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Leders hjørne

Rune Svennevik

Kjære medlemmer!

For en sesong og for en bane! I år har greenfeespillerne strøm-
met til banen vår, og vi setter ny rekord i antall spillere på ba-
nen. Noen sier det er været som har vært perfekt for golfspill
hele sommeren. Jeg mener været  alltid er perfekt for golf.

Banen har vært i en utrolig flott stand. Perfekte greener og
flotte fairway, og til og med inne i skogen er det flott. Mandal
har fått rykte på seg for å ha perfekte greener, sånt selger. En
stor takk til banemannskapet og hjelpere. Og til alle hullans-
varlige med sine hjelpere.

Og ikke minst de i Proshop /kafe  gjør en kjempeflott jobb
med å ta i mot medlemmer og gjester, slik at alle føler seg
velkomne.

Stor takk til alle sammen!

En sjelden, men utrolig gledelig overraskelse fikk vi da et av
våre medlemmer  kom med en gave pålydende 100 000 kr.
Dette utløste fortgang i planlegging av nytt treningsområde, på
den gamle rangen. Her vil det bli lagt til rette for bruk av NXT
level treningsprogram på ny green for trening.

Det er sendt søknad om penger til bygging av nærmiljøanlegg.
Et nærmiljøanlegg er til fri bruk for alle. Dette vil bli en fin
plass for nye og gamle medlemmer.  En plass som gjør det en-
klere for flere til å bli golfere.

Som nevnt tidligere blir vi tatt godt i mot på klubbhuset. For at
ting skal bli enda bedre, er det av styret satt i gang arbeid for å
pynte på området rundt klubbhuset og opp mot rangen.  Nytt
anlegg til å ha sanden i blir bygget så fort vi får vekk den gam-
le brakka, som ikke er i bruk lenger. Mindre sand på asfalten
og flere parkeringsplasser vil dette gi som bonus.

Nytt halvtak til maskiner og vegger rundt verkstedet til
Mikkel vil det bli. Mye av arbeidet trenger vi dugnadshjelp til,
så har du tid, har vi arbeid.

Det første halvåret som leder av Mandal golfklubb har for meg
vært veldig bra, dette takket være mange medlemmer som
bidrar på en positiv måte.

Vi kan alle bli bedre både som golfer og medmenneske. En
oppfordring: Tren mer golf og ta godt vare på gamle og nye
medlemmer! Så håper jeg vi sees på dugnad og på golfbanen!

Rune Svennevik
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Minneord om Tor Ellenes

Søndag 27. september døde Tor Ellenes, født i Mandal

18.11. 1949.

Han og Sissel var blant pionerene i Mandal golfklubb,

med medlemsnummer 24 og 25 etter oppstarten i 1993.

Med entusiasme og  dugnadsånd ble han en drivende kraft

i startårene for golfklubben og ble klubbens leder 1998 –

2003. 

Med erfaring fra ledende stilling i det private nærings-

liv, sin samarbeidsevne og sin guttaktige iver etter å få ting

gjennomført spilte han en avgjørende rolle i oppbyggings-

fasen av golfklubben.

Vi er i dag mange, mange som føler et dypt savn etter

Tor. Noen av oss fikk gleden av fellesskap med ham og

Sissel under andre himmelstrøk. Gjennom mange år møt-

tes vi vinterstid til golf og hygge i Hua Hin i Thailand. 

Her gikk dagene etter faste rutiner. Gjerne grytidlig

opp med golfrunde før temperaturen ble for heftig, deret-

ter golf før avslapping utover ettermiddagen.  

Så mange flotte baner! Blant dem var nok ”Majestic

Creek Country Club” blant hans favoritter. Tor ble ofte

kjent med ledelsen i golfklubbene, og da vi skulle prøve

den nye ”Black Mountain Golf Club”, som nå rangerer blant

de beste i Thailand, ordnet Tor opp og fikk spilletillatelse,

mens vanlig ventetid var flere uker.

Tor og Sissel kjøpte i senere år feriebolig i gamle og

idylliske Collioure i Sør-Frankrike. Her samlet de barn,

barnebarn og venner - og var det perfekte vertskap. Her

ønsket de å tilbringe varme og gode dager i årene fram-

over. Så skulle det likevel ikke gå slik, sykdommen satte en

stopper for det.

På sin Facebookside i sommer satte Tor inn følgende:

What is the difference between ”I like You” and ”I love you”?

When you like a flower, you just pluck it. But when you love

a flower, you water it daily..! One who understand this,

understand life.

Våre tanker og dypeste medfølelse går til Sissel, barn

og barnebarn som har mistet Tor så altfor tidlig!

På vegne av Mandal Golfklubb

Oddbjørn Eikestøl

Våre hoved-
samarbeidspartnere

Foto: Oddbjørn Eikestøl

Foto: Oddbjørn Eikestøl
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Hvordan komme i kontakt med
Mandal Golfklubb?

n Ring Klubbhuset 382 60 031 eller 
Rune Svennevik 952 05 272

n kontakt@mandalgk.no

n www.mandalgk.no aklubben 
a innmeldingsskjema

n Postadresse: Postboks 352, 4513 Mandal

n GPS-adresse: Valleveien 19, 4513 Mandal

Klubbhuset
Mandal golfklubb
382 60 031
kontakt@mandalgk.no

Pro
Jarle Liland
402 90 280
jarleliland@me.com

Head greenkeeper
Mikkel Møller Schou
477 57 976
mikkelschou75@gmail.com

Hovedstyret:

Leder
Rune Svennevik
952 05 272
rsvenne@online.no

Nestleder
Tor Håkon Føreland
959 28 181
tor.hakon@foreland.no

Styremedlem
Espen Sebdal
216 84 611
espen@sebdal.com

Styremedlem 
Tom Petter Olsen
934 03 962
tompetter@trygg.no

Styremedlem 
Raymond Tørressen
917 93 330
rt@bgruppen.no

1. varamedlem
Mette Erklev
976 64 686
mette.erklev@sogne.kommune.no

Regnskapsfører
Jan Roald Ruud
901 65 581
janroaldruud@gmail.com

Komitèledere:
Juniorkomite
Alf Skagestad
984 24 344
alf.skagestad@vabb.no

Damekomite
Anne-Grete Nøding
924 47 173
agnoding@yahoo.no

Seniorkomite
Anna Eikestøl
997 11 811
eikestoe@online.no

Turneringskomite
Steinar Vatnedal
911 07 549
st-vat@online.no

Banekomite
Kjell Røiseland
977 08 815
kroislan@online.no

Sponsoransvarlig
Tom Petter Olsen
934 03 962
tompetter@trygg.no

Informasjonskomite
Oddbjørn Eikestøl
901 34 125
eikestol@online.no

Nettredaktør
Per Jørgensen
913 09 361
per.alf.jorgensen@gmail.com

Valgkomite
Selmar Johanessen
404 00 410
selmar@advokathuset-sor.no

Kontrollkomite
Kjartan Lavik
913 29 790
kjartan.lavik@fvn.no

Mandal golfklubb

Kontaktinformasjon

Klubbmesterskapet 2015

Lørdagen opprant med blå himmel og kun et lite vindpust, altså en knalldag
for å kunne spille en superrunde med golf. Mikkel kunne vise fram en meget
bra bane til de påmeldte 42 golferne som på rekke og rad skulle stille til start
på hull 1.
Av damene var det Turid Røksland som kom best i gang med 85 slag og
med det opparbeidet seg en ledelse på 9 slag foran Britt Andersen og 14
slag foran Wenche Homestad Vetås. I herreklassen åpnet Simen Jørgensen
med en kjemperunde på 66 slag og var 11 slag foran Jørgen Hestås og 12
slag foran Arne Christian Bredesen og Rune Svennevik.

Søndagen opprant med det samme flotte været bortsett fra en til dels sjene-
rende østavind som spillerne måtte kalkulere inn i slaget. Mikkel skiftet hull-
plassering på hullene og særlig på hull 4 og 9 fikk spillerne møte en meget ut-
fordrende plassering. I dameklassen ble det litt kamp der Britt tok igjen Turid
med 5 slag, men Turid holdt hodet kalt og med 93 slag pluss 85 fra lørdag ga
totalt 178 slag og seier. Britt fikk 88 slag + 94 fra lørdag, totalt 182 slag.
Wenche hadde 99 slag fra lørdag + 99 slag søndag ga totalt 198 slag og tre-
djeplass. Dette var Turids 5. klubbmesterskap. En meget sterk prestasjon.

Av herrene mistet nok Simen noe av konsentrasjonen søndag og Jørgen fikk
beste resultat med 75 slag og Simen 76 slag. Med sine 77 slag fra lørdag ble
det totalt 152 og en sikker andreplass til Jørgen mens Simen forsvarte ledelsen
fra lørdag og vant med 142 slag. Om tredjeplassen ble det kamp og med 158
slag kapret Aslak Egeli tredjeplassen. Simen er uten tvil klubbens beste golfer
nå med 5. klubbmesterskap, det 4. på rad. Dette er en meget sterk prestasjon.
I klassen for herrer junior ble Magnus Bjørnstad vinner med 174 slag.  Det ville
holdt til en sterk 6. plass i herreklassen.  En virkelig bra prestasjon.

I herrer senior vant Kjartan Lavik med 168 slag.  På plassene bak fulgte
Sigmund Skårdal med 171 slag etterfulgt av Johnny Fævelen med 177 slag.

Dameklassen ble vunnet av Mirjam Slott Arntsen med 212 slag og damer seni-
or selvsagt av Turid Røksland.

I herrer eldre senior ble det hele avgjort på siste hullet.  Både Kjell Røisland og
Tor Sverre Bentsen endte begge på 192 slag, men Kjell vant på bedre siste 9.

Tekst og foto: Bjørn Bakke

Turid og Simen klubbmestre Turid forteller:

Gleder meg til nok et klubbmesterskap – noe som jeg anser som årets høy-
depunkt. Bare så synd at ikke flere damer stiller.

Er så heldig å få spille sammen med Aslag Egeli og Magnus Bjørnstad – to
flotte unge menn. Jeg får en god start på Dag 1 – med par på hull 1, så bo-
gey, bogey, dobbelbogey, bogey, par, bogey, bogey og bogey. 42 slag og
jeg har spilt til mitt hcp. Siste runde spiller jeg på 43 slag og ender opp med
85 slag – 1 slag over mitt HCP. Alt i alt en helt grei start på klubbmesterska-
pet. 

Må jo legge til at putteren er god denne dagen selv om Mikkel har gitt oss
raske og utfordrende greener. Banen er fantastisk rett og slett.

På dag 2 er jeg så heldig å få spille med Britt Andersen og Wenche Vetås.
En hygge runde med god humor. Spillet er ikke like godt fra min side og
denne dagen ender jeg opp med 93 slag. Britt derimot spiller god golf den-
ne dagen og spiser seg godt innpå meg – men det holder inn. Takk til Britt
og Wenche for en fin runde!

