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Hei alle golfspillere!

Nå er en lang sesong på hell, men ba-
nen er fortsatt åpen og med forholdsvis
ganske behagelige temperaturer for års-
tiden, så det er ennå muligheter for flere
runder på banen før snøen kommer. Og
det får vi håpe er lenge til!

I denne sesongen har det vært en del
nye ting på banen og i klubbhuset. Vi har
hatt hjelp av noen svært hyggelige da-
mer i kiosken og i pro-shop. Dette  har
gitt oss et godt miljø og ført til at flere
kommer innom klubbhuset både før og
etter en runde. Det har vært anledning til
å få kjøpt både mat og drikke, og salget
har vært over all forventning. Takk til våre
hyggelige damer: Turid, Rose, Aud og
Åse. Vi gleder oss til å møte dere igjen til
neste sesong.

Det ble etablert en VTG-komité, Veien
Til Golf, under ledelse av Rune
Svennevig, som har assistert Jarle på
kursene og tatt seg av de nye sspillerne
ute på banen. Det finnes 12 instruktører i
denne komitéen. Fredags scramble har
vært meget populært og har vært et fint
sosialt tiltak. Dette skal vi fortsette med.

Innkjøp av instruksjon fra Jarle har
også vært meget nyttig. Det kunne vel til
sine tider være litt ventetid på en pro-
time, men neppe verre enn at dette kun-
ne innpasses i de tidene Jarle var til ste-
de. Vi har også nå hatt faste avtalte tre-
ningstider for juniorer, og kurser for voks-
ne, som var meget populært. Det er alltid
noe nytt å lære.

Ellers har vi innført registrering i
Golfbox for alle runder som spilles. Dette
var litt tregt i starten, men det tok seg
opp etter hvert. Denne registreringen er
ikke innført for å kontrollere eller å plage
spillerne, men er et fint verktøy for å kun-
ne finne ledige tider for spill og gjøre til-
hørende reservasjon av tider før en gikk
hjemmefra. Og i tillegg var registreringen
til god hjelp for å planlegge både vaffel-
steiking og kaffekoking. Og ikke minst et
godt verktøy for Mikkel når han hadde
arbeid som kunne forstyrre spillerne.

Denne ordningen kommer til å fortsette,
og jeg håper at de siste etternølerne
også kommer med og registrerer seg.

Som også nevnt andre steder i denne
utgaven av Vallerøffen, er det pekt ut nye
utslag på alle hull, slik at vi får fire utslag
når alt blir ferdig. Vi har hatt en gjennom-
gang med Mikkel, banekomiteeen,
Grevlingane og de hullansvarlige, og vi
har blitt enige om å opparbeide de nye
bakre utslagene først, og ta disse i spill
når de er komplette. Vi har dessverre et
problem med at det er få medlemmer
som kan jobbe dugnad, og for ikke å
overlesse disse, så skal vi ikke stresse
sluttdatoen for ferdigstillensen av de nye
utslagene, men ta dette over flere se-
songer.

Det er i samarbeid med de andre klub-
bene på Agder blitt skissert en ny og ut-
videt Agder-tour. Dette har jo vært en tur-
neringsserie for juniorer og knøtter, med
veldig variabel deltakelse. Det er derfor
skissert en endring på denne touren, ved
at også voksne skal delta. Detaljerte be-
stemmelser vil bli offentliggjort så snart
klubbene har blitt enige om innholdet og
utførelsen. De fleste klubbene på Agder
har allerede sagt seg villige til å delta
med å arrangere disse turneringene.

Når det gjelder økonomien, så ser det
dessverre ut til at vi går mot et under-
skudd også i år. Som det ble beskrevet i
lokalavisen, så skyldes dette i hovedsak
sviktende sponsorinntekter. Det har el-
lers vært en liten økning i medlemsmas-
sen, og det er fortsatt en hovedoppgave
å beholde flest mulig av gamle og nye
medlemmer.

Styret i klubben har i år jobbet etter den
strategiplanen som ble vedtatt på årsmø-
tet, og fremdrift på konkrete saker har
blitt vist ved oppslag i klubbhuset. For de
som ikke er medlemmer i styret, så kan
det nok virke sånn at ting blir gjort i feil
rekkefølge eller ikke utført i det hele tatt.
Da må jeg bare be medlemmene om å ta
kontakt med styrets representanter for å
få en avklaring, og ellers holde seg ori-
entert med å lese styremøtereferatene
som er tilgjengelige på internett. Det vil
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Lederens hjørne

Egil Svenneby
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være spesielt urettferdig og respektløst
å gå til verbalt angrep på styreleder og
styremedlemmene når en selv tydeligvis
ikke er informert om prioriteringene som
må følges. Vær så snill og spør hvis
noe er uklart, det er sannsynligvis en
god forklaring bak et styrevedtak.

Jeg vil oppfordre medlemmene til å
bruke banen mer enn det som har vært
tilfelle i år, selv om det var varmt, så var
det fine dager for golf. I tillegg vil det fra
i høst av være mulig å benytte driving
rangen etter mørkets frembrudd, da det
nå er installert flomlys til dette formålet.
Fyll opp Gobexkortet med betaling for
rangeballer og hold svingen ved like så
lenge dere kan.

Til sist vil jeg takke dere alle for i år,
og som sagt, håpe på at sesongen va-
rer ennå en stund. 

LINDESNES AVIS
VÅRSLEPPET:

Herrer Gul:

Karsten S. Skårdal 34 p

Svein Arne Bårdsen 34 p

Tor Sverre Bentsen 34 p

Herrer Rød:

Knut A. Arntsen 38 p

Roar B. Christensen 38 p

Raymond Birkeland 32 p

Damer:1.

Anne Heimdal 41 p

2.Anne-Grete Nøding 36 p

3. Aud Tove Egeli 35 p

PINK CUP – WILSON MIDT-

SOMMER SCRAMBLE:
Svein Sivertsen/ Lilli

Sivertsen/Aud Helland-

Olsen/Raymond Birkeland 51 p

Johnny Fævelen/Sissel

Fævelen/Beate Svennevik/Arild

Tharaldsen 51 p

FLAGGTURNERING:

Herrer:

Espen A. Sebdal

Rune Vetås

Tor Sverre Bentsen

Damer:

Britt R. Andersen

Anne-Grete Nøding

Paula O. Pedersen

KVALIFISERING TIL
NORDEA PAIRS:
Mette Erklev / Kjartan Lavik 48 p

Wenche Vetås / Rune Vetås 43 p

Siv Heimtun / Alf Ljosland 43 p

KJETTINGEN OPEN:
Herrer:

Ivar Gulli 39 p

Edmund Jaabæk 38 p

Svein Arne Bårdsen 35 p

Damer:

Paula O. Pedersen 36 p

Wenche Vetås 35 p

Anne Rita Meberg 34 p

BEST MARRIED 
LOVERS:
Jorunn Leland og Magne

Sandtveit

Mette Erklev og Kjartan Lavik

Anne-Grete Nøding og Terje

Gabrielsen

KLUBBMESTERSKAPET:

Klubbmester damer: 
Paula O. Pedersen

Klubbmester herrer: 
Simen S. Jørgensen

Herrer Junior:

1. Magnus Bjørnstad +66

2. Benjamin Aasen +90

Damer:

1. Paula O. Pedersen +41

2. Turid Røksland +47

3. Mirjam Slot Ramsøy +91

Herrer:

1. Simen S. Jørgensen +5

2. Arne C. Bredesen +19

3. Svein Erik Laudal +25

Damer senior:

1. Mette Erklev +45

2. Aud Tove Egeli +49

3. Bente S. Jonassen +54

Herrer senior:

1. Kjartan Lavik +30

2. Rune Vetås +42

3. Oddbjørn Breland +46

Herrer eldre senior:

1. Karsten s. Skårdal +50

2. Kjell Røisland +62

3. Raymond Birkeland +70

KM-FOURBALL
Alf Arne Nøsted / 

Fredrik Von Zernichov 42 p

Rune Vetås /

Rune Svennevik 40 p

Ivar Gulli / Jan Johansen 40 p

ALLOC’S ONSDAG-
STOUR:
Damer / Herrer stableford:

1. TorSverre Bentsen 168p

2. Terje Gabrielsen 167p

3. Rune Vetås 164p

Damer / 

Herrer slagspill netto:

1. Henrik Ranudd            - 12 slag

2. Simen S. Jørgensen      -  4 slag

2. Tove Egel                      -  4 slag

2. Oddbjørn Breland         -  4 slag

NEGLEBITEREN:
Damer:

1. Lisa Sanden 33 p

2. Mona Kongevold 30 p

3. Anne Rita Meberg 29 p

Herrer Gul:

1. Henrik Ranudd 36 p

2. Steinar Vatnedal 34 p

3. JanRoald Ruud 34 p

Herrer Rød:

Roar Christensen 25 p

LEAN PRO TOUR:
Simen S. Jørgensen

86,5 p

Arne Christian Bredesen

65,0 p

Espen Sebdal

61,5 p

SWECO MATCH PLAY:
Damer:

Anne Rita Meberg

Turid Røksland

Herrer:

