg nokså
mye av alt det rare amerikanerne tyller i seg,
og våknet opp på hotellrommet med en
fremmed dame i senga. Dog tror jeg at jeg
var såpass på druen at jeg ikke maktet å
foreta meg noe usømmelig.”

Sikte på siste green
Under avslutningen av en av de helt store
PGA-turneringene - 18. green - ble en spiller
og hans caddy fokusert på av alt som var til
stede av TV og publikum etter som de brukte
meeeeeget lang tid på å vurdere puttelinjen
som hadde retning rett mot tribunen.
Caddyen virket litt i villrede, og mikrofonene
fanget opp ”what’s the problem?”. Svaret er
blitt en klassiker: ”See the lady on the front
row with the red miniskirt?”

Sønnen hennes på ca 8-10 år sto ved siden
av og skulle hjelpe litt til, og vet du hva han
sa som tips da mammaen ikke helt fikk det
til?
”Mamma... Du måsta bjuda fram dej !”

Om juksemakere
Et eldre ektepar hadde vært gift i 25 år,
begge var ivirige golfere, barnløse og relativt
velstående. De hadde spilt golf over det
meste av verden, men aldri i Skottland. De
besluttet derfor å ha sin sølvbryllupsdag på
St. Andrews Old Course, og avslutte dagen
med en romantisk middag på stedets utmerkede restaurant. Som sagt, så gjort.
Etter en dag med herlig golf i sølvbryllupsgave, sitter de to ved bordet, med nydelig
mat, god rødvin og romantisk musikk.
Mannen finner ut at det er på tide å rense
luften i en slik tillitsfull atmosfære, og sier til
sin kone:

”Jeg tilgir deg, kjæresten min, og setter pris
på at du er åpen mot meg” svarer kona.
Hun fortsetter: ” Men siden vi nå renser
luften her, må jeg betro deg en ting. For
tredve år siden, før du traff meg, var jeg en
mann. Jeg har altså gjennomgått en
kjønnsskifte - operasjon, og har levd lykkelig
med deg siden da. Det vil jeg takke deg for.
Det er nok grunnen til at vi aldri har fått barn.
”
Mannen blir langsomt rød i fjeset, puster og
peser, reiser seg til slutt opp, kaster servietten på bordet og brøler til sin kone:
” Din h...etes forbannede juksemaker, ditt
uærlige skinn der du sitter !!! I alle de år jeg
har kjent deg, har du slått ut fra rød tee !”
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Knøttegruppa 2012

F.v. Emmerik, Oskar og Atalie

Fv. Benjamin 6, Vetle 13, Daniel 9 og Kasper 5

F.v. Karl 9, Magnus 12 og Thomas 9

F.v. Bjørn 9, Emil 13, Daniel 9 og Tuva 10

Foto: Mikkel Møller Schou

H

ver torsdag ettermiddag møter en gjeng entusiastiske
jenter og gutter opp til trening. Robin har delt de opp i to
puljer. Første pulje 5-8 år hvor det
er en jevn blanding av gutter og
jenter. 35 forskjellige golfere er
her registret. I andre pulje 9-14 år
er det nok et overtall gutter i en
gruppe med 24 golfere. For å gjøre
treningen litt mer interessant og
ikke stå å terpe kun på få ting, lar
Robin de rullere fra drivingrangen
med forskjellige slag til puttinggreenen med korte og lange putter,
bunkerslag, pitching fra semirøff
ved den gamle puttinggreenen og
ikke minst få spille på banen. Å
6
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lære seg konsentrasjon og ikke
minst positivitet, selv om ikke ballen lander der den skal, er et av de
viktigste elementene i golf.
Bildet viser en gjeng unge golfere
som ikke hver gang de slår husker
helt hva Robin lærte dem om hvordan kølla skulle holdes, beina plasseres i forhold til ballen ved de
forskjellige, at hodet skulle holdes
rolig og ikke minst ikke se etter
ballen med en gang.
Robin har her en fin gjeng han kan
være med å utvikle til virkelige
golfere. Enkelte, kan han fortelle,
nesten bodde på banen i sommer-

ferien. De glemmer alt annet og er
fullt konsentrert om golf. Ikke
uvanlig at noen av dem tar en 18
hulls runde og avslutter på drivingsrangen. Robin har planer om
å kanskje doble treningen neste år
til to ganger i uken. Noe mange tar
i mot med glede. Som Robin avslutningsvis påpeker: det er plass
til mange flere og de er alle velkommen enten med venner, foreldre eller besteforeldre.
Tekst: Bjørn Bakke
Foto side 7:
Ingun Pallesen Wetrhus
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Damegolferne:

Kjempefin sesong!

