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Mr. Golf Himself - Steinar Vatnedal

hull hvert år og synes jeg bør få
ræva i gir. Han synes miljøet i
klubben er meget bra bortsett fra
et par som gjerne kunne søke
medlemskap et annet sted. Som
han sier; noen lærer aldri og vil
heller ikke ta et hint om å endre
oppførselsmønster.

Om han gråt da han ble født
28. april 1953 vites ikke, men da
så en av Mandal Golfklubb’s
mest dugnadsarbeidende medlemmer dagens lys. At han allerede da staket ut kursen for å støtte
Mandal Golfklubb betviles noe,
men da han ikke fikk golfbane i
Holum, måtte han ut.

Aldri før har undertegnede
hørt om noen person som klarte
å bli medlem av banekomiteen og
samtidig deltok i klubbmesterskapet før han var medlem i klubben.
Dette skjedde i 1993 og allerededa ble Holum-mafiaen et begrep.
Det var Svein Arne Bårdsen,
også fra Holum, som dro med
seg Steinar. Begge disponerte de
traktorer, ga gass fra Holum og
ville bygge golfbane i Mandal.
Det hele begynte med at banen
måtte ha greener av en bedre
kvalitet enn de snauklipte jordene
de hadde i starten i 1993. Inne på
myra der hull 6 er i dag, pløyde
Steinar, Svein Arne rettet av og
andre medlemmer tromlet og
sådde. Dette ble gjort våren 1994
og tro det eller ei, banen var klar
til høstens klubbmesterskap.
Klubben fikk sitt første Hole In
One under mesterskapet ved
Michael Taanevig som gikk i koppen på hull 1 til stor applaus.
Steinar har vært en meget
aktiv person i klubben og nedlagt
et formidabelt dugnadsarbeide.
Jeg mener han har vært innom
alle komiteer bortsett fra damekomiteen, hvor han av en eller annen grunn ikke har fått innpass.
Tror det var Borghild som ikke ville ha mannfolk der. Var også tidlig med i styret, men trakk seg etter uoverenstemmelser i forkant
av byggingen av klubbhuset.
Etter at dette roet seg stilte han
seg igjen til disposisjon for styret
og sitter i dag som nestformann.

Steinar Vatnedal

Blant medlemmene er vel
Steinar best kjent som han som
holder orden på handicap og
medlemsregister. Han setter utrolig pris på tilbakerapporteringer
som gjør at medlemslistene er
mest mulig komplette. Har vært
gjennom fem forskjellige dataprogram de siste ti årene og brukt
utrolig mange timer på dette.
Derfor ber han med jevne
mellomrom at nye medlemmer og
medlemmer som endrer mailadresser gir han beskjed om dette snarest. st-vat@online.no
Steinar har lenge vært en
stabil spiller på 14-15 i hcp. Har
hatt en tur nede på 12,7 og er i
dag et par hakk over dette. Dog,
nå skal han ned igjen. Nytt utstyr

gjør at abstinensen herjer i kroppen. En snarlig danmarkstur skal
bote på dette. Ikke uventet er vel
Svein Arne med på dette. Holummafiaen på danmarkstur. Det må
bli starten på redusering av hcp’en. Bare snøen snart kan forsvinne på banen! Steinar tenker
også økonomi mellom abstinens
angrepene; vi taper greenfee-inntekter for hver dag som går.

Steinar stiller på de fleste
turneringer internt i klubben, men
har ikke brydd seg så mye å søke
deltagelse i andre turneringer.
Hvor mange hull spilte du siste
år, spør han meg. Jeg spilte lite
siste år og sier et par hundre hull.
Steinar gliser og syns jeg er en
pingle. Selv har han spilt 11-1200

Steinar er meget opptatt av
banen og klubbens økonomi.
Banen har løftet seg betraktelig
etter at Mikkel ble ansatt. Han
hadde erfaring fra andre baner
som han brakte med seg til
Mandal. Skulle ønske vi fikk råd
til vanning også på alle utslagssteder selv om vi ikke skal
sammenligne oss med St.
Andrews. At vi har litt for mange
par 3 hull synes ikke Steinar gjør
så mye. Bedre med et bra par 3
enn et dårlig par 4. At vi ikke har
18 hull og par 72 er noe vi må
leve med og som ikke påvirker
medlemsmassen noe vesentlig.
Klubbhuset sluker mye penger
forteller Steinar. Strømregningen
er unaturlig høy som nå sjekkes.
Varmepumpe et alternativ? Det er
så mye enklere når økonomien er
på pluss-siden. Er den ikke det er
det banen det går ut over.