Simen S. Jørgensen

Arnt Terje Udøy

FIRMA CUP:
1. Sør Mek A/S

2. PGE

3. BRG og ”Klabb og Babb”

Klubbkamp:
Mandal - Kvinesdal

Vinner: Mandal

Bykamp:
Kristiansand – Mandal
Vinner: Kristiansand

Samlet av Steinar Vatnedal

Fullstendige resultatliste se

www.mandalgk.no

Mandals deltakere i klubbkampen mot Kristiansand
Foto: Espen Sebdal

Mandals deltakere i klubbkampen mot Kvinesdal
Foto: Per Jørgensen
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Hvordan komme i kontakt
med Mandal Golfklubb?

n Ring Klubbhuset 382 60 031 eller 
Steinar Vatnedal 911 07 549

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
Egil Svenneby
916 42 143
conaval@online.no

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

Styremedlem
Britt Andersen
995 97 228
bra@lindesnes.kommune.no

Styremedlem og leder i 
VTG-komiteen
Rune Svennevik
952 05 272
rsvennev@online.no

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

1. varamedlem
Raymond Tørressen
917 93 330
rt@bgruppen.no

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

Komitèledere:

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

Kontrollkomite
Wenche Nome
476 48 060
wenk-n@online.no

Seniorkomite
Anna Eikestøl
997 11 811
eikestoe@online.no

Damekomite
Anne Rita Meberg
951 75 354
meberg@farsundadvokatene.no

Juniorkomite
Espen Ekornrød
975 11 811
espen@ekornrod.no

Turneringskomite
Tor Sverre Bentsen
911 72 485
tshb@online.no

Banekomite
Arve Askildsen
979 94 239
ar-ask@online.no

Informasjonskomite
Oddbjørn Eikestøl
901 34 125
eikestol@online.no

Nettredaktør
Bjørn Bakke
901 22 827
bjorn47@live.no

Mandal golfklubb

Kontaktinformasjon 
PauLa og Simen kLubbmeStre 2014

L
ørdagen opprant med noen få skyer på himmelen og litt vind

som ikke bød på de store problemer. Det kraftige regnet fre-

dag ga Mikkel og Arild noen utfordringer, men selv om banen

var litt bløt enkelte steder var fairwayer, greener og ikke minst

bunkerene i utmerket stand som mange andre klubber kan

misunne oss. 41 golfere møttes til dyst og den største spenningen gikk

nok på om Turid Røksland og Simen Jørgensen kunne forsvare mester-

skapet fra i fjor. Første dag for Turid ble ikke helt som hun ønsket med

5 slag på hull 1 på begge runder og 8 slag på det siste hullet. Totalt 92

slag og 8 slag etter Mette Erklev som ledet av damene. For Simen gikk

det adskillig bedre selv om han selv uttalte etter runden at han ikke føl-

te å ha den kontroll han helst vil ha. Dobbelbogey på hull 9 kunne han

helst vært foruten, men med 3 birdies endte han dagen på 71 slag. Det

var 3 slag foran Espen Sebal før søndagens avsluttende runde.

Søndagen møtte golferne med det samme flotte været, men med litt

mer vind som dermed påvirket spillet i litt større grad enn på lørdag.

Generelt sett brukte de fleste spillerne noen flere slag denne siste da-

gen. I dameklassen brukte Mette Erklev 13 flere slag enn lørdag noe

som Paula Pedersen benyttet seg av og tok henne igjen og ble dame-

mester i 2014. I herreklassen var det ingen som kunne skubbe seg på

Simen Jørgensen som med ett slag mindre enn lørdag ble suveren herre-

mester.

De beste ble:

Damer: 

1. Paula O. Pedersen 177 slag, 2. Turid Røksland 183 slag.

Damer Senior: 

1. Mette Erklev 181 slag, 2. Aud Tove Egeli 185 slag. 

Herre Junior: 

1. Magnus Bjørnstad 202 slag, 2. Benjamin Aasen 226 slag. 

Herre: 1. 

Simen Jørgensen 141 slag, 2. Arne Christian Bredesen 155 slag. 

Herre Senior: 

1. Kjartan Lavik 166 slag, 2. Rune Vetås 178 slag. 

Herre Eldre Senior: 

1. Karsten Skårdal 186 slag, 2. Kjell Røysland 198 slag. 

Komplette resultatlister på klubbens hjemmesider, Golfbox.

Tekst og foto Bjørn Bakke

PauLa Skriver:

Hadde på forhånd satt ett mål å skåre under 90 slag i årets klubbmester-

skap. Det hadde jeg klart på lørdag som endte med 85 slag, og jeg lå ett

slag bak Mette Erklev, tett fulgt av Aud Tove Egeli og klubbmester fra i

fjor Turid Røksland. Alle tre med solid erfaring fra klubbmesterskap og

turneringsspill, så her var ingenting avgjort før siste hullet var spilt fer-

dig. Det ble en flott dag i dette lederballet med fin flyt på banen, noe

rådføring med dommeren underveis for å avklare definisjon på maur-

tue, og spillet hadde nerve helt til de siste hullene. Jeg startet med par i

de tre første hullene. Selv om de ikke er de vanskeligste på banen, godt

spill ga en trygghet om at hodet og kroppen fungerte like bra som på

lørdag. På hull 4 skåra jeg dobbelbogey etterfulgt av bogey på de to

neste, jeg var i rute og hadde tatt ledelsen. På hull 7 blåste det medvind

og beregnet nok for mye jern da utslaget havna ved skiltet til neste hull.

Kom heldigvis greit ut av det, men skåret dobbelbogey. Den fikk jeg

rettet opp med par på neste hull. Utslag på nieren havnet på høyresida,

rett ved siden av OB merker. Tok det med ro, la opp før dammen, og da

neste slag havnet stygt mot venstre for greenen ble trippelbogey her det

dårligste hull i første runde som endte med ett under mitt eget par, 43

slag. Gjentok par på hull 10 og 12 og skåret bogey på hull 11, 13, og

15. På hull 14 hadde jeg kort utslag med ellers så sikker 5-wood, og det

viste seg at mer skulle det bli. Innspill til greenen havnet tett inn til fjel-

let, og lite taktisk løsning ble å slå ballen fra en håpløs leie. Bommet på

første forsøk, og andre forsøk havnet lenger bort fra hullet i tykk gress.

Herfra ble det lite offensiv spill framover som fort kan straffe seg, og

jeg hullet ut med mitt dårligste skåre på et hull, 9 slag. Jeg hadde inntil

da puttet godt på de flotte, men raske greenene hvor Mikkel hadde tyde-

ligvis brukt tid på å finne utfordrende flaggplasseringer.  Men slik har

det vært i de siste klubbmesterskapene, og jeg fikk også smake på irrite-

rende 4 putter på hull 16. Hadde hatt en god ledelse, men herfra og inn

ble det mer fokus på å unngå slike store tabber. På nest siste hull havnet

utslaget så vidt innenfor vannhinderet, og ballen lå i høyt gress. Klok av

skade på hull 14, tok jeg straffen uten lang betenkning, og hullet ut med

dobbelbogey. På hull 18 slo jeg langt utslag med driver og 5-wooden

bar andreslaget tett inntil greenen. Hadde tydelig blitt mer forsiktig på

greenen, treputtet til dobbelbogey og skåret 92 slag på denne søndagen.

Det ble ett slag mer enn Turid, fem mindre enn Mette og Aud Tove,

men hadde heldigvis et godt resultat fra dagen før og var kjempefor-

nøyd med totalresultatet på 177 slag som også holdt til seier i årets

klubbmesterskap.

Simen Skriver:

Jeg hadde som mål for turneringen å bli klubbmester samt å spille bra

golf.  Lørdagen startet jeg bra med å ta vare på de 2 første par 5 hul-

lene.  Så fortsatte det med en kjedelig 3-putt boggie på hull 7, etterfulgt

av en dobbel-bogy på hull 9 som skulle vise seg å være min nemesis

denne uka. Dermed rundet jeg de første 9 med 1 over par. De siste 9

spilte jeg ok golf og kom inn på 36 slag og dermed 71 slag og ledelse

med 3 slag på Espen.

Søndag var jeg minus 1 etter 8 hull.  På hull 9 fortsatte jeg den dårlige

trenden fra gårsdagens runde. Her ble det igjen en 6er på scor kortet.

Jeg klare å riste av meg skuffelsen ganske fort og gikk de neste 8 hul-

lene 1 under par.  På siste hull (ja du tippet riktig) en ny dobbel boogie.

Dermed ble det 70 slag totalt søndag.

Sammenlagt ble det da 141 slag (5 slag over par) som holdt til å bli

klubbmester.  

Takk til Mikkel &co for en strålene jobb med banen. Den har aldri vært

bedre.

Lederfligthen blant damene:

Lederflighten blant mennene:

Espen Sebdal som etter utslag fra hull 18 landet på green!

Klubbmestrene Simen Jørgensen og Paula O. Pedersen 
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Baneforvandlingen gjennom sesongen

E
tter kraftig snøvær i februar kun-
ne Mikkel endelig erklære spille-
klar og åpen bane 12. mars på
klubbens hjemmeside. Dog på
vintergreener før kl. 12:00 for

deretter på sommergreener på ettermidda-
gen. Banen hadde klart siste vinter adskil-
lig bedre enn vinteren året foran.

Etter diverse forsinkelser kom endelig det
nye beskyttelsesnettet opp ved utslaget på
hull 1. Igjen kunne spillere på putting-gree-
nen og parkerte biler i området føle seg
trygge for baller på avveie fra første hull
ikke skulle treffe dem.