Og takk til Jonny Fævelen som lot oss posere i denne flotte doningen, og
jeg fikk også en tur rundt på parkeringsplassen i høyt tempo (det skal ikke
mye til for å glede meg). En fin avslutning på en flott helg i et fantastisk vær
og hyggelig selskap.

Simens forteller:

Målet mitt før start var selvsagt å vinne mitt 4. klubbmesterskap på rad.  Jeg
var litt spent på forhånd, da spillet mitt ikke har sittet som jeg ønsker de sis-
te ukene før mesterskapet.  Scoren har vært jevnt over bra, men ikke sla-
gene.

Så da lørdagen kom, og jeg så de fine forholdene på banene, så fikk jeg vir-
kelig lyst til å gjøre det bra.  Og det startet bra med par på hull 1, 2 og 3. Så
fulgte det tre hull med birdies og jeg var 3 under etter 6 hull.  Så kom det
dessverre tre bogeys på rappen, og dermed var jeg på 34 (E) slag etter
halvspilt lørdag.

Starten på runde 2 ble meget bra.  På de 6 første hull var jeg på -4, etter 3
par, 2 birdies og en eagle .  Dessverre så kom det 2 bogeys og en par på
de siste 3, men totalen på 66 slag, 2 under par var jeg alt i alt fornøyd med.
Kun et slag bak banerekorden.

Etter første dag ledet jeg med 11 slag til Jørgen på plassen bak.
Søndag var det kraftig vind fra øst når vi gikk ut i siste flight.  Første 9 hull
gikk greit nok og +2 var ok. Jørgen på sin side hadde +4, slik at jeg ledet
med 13 slag før de siste 9.

Motivasjonen sank nok en del de siste 9 hullene, og etter 4 par, 4 bogeys
og en dobbel endte jeg på 40 slag, til sammen 76 slag.  Jørgen endte på 75
slag.  Så sammenlagt ble det 142 slag + 6 og en ny tittel som var målet selv
jeg ikke er fornøyd med +6 totalt.

Lederflighten damer søndag morgen: F.v. Wenche, Britt og Turid

Lederflighten herrer søndag morgen. F.v. Jørgen, Arne Christian, Simen og Rune

Underveis. Foto: Jorunn Frimannslund Pettersen

Jørgen på hull 9. Foto: Oddbjørn Eikestøl

Britt på hull 9. Foto: Oddbjørn Eikestøl
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Gruppene for knøtter og juniorer:

Spennende treningsår

D
et er litt vemodig at den organiserte delen av
golfsesongen er over for Knøtter og Juniorer
allerede. Men, vi som styrer litt med dette her,
håper jo selvsagt at flere av våre unge medlem-

mer golfer seg inn i vinteren så lenge banen er åpen.

Vi har i 2015 hatt en fantastisk flott gruppe med over 30 
aktive golfere fordelt på Knøtter og Junior denne sesongen.
Dette er moro for oss som jobber med rekrutteringen og 
motivering av unge golfere i Mandal Golfklubb. Komitéen
(Alf, Yngve, Simen og Jarle) har jobbet sammen med styret
for å få til et kontinuerlig treningsopplegg for begge grup-
pene. Dette føler vi at vi har lykkes med på en bra måte i år.
Jarle har hatt hovedansvaret for utviklingen av begge 
gruppene, men vi har vært så heldige å få hjelp av Edmund
og Simen som har ledet hhv Knøtter og Juniorer på torsdag-
streningene. 

Vi har så vidt begynt å introdusere NXT LVL (Next Level)
som er et målrettet treningsopplegg fra NGF. Dette vil bli
utvidet neste sesong for å kvalitetsikre fremdrift og øke fer-
dighetene på våre unge håpefulle.

I år har vi også fått med flere til å delta på turneringen
Agder Tour. Dette er en turnering for de minste fra ferske
Knøtter helt opp til de mer lavhandicappede Juniorer.
Turneringen er delt i flere klasser slik at man møter jevnal-
drende med tilnærmet likt nivå når man konkurrer.
De som har vært med på dette har storkost seg på tur, og vi
håper at enda flere kan være med oss rundt på turneringer

neste sesong. Dette er et samarbeid mellom Mandal,
Kristiansand, Grimstad, Arendal og Kvinesdal. 

Juniorkomiteleder takker for en flott sesong med masse
gode minner og resultater. Dette kan bare bli bedre og bedre,
og vi satser på enda flere aktive unge golfere i 2016 - med
masse spennende aktiviteter og utfordringer.

Vi avslutter offisielt sesongen med mixed scramble speed-
golf-turnering og noe godt på tallerkenen etterpå den 12. ok-
tober. Da håper vi at hele gjengen samles og tar del i dette.

Tekst og foto: Alf Skagestad

Jarle instruerer på treningsfeltet

Agder Tour på Bjaavann

Agder Tour i Arendal

Resultatservice 2015

Lindesnes AvisLindesnes Avis
– Vårsleppet– Vårsleppet
Damer

1. Borghild Bang Lunde 37
2. Lisa Sanden 34
3. Wenche H. Vetås 33
4. Anne Grete Mjåland 33
5. Aud Tove Egeli 32

Herrer

1. Arnt Terje Udøy 41
2. Magnus Bjørnstad 38
3. Simen Jørgensen 36
4. Rune Halvorsen 35
5. Kjell Røisland 35

Herrer, senior

1. Arne Lunde 26
2. Helge Pedersen 25

Nordea PairsNordea Pairs
1. Ekornrød / Børslid 43
2. Røisland / Jørgensen 41
3. Gulli / Skårdal 41
4. Skårdal / Egeli 41
5. Andersen / Erklev 41

Gumpen Golf OpenGumpen Golf Open
Damer

1. Britt Rigmor Andersen 41
2. Mette Erklev 33
3. Mirjam Slot Arntsen 32
4. Turid Røksland 28
5. Lisa Sanden 28

Herrer

1. Magnus Bjørnstad 42
2. Arnar Marius Egeland 40
3. Kjartan Lavik 39
4. Rune Svennevik 39
5. Bent Wilhelm Egeland 39

Damer og herrer, senior

1. Helge Skaar 20
2. Aud Tove Egeli 19
3. Nils Henrik Ranudd 17
4. Øystein Inge Hareide 17
5. Arnold Oftenes 16

Pink Cup–WilsonPink Cup–Wilson

1. Ekornrød / Børslid / 
Bjørnstad/ Skagestad 52

2. Mjåland / Bårdsen /
Vatnedal / Bårdsen 48

3. Oftenes / Reinertsen / 
Ardiles / Ranudd 47

4. Egeli / Holm / 
McFarlane 46

5. Larsen / Laustsen / 
Døvle / Horpestad 46

KvalifiseringKvalifisering
Lag NMLag NM
Damer

1. Wenche H.Vetås 88
2. Turid Røksland 97
3. Mette Erklev 103

Herrer

1. Simen S. Jørgensen 70
2. Jørgen Hestås 72
3. Arnt Terje Udøy 77
4. Espen Andrè A.Sebdal 78
5. Arne Chr. Bredesen 79

Kjettingen OpenKjettingen Open
Damer

1. Turid Røksland 36
2. Britt Rigmor Andersen 30
3. Wenche H.Vetås 29
4. Lisa Sanden 28
5. Mirjam Slot Arntsen 26

Herrer

1. Arnt Terje Udøy 36
2. Simen S. Jørgensen 35
3. Espen Andrè A. Sebdal 35
4. Tom Petter Olsen 35
5. Raymond Tørressen       
34

Herrer, senior

1. Arne Lunde 25

KlubbmesterskapKlubbmesterskap

Junior, damer

1. Mirjam Slot Arntsen 212

Junior, menn

1. Magnus Bjørnstad 174

Damer

1. Turid Røksland 178
2. Britt R. Andersen 182
3. Wenche H. Vetås 198
4. Lisa Sanden 204
5. Anne Rita Meberg 216

Herrer

1. Simen S. Jørgensen 142
2. Jørgen Hestås 152
3. Aslak Egeli 158
4. Arne Chr. Bredesen 162
5. Rune Svennevik 166

Herrer, senior

1. Kjartan Lavik 168
2. Sigmund Skårdal 171
3. Johnny E. Fævelen 177
4. Steinar Vatnedal 182
5. Helge Skaar 184

Herrer, eldre senior

1. Kjell Røisland 192
2. Tor Sverre Bentsen 192
3. Kjell Horpestad 215
4. Jan Roald Ruud 217

KM-fourballKM-fourball
1. Lavik / Arntsen 35
1. Røksland / Vetås 35
3. Røisland / Jørgensen 33
3. Ljosland / Sanden 33
5. Svennevik / Gulli 32

Berry Alloc’sBerry Alloc’s
OnsdagstourOnsdagstour
Klasse 1

1. Arnt Terje Udøy -8
2. Aud Tove Egeli -3
3. Kjell Røisland 1
4. Simen S. Jørgensen 4
5. Rune Svennevik 7

Klasse 2 

1. Magnus Bjørnstad 164
2. Tor Sverre Bentsen 163
3. Mirjam Slot  Ramsøy 153
4. Frode Arntsen 150
5. Oddvar Skår 147

NeglbiterenNeglbiteren

Damer

1. Tutti Ericson 29
2. Wenke Nome 27
3. Wenche H. Vetås 23
4. Lisa Sanden 21
5. Aud A. Helland-Olsen 20

Herrer

1. Gunnar Førsund 38
2. Ivar Gulli 36
3. Sverre Carlsen 35
4. Arnt Terje Udøy 34
5. Kjartan Lavik 34

Herrer, senior

1. Einar T. Skarpaas 36
2. Raymond Birkeland 32

Foto: Oddebjørn Eikestøl
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1. En av landets fineste golfbaner
2. Golf er mosjon og sosialt samvær i flott natur
3. Klubben med det gode og inkluderende miljø
4. Aktive grupper for knøtter, juniorer, damer og seniorer med 

opplæring, konkurranse, turer og sosiale tilbud
5. Møt vår PRO Jarle Liland 
6. Flott klubbhus med kafé, PROshop, garderober, møtelokaler 

og stor uteterrasse
7. Bli medlem du også! 

Spill golf i Mandal!

Aktiv sesong for Damegruppa

Hver tirsdag ettermiddag er damene
på plass på golfbanen. Er de ikke
så mange kan det være muligheter

til å slippe ut en tur, men når 25 damer
stiller opp er det bare å holde seg unna.
Det er deres bane denne ettermiddagen.

De kjører en eller annen form for turnering
hver 2. tirsdag hvor man dessuten har inn-
lagt konkurranse om lengste drive, nær-
mest hullet, færrest putter og spill med en
gul ball man ikke bør miste under runden.
Gjennom sesongen spilles forskjellige for-

mer for turneringer hvor nok scramble,
hvor fire spillere spiller sammen på lag, er
det mest populære. Det er nok de dager
dette spilles det er flest damer på banen.
Da avhenger ikke spillet bare av den en-
kelte, men det blir et lagspill hvor man let-
tere kan gjemme bort noen dårlige slag.
Årets første stor happening, Jentesleppet,
ble vunnet av Elisabeth Thomassen. Hun
knuste motstanden fra alle andre og ikke
minst var det gøy å slå de langt mer gar-
vede spillerne i damegruppa sønder og
sammen.

