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Garasje for traller og golfbiler
Snart ferdig:

Damegruppa:

Besøk fra Bjaavann GK og
Kvinesdal GK i august

D

et ble en flott kveld på golfbanen, med fint besøk fra
damene på Bjaavann og i Kvinesdal. Totalt var det 35
spillere som deltok på turnering.Solen skinte, og det
som var kommet ned av nedbør dagene i forveien hadde
tørket godt opp. Alt lå til rette for en fin runde.

G

arasjen er på vel 70 kvm i
grunnflate. Den vil inneholde plass til flere golfskap, oppladingsramper og parkering til golftraller og golfbiler.
På loftet vil det være lagringsplass for diverse materialer. Da vi
forleden dag møtte greenkeeper

Arild Nicolaisen, travelt opptatt
med bygging av garasjen, så han
fram til at bygget ble ferdig og at
det samtidig kunne bli frigjort
plass i verkstedbrakka.
Tekst og foto: o.e.

Etter 9-hullsturneringen ble det servert fiskesuppe, og mens
kake og kaffe ble servert, var det tid for
premieutdeling:Lengste drive på hull 6: Kristin Asbjørnsen,
Bjaavann. Nærmest flagg på hull 2: Anne Rita Meberg.
Resultater: grønt kort:1. Britt Andersen 17 p. Hvitt kort: 1.
Turid Røksland (26,9) 21 p. 2. Anne Rita Meberg (24,6) 20
p. 3. Kirsti Bryne (KvGK) (25,9) 20 p

Tekst og foto: Turid Røksland

Det er vinter og kalde dager over
fjord og bakker. Men snart blåser
igjen varme vinder over banen og
klubbhusterrassen. Så godt å ha
noe å se fram til!

Inntil da takker vi for sesongen 2007
og ønsker...

Gledelig jul
og godt nytt
år 2008!

Foto: o.e.

Mandal Golfklubb på internett: www.mandalgk.no

Ny giv for
junioravdelingen

V
støtte.

i ønsker å bygge opp junioravdelingen i klubben. For å
gjennomføre dette trenger vi også hjelp fra de respektives
foreldre. I alle foreninger er man avhengig av foreldrenes

Vi oppfordrer juniorforeldre til å støtte opp om tiltaket, slik at vi
kan få opp en slagkraftig junioravdeling hvor gutter og jenter kan
trene golf sammen, og etter hvert representere klubben i turneringer og samlinger.
Vår pro vil være avdelingens faste trener, treningen vil komme
inn i faste rutiner og være tilpasset den enkeltes evner så langt
råd er. Knne du tenke deg å være med ?
Ring Jan Bævre mobil 40 40 13 40,
pro Jarle Liland 91 59 67 14 eller kontakt valgkomiteen.

Junioren Ole Kristian Lohnaas under premieutdelingen for klubbmesterskapet 2007. Han hadde to runder på 72 slag og hadde
med det overlegent beste resultat av samtlige spillere under
klubbmesterskapet. (foto: o.e.)

Vallerøffens regelnøtt 03/05

En spiller dropper sin ball
på en uriktig måte i forhold
til hva som er beskrevet i
regel 20-2a. Han adresserer så ballen, som beveger
seg og forandrer leie. Han
blir fortalt av en av sine
medspillere at han droppet
på feil måte, slik at han må
droppe om på riktig måte,
slik som beskrevet i regel
20-6. Spilleren gjør dette og
spiller videre.
Får spilleren straff for å ha
beveget ballen, slik at den
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inntok et nytt leie, selv om
den var droppet uriktig?
Svar:
Spilleren får ingen straff
for å ha droppet uriktig,
se regel 20-6.
Ja, ballen var i spill da
den ble droppet, selv om
den var utiktig droppet.
Regel 20-4.
Siden ballen beveget seg
etter den var adressert,
pådrar spilleren seg ett
straffeslag etter regel 182b

John Edgar s regelnøtt:

Formannens hjørne

E

Clarence
Haugdal

n sesong er atter en
gang tilbakelagt og
nok en gang kan vi se
tilbake på et godt år for
klubben. Rent sportslig har vi
nok ikke de helt store resultatene å slå i bordet med.
Lagmessig gjorde vi våre
saker bra i NM, men heller
ikke mer. Ole Kristian
Lohnaas har nærmet seg
eliten med syvmilsskritt og
kvalifiserte seg som kjent til
A-Tour på ettersesongen. Og
like bak Ole Kristian har vi
flere spillere på et stadig
høyere nivå.
Tilveksten av nye spillere er
kjempebra, takket være
gnistrende god innsats av vår
pro, Jarle Liland. Han er på
banen både sent og tidlig og
har sørget for et noe nært
rekordstort tilgang av nye
medlemmer. Frafallet i bunn
er imidlertid altfor stort, så
det å ta vare på gamle
medlemmer må i fremtiden
gis enda større oppmerksomhet.