Det er forberedt for å lage fire utslag for
hvert hull. Første plasseringsforslaget ble
utført med hjelp av Bjørn og Jon Edgar
Nilsen. Neste runde var med banekomite-
en og Mikkel med sine endringsforslag. I
tillegg til gult og rødt utslag, som vi har i
dag, får vi to utslag. Blått har allerede fått
sine provisoriske utslag. Utslagene blir
etablert i løpet av høsten, vinteren og vå-
ren og skal kun benevnes med tall.
Utslagene skal slopes for begge kjønn.
Det korteste utslaget vil få navnet 33. Det
betyr en banelengde på 3300 meter for 18
hull. Rødt vi få navnet 40, gult vil hete 45
og det lengste alternativet heter 50 som
betyr en banelengde på 5000 meter på 18
hull.

Den gamle dassen hadde gjort sitt og hva
fikk ikke Kjell Røisland til? Jo, etter besik-
telse får den betegnelsen som «den fines-
te utedassen i Norge» plassert mellom gult
utslag hull 6 og gult utslag på hull 9. Kjell
er en person som vil absolutt alt vel for
Mandal Golfklubb og har i alle år gitt alt og
mer til. Han graver litt her og graver litt der
for å drenere vekk vann. Ikke alltid like
planlagt sammen med Mikkel, men alltid i
god mening. 

Det han har funnet på nå med en ny ute-
dass fortjener en stor stjerne. Han startet
på dassen hjemme i hagen og Turid lurte.
Etter en pre-montering var det klart for
transport til Valle og oppbygging der. Uten
positiv og stor hjelp fra BRG, Berry Alloc,
Leif Terje Torland, Neumann, Hjortland og
Sør Mek hadde ikke Norges fineste ute-
dass sett dagens lys. En hjertelig takk til
dem og Kjell som har nedlagt mange timer
i dette prosjektet.

Årets største prosjekt var vel tømming og
spyling av dammen på hull 9. Igjen vel
hjulpet av de trofaste dugnadssliterne i

klubben samt det innleide Septikservice
A/S fra Kristiansand som sugde opp alt
som kom i deres vei. Et anslag sier at det
ble plukket opp over 8000 baller fra dam-
men. Disse blir vasket (Kjell har hentet en
gammel vaskemaskin på Brennvinsmyra),
sprayet med litt silikon og solgt i proshop
som «Lake balls».  Bra inntekt for klubben
samt at medlemmene kan plukke ut sine
gamle og kjente baller. 

Drivingrangen har fremdeles det gamle og
fillete nettet, men banekomiteen venter til
neste vår med å montere opp det nye net-
tet som skal ligge på lager. Samtidig skal
det bygges et vant langs nettet for å hindre
at ballene fyker under nettet. Det gamle
nettet er tenkt hengt opp i enden av rang-
en for å stoppe baller fra de spillere som
på liv og død skal slå så fryktelig langt.
Dog er det gjort en skikkelig jobb der oppe
med montering av takrenner, steinsetting-

en er fullført og det er satt opp kurver og
avstandsflagg i forskjellige avstander.
Belysning på drivingrangen skal komme i
høst. Dugnadsplukking av baller var meget
vellykket og medførte at flere tusen baller
igjen så dagens lys og sparte klubben for
nye innkjøp.

For de observante av oss har sett at flere
hinderpåler har forsvunnet fra banen. På
hull 5 er pålene vekk langs fjellet, på hull 7
er det færre påler igjen bak/høyre side av
greenen og på hull 9 er pålene rundt dam-
men vekk. Fordelen med dette er at du
kan spille ballen der den ligger samtidig
som du har lov til å rydde vekk kvister og
løse sten. Noe du ikke har lov til i et hin-
der. Det banekomiteen i samarbeid med
klubbens dommere som bestemmer hvor
og hvordan banen skal merkes. Neste
skritt er kanskje å fjerne pålene for vann-
hinder langs Skogsfjorden?

Alle banens hull samt områdene rundt klubbhus og innkjøring har
sine faddere (hullansvarlige) hvor de fleste gjorde en flott jobb.
Dog er det noen som aldri viser seg, og da er det bedre å gi be-
skjed til Steinar at dette ikke lengre er aktuelt, slik at nye sjeler
kan komme inn.

Klubben har fått en tilvekst som kalles «Grevlingane» som gjør
forfallent arbeid i samsvar med Mikkels ønsker. De møtes første
og tredje mandag i måneden for først en kaffeprat med historier
og lyging, som Steinar kaller det. Deretter bærer det ut til oppga-
ver som ingen andre tar seg av. En flott gjeng som kan bli større
og som utfører mye arbeid som klubben ellers ikke har økonomi
til å gjennomføre.

For neste sesong ser verken Mikkel eller Arve i banekomiteen de
store mulighetene for fornyelse i maskinparken så lenge økono-
mien er som den er. Det blir reparasjoner når skader oppstår
samtidig vedlikeholdet blir veldig viktig. Han håper også dugnads-
innsatsen blir bra neste sesong og at de hullansvarlige hjelper til.

På aktivitetskalenderen har de monteringen av det nye nettet på
drivingrangen samt oppbyggingen av fender langs bakken under
nettet som første prioritet som kanskje kan påbegynnes i høst.
Kommer belysningen hadde det vært greit med nytt nett på plass.
Neste sesong skal byggingen av de nye bakre utslagene påbe-
gynnes. På sikt håper de begge på gress på alle utslagssteder,
men innser at de her må ha dugnadshjelp fra flere enn bare de
hullansvarlige. Vi har også en del masse liggende nedenfor gult
utslag på hull 6. Denne håper de å få sortert og brukt som dres-
sing på fairway hull 6 som mangler en del gress. I tillegg kommer
reparasjon av banen der skader oppstår samt generelle forbe-
dringer. De håper på hjelp fra medlemmene til å heve banestatu-
sen ytterligere, men ser også faren ved at presset på ildsjelene
skal bli for stort, slik at dugnadsarbeidet får en trøkk.

Tekst og foto: Bjørn Bakke  

Dammen på hull 9 ble tømt for baller, slam sugd opp og spylt ren

Norges flotteste utedass i regi av Kjell

Det nye, blå utslaget på hull 1 på 93 meter

Drivingrangen ser veldig bra ut med steinsettingen på plass

Antall Greenfeespillere fordelt pr. måned 

Ved Steinar Vatnedal



N
orge har god tradisjon for å ha
det deilig i Danmark. Så også på
golfbanen. Imidlertid var dan-
skene nærmere i år enn de nor-
ske spillerne er vant til. Seieren

var dog komfortabel nok med totalt 33,5
mot danskenes 20,5 poeng. Kjartan Lavik
ble Mandal Golfklubbs første landslagsspil-
ler.

Mandag var det innspills-dag hvor spillerne
kunne gjøre seg kjent med en av Danmarks
5 beste golfbaner. Greenene var superras-
ke med fairways man bare kan drømme
om. Det var 12 spillere på hvert lag som
skulle kjempe om poeng i match- og single-
spill.

Tirsdag ble det alvor med 6 matcher.
Kjartan og hans partner klarte uavgjort.
Totalt ble det 2 uavgjorte matcher og de sis-
te 4 ble vunnet av Norge. Stillingen etter
første dag: 15,0 mot 3,0. Dagen ble avslut-
tet med en flott bankett på kvelden med
meget god mat og drikke. Danskene passet
stadig på at de små glassene raskt ble
etterfylt for deres norske venner. Var det en
baktanke der med tanke på neste dags
spill?

Onsdagens avsluttende runder var single-
spill med kamp om 36 poeng. Det ble utro-
lig jevnt. Kjartan tapte knepent mot en hyg-
gelig danske, men dagens resultat ble seier
til Norge med 18,5 mot danskenes 17,5 po-
eng. Totalt vant Norge landskampen kom-
fortabel nok med 33,5 mot 20,5 poeng. 

Men på gjestfriheten var det ikke mulig å
slå de lune dansker. Det var en tur så velre-
gissert og hyggelig at det garantert blir
kamp på kniven for å kvale til neste års
landskamp. Den skal gå i Norge og vi må
legge oss i selen for å vise opp tilsvarende
hyggelig arrangement. Kjartan håper at
flere Mandals-golfere spiller kvalifiserings-
rundene og kommer med på laget. Selv har
Kjartan spilt 13 turneringer som teller inn i
kvalifiseringen der ca. 100 golfere får repre-
sentasjonsoppgaver. Det er slik bygget opp
at en golfer kun får en representasjonsopp-
gave og derfor blir disse i Norsk Seniorgolf
fordelt på mange spillere. I klasse 1-3 er det
registrert over 800 spillere hvor Kjartan har
en 40. plass i bruttolista og en flott 31. plass
i nettolista. Han deltok også i NM på Fana
hvor han tok en hederlig 13. plass i brutto-
spillet.

Det er mye bedre å konkurrere i Norsk
Seniorgolf med likesinnede enn slippe å
møte fremadstormende, spreke 20 åringer.
Kjartan’s ønske er at flere blir med på tur-
neringer i regi av Norsk Seniorgolf og at
klubben kan få på bena lag i NM både i
dame- og herreklassen. En intern serie i
Agderfylkene står også på ønskelisten. Noe
dere lurer på? Ta kontakt med Kjartan.

Tekst og foto: Bjørn Bakke
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Danskene knust på hjemmebane i seniorgolf

Kjartan tapte knepent i singelkampen

Det norske laget i landskampen mot Danmark

Ta kontakt med Kjartan når det gjelder Norsk Seniorgolf!