Som syvende medlem i
Mandal Golfklubb har Steinar
meldt seg inn in Norsk Seniorgolf.
Han påpeker at det er mange tilbud for de ”eldre fosiler” i klubben
ved medlemskap i Norsk
Seniorgolf. Halv green fee på
mange baner er et godt eksempel
på denne investering. Han ønsker å ta tak i dette og vil i framtiden fremskaffe ytterligere info om
dette.
Steinar tenker golf døgnet
rundt. For Anne Grete’s skyld håper jeg at han ikke også sover
med køllene.
TEKST: BJØRN BAKKE

FOTO: ODDBJØRN EIKESTØL

Mandal Golfklubb på nettet: www.mandalgk.no

Henrik Bjørnstad kommer til
Mandal GK lørdag 9. juli!!!

• Han spiller
18 hull
• Slagshow
m.m.
Nærmere
om arrangementet
senere

Åpningstider klubbhuset 2011

Fra åpning av banen til 20.6. :
Mandager stengt
Tirsdag – fredag: kl 10 – 16
Lørdag – søndag: kl 10 – 15

Fra 21.juni til 15. august:

Mandag – fredag: kl 10 - 18
Lørdag – søndag: kl 10 – 16

Fra 16.august og ut sesongen:
Mandager stengt
Tirsdag – fredag: kl 10 – 16
Lørdag – søndag: kl 10 – 15

I de oppsatte tider er klubbhuset
alltid betjent, men betjeningen vil
også være å treffe utover denne
tid, avhengig av kurs og instruksjon.

Det legges opp til varm mat i forbindelse med turneringer, men
pga. mye tap siste år må denne nå
forhåndsbestilles. I tillegg legges
opp til et godt tilbud på mikromat,
pølser og snacks.

Egils regelnøtt 01-11
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A. Nei, dette er å teste forholdene i hinderet og forbedre
spillelinjen og det har han ikke
lov til. 2 straffeslag til Pål.
B. Det er helt i orden da ballen
ikke er i hinderet lengre.

Svar:
B er riktig svar
Det er helt i orden da
ballen ikke er i hinderet
lengre. Se regel 13-4,
unntak 2 (Dec. 13-4/37
og også 13-4/37.5)

I slagspill
finner Pål
sin ball i
bunkeren
ved hull 1
på Valle.
Han slår
ballen, treffer den midt på og
den går OB på andre siden av
veien. Han må da ta ett straffeslag og droppe en ny ball i
bunkeren etter regel 27-1 (og
20-5 c), men før han gjør dette
raker han vekk fotspor og merkene etter forrige slag. Har han
lov til å gjøre dette?

Formannens hjørne

Johan
Kvelland

Kjære alle medlemmer!
Våren nærmere seg, men foreløpig ser det litt trøstesløst ut.
Personlig lurer jeg på om denne
vinteren har tenkt å overvintre, vi
får håpe at det snart tar slutt.
Mange medlemmer er nok ganske
spillekåte etter å ha ligget i dvale
i snart et halv år.
Ja jeg går nå inn i min fjerde periode som formann i klubben, noe
inne mitt hode spør
de få sellene som jeg har igjen ”at
du orker”. På mange måter er det
interessant å få være med å se at
noe utvikler seg. Håper at det er
grunnen.
Etter vannskadene er som kjent
alt ordnet og oppgjøret ble håndtert på en bra måte.
Som mange sikkert har hørt har
vi fått formidable regninger fra
Los Energi, Raymond har faktisk
fått kontroll på dette.