Det er opparbeidet et godt samarbeid med
Kristiansand og Bjaavann Golfklubber
hvor de møtes både vår og høst på de re-
spektive baner til golfspill, mat, drikke og
sosialt samvær. Møtet på Bjaavann og
møtet i Mandal med Kristiansand måtte
dessverre avlyses på grunn av dårlig vær.
Årets størrste happening er den årlige tu-
ren til Kragerø Golf & Spa Resort. Etter
flere år med vellykkede besøk der ble
også årets tur en ny innertier. Denne gang
ikke minst takket et fantastisk vær i mot-

setning til fjorårets øs pøs – kliss klass. De fles-
te reiser bortover fredag morgen og spiller en
innspills-runde før de resterende kommer på
ettermiddagen. Alle har med seg to premier til
rundt hundrekroner hver til de to konkurransene
med scramble lørdag og  stableford søndag.
Helgen brekkes opp mellom golf og spa, ba-
ding, godt drikke, god mat og et utrolig godt so-
sialt samvær.

I tillegg til det vanlige liv i Mandal er damene i
klubben blitt medlemmer 2 x 20 Klubben. Dette
er en klubb som har medlemmer i mange av
klubbene i Øst- og Sør-Norge. De har en vår-
og høstturnering som i år ble avholdt Moss &
Rygge Golfklubb i vår og Tyrifjorden Golfklubb
for ikke lenge siden nå i høst. Hos Tyrifjorden
Golfklubb stilte 44 golfere til start med hele 7
damer fra Mandal. Mette Erklev klinte til med

lengste drive og Turid Røksland nærmest
pinnen som ble skikkelig feiret i forbindelse med
kveldens middag. 2x20 klubben feirer 50 års ju-
bileum neste år og damene forventer et gedi-
gent arrangement. Sørlandsdamene håper å
kunne arrangere turneringen på mer sørlige
breddegrader om ikke så altfor lang tid.

Damegruppa i Mandal er veldig fornøyd med
banen og måten Mikkel steller den på. Den har
fått et positivt ry langt utover kommunens gren-
ser. Det eneste problemet de har, og som kan-
skje er felles med andre komiteer, er å skaffe til-
litsvalgte som har tid og energi til å drive arbei-
det videre i klubben.

Tekst og foto: Bjørn Bakke

Foto: Oddbjørn Eikestøl
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Mange deltar på Vallebanen...

Da varmen begynte å kjennes
og våren sto for døra, var det
tiden for at grevlingane begyn-

te å bevege seg ut av hiet. Mandag
20. april var de igjen på plass i klubb-
huset kl. 09:30, for som Steinar sier
det, ha en halv time til kaffe, skryting
og lyging før man rusler ut for å gjøre
en innsats på banen.

Grevlingane består av en gjeng som
stort sett er pensjonister, men også
med noen ungdommer med sprett
frammøte. Det er en fast kjerne på
rundt 5 personer som jevnlig møter
opp 1. og 3. mandag i måneden for
stort sett gjøre forfallent arbeide. Er
været bra og temperaturen tilsva-
rende har det møtt opp mot 15 grev-

linger på det meste og det er plass til
flere i denne meget sosiale gruppen.

Årets største innsats har i år vært på
driving rangen hvor det er bygget et
vant langs hele rangen for å kunne
feste nettet og å hindre at ballene i å
forsvinner ned i skråningen. 

For øvrig har vi fått på litt asfalt, lagt
et rør for å lede vannet ut slik at ikke
grusen legger seg på asfalten. Vi har
renset avløp og gjort plass for regn-
vannet på mange steder, ryddet kratt
langs mange fairways, startet oppbyg-
gingen av blå utslag hvor jernbanes-
villene på parkeringsplassen skal be-
nyttes for å få til flotte utslag for de
yngste.

Vi har også stått for søppeltømmingen
rund klubbhus og bane i sesongen. 

Steinar er primus motor for
Grevlingane og tilrettelegger sammen
med Mikkel og leder av banekomiteen
Kjell på hva som ønskes prioritert. 

Damene har hittil stort sett glimret
med sitt fravær, men det er vel neppe
tvil om at disse er hjertelig velkomne.
De skal slippe å koke kaffe. Det er
Steinars oppgave. 

Kom du også – vel møtt til en meget
sosial gjeng som ønsker å fortsette
arbeidet med å ha Sørlandets flottes-
te 9 – hulls bane.

Tekst og foto: Bjørn Bakke

Grevlingane i Mandal Golfklubb bidrar til 
å skape Sørlandets fineste 9.hullsbane

F.v. Jan Roald Ruud, Trygve Gundersen, Steinar Vatnedal, Kjell Horpestad og Per Jørgensen

Klubbkamp:

Kvinesdal vant knepent over Mandal

Ivår var vi på besøk i
Kvinesdal og møtte her
Utsikten GK.  Det hele

ble en meget jevn kamp.
Da de 10 beste fra hver
klubb var summert opp stod
det 323 poeng til hjemmela-
get, mens Mandal GK var
kun 4 poeng bak, totalt 317
poeng.

Disse 10 talte for Mandal
GK:
• Steinar Vatendal 38 
• Simen Jørgensen 37
• Aslak Egeli 36
• Arnt Terje Udø 31
• Rune Vetås 31
• Sverre Carlsen 31
• Tor Sverre Bentsen 30
• Sigmund Skårdal 28

• Kjell Røisland 28
• Jostein Sneve 27

Reportasje: Per Jørgensen

Foto: Per Jørgensen og Bjørn Bakke
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Protips ved Jarle 

TREFF MIDTEN AV KØLLEBLADET –  FÅ   MAKS EFFEKT

Alle golfspillere vet at for å få maks effekt er det viktig å treffe midten av køllebladet. Her er et par
tanker som kanskje kan hjelpe for å få bedre effekt og bedre balltreff.

Den vanligste feilen er at man
treffer for langt nede på bla-
det. Køllehodet/kølle uten for-
ward lean i balltreffet

Treff med hendene foran 
ballen fører til et meget bedre
balltreff - og med en ønsket 
effekt. De fleste vil si at det 
laveste punktet er midt i 
stancen. Hvor feil tar ikke de
fleste golfere?

Det faktiske tilfellet er at de
bedre golferne har lavest
punktet opptil 10 cm etter ball-
treff

På bildet kan en se torven et-
ter balltreff. Torven er dypest
ca 10 cm etter peggen. Altså
laveste punkt er etter balltreff.
Vi treffer altså ballen på vei
ned i bakken

Pink Cup

Mandal nr. 9 i landsfinalen

I juni arrangerte Mandal GK
sin Pink Cup hvor hele over-
skuddet går til Brystkreft-
aksjonen. De klubbene som
samler inn mest penger blir
invitert til landsfinalen.  I
Mandal ble det samlet inn
hele kr 78.556 til formålet.
Takket være gode pådrivere i
klubben var dette beøpet nest
best i landet,

Pink Cup spilles med fire på
hvert lag og det spilles på best
ball.  Eirik, Espen, Alf og
Magnus ble best i Mandal.
Premien var å spille finalen i
Spydeberg på Mørk GKs
bane.
Mørk Golf vant landsfinalen i
Pink Cup 2014 og det var der-
for deres tur til å arrangere
Pink Cup 2015. Mandal var
blant de 12 beste lagene til å

samle inn penger til brytkreft-
saken.
Mandal GK ble nr.9 i landsfi-
nalen(-10 slag). Vinnerlaget
var Sunnmøre, som dermed
arrangerer Pink Cup 2016. 

Det kan nevnes at Eirik kom
nærmest ”pinnen” på et av
hullene og vant en fruktkurv.

Tekst: Per Jørgensen

F.v. Eirik Børslid,
Espen Ekornrød, Alf
Skagestad og
Magnus Bjørnstad

Foto: Else Bjørnstad

Reportasje: Bjørn Bakke

Fredag den 11. september
la vi nesa mot øst og Moss & Rygge
Golfklubb. Det vil si; vi la nesa mot ærver-
dige Støtvig Hotell. Her skulle vi tilbringe
kvelden og natta i påvente av
Norgesfinalen i Nordea Pairs, som skulle
gå av stabelen på Moss & Rygge GK lør-
dag 12. september. Veien til denne store fi-
nalen hadde pågått siden i slutten av mai,
da Mandal Golfklubb arrangerte lokal
Nordea Pairs turnering. 

Det var Eirik Børslid og Espen Ekornrød
som stakk av med seieren i Mandal GK
denne lørdagen i mai, og de var dermed
klare for regionsfinale med sine 43 poeng.
Men nå er det engang slik i Nordea Pairs,
at det beste, rene damelaget fra hver klubb
går videre til regionsfinale. Selv om vi ble
«bare» nummer 5 med våre 41 poeng, var
vi altså kvalifisert til regionsfinalen som ble
avholdt på Egersund Golfklubb søndag 16.
august. Vi må nok innrømme at det viktig-
ste målet for denne finalen var å slå Eirik
og Espen…. 

Egersund Golfklubb er en flott bane, men
her skal man absolutt holde seg unna røf-
fen. Det var lettere sagt enn gjort, og det
ble litt stusselig spill til tider. Vi hadde gle-
den av å spille sammen med to hyggelige
karer fra Solastrand, og det var disse to
som til slutt stakk av med seieren i regions-
finalen, med hele 44 poeng. Vi var hele 7
poeng bak, og hadde nok ingen forhåp-
ninger om Norgesfinalespill. De 37 poeng-

ene vi fikk holdt til en 6. plass, og det var
kun 4 lag som skulle til Norgesfinalen.
Men, så var det dette med beste, rene da-
melag… Stor var både forbauselsen og
gleden da det viste seg at vi var beste da-
melag og dermed kvalifiserte! Det ble en
morsom tur hjem til Mandal.

Eirik og Espen endte på en fin 13. plass,
med 35 poeng.

Norgesfinalen var en flott opplevelse, og
anbefales på det sterkeste. De aller fleste
spillerne overnattet på Støtvig Hotell, og
Nordea inviterte til flott middag med tilhø-
rende drikke på kvelden. Det var hele 112
spillere som var tatt ut til denne finalen, alt-
så 56 lag. 

Lørdag opprant og spente deltakere møtte
til en golfbane i god stand. Vi fikk utdelt nis-
te og drikke og ble sendt ut til shotgun
start. I og med at det var hele 56 lag, var vi
forberedt på en lang dag med mye venting.
Men for vår del ble det lite venting, og det
var en gledelig overraskelse. Vi startet på
hull 12, og allerede på hull 14 ble vi møtt
av en utfordring. Der sto Marianne
Skarpnord og ventet på oss, og det var
konkurranse om å komme nærmere pinnen
enn henne. Ingen i vår flight klarte dette,
men både Britt og Mette hadde greentreff
og fikk skryt for gode slag av en proff.
Gjorde jo sitt på selvtilliten. 