Egils         regelforklaring

Nærmeste punkt for fritak
Ja, det er en strofe de fleste har hørt om før, men hva er det egentlig?
Definisjonen slik den står i regelboka er vel enkel nok:
“Nærmeste punktet for fritak” (NPF) er referansepunktet for å ta fritak
uten straff, ved påvirkning fra en uflyttbar hindring (regel 24-2), et
unormalt grunnforhold (regel 25-1) eller en feil puttinggreen (regel 25-
3).»

Først en avklaring: 
Ved fritak fra et leie som nevnt ovenfor, skal det ALLTID droppes innen
1 køllelengde. 
(Dersom det droppes etter en regel og det tas straffeslag for å komme
ut av situasjonen, er det ALLTID innen 2 køllelengder.)

Hvor kan en benytte seg av fritak? 
Her er definisjonene;
Ved uflyttbar hindring. En “hindring” er noe kunstig, inklusive de kun-
stige overflater og sider på veier og stier og tilvirket is. En hindring er
en flyttbar hindring hvis den kan flyttes uten urimelig anstrengelse,
uten unødvendig forsinkelse av spillet og uten å forårsake skade. I
motsatt fall er det en uflyttbar hindring. Fritak gjelder for både leie og
stance, og betyr at både ballen og spilleren skal ut av eller vekk fra hin-
dringen som innvirker på svingen eller stancen.

Et “unormalt grunnforhold” er tilfeldig vann, grunn under reparasjon

eller hull, etterlatenskaper eller spor på banen laget av et gravende

dyr, et krypdyr eller en fugl. Fritak gjelder for både leie og stance. Er
det tilfeldig vann så kan en ta fritak dersom det kommer vann til over-
flaten når spilleren står ved ballen.

En “feil puttinggreen” er en annen puttinggreen enn den på hullet som
spilles. MERK: Fritak gis kun for ballens leie og IKKE for stance. Litt pus-
sig at en kan stå på en feil puttinggreen og ta en full sving, men ballen
må jo være utenfor. 

Hvordan finner en så det nærmeste punktet for fri-

tak (NPF)?
For det første så skal dette ikke være nærmere hullet enn opprinnelig
leie. Det gjelder for øvrig for all dropping og plassering.
Og dette punktet skal være utenfor det forholdet en tar fritak fra. Og
her er ikke alle like nøye. Dersom en står på en asfaltert eller gruslagt
vei, som er en uflyttbar hindring, så skal ballen ut av veien og det skal
også spilleren. Det samme gjelder for et unormalt grunnforhold. Men
altså ikke for feil puttinggreen, der er det kun ballen som skal ut. 
For å bestemme NPF nøyaktig, bør spilleren benytte køllen han ville ha
brukt til sitt neste slag hvis forholdet ikke hadde vært der, for å simu-
lere adresseringsposisjonen (stancen), spilleretningen og svingen for et
slikt slag. Grunn kølla på bakken og sett ned en peg på dette punktet
og dropp innen en køllelengde. Legg merke til at det står «bør». Det er
ikke et krav til å følge prosedyren hvis stedet allikevel er korrekt.
Droppes det på andre plasser så spilles det fra feil sted, regel 20-7.

Feilen skal ikke rettes, men 2 straffeslag må legges til for ikke å ha

funnet det korrekte NPF.

Ballen kan rengjøres når den skal droppes. 

En huskeregel til slutt:
La ballen ligge der den ligger til du har funnet NPF. Dette kan være på
et sted du ikke kan spille fra, og da er det kanskje best å spille ballen
der den ligger.

Rapport fra junior- og knøttegruppa

Junior- og knøttegruppa har i år hatt trening på mandager under ledelse av pro Jarle Liland.
Juniorene har i tillegg møttes hver torsdag for litt uformell trening og spill på banen.
Puttekonkurransen ”Tre knock” har vært et populært og fast innslag på torsdagene.

Daniel Bjørnstad har vært fast innslag på Agder Tour i 2014. Det hele toppet seg med seier i
Arendal siste helga i juni; GRATULERER. Sammen med turneringskomiteen arrangerte vi Agder
Tour første helga i august. 20 spillere deltok; 4 av disse fra egen klubb. Tusen takk til de medlem-
mer og foreldre som var med å hjalp til.

På slutten av sesongen har det kommet til et par-tre nye på juniortreninga som virker ivrige. Vi
håper på at disse bevarer gnisten igjennom vinteren, slik at vi til våren kan ha en litt større gruppe
som kan trene sammen.

Espen Ekornrød
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Aktiv damegruppe i Mandal GK

Hvis du ikke er kvinne, så hold deg unna
banen på tirsdager fra kl. 18:00 til 20:00.
Da yrer det normalt med damer der ute

og de eier banen. Litt bedre har det blitt de siste
årene, hvis de ikke er så mange. Da kan du al-
ler nådigst slippe ut på et ledig hull. 

Få grupper i klubben kan skilte
med medlemmer fra tyveårene
og opp i åttiårene. Det er nor-
malt 10 til 20 damer som stiller
jevnlig opp til en hyggelig og
ikke minst sosial runde med
kaffe og vaffel til avsluttende
prat etter runden på klubbhu-
set. Det dukker stadig opp ny-
begynnere som nettopp har
tatt kurset. Det borger for et
bredt rykte om godt, sosialt
samhold. Her er det ikke fullt,
men plass til alle; både unge og
gamle, nybegynnere og lavhandica-
pere.

En årlig tradisjon er besøk av damegruppene
fra Kristiansand og Bjaavann GK og gjenvisitten
på deres baner. Da settes konkurransen i høy-
setet og det telles poeng samtidig som det sosi-
ale samarbeidet binder stadig flere golfere sam-
men. Dagen avsluttes som regel med en matbit
på de respektive klubbhus såframt ikke skravla
tar overhånd. Normalt stiller minst 12 til 15 gol-
fere fra hver klubb opp.

Det årlige høydepunktet som nå har blitt en tra-
disjon, er turen til Kragerø Golfklubb og hotellet
med stor SPA-avdeling. I år, som var det 5. året,
dro 19 damer bortover med blankpolerte køller,
nystriglet hår og heltente på oppholdet. Fredag

spilte de som ønsket en runde før de laget
felles taco-middag (også det tradisjon)

i en av de største leilighetene.
Lørdagen var avsatt til scramble

med middag i hotellets restau-
rant på kvelden. Søndagen
med enkelte tunge hoder bød
på stableford før hjemreisen.
Enkelte benyttet seg av golfbil
da Kragerø har en lang bane
også mellom hullene.

Anne Rita Meberg, leder av da-
megruppa, bobler nesten over

når hun legger ut om damegruppe
og alle de fantastiske kvinnene som

«gjør» gruppa til et sosialt møtested
der alle er velkommen. Hun opplever damer

som ellers nesten ikke spiller banen kommer for
å spille på tirsdager. Damegruppa er virkelig vik-
tig for Mandal Golfklubb. En liten bønn til slutt
fra kvinnene til Mikkel og banekomiteen: Kan
dere ikke lage de røde utslagsstedene jevnere
og gresset litt bedre. Litt mer sand i bunkerne
hadde også vært fint da mange damer lander
på «beach’en». Mange klemmer ligger på lur
hvis Mikkel tar et seriøst tak her.

Tekst og foto: Bjørn Bakke

Fra turen til Kragerø Golfklubb 2014

Anne Rita
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God sesong for seniorgolferne!

Å
rets sesong i seniorgruppa
er avsluttet. Det ble i alt 15
offisielle spilledager til og
med 25. september, med
et par uoffisielle på slutten

av sesongen, takket være godt vær.
Været ja. Av en eller annen merkelig
grunn er det stort sett alltid godt vær
når seniorgolferne setter hverandre
stevne torsdagene i sesongen. Været
i 2014 har for øvrig vært uoverfruffet.
”I manns minne” er nok et usikkert be-
grep, men de fleste av oss i golfgrup-
pa kan ikke huske maken!

Spilleformene har for det meste vært
Stableford, men også med innslag av
Scramble seks ganger. I Scramble er
det ofte resultater på omkring par.

Ved siden av å konkurrere i Scramble, 
legger vi også stor vekt på det sosia-
le, derfor blir vinnerne trukket ut ved
loddtrekning! Nøyaktighet i spillet blir
honorert med konkurranse om nær-
mest hullet på hull 2.  

Seniorgolfen avsluttes alltid med pre-
mieutdeling, vinlotteri og kaffe og va-
fler, som vanlig servert av Bea. Ved
avslutning av vårsesongen og ved 
sesongslutt skeier vi helt ut med eks-
tra middag og dessert. Ja, det er godt
å leve i seniorgruppa!

Årets golftur for seniorene var i år til
Dronninglund slott. Her hadde vi det
fint i ”kongelige” omgivelser med 
velpreparert bane og godt vertskap.

En liten strek i regningen var til en 
forandring været. Det kan både regne
og ikke minst blåse i Danmark, men vi
kutter ikke ut Danmark av den grunn!

Så senker igjen mørket og temperatu-
ren seg over vollene på Valle gård,
men snart lysner det igjen… Så godt
å ha noe å se fram til!  