Vi har nå fått inn to ekstra golfbiler som kan brukes til utleie, dvs.
at vi har fire biler som kan leies.
To av bilene kan anvendes av eier
etter behov, ellers kan klubben utleie alle fire bilene.
I sesongen skal golfbilen utstilles
så interesserte påmintes om at vi
har biler til leie.
Utleieboksene går bra. Når det
gjelder adkomstveien forsøker vi
fremdeles og få dette på plass i
forhold til Statens Vegvesen. Jeg
håper at vi også kan komme i
gang med nærspillområde som
skal lokaliseres i den gamle
Driving Rangen. Jeg har også
snakket med Banekomiteen og de
har planer om å forsette med de
planlagte oppgaver.
Jarle forsetter med samme opplegg som i 2010.
I forbindelse med åpningstiden
blir det noe endring, men jeg tror
at de nye åpningstidene blir bra
for oss alle. Kjenner jeg Jarle rett
har han mange vyer og tanker i

forbindelse med dette året. Jeg
håper at ikke han har tenkt for
mye i Florida…

Som kjent har Line Aas Damman
sluttet som administrasjonsleder.
I den forbindelse har vi fått inn
Mette Erklev på timebasis for å
arbeidet med diverse kontorarbeid. Steinar har sagt seg villig til
å forsette med de oppgaver som
han har gjort den siste tiden. Jeg
har også sagt at jeg skal ta meg
av innkommet fakturaer å få disse
godkjent samt hente posten. Vi
mener at vi kan spare en del på
dette grepet.

Mikkel og Arild forsetter som tidligere. Arild vil sannsynlig ha noe
redusert arbeidstid. Arild Håland
som var sesonghjelp kan vi mulig
også få inn i år.
Investeringsmidler til banen vil
ikke bli så veldig store dette året.
Klubbens økonomi kom relativt
bra ut i 2010. I styret skal vi fortsatt følge bruken av penger nøye.
En ting som jeg vil appellere til
alle medlemmer om, er at de kan
gjøre en innsats eksempelvis
gjennom sponserkontakt og
grassrotandelen. Alle kjenner
noen og alle kan gjøre en liten
skjerv.

Videre oppfordrer vi alle eksisterende medlemmer til å støtte alle
nye medlemmer.
Hvis dere ser noen som står alene
og har lyst til å spille, regner jeg
med at dere gjør snakk til handling. En del av de nye medlemmer er ikke utlært etter ”Grønt
Kortet” kurset.
Inverter nye medlemmer og ha
tålmodighet. Skryt er bedre enn
kjeft. Husk at Mandal Golfklubb
er avhengig av at vi har tilførsel
av nye medlemmer.
Da gjenstår det bare å ønske alle
medlemmer en fin golfsesong!

På tavla

Medlemsmøte 13. april kl.19

På medlemsmøtet vil bl.a. Egil Svenneby
gjennomgå aktuelle golfregler foran sesongstart.
Vel møtt!
Styret

Nye kontingentsatser

På årsmøtet 24. februar ble det vedtatt nye spillerettessatser og årsgreenfee for 2011. Satsene er som følger:
Hovedmedlem
Bi-medlem
Studenter
Junior
Knøtt
Passive
Familiemedlemskap
Spillerett
Årsgreenfee

: kr. 1300.: kr. 900.: kr. 1300.: kr. 1000.: kr. 500.: kr. 600.: kr. 3300.: kr. 2600.: kr. 2700.- (for medlemmer av andre klubber)

Juniorer, studenter og knøtter kan spille fritt på banen, mens hoved- /
bi-medlemmer må betale kr. 250.- for hele dagen og kr.150.- for 9
hull i greenfee. Hoved- / bi-medlemmer kan betale spilleravgift på kr.
2600.- for å spille ”gratis” på banen hele sesongen.
Denne avgiften kan også betales ved at man oppnår samlet kr.
2600,- ved og samler greenfee gjennom sesongen. Når dette er oppnådd, kan man få et spilleretts merke hos Jarle i proshopen så kan
man spille ”gratis” resten av sesongen.
Alle som har betalt kontingenten og spilleretten må hente et klistermerke i proshop som skal limes på baksiden av medlemstaggen og
bæres godt synelig når man er på banen.
Det vil i år bli enda mer synelige ”golfverter” på banen som skal ha
oppsyn med om vi oppfører som vi skal og om avgifter er betalt. Vil
også minne om at det ikke tillatt å spille på banen etter 31. mars uten
å ha betalt kontingent og greenfee.