Premievinnerne f.v. Mette Erklev, Berit Wigemyr, Åse Olsen og Mia Spang

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

S

iste dagen for damene var 25 september, men himmelens
sluser var åpne den dagen, så utstyret burde ha vært snorkel og svømmeføtter som ekstrautstyr i baggen. En klok
beslutning ble tatt : dagen ble flyttet til tirsdag 2. oktober - og
med den dagen kom det rene drømmeværet!! Værprofeten ”der
oppe en plass” må tydelig ha angret. Han gjorde det i alle fall
godt igjen denne dagen.
Vi hadde en kjemperunde i finværet, og etter vel overstått runde,
ble det servert pizza og drikke .
Premieutdeling….! ja, selvsagt.
Vi tar en liten prat med lederen av damegolfen, Turid Røksland
- Hvordan har sesongen vært?
- Kjempefin! Vi har hatt de tradisjonelle turene våre: Tur til
Kragerø, Bjåvann og Randesund. Vi har da selvfølgelig også
Kristiansand-damene på besøk hos oss, så vi knytter

8
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mange nye bekjentskaper, og det er veldig koselig. Vi har et
variert program med lagkonkurranser, men også dager med intet
ekstra. Lagånden er god, føler jeg. Ser vi noen ”nye” damer, er
vi raske til å ta oss spesielt godt av dem!

119,-

Koldtbord
fra

189,-

Tapas
fra

249,-

Smørbrød
23,- pr. stk.

- Du har sittet som leder noen år nå, Turid. Går du påann
igjen med friskt mot, eller…
- Jeg satt som leder i tre år tidligere, tok så en liten pause og har
nå takket ja til to år til. Det er gøy, men selvsagt koster det både
tid og energi, så folk står ikke i kø for å overta vervet. Det ble
luftet om noen ville melde seg frivillig til komitévervet, da fikk
alle det travelt med å se ned!! Men en røst kom: Det gjør jeg så
gjerne! Stemmen tilhørte Anne-Rita Meberg. Kjempebra!
Applaus til henne!
Tekst og foto: Ingun Pallesen Wetrhus

Tlf. 38 25 94 35
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Seniorgolfen

Miljø og trivsel

Foto: Roar Christensen

Seniorgolfere utenfor hotellet i Løgstør, august 2012

E

n ny sesong er over. Vanligvis pleier
alltid sola å skinne torsdag formiddag
når vi er i aktivitet med golfkøllene.
Sånn nesten også i år, men noen ganger ble
det likevel vel fuktig!

Oppmøtet på seniorgolfen er jevnt over meget god, med opptil 30 frammøtte. De aller
fleste kommer i god tid før kl. 10, når konkurransen starter. Hektisk kan det nok bli,
når påmelding skal gjøres, lodd skal selges
og de ulike flightene skal settes opp. Hvem
skal jeg gå sammen med i dag og hvilket
hull skal vi begynne på? Og hva skal vi spille i dag? Stableford eller kanskje Scramble
av en eller annen fasong?
Etter hvert kommer Anna ned trappa og ønsker velkommen før flightene blir lest opp.
Så begynner moroa. Noen i bil, de fleste
med traller, mens de aller tøffeste bærer sine
køller med kraft og eleganse!
Etter vel to timer kommer oppgjørets time.
Resultater fra nærmest flagget på hull to,
lengste slag på hull 6, beste resultat i dameog herreklassen blir behørig annonsert. Men
vi er ikke ferdige med det! Vinlotteriet!
Noen er da svinaktig heldige her? Vinner
hver gang? Noen skuffet, andre heldige…
Sånn er det bare!

Svein, Ingun og Olav smiler til fotografen under banketten
på Løgstør Hotel

Hipp, hipp hurra for Åse som fikk Hole in One på hull 2 i høst!

Under dagen har Bea
steikt vafler og kaffien
står som regel klar, enten
fra kaffiautomaten, som
nesten alltid er i ustand,
eller fra ferdige termokjeler. Kaffi kveikjer hugen!
En stor begivenhet hendte i år. Åse fikk Hole in
One på hull to! Det må
vel være første gang
under seniorspill på torsdagene!? Gratulerer!
For mange er årets høydepunkt golfturen. I år
som i fjor var vi i Løgstør
hos de vennlige dansker
både på hotellet og på
golfbanen. Vi hadde et
flott opphold de tre dagene, vi 24 som var med.
Rent bortsett fra at vinden fra vest er hård, som
danskene sier. Ja, meget
hård, bør vi tilføye! Skal
vi søke til en bane med
mindre vind, viss den
finnes i Danmark…

Hva er det Roar forteller? Det høres virkelig skummelt ut...
Siste runde 27. september 2012. Da skeiet vi ut med alskens godterier... Lapskausen var ekstra god og gikk unna, hver smitt og smule!