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

Tekst og foto: Oddbjørn Eikestøl

Øverst: Utenfor Dronninglund slott i Danmark. Nederst t.v.: Ingun trakterer trekkspill under danmarksturen. Nederst midten: Olav ved pianoet på
Dronninglund. Nederst t.h.: Fra middagen ved sesongavslutningen i klubbhuset, 25. september. Godt med lapskaus fra Nøding!
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2 x 20 klubben:

Med mandalsdamer til Bogstad

D
en 12. – 15. september var det
duket for høst turnering i 2 x
20 klubben, med innlagt opp-
varming på Tyrifjord golf-
klubb, og selskapelig treff hos

en golfvenninne på Sundvollen. Allerede
tidlig fredag morgen møttes Wenche og
undertegnede, for så å sette nesa mot
øst – vi hadde en plan… 

Selv om vi ikke skulle møtes på
Sundvollen før lang utpå ettermiddagen,
var det viktig å være ute i god tid, Tyra
Bang (alias Mette Erklev) med venninne,
hadde nemlig bestilt pro-time hos
Robin, på Bærum golfklubb. Robin vis-
ste ingenting om at det var to tidligere
klubbkollegaer som skulle komme, og vi
fikk fortalt av betjeningen i pro-shoppen
at han hadde stusset fælt på om det vir-
kelig var Tyra Banks som kom og skulle
ha undervisning. 

Vi hadde en fantastisk morsom tur øst-
over, med stor spenning rundt hvordan
Robin ville reagere på dette. Vi ankom
Bærum GK med humøret på topp, tok
med oss hver sin wood og registrerte
oss i shoppen. Robin hadde pro-time
med en kar i et eget hus på driving rang-
en, og vi fikk beskjed om å gå ned dit og

banke på døren når det var vår tid. Etter
fem minutter med ganske lydløs kni-
sing, banket vi på og Robin kom ut - og
møtte Tyra Bang! For et fantastisk skue!
Han ble helt satt ut, og utrolig overras-
ket. Etter litt klemming og kjasing ble
det faktisk tid til å slå litt baller også.
Selv sliter jeg fremdeles med wooden,
mens for Wenche sin del var det tydelig-
vis nok bare å se Robin. Nå slår hun
som en dronning med den wooden som
har stått i skapet i hele sommer. Hun
kaller den bare for «Robin».

Etter en storveis opplevelse gikk turen
videre til Sundvollen, hvor vi skulle til-
bringe fredag og lørdag hos en golf-
venninne som heter Mette. Britt og Turid
hadde reist fra Mandal noe senere enn
oss, men det tok ikke lange tiden før vi
satt fem damer på terrassen hos Mette,
beundret utsikten utover Tyrifjorden og
drakk boblevin og fortalte skrøner og
historier. 
Lørdagen hadde vi en flott golfrunde på
Tyrifjord golfklubb, og alle var enige om
at her må vi tilbake.

Søndag la vi nesa mot Oslo golfklubb,

Bogstad. 2 x20 klubben har vi nevnt i
Vallerøffen tidligere, det er en klubb for
damer som har passert 40 år, og som
har et hcp på under 30. Det arrangeres
to årlige turneringer, én på våren og én
på høsten. Hver andre høst har tradisjo-
nen vært at høstturneringen har funnet
sted på Bogstad, det var her klubben
startet i sin tid. Utrolig mange flotte da-
mer som er med i denne klubben (og av
og til en og annen som ikke er like flott.
Bare spør Wenche…).

Banen fremsto i perfekt stand, og været
kunne ikke vært bedre. Det er litt stase-
lig å spille på Bogstad, Norges eldste
golfbane, man blir litt andektig. Om det
er landets fineste bane kan nok diskute-
res, men den var som sagt i perfekt
stand. Flotte fairwayer og super raske
greener.

Søndag startet vi alle fra hull 1, Turid var
først ut av Mandalsgjengen, kjekt å være
først for da kunne hun sitte med et glass
vin på terrassen og se oss andre spille
inn på hull 18. Etter endt runde var vi vel
ikke strålende fornøyde noen av oss,
selv om vi hadde hatt en fin første dag

på banen. 
Etter runden og et lite stopp på hull 19,
bar det til våre «luksus» hytter på
Bogstad camping. Standarden er ikke
veldig høy, men det er eget bad og kort
vei til banen og klubbhuset.
Tradisjonen tro, avholdes årsmøte i 2 x
20 klubben i forbindelse med høsttur-
neringen. Møtet tar som regel ikke mer
enn 20 minutter, og deretter går praten
livlig over en velkomstdrink før det er
festmiddag. Kjøkkenet på Bogstad er
utrolig bra, og vi fikk servert en nydelig
3-retters meny, med and til hovedrett.
Vi ble forsikret om at endene ikke var
skutt i dammen ved hull 17. Det tynnes
relativt fort ut i rekkene etter middagen,
men den harde kjerne holder ut. Det
kommer kanskje ikke som en stor over-
raskelse at Mandalsdamene er en del
av denne harde kjernen? Men for å
være helt om dagen, må man ikke være
alt for mye helt om natten.

Opplegget er slik at første dagen spiller
alle stableford, de beste i hver klasse
(2 x 20 og 3 x 20) får så spille netto slag
på dag to. Resten spiller stableford

også dag to. Det ble med andre ord sta-
bleford på oss fire neste dag også.

Nok en dag med strålende golfvær på
mandagen, med shotgun start klokken
09:00. Det ble en runde med varierende
spill for de fleste av oss, men alt i alt
en fin runde. Ja, hvis vi ser bort fra
Wenches litt uheldige opplevelse med
en dame som ikke akkurat var noe mo-
roklump å ha med på runden.
Dessverre finnes det slike spillere også
blant medlemmene i denne ellers så tri-
velige dameklubben, heldigvis er de
svært sjeldne. 

Før vi la ut på den lange veien hjem,
var det lunch med påfølgende premi-
eutdeling. Vi hadde ikke akkurat pro-
blemer med plass i bilene i forhold til
mottatte premier, men noe ble det.
Wenche fikk en fin 3. plass i klassen 2
x 20 stableford, med totalt 49 poeng,
mens Turid ble nummer 4 med 48 po-
eng totalt.
Undertegnede klarte for en gangs skyld
å holde hodet kaldt da lengste drive
skulle avgjøres, og fikk inn en skikkelig
suser. Og ifølge ett par av de eldre da-

mene i Oslo GK har «ingen damer slått
så langt før, ja, bortsett fra Suzann,
da.» Vel, den tar vi vel med ikke bare én
klype salt.

Golfbanen på Bogstad er virkelig en
opplevelse som golfspiller, og som del-
taker i 2 x 20 klubbens høstturnering er
det noen minnerike dager.

På vegne av oss som deltok på dette,
sender jeg en hilsen til Anne Rita som
dessverre måtte melde forfall på grunn
av sykdom. Men fortvil ikke Anne Rita,
det blir nye turer, og vi har store planer
om en helg til Tyrifjord også til neste år.

Wenche og jeg lovet å hilse så masse
fra Robin, han har det veldig bra i
Bærum, men savner jo Mandal. Særlig
savner han treningene med knøttene
og juniorene.

Takk til Wenche, Britt og Turid for en
flott tur!

Tekst og foto: Mette Erklev

Foto: Wenche H. Vetås
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Sosial samling utenfor leilighetene

14

Danmarksturen 2014

Himmerland Golf & Country Club

K
ristihimmelfartsdag var 40 gol-
fere og en ledsager klar til
Bjørg’s 16. Danmarks-tur.
Denne gang var Himmerland
igjen tilbake som mål for årets

tur og hvilken tur det ble.

Vi møttes kl. 07:00 Kristihimmelfartsdag
på kaien i Kristiansand hvor utdeling av
billetter fremdeles måtte gjøres før vi fikk
stille oss opp i bilkøen for ombordkjøring.
Alle kom seg greit om bord og fikk benket
seg til en meget bra frokost på Catch Me
If You Can på en helt flat sjø i nydelig sol-
skinn. Det var ikke noe felles spill på noen
bane på veien til Himmerland. Noen stop-
pet opp og spilte en bane mens de fleste
dro direkte til Himmerland. Fire valgte å
spille New Course, en gjeng spilte PAR 3
banen mens resten slappet av med for-
friskninger i et nydelig vær. Etter hvert
samlet vi oss på plenen foran leilighetene
til en flott sosial aften som varte ut i de
små timer. 

Etter en god frokost slo vi ut fra kl. 10:00
på Old Course, nå kalt Garcia Course.
Dagen ble en knallfin golf dag med blå
himmel, høy temperatur, nesten ikke vind
og kjølig drikke på hull 19. Etter hvert ble

det igjen samling på plenen foran leilighe-
tene. Med litt kjøligere vær utover kvelden
med 18 hull i kroppen samt ettervirkninger
av gårsdagens kveld, gjorde at flere søkte
køya etter hvert. 

Lørdag formiddag slo vi ut i et litt mer blå-
sete og overskyet vær. Ettermiddagen ble
igjen fin med stor samling på 19. hull’s ter-
rasse. Kveldens middag ble buffet med
meget god mat og drikke. Stemningen var
upåklagelig og kveldens premieutdeling
ble et høydepunkt med Randi Due som
vinner av dameklassen og Torbjørn
Røksland av herreklassen. 

De beste over to dager ble:

Damer: 1. Randi Due (24,8) 31+32=63pt.
2.Britt Andersen (22,6) 30+32=62pt. 3.
Anne Grete Nøding (24,6) 33+29=62pt. 4.
Janne Sire (24,9) 29+28=57pt. 5. Turid
Røksland (12,5) 21+28=49pt.