Golfkortet og Gobexkortet

Her vil jeg prøve å vise forskjellen på disse kortene, det er nok en del
som blander disse og hva vi kan bruke disse til:
Golfkortet er det N.G.F. som gir ut og er et kort som viser at man er
medlem av en golfklubb. Dette kortet skal vises på oppfordring når
man er ute eller skal ut å spille golf på en bane. Det kan også brukes
når dere skal legge inn scooren etter en golfrunde og når dere skal
bekrefte som markør. Kortet kan ikke brukes i utlandet, skal dere
utenlands må dere inn på hjemmesiden til N.G.F. for å skrive ut legimasjon her. Dette kortet er også bundet opp mot medlemsregisteret,
er ikke kontingenten betalt, får dere ikke bestilt spilletider på andre
baner.

Gobexkortet er et kort som klubben betaler ekstra for å ha tilgang på.
Det er dessverre ikke så mange klubber som har dette i Norge ennå.
Vi håper at flere klubber ser de store fordelene med dette systemet.
Det vi bruker det til i dag er scoorekort, adgangskort, påfyllings kort
for bruk til drivingrangen (se drivingrange). Alle som bruker det til
scoorekort og går en hcp`tellende runde får hcp automatisk rettet
opp i Golfbox hvor det rette hcpèt
ligger. Dette gjelder alle, fra hcp 54 og nedover. Man har også mulighet til å se statistikk for alle rundene vi har spilt.
Hvis kortene blir ødelagt eller mistet kan disse bestilles nye i proshop, hos Line (kontoret) eller av meg (st-vat@online.no) de koster
kr. 100,- pr.stk. og blir bestilt når dette beløpet er innbetalt.

Ny pålogging til GolfBox til spillere

Norges Golfforbund og klubbene har implementert GolfBox også
som medlemsadministrasjon for alle golfklubber i Norge.
Dette innebærer at NGF, sammen med Sportmedia, har etablert
en ny hovedside for golfnorge. og all pålogging til GolfBox må fra
nå av må gjøres gjennom www.norskgolf.no.
Dette betyr at du første gang du logger deg på GolfBox nå, vil bli
bedt om å verifisere eller legge inn din e-post-adresse. Når du
gjør det, vil du få tilsendt ditt nye passord til GolfBox og kan logge deg på. Dersom du mot formodning ikke har en e-post adresse, så vil du få informasjon av systemet ved pålogging om hvordan du skal få tak i ditt nye passord.
Du kan også bruke den nye blå påloggingstjenesten på venstre
side på vår hjemmeside.

Klubbhandicap -54

På Golftinget er det vedtatt å innføre klubbhandicap. Dette for at
spillere som ennå ikke har oppnådd EGA-handicap (36 eller lavere) skal kunne registrere sine resultater i Golfbox og kunne se
sin utvikling i form av nedskrivning.

I Mandal vil vi kunne bruke Gobex-kortet som igjen vil bli registrert i Golfbox. Skal dere spille på andre baner som ikke har
Gobex må dere bruke Golfkortet. Klubbhandicap er ikke et offisielt handicap og må ikke forveksles med EGA-handicapet.
Klubbhandicap går ned fra 54 til 37 og uttrykkes i heltall.
Justering foretas med hele slag, kun nedover.

For at en selskapsrunde skal være handicaptellende, må man
meddele markøren at man vil spille en handicaptellende runde,
før runden startes. Man må også bestemme om man skal spille 9
eller 18 hull før runden startes. Resultatet skal snarest mulig etter runden registreres i Golfbox.