Vi åpnet knallsterkt og lå på banens par et-
ter seks spilte hull, men det skulle dessver-
re ikke vare. Vi var uheldige å strøk hele
tre hull, og det holder jo ikke til å hevde seg
i toppen. Men det var en flott dag med vel-
dig mye godt spill, og vi spilte sammen
med et flott lag fra Eiker Golfklubb.

Etter runden spanderte Nordea en fantas-
tisk lunch, og det ble etter hvert premieut-
deling til de 17 beste lagene, pluss at det
vanket 10.000,- blanke kroner til både den
klubben som hadde hatt flest lag med i tur-
neringen, og til den klubben som hadde
hatt fleste lag med i turneringen i prosent
av medlemstallet. Noe å tenke på til neste
års Nordea Pairs?

Vant gjorde laget fra Atlungstad GK, bestå-
ende av far og datter (13 år) Det var en fin
seier med 48 poeng. Vi endte på 37. plass
med 37 poeng, men tatt i betraktning at det
har deltatt 1900 lag i åretse Nordea Pairs,
syntes vi vi representerte Mandal Golfklubb
på en hederlig måte.

Meld dere på Nordea Pairs til neste år, det-
te var en fantastisk opplevelse som vi aldri
vil glemme.

Mvh
Britt og Mette

PS. Vi slo vinnerne av reionsfinalen i
Norgesfinalen – det var jo et mål det også
….

Nordea Pairs 2015
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Flott sesong for seniorgolferne!

Torsdagene er spilledagene for 
seniorgruppa i klubben.

De første kommer allerede i 9-tida for
å forberede dagen, mens vi starter opp
kl. 10. Etter endt runde blir det sosialt
samvær i klubbhuset eller på terrassen
utenfor, helt avhengig av været. Beas va-
fler smaker alltid fortreffelig, og det blir
både premiering og vinlotteri etterhvert.
Dette har vært vanlig praksis i mange år
nå. 

Når det gjelder spilleform, varierer
det mellom Scramble og Stabelford.
Etterhvert har det vist seg at Scramble er
det mest populære for de fleste. Her leg-
ges det ikke så mye vekt på individuelle
prestasjoner, mens lagfølelsen og det so-
siale dominerer.

Det har vært god deltagelse, med 25-
30 deltakere de fleste dagene

Terminlista i år har inneholdt 15 spil-
ledager med oppstart 7. mai og avslut-

ning 25. september. Ved avslutning før
ferien og ved sesongslutt vanker det all-
tid ekstra god forpleining. Været i år har
vært litt opp og ned, så det er blitt etpar
avlysninger på grunn av regnvær.

Ellers har banen i år vært bedre enn
noen gang, takket være Mikkel og hans
medhjelpere!

Årets høydepunkt var på mange må-
ter golfturen. I likhet med i 2014 spilte vi
på Dronninglund golfbane i Danmark og
bodde herskapelig i Dronninglund slott.

Takk for i år og vel møtt igjen en mild
og lys maitorsdag i 2016!

Årets styringsgruppe:
Åse Olsen, kasserer
Svein Sivertsen, sekretær
Arnar Egeland, styremedlem
Anna Eikestøl, leder

Tekst og foto: Oddbjørn Eikestøl

15

Roar underholder

Alle foto er fra seniorturen til Danmark.
Toppbildet er tatt av Dronninglund GK
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Mandal GK til Løgstør i pinsen

TRADISJONSRIK DANMARKSTUR

F
redag 22. mai mellom 06:30 og 07:00 møter
Torbjørn og jeg 26 glade og lystige golfere på
terminalen til Color Line i Kristiansand (Anne

Heimdal drar med ferja fra Larvik) mens herr og fru
Førsund tar kveldsferjen. Altså til sammen 31 er vi som
retter nesa mot Løgstør. Opprinnelig var vi 34, men
dessverre oppstod situasjoner som forhindret tre gol-
fere i å kunne delta.

Vel ombord på Super Speed og «Catch Me If You Can»
inntas en nydelig frokost. På fredagen er det fritt opp til
hver enkelt om de vil spille golf eller ikke, men de fles-
te valgte å spille, enten korthullsbane på Løgstør,
Brønderslev, Sebber Kloster eller Ålborg. Været er
greit, men det blåste kraftig. 

På Løgstør serveres det buffet hver kveld – god og va-
riert mat. God drikke var mulig i baren før en velfor-
tjent natts søvn.

Lørdag morgen er det duket for første dag av helgens
Stableford turnering, dame og herreklasse.
Banen er utrolig flott, men vinden er en utfordring.
Resultat etter første dag – Gunnar Førsund leder i her-
reklassen med 31 p, mens Elisabeth og Turid ligger
øverst i dameklassen med 27 p. Men alt er åpent – da
dette skal avgjøres over to dager. Etter runden smakte
det med grillmat. Løgstør GK’s medlemmer er et fan-
tastisk vertskap. Etter flere glass med øl/vin, drog vi
«lykkelige» tilbake til hotellet. En god varm dusj – og
så var vi klar for buffet igjen. God mat og vin gjør at
noen velger å gå tidlig til sengs – mens en tro gjeng
drar i baren.

Søndag er det igjen turnering – og en spent gjeng har i
tillegg fått info om at en ny konkurranse i konkurransen
skal gjennomføres. Hver flight utgjør et lag – og laget
får utdelt en ROSA ball som skal rullere mellom spiller-
ne i en fast rekkefølge. Når spiller A har spilt hull 1 med
Rosa ball – noteres slag og poeng på spillers scorekort –
og i tillegg på lagets «Rosa ball» scorekort. Så gis ballen
videre til Spiller B osv. Det laget som greier å ha med
seg ballen til mål – og et eget utfylt scorekort med po-
eng for ROSA BALL er med i konkurranse om høyest
score. Selv om noen mister ballen underveis, vil score-
kort være med i tellingen – men jo flere hull man har
ball – ja, da er jo sjansen størst for flest poeng.

Søndag er nok en fin dag, men mye vind. Likevel er det
duket for storspill av enkelte.  Hatten av for Løgstør
Golfklubb som nok en gang disker opp med grillmat. –
tror de setter pris på vårt besøk. Er det rart vi trives her?

Etter ferdigspilt runde, drar som planlagt Magne, Jorunn
og Svein Arne hjem. Vel tilbake på hotellet er det for oss
andre tid for nok en dusj etterfulgt av middagsbuffet og
god drikke. Måltidet blir så avsluttet med premie-
utdeling.

Dameklassen ble vunnet av Elisabeth Thomassen med
27+39=66 p etterfulgt av Britt Andersen 26+31=57 p og
Wenche Rinden 26+30=56 p. 

Herreklassen ble vunnet av Jan Erik Rinden 25+37=62 p
etterfulgt av Reidar Halvorsen 30+30=60 p og Steinar
Vatnedal 27+29=56p.

Gratulerer Elisabeth og Jan Erik !!!!

Så til Rosa ball konkurransen. Følgende lag stod til slutt
på pallen:
LAG 9 37 p (Kjell, Tor Sverre, Britt, Elisabeth)

LAG 5 35 p (Anne Grete, Magne og Jorunn L)

LAG 2 27 p (Rune, Anne Rita, Kristin)

Mandag morgen drar vi hjem, og Torbjørn og jeg er
svært godt fornøyd med turen og takker for oppmerk-
somheten nok en gang. Vi håper samtlige koste seg – og
håper mange stiller opp igjen til neste tur! Vi er i hvert
fall klar. 

Reportasje: Turid Røksland
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A
t det er mange par som spiller golf
gjenspeiles bra i klubben vår.
Hvert år arrangeres Best Married

Lovers turnering med meget god delta-
kelse.

Mirjam Slott Arntsen har spilt golf i
Mandal i flere år.  Den blide Trysil-dama,
med den gode latteren, var tidligere meget
aktiv i klubben.  Så ble hun mindre aktiv et
år, men i fjor ble det come-back med stor
C.  Og det var full trøkk med en gang.  Det
året hun var borte fra klubben traff hun
Frode Arntsen.  Og han fant fort ut at der-
som han skulle få se noe til Mirjam måtte
han pent begynne å spille golf.

Mandal golfklubb ble naturlignok også
Frodes klubb, og han gled fort inn i miljøet
og er stadig med på turneringer og andre
arrangementer i klubben.  Det var et sjakk
trekk da Frode en fin golfdag i desember
gikk ned på kne og Fridde til Mirjam.  Ikke
nok med at han fridde, det hele foregikk på
hull 4.!!  Da kunne ikke Mirjam si nei. Hun
smeltet helt og svaret ble JA.  Så nå betyr
hull 4 mye for begge.

De giftet seg september året etter og er sta-
dig å se sammen på banen.  Vallerøffen
gratulerer så mye.

Tekst og foto: Per Jørgensen

Golf &
kjærlighet

Femte september I et strålende
vær, dog med en sjenerende
vestavind på noen hull, stilte

39 golfere til dyst.
Banen var i utrolig bra stand, selv
etter tøffe regnværsdager den siste
uka. Greenene litt trege pga. fuk-
tighten og 4 mm klipping, men det
var likt for begge lag.   

Det knappe tapet fra i fjor skulle
hevnes og hvilken hevn det ble.
Mandalittene knuste kristiansander-
ne med 321 mot 

272 poeng, med de 10 beste fra
hvert lag tellende.

Nok en gang havnet fatet i Mandal.
Til neste år er det Kristiansand som
er verter, og da er det ønskelig at
Mandal GK tar nappet.  Det er en
lei tendens at hjemmelaget går av
med seieren.

Disse 10 talte for Mandal GK:
• Kjartan Lavik 37 poeng
• Simen Jørgensen 35
• Ivar Gulli 34

• Edmund Jaabæk 33
• Kjell Røisland 32
• Torbjørn Røksland 31
• Aslak Egeli 30
• Rigmor Andersen 30
• Tor Sverre Bentsen 30
• Lisa Sanden 29

Reportasje: Bjørn Bakke 
og Per Jørgensen

Klubbmatch Mandal - Kristiansand:

Kristiansanderne 

ble knust



Bjørg og undertegnede satte kur-
sen mot Spangereid og
Lindesnes Golfklubb en flott dag i

august. Hadde vært en tur innom for
mange år siden og mye hadde skjedd
siden den gang hvor det var en green,
en slags fairway og man måtte lete litt
etter riktig utsalgssted. Det skulle være
5 utsalgssteder mot samme green!
Etter en masse skryt fra Johnny, Rune
og andre liebhabere måtte bare banen
igjen besøkes. Etter noen små proble-
mer å finne ut hvor man skulle parkere
bilen, fant vi fram til klubbhuset hvor
greenkeeper Kristen Edvardsen og for-
mann Johnny Fævelen ventet med kaf-
fe og hjemmebakst.