Herrer: 1. Torbjørn Røksland (13,5)
32+34=66pt. 2. Terje Gabrielsen (26,0)
34+32=66pt. 3. Svein Sivertsen (14,7)
29+36=65pt. 4. Steinar Vatnedal (16,1)
26+39=65pt. 5. Rune Vetås (19,3)
33+30=63pt. 

Bjørg og Bjørn sier nå takk for seg som
reisearrangører etter 16 år med klubbturer
til Danmark og en tur til Scotland og St.
Andrews. De håper nye krefter overtar og
vil være behjelpelige med å få dem på rett
spor.

Tekst og foto: Bjørn Bakke

To stolte vinnere, Randi og Torbjørn
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D
et er en del ferierende golfere i Spania på høsten, og også i år

grep Bent Wilhelm Egeland muligheten til å arrangere årets

”mandalsmesterskap” i Spania i et glitrende vær med full

norsk sommertemperatur i slutten av oktober. Denne gang

ble mesterskapet avholdt på en av Costa Blanca flotteste baner, nem-

lig på Lo Romero Golf Club like utenfor Horadada med 16 deltagende

golfere.

Etter nesten fem timers golf under blå himmel og 24 grader (samme

temperatur holder forresten også Middelhavet) kunne Bent Wilhelm

kåre de beste golferne. Dameklassen ble suverent vunnet av Bente

Jonassen med  Anne Grete Nøding på andreplass og Wenche Rinden

på tredje. I herreklassen ble Asbjørn Wetrhus den beste fulgt av Bent

Wilhelm Egeland på andre og Einar Lindkjendal på tredjeplass.

Som det seg hør og bør var det gallamiddag og premieutdeling på et

av banens nærliggende hotell.

Bent Wilhelm redegjorde etter premieutdelingen for sine tanker og

ideer om å arrangere en ukes golf tur fra Norge og ned til neste års

mesterskap. Vi håper han får dette til og ønsker ham lykke til med ar-

rangementet og ser fram til mer info om dette til klubbens medlem-

mer.

Tekst og foto: Bjørn Bakke

”Mandalsmesterskapet” i golf på spansk jord

”Gallamiddag” Vinnerne

Klare for innsats

18. hull på ”øya” på Lo Romero Golf volder ofte besvær!
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Golfens 12 
uskrevne regler

D
et er mange regler å ta hensyn til i golf

og mange regler står ikke engang i re-

gelboka. Jeg tenker ikke på hvordan

man skal droppe eller legge til straffeslag (det

er Egil det), men mer om etikette og kulturelle

normer som ikke står nedfelt sort på hvitt i

noen regelbok.

1. Vær stille!
Ikke prat med en spiller eller i mobiltelefonen

når noen andre slår. Din stemme er en dis-

traksjon når man svinger, og kan også brukes

som en unnskyldning etter et dårlig slag.

2. Forlat banen som den var da du

kom (eller bedre)
Legg tilbake oppslåtte torver, reparer ned-

slagsmerker på green og rak bunkeren. Når

ballen din havner i en grop etter en oppslått

torv på fairway, eller i et fotspor i bunkeren,

forstår du hvorfor.

3. Pass på skyggen
Pass på så ikke skyggen din kommer i veien

for puttelinjen til en medspiller eller er for-

styrrende i synsfeltet for en som svinger.

4. Pass på hvor du står
Ikke stå for nærme en annen spiller som skal

slå. Stå bak ham i god avstand og følg ballen.

Gjelder ikke på greenen. Da skal du stå ut til

siden og ikke i siktelinjen mot hullet.

5. Hold flagget
Pass på flagget for medspilleren dersom ved-

kommende har en lang putt. Hold flagget i

hullet etter at putten er slått, men ta det ut

når putten nærmer seg hullet. 

6. Sikkerhet først
Det er ikke flaut å rope ”fore!”. ”Fore!” er en

advarsel til andre spillere om at de kan være i

fare for å bli truffet av en golfball. Det er bed-

re å rope en gang for mye enn en gang for lite.

7. Returner tapte køller

Det skjer ofte at noen glemmer igjen en køl-

le på banen, som oftest ved green. Ikke se på

det som en mulighet til å få en ny wedge i ba-

gen. Lever køllen i klubbhuset etter runden.

8. Ikke mist gruppen foran av syne
Sakte spill er det største irritasjonsmomentet

for folk flest ute på golfbanen. Ikke fall for

langt bak gruppen som startet runden foran

deg. Skjerp deg – få opp farten og ta dem

igjen.

9. Slipp raskere grupper forbi
Har du noen som puster deg i nakken på hvert

eneste slag? Slipp dem gjennom. Er du en av

de som blir sluppet gjennom bør du spille ras-

kere enn du pleier akkurat i det du passerer.

Ikke bruk fem minutter på å lete etter ballen i

skogen, og ikke les putten fra hver eneste vin-

kel.

10. Ikke le når noen slår et dårlig slag
Det er ikke gøy for dem, og det kommer ikke

til å være gøy når det samme skjer med deg. 

11. Folkeskikk
Man kommer langt med normal folkeskikk.

Ikke rop for full hals så noen tre fairwayer

unna kan høre deg. En ting er å banne, men

en annen ting er å gjøre det så alle andre kan

høre det. Ikke kast køllen eller slå den i bak-

ken etter dårlige slag. Håndhils på partnerne

dine før runden og når man takker for spillet

etterpå. Menn tar av seg capsen inne i klubb-

huset.

12. Husk at du var nybegynner en

gang
Vis hensyn og forståelse for nybegynnere. I

stedet for å kritisere, tilby heller å dele din er-

faring. Husk at også du slo ditt første slag.

Revidert tekst (Christian Døvle) og foto:

Reidar Olsen
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Årets klubbkamper 
med gode resultater for Mandal GK

Mandal GK - Utsikten GK

Det er i løpet av året avholdt klubkamper
mot Utsikten GK og Kristiansand GK.

Mandal var vertskap for Utsikten GK på
en meget fin bane 25. mai.  Det møtte opp
hele 48 golfere som
fikk en fin opplevelse i det fine vårværet.
Det var Mandalspillere på de 3 første
plassene. Best var
Bent Wilhelm Egeland med 38 poeng,
etterfulgt av Simen Jørgensen og Aud
Tove Egeli med  37 poeng.

Mandal GK vant kampen med 341 poeng
mens Utsikten kapret 313 poeng.

Disse var tellende for Mandal:
Bent Wilhelm Egeland 38 poeng
Simen Jørgensen 37 poeng
Aud Tove Egeli 37 poeng
Espen Sebdal 36 poeng
Tor Sverre Bentsen 34 poeng
Aslak  Egeli 33 poeng
Tom Petter Olsen 32 poeng
Kjartan Lavik 31 poeng
Rune Halvorsen 30 poeng

Kristiansand GK - Mandal GK

Det måtte to forsøk til for å kunne avvikle
bykampen mot Kristiansand GK. Kraftig
regnvær gjorde at
det hele måtte utsettes i 14 dager. Så 25
golfere fra Mandal dro østover med håp
om seier denne gangen.
Og det ble en meget jevn match, og da
sluttresultatet kom viste det seg at
Kristiansand vant med 5 poeng.
Totalt 346 til vertene og 341 til Mandal.

Best individuelt fra Mandal ble Espen
Sebdal med 40 poeng etterfulgt av Simen
Jørgensen og Steinar Vatnedal
med henholdsvis 36 og 35 poeng.

Disse var tellene for Mandal:
Espen Sebdal 40 poeng
Simen Jørgensen 36 poeng
Steinar Vatnedal 35 poeng
Arnt Terje Udø 34 poeng
Rune Svennevig 34 poeng
Rune Vetås 34 poeng
Ivar Gulli 33 poeng
Lisa Sanden 33 poeng
Wenche Homestad Vetås 31 poeng
Anne Grete Mjåland 31 poeng

Solid seier over Utsikten GK

Knepent nederlag for Kristiansand GK

Reportasje: Per Jørgensen

Foto: Per Jørgensen

Foto: Espen Sebdal

Flaks og uflaks på golfbanen

Jeg er så kry over mitt slag fra hull 8 at
jeg ønsker å fortelle det til hele ver-
den...

Som sagt, jeg stod på hull 8 og slo et
kjeeempeslag    -Ikke hverdagskost nei!
Ballen landet midt i ”kløften” og ettersom
det har vært utrolig tørt i det siste trillet
den  HELT NED TIL GREENEN!
Og landet tre meter fra hullet! Du store al-
pakka, sier jeg bare!

Yes, jeg hadde vitne med meg, en ad-
vokat, alltid greit å ha, selv om han er
pensjonert..
For å si det enkelt, han var også målløs -
og hadde ingen paragrafer som forbød

meg å være på greenen på ett slag.
I min euforiske tilstand så klarte jeg ikke å
treffe hullet på neste slag. Men kun ett til,
og der datt den..!

EN NYDELIG LYD FOLKENS !!  BØRDI
PÅ HULL 8!

Hvordan hull 9 gikk, er jeg ikke i stand til å
huske, kan ikke forvente alt...

Da vi kom fram til klubbhuset, traff vi
Oddbjørn og Anna.
Det ble kaffe og vafler med ekstra mye
syltetøy, og jeg måtte selvsagt berette om
dagens begivenhet..

Men, Jeg mistet grepet på vaffelen med
det resultat at den landet, med syltetøyet
ned, mellom lårene til Oddbjørn.
Som den pliktoppfyllende dame jeg er, så
ville jeg selvsagt tørke opp ”sølet” etter
meg.