Rabatt på Drivingrange

Vi gir rabatter på baller. Dette er når man bruker Gobex- kortet
og betaler forskudd. For å få ladet opp kortene går man i proshop, betaler og får ladet det antall bøtter man har betalt for. Når
man skal bruke kortet går man til ballautomaten, viser kortet til
kortleseren og man får en bøtte baller. Man kan se på display
hvor mange bøtter man har igjen. Prisen vil være: kr. 100 – 5
bøtter, kr. 200 – 11 bøtter, kr. 500 – 30 bøtter, kr. 1000 – 70 bøtter. Knøtter og juniorer får halv pris baller. 200 – 11 bøtter.

Greenfee

Vi har i år satt opp greenfeen i Mandal både for gjester og medlemmer. Vi
har også differensiert greenfeen om du ønsker greenfee for hele dagen
eller 9- hull.
Det er også inngått avtale med alle golfklubber på Sørlandet om at våre
medlemmer får kr. 50.- i rabatt på greenfee på deres baner.
Greenfee satser i Mandal
Gjester:
Hele dagen
kr. 300.9-hull
kr. 200.Medlemmer:
Hele dagen
kr. 250.9-hull
kr. 150.-
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PRO JARLE MED OPPLÆRING, KURS OG PROSHOP
Det planlegges 10 treninger som
fordeles slik:
21. mai kl 0900-1000
2. + 9. + 16. + 23. juni kl. 20:00-21:00
4.+ 11. + 18. + 25. august kl. 20:00-21:00
1. september kl. 20:00-21:00
Minimum 5 og max 8 golfere pr. gruppe. Pris: 1195,- Du velger selv hvor
mange treninger du vil komme på.
Jarle Liland med det nye ionearmbåndet
Foto: o.e.

Opplæring og kurs

Er du en person som gjerne ser for deg å
trene litt mer enn to timer i uka? Ønsker å
bli bedre i golf? Vil du forsøke å forstå golfens mysterier og mestre utfordringene?
Hcp er ikke avgjørende, men golfen
ønskes å heves en liten bit. Jarle starter
opp en gruppe som skal bli et miljø og en
plattform for videre golfspill. Det vil bli et
kurs der du vil få hjemmelekse i form av
oppgaver frem til neste trening. Til deg
som blir med; du skal bli en bedre golfspiller i løpet av året.

Jarle vil forsøke med voksentrening på
fredager. For alle voksne som ønsker å
trene en time i uka sammen med andre.
10 treninger med forskjellige tema for alle
som har lyst til å trene og lære litt mer.
Dette planlegges på følgende datoer:
20. + 27. mai kl 17:00 - 18:00
3. + 10. + 24. juni kl 17:00 – 18:00
1. juli kl 17:00 – 18:00
5. + 12. + 19. + 26. august 17:00 - 18:00
Minimum 5 og max 8 golfere pr. gruppe. Pris: 1195,- Du velger selv hvor
mange
treninger du vil komme på.
Påmeldingen skjer til Jarle på:
pro@mandalgk.no
eller tlf 40 290 280.

Jarle håper på at dette blir et positivt engasjement med mange deltagere. Se ytterligere info på hjemmesiden og info i
klubbhuset.

PROShop

Jarle rydder litt i proshopen for den kommende sesongen. Ping feier tilbake og inn
i pro shopen med sitt konsept.
Dog har Wilson et flott program som
videreføres og vil dominere shop’en med
ny innredning som fremhever merkenavnet Wilson. I tillegg vil det tidsbegrenset
dukke opp spesialtilbud fra diverse leverandører på aktuelle varer.
Jarle har fått eneimport av det meget populære ionearmbåndet som ikke minst stimulerer balansenervene, styrke og bevegelighet. Mange spillere på PGA-touren
bruker ionebånd. Veiledende pris er 349,Proshop’en blir spennende med en god
del nytt tøy i flotte farger som passer til de
flestes kropp. Jarle ønsker alle medlemmene av Mandal golfklubb velkommen til
god handel!
Bjørn Bakke

VELKOMMEN TIL SENIORGOLFEN I 2011!

E

Arkivfoto: o.e.

tter en lang, lang vinter kan vi endelig ønske hverandre vel
møtt til nye runder på Valle. Men vi vil gjerne se enda flere
seniorer på torsdagsrundene. Så til dere som ikke har
funnet veien tidligere: Kom i år da vel!