Det hele startet i 2001 hvor det ble byg-
get en liten green med stor hjelp og rett-
ledning av Arild Nicolaisen fra Mandal
Golfklubb. Greenen ble etter stor velvil-
je fra Spangereid Idrettslag plassert ved
siden av treningsbanen til idrettslaget.
Masse til greenen ble tigget fra lokale
entreprenører som hadde noe til overs,
og jord/sand ble håndblandet til den før-
ste greenen av den harde kjerne av gol-
fere.

På stiftelsesmøte til Lindesnes
Golfklubb 10. august 2001 møtte 9 ihu-
ga golfere av de 18 som hadde gitt sitt
ja til å starte en golfklubb i Spangereid.
Det ble en green med 5 utsalgssteder
med lengder fra 30 til 150 meter før snø
og frost stoppet videre utvikling.

I 2002 den 2. juni ble det grand åpning
av banen med turnering og etterføl-
gende grilling med noe attåt.  Det ble en
meget vellykket turnering og en flott af-
ten som ble starten på Lindesnes
Golfklubb. Medlemspriser ble satt til
300 kr. pr. medlem pr. år, 1000 pr. fami-
lie og 50 kroner for en dags greenfee
som holdes uendret den dag i dag. Det
dukker opp drøye 100 greenfeespillere i
sesongen og det er god plass til flere.

I 2003 så green nummer 2 dagens lys.
Mold ble kjøpt mens sand ble sponset.
Igjen ble massen blandet for hånd av
medlemmene. Også i 2004 skjedde om-
trent det samme og green nummer 3 så
dagens lys. Klubben hadde dermed føl-

gende hullfordeling: Green 1: hull 1
(83m) / 4 (120m) / 7 (41m), green 2:
hull 2 (82m) / 5 (59m) / 8 (88m) og gre-
en 3 hull 3 (32m) / 6 (74m) / 9 (64m).
Det betyr at 3 flighter av 4 spiller kan
sendes ut samtidig. En runde tar rundt
en times tid. Banen har sin egen slope
tabell og HCP index for hullene.

Etter stor hjelp fra Mandal Golfklubb de
første årene ble egen greenklipper kjøpt
inn i 2005, og prutet ned fra 60.000 til
30.000 fra en østlandsklubb. Endelig
kunne Kristen pleie sine greener med
egen redskap og god hjelp og råd fra
Mandal Golfklubbs greenkeeper.

I de påfølgende årene ble banen pleiet
på beste måte hvor også Mikkel fra
Mandal Golfklubb hadde en medvir-
kende finger med når det gjaldt gjøds-
ling, banepleie, innkjøp av det en golf-
klubb trenger og hvordan dette skulle
anvendes. Det er ikke for ingenting at
greenene hos Lindesnes Golfklubb lig-
ner på dem man finner i Mandal. Utrolig
flotte greener med en jevn gressmatte
som stikker 4 mm opp. Ikke så raske
som Mikkels egne greener i Mandal,
men han og Kristen har funnet fram til
en gressblanding med rett gjødsling
som har gitt overraskende flotte gree-
ner. De fleste greenfee-spillere blir me-
get positivt overrasket hva som møter
dem.

I 2013 bar det igjen ut på bruktmarkedet
og etter heftig pruting ble en etterlengtet
fairway-klipper kjøpt inn til Kristens sto-
re glede. Endelig kunne fairwayene be-
arbeides på en enklere og bedre måte.
Kristen har vært med som greenkeeper
hele tiden. Av og til blir det litt mye. Han
har forsøkt å si opp, men ingen vil ak-
septere hans oppsigelse.

I 2014 ble klubbens største investering
til da gjort med god hjelp fra
Terrengtransport som sørget for at
klubbhuset på 25 m2 kom på plass. Det
huser en garasje til utstyret, klubbrom
med enkel kjøkkeninnredning og kjøle-
skap samt en utvendig terrasse med 2
bord og benker. Man savner en do og
håper noen kan sponse den eller være
behjelpelige med å få opp en enkel og

funksjonelt avtrede. Når vi har sett hva
Mandal har fått til mellom 6. og 9. ut-
slag, er vi misunnelige og håper å få til
noe tilsvarende. Positive innspill, råd og
hjelp mottas med stor takk.

I 2015 ble 5 års sponsorkontrakter inn-
gått. Uten å nevne summer gir det i
hvert fall klubben mulighet til å planleg-
ge investeringer for de kommende
årene på en langt bedre måte. Årets in-
vestering ligger på justering av utslags-
steder hvor de nye utslagsmattene er
plassert. Programmeringsbart vann-
ingsanlegg til alle 3 greener er på plass
sammen med noen sprederuttak for
manuell fairway-vanning.

Man kan vel kalle Lindesnes Golfklubb
en farmerklubb til Mandal Golfklubb. De
fleste medlemmene i klubben, som ho-
vedsakelig kommer fra kommunene
rundt, er også medlemmer av Mandal
Golfklubb. Klubben finner det foreløpig
for dyrt å søke medlemskap i Norges
Golfforbund selv om forbundet har vært
på frierferd. Klubben har i 2015 124 be-
talende medlemmer. Det er oppnådd
bort mot 15 Hole In One og på spørs-
mål hva og hvem som har banerekor-
den, blir det stille. Tilslutt innrømmes
det at svoger og formann i Mandal
Golfklubb Rune Svennevik har den på -
2. Johnny har oppnådd -1 og ligger
bare et slag etter og er i hard-trening for
tiden.

Med to rygger som ikke tåler golf for ti-
den, er vi enige med oss selv at det var
en stor og positiv overraskelse å møte
denne flotte 9-hulls banen. Riktignok
med bare 3 greener, men hvilke gree-
ner. Det er absolutt bane med sjel som
det ikke skal vare lenge til for vi besø-
ker med golfkøllene i baggen. Vi kan
med glede anbefale et besøk på
Lindesnes Golfklubbs spesielle bane
som ligger i havgapet med varm sjøluft
strømmende inn hele året. Når det lig-
ger snø i Kvinesdal og Mandal kan som
regel Lindesnes Golfklubb invitere til
spill på flotte sommergreener.

Tekst og foto Bjørn Bakke

På besøk hos en av våre naboklubber:

Lindesnes golfklubb
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Iden spede start på golfeventyret
ble jeg overtalt til å bli med på
årets happening, golfturen til

Himmerland Golf & Country Club i
Danmark. Året var 1996 og det had-
de vært en tur eller to i årene før.
Ryktene gikk fra første tur da man
med fergeforsinkelse nådde
Himmerland midt på natten, ingen
nøkler å finne til hytter på
Himmerland slik at natten ble tilbrakt
i en badstue som sto åpen slik at alle
kunne sove under tak. De beste
skulle den gang spille ut i første flight
for å sette standarden. Selmar gikk
rett i grana ved rød tee og de tre an-
dre nådde ikke engang så langt.
Mandalsgolfere på golftur…..

Golfen var den gang ikke for pingler.
Det skulle spille 2 x 18 hull med før-
ste start straks dagslyset gjorde golf-
spill mulig. Ved syvtiden var vi i
gang, en rask lunsj og ytterligere 18
hull før vi etter en matbit stupte i
seng. Vi bodde i hytter fire og fire
med en livsfarlig hønsestige opp til
soveværelsene. At ingen skadet seg
etter en fuktig avslutning er ganske
utrolig.

På den aktuelle turen fikk jeg overtalt
Bjørg til å bli med selv om hun på
daværende tidspunkt ikke var noen
golfer. På Kr. Himmelfartsdag torsda-

gen gikk det greit selv om man døds-
trøtt etter 36 hull i kaldt vær og ikke
særlig sosial. På fredagen 17. mai
stod vekkeklokka på 06:00 og Bjørg
mente jeg var på nippet til å bli gal.
Klokka ringte og opp som en kule.
Fikk vrikket meg ned hønsestigen og
kikket ut vinduet og på gradestok-
ken. Det var kraftig vind som vanlig i
Danmark, men i tillegg tett på null
grader med sludd i luften. Golf i dette
været? Jeg hadde kun fått på meg
en rød topplue og ruslet rundt i stua
da Bjørg dukket opp. Skulle jeg spille
eller ikke? Noen få mandalsgolfere
så jeg passerte i retning av første
tee. De må jo være gale og så gal
var jeg ikke blitt. Opp trappa, inn bak
en varm rumpe og med neste tee-
time etter lunsj. Bjørg ble året etter
også en golfer.

Himmerland Golf & Country Club har
nå skiftet navn til Himmerland Golf &
Spa Resort og blitt en av Nord
Europas flotteste golfanlegg. Fra
starten i 1979 da anlegget ble påbe-
gynt med golfbane og byggingen av
300 hytter og leiligheter, har det
skjedd store investeringer og utvi-
delser takket være inntreden av Lars
Larsen med JYSK. New Corse,
Himmerlands mesterskapsbane, ble
åpnet i 1990 og PAR 3 banen utvidet
til 18 hull i 1997.

I tillegg til nytt administrasjonsbygg
har anlegget fått et nytt hotell med
60 rom og 170 sengeplasser ferdig-
stilt i 2002 samt fitness-senter, større
pro-shop, flotte konferansefasiliteter,
badeland, bowlingsenter, aktivitets-
senter og et kjempeflott trenings- og
opplæringssenter som regjeres av
«Bobby The Pro».
Kjøkkenavdelingen er blitt oppgra-
dert til å serve flere typer restauran-
ter i senteret. 

Det siste tilskuddet på stammen kom
i fjor med Adventure Golf der man vi-
ser fram 9 av verdens mest kjente
golfhull i miniatyr og kan spille disse
med en putter.

Det hele toppet seg i fjor da Made In
Denmark som er en European Tour
ble arrangert hos Himmerland Golf &
Spa Resort. Dette er blitt forlenget til
foreløpig også å gjelde for 2015 og
2016 og hadde i år over 86 000 be-
søkende. Absolutt et besøk verdt. 

For egen del er en tur i året til
Himmerland Golf & Spa Resort blitt
et must og vi kan bare oppfordre an-
dre til å besøke en fantastisk flott re-
sort. 

Tekst og foto: Bjørn Bakke

En golfopplevelse:

Himmerland Golf 
& Spa Resort

Bjørg på 18. tee - der hun ser det 19. hullet i det fjerne

De typiske Himmerland-hyttene Det nye Adventure Golfanlegget Stor stemning under ”Made in Denmark”. Foto fra hjemmesida
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Dere har kanskje truffet
Andy på banen i Mandal.
Andy er verdens trivelig-

ste person og har i løpet av
årene fått mange venner i
Mandal. Han er britisk og bor til
vanlig i London, hvor han job-
ber som lærer. 
Jeg fikk nylig gleden av å besø-
ke han på hans hjemtrakter og
spille begge baner på hans
hjemklubb, Royal Automobile
Club. 

Klubben ble stiftet i 1897 og er
en privat medlemsklubb hvor
det er årevis ventetid for å kom-
me inn. På listen kommer du
hvis du har endel pund til overs
og i tillegg blir nominert av to
medlemmer. Selv da må søkna-
den din gjennom et panel som
avgjør skjebnen din. 