Dengang ei. Oddbjørn insisterte på å
gjøre det selv. Jeg  kunne vel ikke for-
vente mer den dagen.

Tekst og tegninger: Ingun
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Fire i farten
Tekst og foto: Bjørn Bakke

Hvor lenge har du spilt golf: Dette er min 4. sesong
Hvor ofte trener du: Så ofte jeg har anledning og da helst på banen
Deltar du på turneringer: Ja, alt jeg kan rekke over hos Mandal
Golfklubb
Hva er målet for neste sesong 2015: Å slå Rune Svennevig på onsdag-
sturneringene. Dermed blir det gratis is og brus på Mones på veien
hjem.
Hva kan bli bedre (savner man) i klubben: At vi får bedre sand i bun-
kerene, særlig hull 1. Jeg besøker dem stadig vekk og den er tung.
Samtidig bør det bli ballplassering i bakken ned mot green 8. Det er jo
bare gress-tuster der.

Hvor lenge har du spilt golf: Vet ikke helt, men mer enn i 10 år.
Hvor ofte trener du: Et par ganger i uka og da med banespill.
Drivingrangen er ikke mitt yndlingssted.
Deltar du på turneringer: Spilte tidligere på alle som dukket opp, men i
senere tid glipper noen.
Hva er målet for neste sesong 2015: Målet er udiskutabelt: slå Turid i
klubbmesterskapet
Hva kan bli bedre (savner man) i klubben: Jeg begynte å spille i
Kvinesdal og spilte bestandig alene. Jeg ville besøke Mandal og ble fra
første møte spurt om jeg ikke ville spille med dem som skulle ut.
Opplevde at her var det plass til alle og at alle var alltid velkommene. Og
slik har det vært i alle år jeg har vært medlem her.

Hvor lenge har du spilt golf: Dette er min 4. sesong
Hvor ofte trener du: Prøver å være på banen 3 ganger i uka. Og da ba-
nen og ikke drivingrangen eller puttinggreenen
Deltar du på turneringer: Ja, de fleste i regi av Mandal Golfklubb
Hva er målet for neste sesong 2015: Målet er å komme under 20 i hcp
samt å slå noen av damene som har lavere hcp enn meg.
Hva kan bli bedre (savner man) i klubben: Det sosiale samholdet er
meget bra. Man er aldri alene på banen. Fairway på hull 8 kunne vært
mye bedre, særlig i bakken ned mot greenen. Intet er gjort med dette
på flere år!

Hvor lenge har du spilt golf: I straks 12 år
Hvor ofte trener du: 3 – 5 ganger i uka helst på banen, men er innom
driving-rangen og putting-green med jevne mellomrom
Deltar du på turneringer: Ja, alt som passer inn her på banen
Hva er målet for neste sesong 2015: Å få lavere handicap enn Miguel
Ardiles
Hva kan bli bedre (savner man) i klubben: Bedre og jevnere gress på
utsalgsstedene, men så må det fremheves at vi har en generelt en me-
get bra bane.

Ivar Gulli
HCP 14,7

Aud Tove Egeli
HCP 15,8

Oddbjørn Breland
HCP 12,3

Wenche Homestad Wetås
HCP 21,5
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Med Carsten ute i golfverdenen...

B
ulgaria har i årevis jobbet med å få

flere turister til landet sitt. Ikke alltid

like sukessfullt, men står fortsatt

på! Turisme er en av få muligheten de har

for å komme seg ut av fattigdom og status

for sine innbyggere, innbyggere som er

av de lavest betalte i Europa.

Et av nye tiltak har vært å lage golfbaner.

Og hvilke baner se har bygd!  I området

nord for Varna ligger Kavarna med tre

flotte golfbaner:

www.BlackSeaRama.com (klassisk links

bane)  www.Thraciancliffs.com og

www.Lighthousegolfresort.com som 

bærer signaturen av kjente navn som

Gary Player( Mr. fitness ‘Black Knight’) ,

Ian Woosnam og årets Ryder Cup kaptein

Paul McGinley for Europa.  

Spesielt Thracian Cliffs har fått svært god

omtale etter at de var vertskap til

fjorårets Volvo World Match Play. Dette

foregikk i mai måned, hvor Graham

McDowell gikk seirende ut. I ettertid viste

det seg at reportasjen herfra nådde

mange millioner mennesker, noe som

uten tvil var en positiv hendelse i Bulgaria. 

De fleste av oss som har levd en stund

vet jo at det har kommet en del omtale i

denne skalaen tidligere, men de har vært

negative.

Denne gang var det altså en golfbegiven-

het som kunne måle seg med europeisk

fotball Championship i Polen og Ukraina.

Det var også en artikkel i årets utgave #2

av Norsk Golf kalt ”Drama ved

Svartehavet”, nettopp fra Thracian

Cliffs.      

Jeg fikk selv anledning til å spille på

Thracian Cliffs i fjor og konstanterte med

en gang hvilken fabelaktig beliggenhet 

banen lå på.Ikke rart sponsorene var villig

til å være med på å bli assosiert med

dette unike landskapet. Superstjerner som

Ian Polter & Graham McDowell uttalte

”stunning course”! Her har du utsikt til

Svartehavet fra hvert eneste hull på ba-

nen. Signatur hullet # 6 er et wow høy-

dramatisk par 3 hull som måler 210 meter

fra svart teebox. For oss andre golfere

kan vi velge mellom Gold (191m) -

Silver (179m) - White(102m)

og Green(86m). 

Høydeforskjellen er såpass stor at kølle-

valget blir ekstra viktig, spesielt med sterk

sidevind i tillegg. Jeg prøvde meg for gøy

fra svart teebox og bommet kraftig på det,

og så aldri noe mer til min ball!  Bedre

gikk det fra Silver hvor jeg tok mer høyde

for vinden og landet i bunkeren. 

Veiforbindelsen mellom Varna og Kavarna

er ikke den beste. Her ligger det en stor

utfordring til forbedring. Sånn som det er

nå må man regne med en times kjøretur,

avhengig av trafikksituasjonen. Det er kun

korte stykker med motorvei ut og inn av

storbyer som Varna og Burgas. Beste tips

for leiebil finner du på

www.toprentacar.bg Her kan du få en grei

bil for 75 Euro i døgnet.

Vi lå til ankers i Nessebar og måtte kjøre

nordover i 2 1\2 time på tildels svært

dårlige veier før vi ankom Thracian Cliffs.

Ikke var det noe spesielt fint å se fra veien

heller på turen opp, men det ble på en

måte bedre på turen hjem etter at mørket

hadde senket seg - og spesielt når vi sv-

ingte inn til byen Nessebar og kjørte ned

Sunny Beach Blv., her var det et yrende

folkeliv med mye musikk og god lukt av

mat. Senere ventet skip’s tenderen som

tok oss ut til ankerliggende The World - 12

timer etter starten på turen.

Krassimir Guergov, Presidenten i

Bulgarias Golfforbund har uttalt at de har

ambisjoner om å være vertskap til Ryder

Cup en gang i fremtiden. Det kan kanskje

skje i 2022 eller senere. Vi ønsker Dem

lykke til!

Tekst og foto: Carsten Jakobsen

Bulgaria - en ny
golfdestinasjon?



En golfopplevelse - sammen med Simen

The Ranch Golf Club, California
Denne banen ligger i San Jose, California USA .  Den har vi spilt flere år nå, og
det er alltid like koselig å komme tilbake.  Det tok noen år før vi prøvde banen da
alle snakket om hvor vanskelig den var.  

Banen er meget utfordrende, og om en er redd for å miste baller er ikke dette
banen  en skal forsøke seg på.  Det er meget store høydeforskjeller på de forskjel-
lige hullene.

Store åser, eikefylte daler og en fantanstisk utsikt til San Jose og San Fransisco
skyline.  Selv om banen ligger like ved byen, er det ikke lett å se at det virkelig er
en golfbane oppe i høyden.  

Det er store avstander mellom flere av hullene, så bil er inkludert i green fee.   Mange hull  har flere nivåer med
svært krevende "kløfter" som suger til seg ballen.  Likevel er det store fairways og kjempestore greener.  Greenene
er alltid meget raske og meget bra.( nesten som hjemme.)

For en amatør på 22,4 i hpc er det mer utfordring å spille på hvitt utslag. Da er banen 5150 meter.  Simen derimot
har få problemer på sort utslag. Krevende på alle måter og  totalt ca 6000 meter. Banens par er 72, og med kun fire
par 3 hull er det en stor fordel å kunne slå langt, særlig da fra sort utslag.

Prismessig er det "dyrt" å spille der sammenlignet med andre offentlige baner.   Vanlig pris hverdager 80 dollar inkl.
bil, mens helgepriser er fra 100 dollar.  Men det finnes en mengde muligheter til å få andre priser via nettbestillinger.

Se linken til banen: http://www.theranchgc.com/

Tekst og foto: Per Jørgensen
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Platearbeid / Mek. Verksted
4520 Lindesnes

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

På bildet her er en mer i senterBildet viser en baksving i senter
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Dame & Herrefrisør
Tlf. 38 25 66 70 - Faks 38 25 69 43

Spangereidveien 2B, 4520 Lindesnes

Hilsen Wenche, Trine, Sanna og Marlene

Åpningstider

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

For lettere å treffe ballen bør man ikke avvike (flytte) kroppen sidelengs. Se på bildene så forstår du hva

Jarle mener. Det ene viser for meget bevegelse til venstre. Det andre for meget til høyre. Da blir veien tilbake

til ballen (utgangspunktet) for lang og ballene stikker ut til en av sidene eller 5-10 meter fremover.