Tekst og foto: Oddbjørn Eikestøl
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Hvor ble de av?
Spillere ”lekker” ut . Kjente golfansikteransikter blir borte . HVORFOR? Jeg fikk fatt i
fire gode spillere som vi ikke har sett så mye til i det siste. Førstemann fant jeg på hans
arbeidsplass, travelt opptatt, - men selvsagt tid til Vallerøffens reporter.
STIAN SKJÆVESLAND (26)

- Nei, han sovner som regel på hull 2!
- Gutten får golf inn med ”morsmelken”, du satser på en ny Tiger Wood?
- Nei, men sunne gode interesser.
- Har du noen tanker om tiltak vi i
klubben kan gjøre for å holde på/få nye
medlemmer?

- Jeg er i en fase i livet hvor golfingen må
vike. Det blir mye reising i jobbsammenheng. Så da blir det selvsagt mye mindre
golf. Men få fram at lysten er der stadig!
Jeg skal nok komme sterkt tilbake når
muligheten byr seg. Jeg tenker ofte på
mine ”glansår” hvor jeg var klubbmester
i tre år på rad !! Gjett om jeg var stolt !
-Er der noe du kunne tenke deg vi som
klubb kunne ha lagt til rette som igjen
ville føre til at du kom oftere ?
- Vanskelig i denne fase av livet . Familie
og jobb er i dag viktigst .

- Ja, vi kunne hatt tilgang på simulator.
Der kan nemlig alle komme, også de som
aldri har spilt. Interessen kan vekkes for
nybegynnere og for de andre er det å holde på golf-formen. Årsaken til at de yngre
detter ut i vinterhalvåret, er at det blir en
stopp i golfingen. De ønsker å trene hele
året! Det gjør jo fotballen, tennis og
mange andre aktiviteter. Vi hadde dette
tilbudet for noen år siden, og jeg mener
det må komme igjen! Husker også at vi
solgte vafler og fikk faktisk inn en del
penger på det… Dette er noe for golfstyret å ta fatt i!

BJØRN ARILD HOFSTØL (36)

GUNDER GUNDERSEN (49)

ser nemlig fram til å fortsette med golf.
Jeg må også fortelle at jeg som lærer tok
kontakt med Robin for å tenne interessen
for mine elever. Vi fikk pro-trening for
en rimelig penge, vi var ca. 30 elever og
det var noe de likte!! Dette vil vi gjenta!
Noe for andre lærere også å prøve!

TORGUN QVALE (73)

proTips med simen og Jarle
puTTing:

Simen og Jarle deler her et
par av deres hemligheter i
putting og chipping.
Denne sesongen har Simen
igjen blitt klubbmester og
hatt en rekke gode
turneringer rundt i Norge.
Hardt arbeid og tålmodighet
har gitt resultater. Han stopper ikke her, men
satser videre mot USA.

Det store gjennombruddet i
år er muligens bruk av strek
på ballen. Ved å bruke litt tid
på å legge en strek med den
linjen en har tenkt å slå gir
trygghet når en setter fart på
ballen.
Putting handler om rett
hastighet på rett linje. Hvis
en er trygg på ønsket
linje kan fullt fokus legges
på rett hastighet.

Chip:
På bildet ser vi klart at hendene er foran bladet på
køllen. Dette er noe alle
gode golfere gjør. Det gir
jevn ballflukt og bedre
lengdekontroll.
Om du velger å chippe med
en SW eller et 6-er jern
gjelder dette.
Prøv aldri å vippe ballen opp
i luften!

Det kan gi et høy fint slag av
og til, men i golf er det stabilitet som gjelder og
derfor blir det aldri bra i
lengden med vipping!

PAR PUT

Grepet bør være i håndflaten
og ikke i fingrene.
Køllebladet bestemmer hvor
ballen går og ved at grepet
er i orden, er det lettere å
kontrollere bladet.
Lykke til!

• KRYSSORD VED ASBJØRN WETRHUS

- Nei, jeg er der ikke så ofte, må jeg innrømme. Hva det kommer av? Tja, som
pensjonist reiser jeg en del. Jeg har, som
mange andre på min alder, barn og barnebarn som jeg ofte besøker. Jeg må også
innrømme at jeg føler min framgang er liten, og da mister en fort ”gnisten”, ikke
sant!
- Er det noe her vi kunne gjøre for å
bøte på den følelsen?