Jeg kan også opplyse om at de
har en helt annen struktur når
det gjelder å være formann el-
ler kaptein, som de kaller det.
I tillegg til å få masse arbeid og
gode ideer av medlemmer, må
du betale oppmot 300 000 NOK
I året for å holde vervet. Disse
pengene går mest mot midda-
ger og servering på en av klub-
bens fem barer eller tre restu-
ranter, hvor det forventes at du
spanderer. Neste gang dere
treffer Rune på banen, bør han
spandere kaffe og vaffel?

Klubben tilbyr medlemmer
svømmebasseng, tykisk bad,
spa, tennis, squash, bocca, tre-
ningssenter, 36 hull golf og fine
treningsområder. for sine Pluss
masse, masse mer. Mat og so-
siale tilstelninger i verdensklas-
se må også nevnes..

Jeg opplevde klubben som en
fantastisk plass å være med
imøtekomende mennesker og
ekstremt god service.

Årlig avgift for å være medlem
er mer enn 10 ganger høyere
enn Mandal, men alt du trenger
i livet utenom familie og job
finner du her. Produktet du får
er verdt hver eneste cent og
mer til.

Jeg har besøkt mange klubber i
løpet av årene, men totalpak-
ken du får her overgår alt annet
jeg har opplevd.. Et paradis bak
store porter som du bare vil til-
bake og nyte hver dag resten
av livet. Kan anbefales på det
sterkeste, men du slipper trolig
aldri inn…

Reportasje: Jarle Liland

Med  Jarle til London

Royal Automobile Club 
– et eventyr fra en annen verden
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De yndige små musene...
Lykkelige oss  har  en liten leilighet i Spania,

midt i et bra golf-område…  
Der er vi i oktober og november som er  to

«trøtte» måneder i Norge, sett med en golfers øyne.
I fjor  høst pakket vi som vanlig til vår golf-

spanske-utflukt..   I kjellerboden forlot vi to dunker
med rød-vin.     

Da vi kom hjem, sånn rett før jul en gang , had-
de vi med en ny vinkvote for supplement og hyg-
ge...

Men du verden!   Boden var purpur  vinfarget  ,
nærmest « el coto» 2010 farget   -og ispedd muse-
lort på alle hyller og gulv !!

6 liter vin var gått til «hode på de yndige små
mus» 

Men, hvor lenge var de ubudne  musene i para-
dis ?

Jeg drog rett til byen og kjøpte musefeller..

Krigsærklæring ble gitt og slaget mot vin-musene
varte i to dager!! De gikk i fellen og bra var det.
Musefamilien  hadde storkost seg, det er lett å
skjønne. Lukten sitter enda i vegger og gulv.

Vinfesten  hos oss var  gjerne en fin avsluttning
for gjengen - før de vandret til de «evige jaktmar-
ker»…

Til høsten tømmer vi  boden  !
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Tekst og tegning: Ingun Pallesen Wetrhus

Årets sesong har for det meste vært
lik forgående sesonger.  Den store
medlemsundersøkelsen for to år siden
viste at det ikke var så mange prosent
av medlemmene som var så opptatt av
turneringer. Likevel har det vært god
oppslutning på turneringene. 

På Berry Alloc Onsdagstour har det i år
vært innom 80 spillere, og dette er bra.
Ellers hadde vi turneringen Gumpen
Open med en Golf EL som premie til
den som fikk hole in one. Dessverre
var det ingen som fikk den. 

Det har også i år vært et ekstra tilbud til
de som synes turneringskomiteen lager
for få turneringer. Gunnar Førsund har
arrangert Lean Consulting Tour, som er
gått over flere turneringdager.  

Fredags scramble annen hver fredag
har vært arrangert gjennom hele se-
songen. Dette skulle være en sosial
turnering med vektlegging på nye med-
lemmer. Det har vært en del spillere
innom, men vi skulle ønske det kom
flere nye medlemmer. 

Ellers har vi hatt medlemmer som har
representert klubben i flere sammen-
henger.  

Slik jeg ser det, har vi nok turneringer
gjennom sesongen,og vi vil spille dette
inn til turneringskomiteen for neste år.  

Jeg vil takke alle i komiteen og andre
som har hjulpet til med turneringene.

Tekst: Steinar Vatnedal
Foto: Oddbjørn Eikestøl

Oppsummering av 
turneringssesongen 

2015
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Banen gjennom sesongen 2015

E
tter en ikke altfor streng vinter har Mikkel stort sett
klart å hold banen åpen det meste av tiden. Dette
har gitt en bra start på greenfee-sesongen med 72
spillere i januar, 57 i februar og hele 225 i mars.
Mandal var alene på Sørlandet om å ha åpen bane

i disse første månedene.

Med Arild som eneste ansatt (på 40%) i tillegg til Mikkel selv,
sier det seg selv at tiden må brukes til banepleie av utslag,
fairways og greener samt nødvendig vedlikehold av maskiner
og utstyr. Selv med god hjelp av Knut og Bent Wilhelm til klip-
ping av semi-rough’en strekker ikke tiden særlig til for nye

prosjekter. Dog vil han forsøke å frese opp og legge nytt
gress på rød tee 3 og 7 samt gul tee hull 6. 

På bakgrunn av klubbens stramme økonomi blir det få inves-
teringer av nytt utstyr. Dog ble det funnet plass til
«Grønntass», en pent brukt traktor. Høyt på ønskelisten står
en større og kraftigere røff-klipper som kan gjøre jobben både
bedre og raskere enn dagens utstyr. Han er spent på reaksjo-
nene fra klubbens styre når det gjelder investeringer han øn-
sker seg.

En tømmerdrift er snart avsluttet i området fra innkjørselen og
til enden av den gamle driving-rangen. Mange gamle, store

og ærverdige graner går i bakken. Selv om det ser rotete ut i
området vil det bli lysere og mer sol til banen. Det går nok
noen år før spor og skader i terrenget er leget.

Fra banekomiteens side kommer en bønn rettet til alle hullan-
svarlige: Ta dere en tur på banen og rens opp i alle bekker og
avløp slik at ikke vannet graver bort all grusen og områder blir
oversvømt. Dette er en viktig jobb som må bedres før vinte-
ren kommer.

Årets største jobb var å få nettet opp på driving-rangen og få
bygget vantet langs bakken for å hindre at ballene forsvant ut
i skråningen. Flott jobbet til et meget godt resultat.

Som Mikkel sier: Få fram at Kjell har gjort en kjempejobb på
banen i år. Han er ofte like tidlig på banen som Arild og meg.
Han har gravd opp hele grøften på innsiden av veien fra inn-
kjørselen og helt fram til parkeringsplassen og ledet vannet
vekk. Han har ryddet vekk enorme mengder med kratt og
greiner, pusset opp flaggstengene og har en bønn til de hul-
lansvarlige: Ikke stå som hullansvarlig hvis du ikke har lyst til
å gjøre en jobb for klubben uten at noen ber deg om å gjøre
den. Mange av de hullansvarlige gjør en kjempejobb, mens
andre ser litt lettere på jobben som bør gjøres.

Etter at reklameplassen foran terrassen ble senket til nye
kraftige rammer så Kjell også sitt snitt til å senke høyden på
rekkverket. Et veldig bra tiltak slik at man nå kan sitte ved
bordene og følge spillet mot 9. greenen. Noen måtte selvsagt
kritisere dette også. I golfklubben er det nesten like mange
meninger som spillere og noen kverulerer dessverre av prin-
sipp.

Bekken på hull 5 er blitt kappet 8 meter, lagt i rør, fylt på jord
og sådd til. Her dekket med duk for å få fart på grass- vek-
sten. Mange er vi vel som setter pris på dette og som har fått
straffeslag etter å ha havnet nettopp der det nå er fylt igjen.
Undertegnede håper at neste prosjekt kan bli å få lagt bekken
på høyre side av fairway 9 (ned fra driving- rangen) i rør. Her
brukes det mye tid til leting da man fra utslaget ikke helt ser
hvor ballen lander.

Tekst og foto: Bjørn Bakke

Greenkeeper Mikkel Møller Schou og banekomiteens leder Kjell Røisland foran årets nyervervelse Klubbhusets terrasse med senket rekkverk

Innkjørselen til golfbanen er gjørmete med mye tømmer på begge sider Driving tangen med nytt nett og vant for å stoppe baller på ville veier Bekken på hull 5 er blitt kappet 8 meter
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Fire i farten
Tekst og foto: Bjørn Bakke

Lisa Sanden Bent Wilhelm Egeland Magnus Bjørnstad Simen Jørgensen
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Hvor lenge har du spilt golf:
Er nå i gang med det fjerde året.

Hvor ofte trener du:
Jeg trener med golfkøllene 5 – 6 ganger i uka.

HCP:
Mitt HCP er 15,1 når dette intervjuet skjer (ultimo juli).

Deltar du på turneringer:
Ja, de fleste som er her på banen samt Agder Tour som
går på de andre banene på Agder.

Hva er målet for neste sesong 2016:
Målet mitt i år var å komme under 18,0 i HCP og for neste
år blir det å komme under 10.0.

Hva kan bli bedre (savner man) i klubben:
Jeg håper det kan gjøres et godt tilbud for juniorene i
Mandal slik at flere dukker opp på banen. Det hadde vært
flott med en stor juniorgruppe slik at det blir flere i samme
aldersgruppe å spille sammen med.

Hvor lenge har du spilt golf:
Nå går det på mitt syvende år

Hvor ofte trener du:
Jeg er på bane/driving-rangen minst fire ganger i uka.

HCP:
Jeg har kommet meg bra nedover og har nå et HCP på
1,3.

Deltar du på turneringer:
Ja, på de fleste i klubbregi samt en del andre i Sør-Norge.

Hva er målet for neste sesong 2015: 
Å delta på Norges Cupen. Her må det i midlertid kvalifise-
ring til.

Hva kan bli bedre (savner man) i klubben:
Jeg savner et bedre nærspillområde hvor man kan trene
på forskjellige innspill. Det er i nærområdet til greenen og
på greenen slagene kan spares.

Hvor lenge har du spilt golf: 
Nå er jeg i ferd med å avslutte min 3. sesong

Hvor ofte trener/spiller du: 
Er nok her ute på banen 2 til 3 ganger i uka samt en turne-
ring i helgen.

HCP: 
Har kommet meg ned på 37,0 og leder på Alf!

Deltar du på turneringer: 
Ja, jeg prøver å delta på alle klubbturneringene. Det er
kjempegøy å konkurrere og samtidig veldig sosialt.

Hva er målet for neste sesong 2016: 
Holde seg frisk slik at HCP senkes ytterligere. Har noen
jeg skal holde meg foran!

Hva kan bli bedre (savner man) i klubben: 
Dette er en flott klubb hvor alt er veldig greit.