Vi går ut kl. 10, men møtes til registrering og en kaffekopp fra kl.
09.15. Startkontingenten er kr 20. De fleste torsdager er det premiering og små overaskelser etter runden! Alle torsdagene i mai,
juni, august og september er vi på banen.
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Vi planlegger tur til Danmark i midten av august, men dette
kommer vi tilbake til når vi møtes i mai.
Vel møtt til første seniorgolf i 2011, torsdag 5. mai!
Olav Brådland, sekretær
Åse Olsen, kasserer
Arnar Egeland
Anna Eikestøl, leder

911 09 223
909 48 804
917 99 803
997 11 811

380 50 244

382 63 264
380 51 340

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

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

Torjusheigata 9, 4514 Mandal
Tlf. 38 27 15 60 - FAks 38 26 47 35
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Terminliste 2011 • Mandal Golfklubb

Turneringssesongen 2011

Sesongen åpner på tradisjonelt vis
med Lindesnes Avis Vårsleppet søndag 1.
mai.

Alloc’s Onsdagstour starter 4. mai. Det
blir som vanelig turnering hver onsdag ut
september, med opphold i hele juli. Alloc i
Lyngdal er gått inn som ny sponsor for denne turneringen.
Det vil også i år bli spilt i 2 klasser. En klasse for de med 18,5 i hcp og høyere som
spiller Stableford, og en klasse for de med
18,4 og lavere som spiller slagspill med nettoscore.
Damer og Herrer spiller i samme klasse.
Dette medfører at det blir adskillig bedre
konkurranse i kampen om sammenlagtseieren.
Lyngdal Open er planlagt til lørdag 7.
mai. Turneringen spilles på ettermiddagen.
Denne turneringen spilles som flaggturnering. Spilleren får tildelt slag etter hcp. En
meget artig og sosial turneringsform.

Søndag 15. mai blir det klubbkamp
mot Kvinesdal. Denne turneringen spilles i
Kvinesdal. Vi oppfordrer så mange som mulig til å stille opp slik at vi kan mønstre et
slagkraftig lag.
Firmacupen starter opp fredag 20.
mai. Dette er blitt en populær turnering med
ca. 20 lag som deltok forrige sesong.

Mandal GK skal arrangere Agder Tour
for juniorer lørdag 4. juni. Her deltar spillere
fra hele Sørlandet. Til denne turneringen
trenger vi hjelp for å gjennomføre arrangementet på en bra måte. Det er bare å ta
kontakt med turneringskomiteen hvis det er
noen som har anledning til å være med å
hjelpe med arrangementet.
Videre utover i sesongen er Nordea
Pairs søndag 29. mai, Pink Cup/Wilson
Midtsommer Tour lørdag 18. juni og Silver
Corporate Golf Challenge lørdag 25. juni.
Silver Corporate Golf Challenge er det nye
navnet på turneringen som tidligere het DN
Golfen.

Pink Cup og Wilson Midtsommer Tour
er slått sammen til en turnering. Dette medførte en betydelig høyere deltakelse enn
tidligere Pink Cup turneringer. Det er anledning til å spille turneringen som scramble
med 4 spillere på hvert lag.Startkontingenten fra denne turneringen går til
brystkreftsaken. Etter turneringen er det
sosialt samvær med grilling på terrassen.

Reidar Upsaker

Nordea Pairs og Silver CGC er parturneringer der to spillere danner et lag. Det
spilles i forskjellige klasser. Vinnerparet i
hver klasse går til regionsfinaler. Derfra er
det mulig å kvalifisere seg til Nord
Europeisk finale på Celtic Manor. Dette gjelder Silver CGC turneringen.
Høstsesongen starter med Kjettingen
Open søndag 7. august.

Når det gjelder Skalldyr Open, har vi
foreløpig valgt å kutte ut denne turneringen.
Det har de siste par årene vært relativ liten
interesse for denne turneringen.

Deretter følger Best Married lørdag 20.
august.
Klubbmesterskapet bli i år arrangert
27. og 28. august.
I september er det klart for SR-bank
Scramble søndag 4. Denne turneringen
spilles med 4 spillere på hvert lag.