- Det er selvsagt et spørsmål om prioritering, midtveis i livet er det familie og
jobb som er det viktigste

- Nytt familiemedlem er årsaken til at jeg
er noe mindre på banen. Men jeg har
vært på banen flere ganger MED BARNEVOGN ! Det kunne også andre klart.
- Det blir ikke mye forstyrrende barneskrik da?

12
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- Hva om vi da hadde fått til barnepass
f.eks. en gang i uken. Foreldrene spilte,
og MG- passet barn i ett par timer .
Ville det ha vært et fristende og brukbart tilbud du kunne tenkt deg.?

- Ja, dere har en fin fadderordning og den
har jeg benyttet meg av. Det fungerte veldig fint. Bra opplegg! Jeg må også nevne
at årsaken til mye mindre siste året var en
gipset arm og flytting ut av hus og inn i
ny leilighet. Det var mye slit og tok mye
tid, men nå er alt på plass, både barn og
hjem, og ja, jeg kommer nok sterkt tilbake! En ting vil jeg du skal få fram: Jeg
stortrives i klubben, har truffet mange
hyggelige folk, godt og trygt miljø, og
ikke minst, jeg treffer mange av mine tidligere elever . Det er koselig det!

Blant riktige svar
trekkes vinner
- som kan vinne store
summer via ett
flaxlodd.
Send løsningen til
Asbjørn Wetrhus
Harkmarksvn. 115
4516 Mandal
asbjoewe@online.no
innen 1. desember 2012

Tekst og foto:Ingun Pallesen Wetrhus
- Så absolutt!! Da kommer vi begge! Jeg
VALLERØFFEN NR 2 / 2011
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Med Carsten på Old Course
Carsten Jacobsen er medlem i Mandal golfklubb. Han arbeider som “First Officer
Safety” om bord på det store leilighetsskipet “The World”, som hele året reiser
rundt om på alle verdenshav og ankrer opp på de mest interessante destinasjonene.
Carstens store interesse er golf og han får gode anledninger til å kunne spille på
kjente og ukjente golfbaner omkring i verden. Her blir vi med ham til Old Course i
St. Andrews, Scotland.
På 50 års dagen min i fjor tok jeg med
Rose, Stacy og Thea til St.Andrews for
å være med på den flotteste opplevelsen jeg noen gang har hatt på en
golfbane. Spenningen var høy både for
liten og stor når vi nærmet oss Old
Course Hotel og skulle sjekke inn. Jeg
og Stacy hadde vært der året før under
British Open og gjort litt forberedelser.
Mottakelsen var av ypperste klasse og
ga oss følelsen av noe veldig spesielt.
Rundt oss hang det ene historiske bilde
etter det andre. Vi hadde fått et familierom i øverste hotelrom, etasje med
balkongutsikt over Old Course
Fairways. Til barnas store overaskelse
var sengene deres fylte med leker som
var gaver fra hotellet. En av dem var en
drage som ble flittig brukt i den sterke
vinden som var der under vårt opphold.
Jeg var ekstra spent siden jeg ennå ikke
hadde fått garantert starttid på Old
Course- banen. Jeg ble fortalt på
forhånd å ta kontakt med golf-stewarden på hotellet så fort jeg hadde
ankommet. Han kunne imidlertid ikke
love noe, siden det var så mange på
lista til å spille dagen etter European
Tour Dunhill Championship hadde vært
avviklet. Ikke hadde jeg mulighet til å
være med på lotteriet, siden man der
måtte være to eller flere for å delta.
Min siste mulighet var da å stille meg
opp i kø ved startbua så tidlig som
mulig, for å ha noen som helst mulighet
for å spille.
Jeg hadde prøvd det samme året før,
dagen etter at British Open 2010 var
ferdig. Den gangen fikk jeg for mange
foran meg og fikk ikke spille. Det
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Middag med familien på Old Course Hotel

Carsten på Swilcan Bridge

måtte jeg for all del unngå denne gang!
Det var da Rose kom opp med en glimrende ide om at jeg kunne stille meg
opp i kø så tidlig jeg ville, så skulle hun
komme og avløse meg, slik at jeg
kunne gå tilbake til hotellet og sove litt
igjen, for å være mer utvilt til en
eventuell starttid. Supert tenkte jeg og
stilte meg opp rett etter midnatt. Det
gikk ikke lange stunden før jeg hørte
høylytt snakk og tenkte at det var godt
jeg kom tidligere en dem, slik at jeg ble
først i køen. Overaskelsen var stor når
jeg så de bevege seg ut på 18. greenen i
bekmørket (begynnelsen av oktober) og
etterhvert begynte å la klesplaggene
falle av, og de ga seg ikke før de alle