Hvor lenge har du spilt golf: 
Nå har jeg spilt golf i 42 år. Har vært med å starte 3 golf-
klubber. Ble medlem nr. 9 i Kristiansand Golfklubb, nr. 11 i
Bjaavann Golfklubb og nr. 9 i Mandal Golfklubb.

Hvor ofte trener du: 
Er på banen stort sett 5 ganger i uka.

HCP: 
16,7 som holdes relativt stabilt.

Deltar du på turneringer: 
Deltar på en del turneringer både lokalt på sommeren og i
Spania i løpet av vinteren.

Hva er målet for neste sesong 2016: 
Gjøre alt for å holde meg frisk og rask slik at jeg kan spille
golf.

Hva kan bli bedre (savner man) i klubben:
Er stort sett meget godt fornøyd med banen og klubben.



Med Carsten ute i golfverdenen...

32

Sensommeren 2012 hadde vi lagt bak oss en tre ukers lang
seiltur gjennom Nord -Vest passasjen fra Nome i Alaska til Nuuk på
Grønland. Dette markerte over 105 år etter at Roald Amundsen og hans
mannskap på frakteskuta Gjøa hadde brukt tre år på samme distanse! 

Den gang skrev de historie som de aller første som hadde klart
dette, men seilte i motsatt retning enn hva vi gjorde. Mange har i ettertid
prøvd å kopiere denne bragden, men har enten måtte snudd halveis på
grunn av for mye is eller aldri kommet tilbake igjen. Vi var veldig heldig
med isforholdene dette året og ble registrert som det 178 skipet i histo-
rien som hadde klart å seile hele veien igjennom. 

Etter denne turen var det for oss golffrelste godt å få spilt litt golf ig-
jen på Grønlands eneste 9 hulls bane. Vel hadde vi vært innom verdens
nordligste 9 hulls bane halveis på turen (Holman NT), men den var i en
så dårlig forfatning (greenene var sandaktig med spraymaling på for at
de skulle se grønne ut!) at Nuuk Golfbane fremsto som et “prakteksem-
plar” i forhold! Her har de spilt golf siden begynnelsen av århundreskiftet
og fått til en artig bane mellom stein og mose! Den aller første indikasjo-
nen på at vi nærmet oss banen var logoen som hadde stått plassert på
en kontainer siden den spede begynnelse!

I dag er de medlem av GEO (Great Environments Worldwide), som

betyr at fasilitetene har møtt/opprettholdt standaren for natur/vann/ener-
gi/forurensning kontrol og er bestemt for å fortsatt forbedre dette for
fremtiden. GEO sertifikatet fikk de første gang i oktober 2013.

Banen er spillbar rundt 6 måneder i året. Resten av tiden spiller de
på 2 simulatorer inne i klubbhuset. Hver sommer holder de en 24 timers
match hvor alle spillerene må gjennomføre 5 runder av 18 hull som igjen
fører til en omlag 50 km lang gåtur i et veldig ulendt terreng, men til
gjengjeld under midnattsol, om været er på deres side. Vinterstid spiller
de samme type match, men da på simulatorene innendørs.

Vi hadde vært der ganske nøyaktig 2 år tidligere (2010) og visste
hva vi kom til. Dengang hadde de arrangert en “world cup” mot oss
(Nuuk Golfklubb mot The World Golf klubb). Dette var en veldig trivelig
begivenhet og mange artige situasjoner oppi steinrøysa. Seieren var det
jo aldri noen tvil om hvor havnet, siden vi kunne mønstre med så mange
“internasjonale spillere” fra vårt lille samfunn ombord JJJ

På banen finnes det ikke et eneste hull som har fortløpende gress
fra utslagsted til green. Ikke et eneste tre heller finnes der, siden de ikke
klarer å gro/overleve i denne delen av Grønland. 5 av 9 hull har dobbelt
utslagsteder og utsikten er formidabel over isfjell mesteparten av tiden.
For de av dere som er veldig innterressert, gjelder dette Nup Kangerdlua
(Godthåbsfjord) og omliggende fjell som Sermitsia + Store & lille Malene.

Vedlikehold av banen gjennomføres ved bruk av en hagetraktor
som går på bensin. Fairwayene og greenene klippes kun 1-8 ganger i
måneden. Det finnes ikke noe drenering eller vanningsanlegg på banen,
så den er helt væravhengig. Pesticider har vistnok aldri blitt brukt, så i
den forstand er banen absolut økologisk!

Rullebanen til flyplassen ligger tett opptil banen, men utenfor rekke-
vidde til selv de mest langtslående spillerne!

Børge Sørensen, som er sjef greenkeeper, forteller at greenene
gjødsles 4 ganger i året med vann fraktet i bøtter fra små innsjøer i
nærheten!

Har du lyst til å spille, her er du hjertelig velkommen til Nuuk Golf
Klubb og dens 90 aktive medlemer på Grønland!

Reportasje: Carsten Jacobsen

NUUK Golfklubb,

Grønland

Golf og helse

Golfeffekten er den totale forbedring
av helse og livskvalitet ved å spille
golf. Golf er en av de idrettslige

utendørs aktiviteter som i sitt mangfold gir
mest effektiv og vedvarende forbedring i
helsekvalitet gjennom moderat anstren-
gelse.

Du går, slår og søker etter mestring. Som
fysisk og psykisk aktivitet, stimulerer golf
hele kroppen på en positiv og fordelaktig
måte. Golfeffekten måles ikke i poeng, slag
eller plassering på en resultatliste.

Golfeffekten er helt og holdent din person-
lige gevinst. Med en rimelig beskjeden
starthjelp er  det din egen innsats som gir
resultater, og premien er en sunnere,
friskere og mer tilfreds utgave av deg selv.

Golfeffekten oppnås og måles 
gjennom:
• Selvopplevd livskvalitet og 

tilfredshet med livet, målt ved for 
eks PQoL. (Standardiserte spør-
reskjema).

• Redusert hjertefrekvens i hvile 
(hvilepuls).

• Reduksjon av midjemål.
• Senkning av blodtrykket.

Golfeffekten er den forbedring du oppnår
etter 180 dagers jevnlig aktivitet. Ved å fort-
sette aktiviteten, vil effekten øke og etter
hvert etablere seg som en tilnærmet stabilt
forbedret helsetilstand.

FORSKNING
”9 hull til bedre helse”.
For golf-Norge er det også viktig å få en

god dokumentasjon av golfens betydning
for folkehelsen. I heftet ”9 hull til bedre
helse”, som er en sammenstilling av
golfens helsegevinst i relasjon til myn-
dighetenes anbefalinger, har en belyst
dette temaet nærmere. Heftet er utarbeidet
av Jan Ove Tangen, professor ved
Høgskolen i Telemark i samarbeid med
NGF.

«Å sette pris på golfen»

I rapporten «Å sette pris på golfen – golf-
spillets individuelle og samfunnsmessige
verdi», har Jan Ove Tangen ved Høgskolen
i Telemark sett på blant annet hvilken sam-
funns-økonomisk helsegevinst det inne-
bærer at deler av befolkningen spiller golf.

Vi gjengir noen utdrag av rapporten:

Fysisk inaktivitet er framtidas store
helseproblem. Myndighetene anbefaler at
den voksne befolkning er aktive I minst 30
minutt hver dag, eller går 10 000 skritt om
dagen. En minimumsdose av fysisk ak-
tivitet som vil gi bedre helse, er en moderat
aktivitet som tilsvarer en forbrenning på ca.
150 kcal om dagen eller ca. 1000 kcal I
uken. Det tilsvarer en daglig spasertur på
30 minutter I moderat tempo eller en
ukentlig aktivitetsdose på 3 timer og 30
minutter.

De fleste golfspillere erfarer at en 18 hulls
golfrunde varer ca. 4 timer og 30 minutter.
En 9-hulls runde tar ca. 2 timer og 15 min-
utter. Det er vel anvendt tid helsemessig
sett.

I løpet av en 18 hulls runde, går golfspillere
ca. 11 kilometer eller ca. 16 000 skritt.
Dette tilsvarer ca. to ganger en golfbanes
lengde.

Under en golfrunde har golfspillere en
gjennomsnittlig puls på noe over 100 hjer-
teslag per minutt. Siden en golfbane er mer
eller mindre kupert, vil hjertefrekvensen va-
riere i pakt med dette. Det gir god intervall-
trening og muskeltrening.

Menn forbrenner nærmere 2500 kcal under
en golfrunde. Tilsvarende tall for kvinner er
nærmere 1500 kcal.

I henhold til myndighetenes anbefalinger er
det gunstig at fysisk aktivitet innebærer
intervalltrening. Baner som er kuperte er
derfor mer gunstig helsemessig sett enn
baner som ikke er så kuperte.

Helseeffekten er størst om man bærer golf-
bagen, eventuelt triller eller drar den etter
seg. Bruk av motoriserte golftraller eller
golfbil gir mindre  helseeffekt.

En runde golf vil også kunne bedre kondi-
sjonen, influere positivt på kolesterolnivået
i blodet, redusere livmålet og gi et psykisk
velvære etter runden. For hjertesyke vil golf
kunne være en viktig opptreningsaktivitet.
Golfere lever i gjennomsnitt fem år lengre
enn ikke-golfere.

Golf har ut fra dette en gunstig samfunns-
messig betydning helsemessig sett.

Artikkelen er bearbeidet av Oddbjørn
Eikestøl, fra stoff fra Norges Golfforbund

Golf har gunstig samfunnsmessig betydning helsemessig sett

Foto: Oddbjørn Eikestøl
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Spangereidveien 2B, 4520 Lindesnes

Hilsen Wenche, Trine, Sanna og Marlene

Åpningstider

Man - tir - onsdag 09.00 - 16.00
Tor - fredag 09.00 - 19.00
Lørdag kun etter avtale 09.00 - 14.00

Hva har du i golfbaggen?

1. Hvor lenge har du spilt golf ?
I 6- 7 år

2. På hvilket golfutstyr spiller du? 
Wilson selvfølgelig.

3. Har du byttet utstyr de siste tre
årene?
Ikke køller, men litt annet snadder
blir det jo.

4. Er det viktig alltid å ha siste
skrik av utstyr?
Det kunne jo ha hjulpet litt av og til,
eller kanskje ikke.

5. Hvilke tre køller er 
”favoritter” ?
Hybriden er helt konge av og til, FG
tour driveren gir en god følelse når
den sitter og 60 graders Wedge er
kjekk å ha på innspill.

6. Hvor mange køller har du 
i bagen ?
14

7. Bærer du bagen eller triller?
Bærer på våren når spillet går mest
på tvers. På sommern gidder jeg
ikke å leite så mye så da kan jeg tril-
le.