Det er planlagt bykamp mot Kristiansand søndag 11. september. Denne spilles i
Mandal.

Sesongen avsluttes med Neglebiteren
søndag 2. oktober. Værgudene bidro dessverre til at denne turneringen ikke lot seg
gjennomføre i fjor.
Det vil også i år bli arrangert Sweco
Match Play. Oppstart for denne turneringen
er satt til 7. mai, med påmelding innen 5.
mai. Vi jobber med å gjøre match play turneringen mer attraktiv. Turneringen har de
siste par årene dessverre ikke hatt så stor
oppslutning som ønsket.

Forrige sesong ble det startet opp en
ny turnering som fikk navnet Jarles ProTour.
Dette er en turnering som spille uten hcp,
for å kåre ”klubbens beste spiller.”
Turneringen består av flere konkurranser
gjennom hele sesongen. Den spilles i forskjellige formater. Det vil komme mer informasjon om Jarles ProTour senere. Vi håper
at denne turneringsformen kan stimulere de
gode spillerne til å bli enda bedre!
De siste par årene har vi opplevd at
mange melder seg på turneringer etter at
påmeldingsfristen har gått ut. Det kan være
menge årsaker til dette. Vi vil i år forsøke å
sette påmeldingsfristen så tett opp til turneringsstart som det lar seg gjøre.
Vi vil også henge opp påmeldingsliste
på klubbhuset for de som ikke har anledning til å melde seg på i Golfbox.
Vi oppfordrer også de som vanligvis
ikke spiller turneringer til å forsøke å være
med på turnering.

Onsdagsturneringen er en fin anledning til å begynne å spille turnering, og kan
anbefales på det sterkeste.
Turneringskomiteen setter også stor
pris på innspill fra medlemmene i klubben
vedrørende turneringene som arrangeres.
Reidar Upsaker

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:







Byggevarer
Trelast
Kjøkken
Garderobe
Bad m.m.

Gismerøyveien 91, 4515 Mandal
Telefon 38 27 91 91

Telefon
Mobil
Faks
e-post

Lokalavisen
er med
HOVEDSPONSOR

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

VALLERØFFEN NR 1 / 2011

9

Muligheter for greenfeerabatt

Norsk Senior Golf

Norsk senior golf er en landsomfattende
klubb for menn over 55 år og damer over
50 år.

Ved å være medlem her er det en del
fordeler bl.a. halv greenfee på 69 golfbaner i Norge på hverdager før kl.14.00,
alle klubbene på Sørlandet er med.
Det blir også i år arrangert Sørlands Tour
fra 27-29.mai. på banene Kvinesdal,
Bjaavann og Arendal. Årskontingenten er
kr. 600.- + innmelding. Mer informasjon
se: www.seniorgolf.no
Steinar Vatnedal
Mob. 91107549
Klubb kontakt N.S.G.

V

Golfheftet

Mandal Golfklubb har også i 2011 et
samarbeider med Golfheftet. Et system
som gir ca. 25000 golfspillere rett til at
spille på vår bane en gang i sesongen for
halv greenfee.

Samme mulighet har vi for å spille alle de
andre 329 baner, som samarbeider med
Golfheftet. Det er baner i NNorge,
DAnmark, Sverige og Tyskland
Du kan kjøpe Golfheftet for 450 kroner,
så kan du spille så mange baner du har
lyst til for halv greenfee. Spiller du mere
end to baner sparer du allerede penger.

Forrige sesong valgte cirka 23000 golfspillere å benytte seg av Golfheftet.

I alt ble det spilt mer enn 120000 runder
golf med Golfheftet i sesongen 2010. Se
www.golfhaftet.no for mer informasjon.

Viasat Golf Card

For alle som abonnerer på Viasat Golf er
det mulig å få 40% reduksjon på en
rekke golfbaner i Norge og Sverige

Meld deg som fadder i golfklubben!

i ønsker å opprette en gruppe i
Mandal Golfklubb med frivillige
som kan være “faddere” på
banen. Tanken er at det blir hengt opp
en liste på klubbhuset hvor nye eller
ferske spillere kan skrive seg opp for å
spille en runde med en fadder.
Fadderundene vil foregå ca. seks ganger
i løpet av sesongen, litt avhengig av
deltakelsen.