løp rundt i Adam og Evas drakt rundt
greenflagget. Like fort som de kom,
forsvant de igjen. Jeg ble fortalt av
lokale at dette var en tradisjon studentene fra St.Andrews Universitet gjorde
regelmessig.
Tilbake sto jeg der alene igjen i mørket
og gikk litt fram og tilbake og kikket
inn gjennom vinduet til den erverdige
bygningen ved startbua og utover
banen og tenkte på course-management. Etterhvert dukket Rose opp og
avløste meg kl. 0330. Portøren fra
hotellet som hadde kjørt meg bort til
startbua kom, leverte Rose og tok meg
med tilbake igjen.

Fire timer senere var jeg tilbake og
avløste Rose som da hadde fått fem
stykker bak seg i køen. Starteren kom
og spurte etter handikapbevis, og etter
at alt var i orden, var det bare å vente
på første gruppe som skulle starte kl
08.10. Der var det en plass ledig og de
andre ble spurt om det var i orden at jeg
kunne spille sammen med dem. Jeg
fikk et positivt svar og var klar til å slå
ut på hull 1.
En snorrett drive landet midt på fairwayen. Jeg var godt I gang på denne
historiske banen. Vinden blåste kraftig
fra syd, men fikk le fra bygningene på
driven. Brian som var lokal og medlem
ga meg mange gode tips underveis.
Selv bar han kun på en liten skulderbag
med åtte køller i. De to andre jeg spilte
med var Ed og Mark som var brødre fra
Michigan, USA.
Vinden gjorde det til tider svært
vanskelig å spille, så course management- tankegangen kom godt med.
Viktig var det å holde seg unna de

bunkerne som lå usynelige midt i fairwayen. Spesielt var det å gå på fairwayen og kikke opp på balkongen og
vinke til familien. Rose kom på hull 15
med video og kamera for å forevige det
viktigste. Driven på hull 17 (Road
Hole) over hotellets bygning(kontorer)
landet på fairwayen, men rullet ut i røffen. Jeg valgte å legge meg opp for å ta
den beryktede bunkeren og veien ut av
spill, en liten chip og to putt gav boggie.
På siste hullet kom jeg faretruende nær
gjerdet og bilene på høyre side, men
fikk en åpning og andre slaget ble en
baby-cut som landet på greenen,
deretter puttet jeg for par med samme
ball som jeg hadde slått ut med fire
timer tidligere på hull 1.
Jeg var særdeles fornøyd med å ha
opplevd å spille på denne historiske
banen. Det er noe alle golfere bør få
oppleve minst en gang. I det vi takker
hverandre for runden, hører jeg navnet
mitt bli ropt og snur meg å ser til min
gledelige overraskelse at sjåføren fra

hotellet står der og venter på å kjøre
meg og Rose tilbake. For en service og
for en fantastisk golfopplevelse det var!
Når jeg i samme året hadde fått anledning til å være til stede under søndagens finaledag på Augusta National,
sett på The Masters og i tillegg spilt på
Kingsbarns Golf links og Sam Torres
course i St.Andrews, ble golfåret 2011
innholdsrikt.
Veldig gledelig er det å oppleve mer og
mer åpenhet rundt i verden, for å få lov
til å ta med barna ut på banen og gi
dem en innføring i spillet, uten å måtte
betale noe ekstra for det. Dette er noe
jeg kan komme tilbake til i en annen utgave av Vallerøffen. Viktig nå utover
høst- og vinterdager, når man ikke kan
spille, er å trene fleksibilitet og styrke.
Vi ses!
Tekst og foto: Carsten Jaacobsen
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Oppslagstavla
Grevlingan,
hvem er det?

Golfheftet

Vi har sett en stund at økonomien i klubben ikke er den aller beste, og i den forbindelsen har vi ikke økonomi til å ansette
flere på banen. Hva har dette med
Grevlingane å gjøre? Ser for meg en dugnadsgjeng (Grevlinga) som kan gjøre
forefallende arbeid på banen og bygninger. Som for eks. møtes på banen hver tirsdag kl. 09.00 til kaffe og planlegging av
dagens gjøremål. Arbeider fra kl.09.30 –
12.00 for så å spise lunsj sammen. Etter
dette spilles en golfrunde for dem som
ønsker det. Ser også for meg at man en
tirsdag (tar fri fra dugnad) innimellom reiser til en av de andre golfbanene på
Sørlandet og spiller en runde golf. Jeg
tror dette kan være miljøskapende og en
gevinst for klubben.
Så ønsker jeg en person som kan tenke
seg å dra i gang dette for å se om det er
liv laga.
Steinar Vatnedal.