8. Bruker du alltid samme type
ball eller er det likegyldig ?
Alltid Wilson FG tour ball, det er vik-
tig.

9. Lengdemåler eller øyemål?
Lengdemåler, det gir en ekstra piff til
spillet.

Tekst og foto: Per Jørgensen

Eirik Børslid Espen Ekornrød

1. Hvor lenge har du spilt golf ?
Åtte år

2. På hvilket golf utstyr spiller
du? 
Putter:             Ping Anser
Driver/Wood:    Taylor Made
Hybrid:             Adams Pro
Jern:                Cobra Amp Cell

3. Har du byttet utstyr de siste 3
årene ?
Ja

4. Er det viktig alltid å ha siste
skrik av utstyr?
Nei

5. Hvilke 3 køller er ”favoritter” ?
Putter, 8-jern og 3-wood

6. Hvor mange køller har du i
bagen ?
14

7. Bærer du bagen eller triller ?
Triller

8. Bruker du alltid samme type
ball eller er det likegyldig ?
Samme ball

9. Lengdemåler eller øyemål?
Lengdemåler

Tekst: Per Jørgensen
Foto: Bjørn Bakke

De aller fleste har nok sett Magnus på golfba-
nen de siste årene. Den alltid blide Magnus
startet med golf for fire år siden.  Det hele

startet i hagen hos fetteren Daniel Bjørnstad.
Daniel hadde begynt med knøttegolf, og Magnus
fikk prøve køllene.  Da var det gjort.  Året etter var
han ivrig golfspiller.

Magnus trener golf fire ganger i uken.  To treninger
i klubb regi og to egne treninger.  I tillegg kommer
flere turneringer.  Tidligere var det fotball som tok
tiden.  Dette sammen med golf, fortsatte i noen år,
men det siste året er det kun golf som teller.

Handicapet har sunket drastisk det siste året.  Før
sesongstart var målet 16-17.  I dag er hpc 13,7 og
nytt mål er 12 innen sesongen er over.  Et langsik-
tig mål er å komme ned mot 0.

Når vi spør hvordan det er å spille kun mot «eldre»
spillere, svarer Magnus kjapt ”veldig hyggelig”.
Alle er svært positive.  Samtidig ønsker han selv-
sagt at flere unge satser på golfen, og det er nå
noen juniorer som snart vil starte med turnerings-
pill.  De er på gang i Agder Tour, en juniorturnering
på Sørlandet.

Selv har Magnus gjort det svært bra i denne se-
songen.  Når vi spør hva som er høydepunktet så
langt, nevner har seier i Gumpens Auto Open og
Pink Cup.  Videre leder han i skrivende stund klas-
se B i BerryAlloc onsdagsturnering.  Han er også

klubbmester for junior det tre siste årene.  Antall
slag i årets klubbmesterskap hadde holdt til en 6.
plass blant herrene. 

Det blir mye kjøring på mamma og pappa.  Kjøring
til turneringer og trening tar tid.  Mye venting, men
de synes det er artig å følge med. Foreløpig er det
kun pappa Hjalmar som spiller litt golf, selv om hcp
ikke er som mitt, så er målet hele tiden å være
bedre en pappa sier Magnus med et lite smil.

Banen i Mandal synes han er den beste banen
han har spilt på.  Selv om han har spilt på baner
rundt på Sørlandet står han fast på den påstan-
den.  Spesielt i år har banen vært helt fenomenal.

Når vi spør om hvilke sterke sider han har som
golfspiller, mener han selv at han driver godt for ti-
den, og at «lange» nærspill er en force.  

Forbilde for Magnus lokalt er Simen Jørgensen.
Han er også treneren hans en gang i uken.  Prøver
å ta etter han mest mulig.  Ellers er Tiger Woods
stor for meg, selv om det går litt trått for ham nå.

Helt til slutt.  Hva er ønskeforsiden din i VG?  Da
kommer det fra Magnus:

”Magnus Bjørnstad til The Open”.

Tekst og foto: Per Jørgensen

Magnus Bjørnstad
Alder: 15 år

Bor sammen med mamma Linda,

pappa Hjalmar og søsteren Mariell

(17) i Landekilen.

Har spilt golf i 4 år

Handicap 13,7
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Med Carsten ute i golfverdenen...

L
angt ute i havet et sted mellom
Afrika og Syd-Amerika ligger
det tre  øyer som tilhører

Britisk Oversjøisk Territorium(BOT).
Den nordligste av øyene heter
Ascension. Litt lenger sydøst ligger
St.Helena, etterfulgt av Trisian da
Cunha, lenger syd i Atlanterhavet. 
Sistnevnte er på toppen av lista over
de mest fjerntliggende øyene som
finnes på denne kloden. Førstnevnte
var lenge brukt som et hemmelig mil-
itært landingbase, spesielt under
Falklandskrigen i 1982. 

Så har vi St.Helena som ligger i mit-
ten. Det var her Napoleon Banaparte
ble sendt til etter slaget i Waterloo.
Lite viste han da om at etter hans død
skulle det bygges en golfbane helt på
grensen til eiendommen hans.
Utslagstedet på hull # 9/18 er nemlig
lagt helt inntil gjerdet som markerer
hvor hagen hans ligger.

St.Helena er en vulkansisk øy som det
er reduserte muligheter for ankomst
til. For oss var Tender båtene fra
ankerplassen eneste tilgang til en
steinlagt brygge med mye svell in fra
havet. Heldigvis var været på vår side,
ellers kunne vi bare ha sagt ha-det til
hele øya. Det finnes faktisk et tur-

istkontor der, men veldig få besøker
det. Dette er imidlertid i ferd med å
endre seg, siden de nå er i sluttfasen
av å bygge ferdig flyplassen der.
Denne økonomiske storsatsingen
håper de vil bringe så mange nye tur-
ister til øya som mulig. I kjølevannet
av dette vil infrastrukturen måtte ut-
vides betraktelig for å kunne håndtere
nye tilstrømninger av nysgjerrige ver-
densborgere. En ny 18 hulls golfbane/
hotelresort er et av tiltakene som
allerede er bestemt tilrettelagt. Den vil
ligge på andre siden av øya hvor den
nåværende 9 hulls banen ligger fint til
med flott utsikt fra hullene # 4,5,6 & 7
over Atlanterhavet og den nye fly-
plassen.

Hovedattraksjonen på St.Helena er for
mange å se gravplassen til Napoleon.
Den ligger helt for seg selv inne i en
dal som det tar en 10 minutters gåtur
fra hovedveien til. En vei som er
veldig manikyra og gir en følelse av at
noe stort er på gang. 

Guiden vi hadde fortalte at Napoleon
lenge før sin død hadde pekt ut dette
stedet som sitt siste hvilested, selv om
han egentlig ville være med sitt
franske folk, som han elsket så høyt.
Dette ønsket ble flere år etter hans død

oppfylt da hans levninger ble returnert
til Frankrike.

Fortsatt den dag i dag er det speku-
lasjoner om hvorfor Napoleon
Bonaparte i sin storhetstid poserte på
bilder/malerier med høyre hånden inn
under vesten på magen hans. Mange
mener at dette var et tegn på at han led
av magesår og som mest sannsynlig
var årsaken til hans død i 1821, 51 år
gammel. Hans Longwood bolig er i
dag en turistattraksjon som man kan 

spasere inn i ogse hvordan han bodde
på den tiden.
Tar du med deg golfkøllene og rusler
rundt i hagen hans, kan du bare hoppe
over gjerdet, så lander du rett på ut-
slagstedet til en noe humpete golf-
bane!  
En unik golfopplevelse!

Reportasje: Carsten Jacobsen

Lokalavisen
er med

HOVEDSPONSOR

Utslag fra hull 9 , St. Helena GK

St. Helena Golfklubb

Bård 
i YLVIS
på banen

Bård Ylvisåker, sammen med
broren, underholdt for rekord-
stort publikum under
Skalldyrfestivalen. Han ladet
opp på golfbanen!

Foto: Oddbjørn Eikestøl

Knuts regelnøtt
02-15

A slår et dårlig utslag fra hull 9 i
Mandal. A's neste slag går i retning
den store steinen på høyre side. A går
opp, tar et raskt 

søk,  gir opp og går tilbake og dropper
en ball der har slo sitt siste slag.  På
vei for å hente en kølle, men før A har
slått ballen, og før det har gått 5 min.,
finner en av de andre spillerne i 

gruppen den opprinnelige ballen. Hva
skal A gjøre?

Riktig svar:

Den droppede ballen er ballen i spill,

Regel 27-1/2 med 1 streffeslag. Selv om

den opprinnelige ballen er funnet innen 5

min., er den mistet. Regel 27-1 går foran
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Ti på Tee  

Gunnar Øgrey
Hvor lenge og hvorfor spiller

du golf?

Nå går jeg inn i min 10. sesong

som golfer i meget sosialt miljø

og ikke minst et sted med god

mosjon for kroppen. Jeg fikk

lungekreft og ble operert for

fire år siden. Etter at de fjernet

halvparten av den ene lungen

samt medisinering har golfen

og personene i golfklubben

vært til kjempestor hjelp og

støtte. Seniorgolfen gir mye

smil og godt humør.

Best/verst ved banen i

Mandal?

Mandal Golfklubb kan vise

fram en grønn og meget vel-

pleiet golfbane takket være

Mikkel, banekomiteen og

Grevlingane. Skulle ønske at

fairway på hull 8 kunne dres-

ses mye bedre særlig skrå-

ningen ned mot 8. green. Det

er ikke meget gresset kan bite

seg fast i der.

Hva ønsker du skal priorite-

res framover hos Mandal

Golfklubb?

En diskusjon om å utvide ba-

nen til 18 hull må bare glem-

mes. Hvorfor ikke bare fortset-

te med banepleie av de 9 hull

vi har? Dessuten er den nye

drivingrangen en skandale. Så mye penger investert. Det hadde

vært bedre å beholde den gamle og heller investert pengene på

andre ting.

Hva er din hyggeligste golfopplevelse?

Seniorturene er fantastiske og helt på topp. Særlig når turene

legges til Danmark og våre gode naboer der sør. Derfra sitter jeg

tilbake med mange gode og hyggelige minner.

En favorittkølle i bagen?

Uten tvil er det 5-jernet som

trekkes fram i de fleste anled-

ninger og gjør susen fram mot

hullet.

Er du med på utstyrs-

karusellen? 

Nei, overhodet ikke. Jeg har et

sett som jeg trives utrolig godt

sammen med og som jeg har

gjort i alle de årene jeg har

spilt golf.

Etiketten på banen i Mandal?

Den er meget bra. Av og til kan

man oppleve en del ukontrol-

lerte utblåsninger og sakte

spill, men i det store og hele

veldig bra.

Hva er den beste banen du

har spilt golf på?

Jeg synes Kvinesdal med

Utsikten Golfklubb viser fram

en meget bra bane som jeg

meget gjerne spiller. Dog blir

de fleste rundene på Valle

sammen med mange kjente.

Golf i regnvær?

Synes ikke så meget om det. I

regnvær skal man heller være

hjemme og kose seg med kaf-

fen og madammen.

Hole in one noe sted.

Nei, men etter mange forsøk har det nærmeste slaget landet

bare vært 5 cm unna. Men å gi opp, det gjør man ikke. På et-

hvert par 3 hull er håpet tilstede og jeg gir ikke opp.

Tekst og foto: Bjørn Bakke