Pinnen demonstrerer hvor senter av kroppen bør være. Man bør bevege senter av kroppen lite fra utgangs-

stillingen . Sjekk deg selv i speilet på drivingrangen og se hvor mye du beveger deg til en av sidene. Gjør

svingen din mer sentrert og slå ballen bedre!

Tekst og foto: Bjørn Bakke

Pro Tips ved Jarle:

SENTRERiNG AV GOLFSVINGEN FOR BEDRE BALLTREFF

Øvre del av kroppen er for langt bak senter Bildet viser en posisjon som er for mye bak senter
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Spangereidveien 4, 4520 Lindesnes - Telefon 38 25 83 30  •  Faks 38 25 83 41
E-post:  post@ruud-regnskap.no

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

Marnaveien 28 B, 4517 Mandal
Tlf. 38 26 23 91 - Faks 38 26 54 34
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J
oda, det er absolutt å anbefale. Jeg

gjorde det senest i sommer på Marina

Bay Golf Course i Singapore, en av de

fineste banene i Asia som er åpen for

publikum. Det er det nemlig ikke for

mange av der borte, de fleste er private og

veldig dyre. 

På denne spesielle banen var det akseptable

priser for å spille, litt avhenging av 9/18 hull,

dag/ kveld eller nattgolf på uke og helgedager.

Banen ligger kun 30-40 minutter kjøretur fra

Changi Airport Singapore og fint til i nærheten

av det gigantiske Marina Bay Sand Hotel og

den nye Cruiseterminalen i havna. Derfor

måtte den bli litt linkspreget og det kan man

tydelig se på bunkerne. På hull 16 var en av

de største jeg noen gang har sett plassert rett

foran greenen. Den ble kalt ”The Mother”,

som en skulle skulle passe seg for å komme i!

Mine føste 9 hull gikk i dagslys og endte med

bogey eller double bogey. Siste 9 gikk i

flomlys og der kom jammen 5 Par på rad + en

birdie, og en total runde på 87 var notert. 

Hyggelig med en slik score, men det var jaggu

meg just så vidt at jeg kom meg ut på banen.

Her borte er de nemlig veldig strenge med at

du har papirene i orden for å spille, og det har

jeg jo. Problemet var bare at jeg ikke hadde

tatt med kortet! Dermed sto jeg der og fikk

ikke slippe til på banen. Passordet på Golfbox

man fikk tildelt i 2010 var jo ikke noe man

gikk rundt å husket heller, så her måtte det nye

tanker og ideer til for å få adgang til å spille.

Løsningen ble at jeg ga dem hjemmesiden vår

og der kunne de se noen artikkler fra

Vallerøffen. Det ble full klaff! Bildene matcha

ansiktet mitt, og jeg fikk klarsignal!

Jeg spilte sammen med to medlemmer av

klubben, den ene av dem presenterte seg som

Mr. Choi og ble fort populært kalt K.J Choi!

Da mørket senket seg, ropte han bort til meg at

jeg måtte slå på lysene på Golfbilen! Hva, sier

jeg, lys på Golfbilen? Ja, det er nødvendig for

å se bedre der flomlyset ikke dekker så godt,

sa han. Plutselig så jeg for meg Mandal

Golfklubb i flomlys en sen høstkveld med lys

på golfbilen til Raymund og Knut! Det hadde

jo vært helt fantastisk! Kanskje en gang i

fremtiden får vi flomlys på vår egen bane?

Tilkoblingen ligger jo ikke så langt unna på de

fleste hullene og en strømleverandør vil få

kjempegod reklame som vi kan dra nytte

av. Tenk å kunne få spille utover sene

høstkvelder og tilby dette til medlemmer i an-

dre klubber også. 

Så golf i flomly i Mandal? Jo takk, gjerne det!

Tekst og foto: Carsten Jacobsen

Golf i flomlys?

Øverst t.v. Marina Bay Golf Course med Driving Range i fire etasjer! Øverst t.h.Monsterbunkeren ”The Mother”. Nederst t.v. Nærlys på golfbilen, sammen med GPS, var
viktig å ha når mørket kom. Nederst t.h. Golfbanen opplyst. Noe for Mandal?
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Telefon  38 09 62 00
Mobil 917 93 339
Faks 38 09 62 01
e-post rt@brgruppen.no

Lokalavisen
er med

HOVEDSPONSOR

Som man ser på sponsortavla
er det blitt flere ledige plas-
ser da særlig det siste året.

Det viser hvor vanskelig det er å
hente inn sponsorer til klubben og
samtidig beholde dem over flere
år. Økonomien er rundt omkring
ikke så god som tidligere og der-
med er sponsorkronene mye van-
skeligere å få tak i. 

Tom Petter Olsen, som er styre-
medlem, har fått den meget viktige
jobben med å bearbeide sponsor-
markedet slik at klubben igjen kan
fylle sponsortavla. Etter å ha fått
systematisert alle gjeldene spon-
soravtaler og gått gjennom alle
som er tapt, har han selv satt seg
som mål at alle sponsoravtaler for
sesongen 2015 skal være sluttbe-
handlet innen utgangen av februar
slik at alt blir ferdig og klart til se-
songstart.

Han er i ferd med å lage en gene-
rell mal for sponsoravtalene som
kan tilpasses den enkelte bedrift
avhengig av hvordan de ønsker å
fremheve sin bedrift og sine pro-

dukter. Tom Petter vil poengtere
hvor attraktivt sted Mandal
Golfklubb er å være og at mange
beslutningstagere fra andre bedrif-
ter spiller golf enten som medlem-
mer eller som gjester.

Vårt mål blir å gjøre det artig å
være sponsor og gi sponsorene
noe igjen for de penger de inves-
terer i klubben. Vi vil arrangere
«speed date» for sponsorene slik
at de kan se på mulighetene til å
gjøre forretninger med andre
sponsorer, vi vil arrangere egne

sponsordager for sponsorene der
de kan bringe med seg kunder til
en runde golf og som en siste akti-
vitet en sponsorturnering som kan
avsluttes med en grilling.

Avslutningsvis påpeker Tom Petter
hvor viktig det er å lytte til hva
sponsorene ønsker for deretter å
forsøke å sy sammen en sponso-
ravtale som kan tjene begge par-
ter på best mulig vis. Sponsorene
må føle at de får noe tilbake som
gjør at de fortsetter kontakten med
klubben. Tom Petter ønskes lykke

til med sponsorarbeidet og ikke
minst med arbeidet for å skaffe en
ny hovedsponsor til Mandal
Golfklubb. Har du noen tips, gode
innspill eller ønsker å tegne en
sponsoravtale? Tom Petter vil
være meget takknemlig for alle
innspill på sin mail: to-p-ols@onli-
ne.no 

Tekst og foto: Bjørn Bakke

Hvordan øke antallet sponsorer?

Tom Petter OlsenDet mangler mange sponsoravtaler!
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Ti på Tee - Knut Asbjørn Arntsen
1. Hvor lenge og hvorfor spil-

ler du golf?

Jeg begynte i 1995 og spilte

jevnt golf hvert år. I 2012 fikk

jeg som flere kreft og måtte re-

dusere aktiviteten. Ønsker fort-

satt å beholde kontakten med

klubben og medlemmene selv

om jeg nå er avhengig av golf-

bil for å komme meg rundt.

2. Best/verst ved banen i

Mandal?

Det beste er den gode kontak-

ten som er blant medlemmene

i golfklubben. En meget sosial

klubb med flotte medlemmer

som i stor grad holder god kon-

takt. Etter min mening burde

merkingen av vannhinder mot

Skogsfjorden vurderes på nytt.

Husk at du ikke kan flytte en

stein eller kvist før du slår hvis

du ligger i hinderet. Dette bør

etter min personlige mening

fjernes. Lander du da i

Skogsfjorden er ballen uspill-

bar og du dropper etter gjel-

dende regler.

3. Hva ønsker du skal prioriteres framover hos Mandal

Golfklubb?

Det viktigste klubben kan gjøre er å få medlemmene til å komme

på banen og spille golf. Hvor er styr og stell? Det skjer altfor lite i

denne retning og vi mister medlemmer.

4. Hva er din hyggeligste golfopplevelse?

Alle de sosiale rundene med Raymond og Bent Wilhem på ba-

nen i Mandal.

5. En favorittkølle i bagen?

Putteren ligger mitt hjerte nær-

mest. Det er på greenen sla-

gene kan spares.

6. Er du med på utstyrskaru-

sellen? 

Nei absolutt ikke. De gamle

gode køllene gjør fremdeles

nytten.

7. Etiketten på banen i

Mandal? 

Den er meget brukbar. Det er

alltid rom for forbedringer, men

selv i Mandal kan den ikke ble

prikkfri.

8. Hva er den beste banen du

har spilt på?

En kanonfin bane er

Mövenpick El Gouna i Egypt.

Knapt noen kan måle seg med

greener og fairways der nede.

9. Golf i regnvær?

Vær ikke pysete. Det kan bli en fin tur selv om det drypper litt.

10. Hole in one noe sted?

Nei, ikke offisielt, men var i hullet på ett slag på hull fire, men

spilte ikke 18 hull, og dermed kunne det ikke godkjennes.

Tekst og foto: Bjørn Bakke