I år kjøpte jeg Golfheftet for første gang.
En av klubbens medlemmer anbefalte
meg, og jeg er veldig fornøyd. I løpet av
året har jeg spilt 10 baner i Danmark og 7
av dem for første gang, dette på grunn av
Golfheftet. Har også brukt golfheftet i
Norge. Golfklubbene mener kanskje at de
taper greenfee på avtalen, men jeg mener det har motsatt effekt. Mange flere
besøker banen fordi det er rimeligere å
spille med bruk av Golfheftet. Det er god
reklame for de ulike golfbanene at folk
som har spilt der anbefaler banen til andre. Jeg vil oppfordre alle som skal spille
golf utenfor Mandal om å kjøpe Golfheftet
hos oss.

Forbundsdommerrapport, sesongen 2012
av Egil J. Svenneby
Autogiro. Månedsbeløpet for hovedmedlem m/spillerett er kr. 339.- og for bimedlem m/spillerett kr.310.- da kan dere spille
så mye golf dere ønsker hele året. Er dette av interesse, ta kontakt med Steinar
st-vat@online.no . Dere vil da få tilsendt
en kontrakt som dere må signere og har
en varighet på et år.
Steinar Vatnedal

Klubbkveld
med premieutdeling

Steinar Vatnedal

Autogiro

Torsdag 22. november
kl. 19

Nå som det nærmer seg sesong slutt og
et nytt år nærmer seg, vil vi minne om det
som ble nytt i løpet av året. Det er nå
mulig å betale kontingent og spillerett via

på Klubbhuset

Platearbeid / Mek. Verksted
4520 Lindesnes

I de større turneringene, som
Titleist Tour for de beste juniorene, Norges Cup for norges beste
seniorer samt NM, er det oppnevnt Tounament Director (TD)
fra NGF for å hjelpe klubbene
med det tekniske arrangementet.
Hoveddommere (HD) vil alltid
være en forbundsdommer og hans
oppgaver er sjekk av banemerkingen og fastsettelse av de lokale
regler som gjelder for turneringen,
og det gjøres dagen før start.
Under turneringen gjelder det å
holde seg synlig og være til hjelp
der det trengs. Det vil normalt
være flere meddommere og aspiranter på disse turneringene. HD
er øverste regelansvarlig i turneringskomitéen.
Her er et lite sammendrag over
turneringer jeg har dømt i år, samt
noen regelsituasjoner som oppsto.

MELAND GK - TITLEIST
TOUR – 26.-27.05.12.
Var HD med 2 meddommere og 1
aspirant.
-En kjedelig situasjon for den det
gjaldt, var en spiller som valgte å
droppe ballen etter regel 28,
uspillbar ball. Ballen rullet til et
annet sted der den også var uspillbar. HD ble forespurt om dette
ikke kunne gi fridropp da situasjonen ikke ble løst med første
dropping. Dette er ikke identisk

Denne fikk han derfor lov å brekke og situasjonen ble løst uten
tømmerhuggere.

med dropp fra GUR eller vannhinder, og regel 28 måtte bare benyttes igjen. Men historien var
ikke slutt med dette, da det totalt
måtte droppes 4 ganger før ballen
igjen var spillbar. Med 1 utslag, 4
droppinger før neste slaget ble
slått og deretter 1 chip og 2 putter
ble dette totalt 9 slag på et par 4
hull.

NØTTERØY GK – NM
MID AMATØR - 15.16.09.12

BJAAVANN GK - NMSENIOR – 23.-24.06.12.
Var HD med 3 med-dommere og
4 aspiranter.
Det var ekstremt lite behov for
dommere unntatt for å jage på
sakte spill. Seniorer behersker
visst reglene meget godt!!
-På hull 2 er det en droppesone
som passeres på vei til greenen,
og det ble spurt om det kunne slås
en provisorisk ball fra droppesonen før en gikk frem for å sjekke
om dropping var nødvendig.
Dette ble nektet da provisorisk
ball skal spilles fra forrige sted
der det ble spilt i fra, som her fra
utslagsstedet, og ikke fra et nytt
sted.

ARENDAL OG OMEGN GK
- TITLEIST TOUR MATCH
SPILL – 17.-19.08.12.
Var HD med 3 med-dommere og
4 aspiranter .

-En spiller markerte sin ball i tilfeldig vann på fairway, men fant
ingen god plass å droppe. Ballen
ble derfor lagt tilbake og spilt der
fra. Dette var tillatt, fordi det var
ballplassering, men uten ballplassering, ville han fått 1 straffeslag
for å ha løftet en ball i spill og
ikke tatt fritak ved dropping.