F.eks en mandag klokken 17.00. For å
være med må deltakeren ha skrevet seg
på listen i forkant, f.eks lørdag klokken
14.00. Vi vil da ha tid til å kunne varsle
dere som er faddere slik at det er en
noen på plass. Man vil da gå ni-hull
sammen med nybegynnerne, gi litt tips
underveis og ellers ha en hyggelig runde.
Det blir hengt opp skjemaer viser hvilken
dag og tidspunkt som gjelder for den aktuelle gangen.

Håper noen kunne tenke seg å hjelpe til
en gang eller to i løpet av sesongen for å
hjelpe andre komme ordentlig i gang med
denne flotte idretten. Det er viktig for
klubben at vi tar bra vare på våre ferske
medlemmer, jo flere jo bedre!
Si ifra til Jørgen Hestås på tlf 99799857
eller på mail jhestas@playraw.no

Adresseliste • Tillitsvalgte Mandal GK 2011
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Adresse:

Returadresse:
Mandal Golfklubb
Postboks 352
4503 Mandal

Ti på Tee - Clarence Haugdal
Hvorfor spiller du golf?
Fordi golfspillet er så mye
mer enn bare golf. Jeg tenker ikke minst på den sosiale siden og for ikke å glemme den mosjonen man får
etter en runde på banen. Ut i
frisk luft og kunne gjøre noe
i fellesskap med dem du
setter mest pris på her i
livet.

Er du med på utstyrskarusellen?
Nei og atter nei. Jarle har
prøvd seg til stadighet, men
ser ut til å ha gitt opp.
Etiketten på banen i
Mandal?

Stort sett en meget grei
bane å spille på. Med så
mange nye spillere i klubben må vi akseptere at ikke
alt går etter boka. Man skal
ikke glemme at alle har
vært nybegynnere og man
lærer ettersom tiden går
(selv om noen ser ut til å stå
stille i den utviklingen).

Best/verst ved banen i
Mandal?
Hele anlegget er blitt en fin 9
hulls bane med et flott
klubbhus. Det fineste hullet
er hull 3 der det strekker seg
flott langs Skogsfjorden med
Clarence Haugdal. Arkivfoto: o.e.
de utfordringer det medfører
og ikke minst minnet om den
dagen jeg brukte kun 3 slag
og fikk min EAGLE. Bakken opp hull fire er blitt meget
Hvilken bane liker du best?
bedre ved hjelp av ”Kjell’s bro”, men er fremdeles en
Ingen av de banene jeg har spilt på kan måle seg med det
prøvelse for flere enn meg.
man opplever i Thailand. Madjestic Creek og Springfield er
to fantastiske baner med greener av fløyel jeg aldri kommer
Hva ønsker du skal prioriteres videre ved golfanlegget? til å glemme.
Vi må få vanning på alle utslagsstedene. Dette bør
prioriteres samt en oppdatering av bunkerene. Bruk penger Golf i regnvær?
på å vedlikehold den flotte banen vi nå har fått.
Jeg er nok ingen regnværsgolfer, men er jeg påmeldt til en
turnering og det regner, stiller jeg opp. Verre er det med en
Hyggeligste golfopplevelse?
avtalt selskapsrunde og det begynner å regne når vi når
Som nybegynner ble jeg med på Danmarksturen til
klubbhuset. Da stopper vi i klubbhuset, drikker en kaffe,
Himmerland og det fellesskapet jeg der ble innlemmet i der, spiser ei pølse og klager på været før vi drar hjem igjen.
fra første slag, ble en opplevelse som har brent seg fast i
minnet.
Hole In One?
Så nær, så nær, så nær…….men fortsatt nei.
Beste kølle i bagen?
Det er utvilsomt 7-jernet som går dit det skal og kan brukes
Tekst: Bjørn Bakke
til så mange utfordringer.
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Formann
Johan Kvelland
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