BORRE GK
– NORGES CUP
Var ikke HD her, men vi var 2
med-dommere og 1 aspirant.
-Et tre var knekt og ergo en løs
naturgjenstand. En spillers ball
havnet nært dette treet og spilleren spurte om vi var mange nok til
å flytte det. Det var vi ikke der og
da, men med nærmere undersøkelse fant jeg ut at det kun var en
grein som var i veien for slaget.

Var HD med 2 med-dommere og
1 aspirant.
- En spiller ville ha fritak for tilfeldig vann i et sidevannshinder!!
Endte med at alle fikk seg en god
latter når han ble spurt om å gjenta spørsmålet.
-Spørsmål om hvor mange straffeslag en fikk for å treffe egen
bag, ble forklart til å være kun 1
slag. Tidligere var dette 2 men ble
endret ved nye regler som kom i
2008, og det er det jo bare snart 5
år siden!!
Nå er sesongen nærmest over, og
det gjenstår kun en obligatorisk
dommertest som avholdes annenhvert år. Før det skal jeg og John
Edgar Nilsen holde dommerkurs
del 2 i Kristiansand. På kurset i
vår var det 12 deltakere hvor av
11 var fra Agder. Det ser derfor ut
til at vi kan få en stor gruppe med
flere dommere fra de lokale klubbene som vil inngå i den regionale
dommergruppen på Agder.

Antall Greenfee-spillere i 2012 - Ved Steinar Vatnedal

Tlf. 915 16 382 • 915 16 383
sormek@online.no

Marnaveien 28 B, 4517 Mandal
Tlf. 38 26 23 91 - Faks 38 26 54 34
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En bane jeg kan anbefale

Strømstad Golfklubb

Klubbhuset

Vann er i spill på flere fairways

eg spilte Strømstad Golfbane første gangen i 1998 og
så sant anledningen byr seg, er dette den første banen
jeg velger når grensen passeres. Jeg forstår godt at
dette nok er en av de svenske baner som er mest besøkt av
nordmenn. Ikke bare gunstig avstand fra Østlandet gjør
banen attraktiv, men den er plassert på Bohuslän i en vakker natur, miljø og varmt klima som gir en lang spillesesong.

som banearkitekt og i 1987 skjedde en spektakulær åpning
av banen. En fallskjermshopper landet og overrakte en
golfball til daværende president Sören Eriksson slik at han
kunne slå det første slaget på den nyåpnede 18-hulls banen.

J

Historien til klubben kan spores tilbake til 8. juni 1967 da
et stiftelsesmøte formelt dannet Strömstad Golfklubb med
Bertil Alèn som dens første president. Sveriges golfguru,
banearktitekten Nils Sköld, og snart var han i full gang
med banearbeidet. Et treningsfelt ble tatt i bruk i 1968 og
fem hull (dagens 1,2,3,4 og 18) var spilleklare våren 1969.
Året etter var 9 hull klare og i august var det høytidelig åpning med bl.a. oppvisning av en ikke ukjent TV- kommentator; Göran Zackrisson.

Savnet av et riktig klubbhus ble nå den store utfordringen
både plasseringsmessig og økonomisk. Alle dro samme vei
og 30. april 1995 kunne landshøvding Kjell A. Mattson
heve glasset og erklære klubbhuset for åpnet. Klubbens
medlemmer kunne glede seg over at « Bohuläns vackraste
golfbana» stadig ble mer og mer populær bane å besøke.
Og det er riktig. Banen ligger i et område som passer utmerket til golfspill. Den slynger seg mellom bratte skrenter med varierende, spektakulære utfordringer som skifter
fra hull til hull, og med vann som er i spill ved mange hull.
Tekst og foto Bjørn Bakke

En golfopplevelse

Debyen på Kragerø Golfpark

E

n av mine kunder hadde nettopp begynt å spille golf så hvorfor ikke invitere ham med på en runde. En fin
junidag passet det for alle parter og valget
falt på Kragerø Golfklubb som var nabobanen til vår nyfrelste golfkunde. For vår
kunde var dette første gang han spilte en
18-hulls bane. Det gikk selvsagt litt i hytt
og pine, og han skravlet jevnt, og særlig da
jeg skulle slå ut, men han syntes det var
stort å spille sammen med «golfere» på sin
første 18 hulls runde. Da vi kom til hull 12,
viste det seg at greenkeepere var i arbeid
for å forbedre fairway. Vi gav signal at vi
ønsket å slå ut. De trakk seg tilbake og vinket oss fram. Vår golfkunde raste ned til
rødt utslag og gjorde seg klar. Dog ventet
han til vi hadde slått ut fra gult, selv om
han syntes det tok tid, men vi rakk ikke ned
til ham, før det smalt. Han fikk sitt første
stjernetreff. Adskillig lengre enn han noen
gang hadde slått. En lite slice brakte ballen
ut over fairway og rett mot greenkeeper der
han hadde søkt tilflukt i traktoren i det han

trodde var trygg avstand. Dan Jurgens
snudde seg heldigvis bakover sekundet før
stjernetreffet smadret frontruten i traktoren.
Glass overalt, men heldigvis ingen person-

skade. Ikke ofte jeg har en så ydmyk kunde
å ta vare på.
Tekst og foto Bjørn Bakke

Dame & Herrefrisør
Tlf. 38 25 66 70 - Faks 38 25 69 43
Spangereidveien 2B, 4520 Lindesnes
Hilsen Wenche, Trine, Sanna og Marlene
Åpningstider
Man - tir - onsdag
Tor - fredag
Lørdag kun etter avtale

09.00 - 16.00
09.00 - 19.00
09.00 - 14.00

Utbyggingen til 18 hull startet i 1985 med Jan Sederholm
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Hudpleie
Hårfjerning
Elektrolyse
Make Up
Massasje
Manikyr
Pedikyr

VALLERØFFEN NR 1 / 2010

Hudpleier Miriam B. Hestad
Rådhusveien 1, 4520 Lindesnes Tlf. 951 68 059
VALLERØFFEN NR 2 / 2012
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Doneheia, Jåbekk industriområde
Tlf. 38 26 76 00 - Faks 38 26 69 96

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

Spangereidveien 4, 4520 Sør-Audnedal - Telefon 38 25 83 30 • Faks 38 25 83 41
E-post: post@ruud-regnskap.no
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Bruk oss når det gjelder:
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Byggevarer
Trelast
Kjøkken
Garderobe
Bad m.m.

Gismerøyveien 91, 4515 Mandal
Telefon 38 27 91 91

Telefon
Mobil
Faks
e-post
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Lokalavisen
er med
HOVEDSPONSOR

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

VALLERØFFEN NR 2 / 2012

VALLERØFFEN NR 2 / 2012
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Adresse:

Returadresse:
Mandal Golfklubb
Postboks 352
4503 Mandal

Ti på Tee - Jarle Liland (32) - Hcp 4,6
banen i Mandal er det nok
åtterjernet jeg bruker mest.

1 Hvorfor spiller du golf?
Hovedårsaken til at jeg
begynte å spille golf var at min
gode venn Kristian Aas
Johannessen dro meg med på
golfbanen. Og siden har jeg
aldri sett meg tilbake. Jeg
trives svært godt. For meg er
golfbanen er sted hvor jeg kan
koble ut.

6 Er du med på utstyrskarusellen?
I aller høyeste grad. Hver
gang Wilson Staff kommer
med et nytt sett, bare må jeg
ha det. Det er utrolig hvor mye
en golfleverandør kan forbedre
produktet fra år til år.

2 Best/verst med banen i
Mandal?
Det beste med banen i Mandal
er uten tvil greenkvaliteten.
Det verste er at det tidvis er
mye vann på banen, altså for
dårlig drenering.

7 Etiketten på banen i
Mandal?
Jeg synes folk stort sett
oppfører seg greit. Mange har
imidlertid behov for å jobbe
med effektiviteten i sitt spill,
uten at det må bli stress av
dette.

3 Hva ønsker du skal prioriteres videre med golfanlegget?
Det bør snarest lages en
masterplan, som skal være et
konkret styringsverktøy for
utvikling av Mandal Golfklubb.

8 Hvilken bane liker du
best?
Uten tvil The Island Golf Club
utenfor Dublin.

4 Hyggeligste golfopplevelse?
Jeg har mange hyggelige golfopplevelser, men det jeg
tenker mest tilbake på er de mange golfturene vi hadde til
Himmerland. Det fellesskapet disse turene skapte var helt
unikt.
5 Beste kølle i baggen?
Jeg har 14 fantastiske Wilson Staff-køller i baggen. På

9 Golf i regnvær?
Det er ikke noe problem, så sant temperaturen ikke er under fem grader. Det forutsetter naturligvis også at man har
med seg rett utstyr.
10 Hole in One?
Nei.
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Formann
Johan Kvelland
Klubbhuset
Pro
Robin Pettersson
Head greenkeeper
Mikkel Møller Schou
Spørsmål om banen, grønt kort, medlemskap osv.:

918 66 217
382 60 031
473 46 421
477 57 976
kontakt@mandalgk.no