I tillegg makter vi ikke å ha
et godt nok tilbud hverken til
våre juniorspillere eller til
våre nybegynnere. Vi er
såvidt kommet i gang med
torsdagsgolfen, som et tilbud
til nybegynnerne, og både her
og satsingen på juniorspillerne må intensiveres i
årene som kommer.
Til tross for tidvis for få
banemannskaper i år har banen fremstått kanskje bedre
enn noen gang. Dette er da
også noe vi får gode og positive tilbakemeldinger på fra
våre mange greefeespillere.

Som de fleste av dere har sett

er vi i ferd med å sette opp en
ny bod. Den skal både
romme flere skap, samtidig
som den blir «garasje» for
både golfbilene og de elektriske trallene. De to golfbilene ser forresten ut til å bli
mer og mer populære. Med
dem på plass er banen blitt
enda mer inkluderende, i og
med at folk med en eller annen type gangbesvær nå greit
kan komme rundt banen.
Legg i den forbindelse merke
til at våre medlemmer med
legeattest får leie bilen til
halv pris.

Jeg takker for meg som formann etter tre år ved roret.
Det har vært tre spennende
år, men like fullt har jeg følt
at det har vært tre forholdsvis
rolige år. Og den nye formannen, det nye styret, vil få mer
enn nok å jobbe med.
Nå som vi har mistet automatpengene blir det stadig
vanskeligere å få satt sammen et budsjett. Næringslivet
har imidlertid vist stor interesse for et samarbeid med
golfklubben, og spesielt er vi
glad for den gode treårsavtalen vi har inngått med vår nye
hovedsponsor, Sparebank 1
SR-bank.
Den desidert største utfordringen vi nå står overfor et
utbygging av en ny Driving
Range. Styret har nedsatt en
komité som jobber både med
plasseringen og med
utvidelse av leiekontrakten
med Arild Nicolaisen. Vi
håper å kunne legge frem et
forslag på årsmøtet.
Clarence Haugdal
styreleder

Klubbmesterskapet 2007

Wenke Nome og Ole
Kristian Lohnaas ble klubbmestere 2007

56 golfere stilte med blanpolerte køller,
noen ekstra baller i bagen og et kampinnstilling det luktet svidd av. Her skulle
det gås til og alle ville vinne. Slik gikk
det ikke. Det ble lange slag og korte
slag. Noen i Skogsfjorden og andre i
bekker og skog. Noen traff der de skulle og gledet seg stort over dette til medspillrenes fortvilelse.
Ett flott golfvær både lørdag og søndag. Noen få regnbyger og mye vind
gjorde sitt til at utfordringer var det nok
av. Banemannskapene hadde gjort en
flott jobb og kunne vise til en bane av
topp kvalitet. Plasseringen av hullet på
green 9 søndag viste seg å bli en stor
utfordring for de fleste.
I dameklassen ledet Wenke Nome fra
start til mål. Hun ledet med 4 slag på
Turid Røksland etter lørdagens spill.
Økte på søndag med ytterligere 9 slag
og ble damemester med 198 slag Turid
på andre plass med 211 slag.
I dame senior vant Anne-Brit Medby
med 219 slag med Randi Haaland på

I herreklassen ble Jarle Liland vinner
med 157 slag og Gunnar Førsund på
andre med 166.

Anne-Brit Medby ble vinner av damer
senior. (foto: o.e.)

229.

I dame eldre senior ble det seier til
Anne-Grete Nøding med 211 slag med
Gunhild Brådland på andre plass med
224.

I herreklassen stod kampen etter første
dag mellom Ole Kristian Lohnaas med
72 slag (2 slag over banerekorden) og
klubbens pro Jarle Liland med 75.
Søndag vartet Ole Krisian opp med
storspill i vinden og gikk inn med nye
72 slag. Jarle sprakk litt med 10 slag
mer. Dermed ble Ole Kristian ikke bare
juniormester men også klubbmester i

Bli med på lørdagsdugnaden!

S

om vanlig startet vi med lørdagsdugnad i oktober og har holdt på
hver lørdag framover. Som sikkert alle vet har klubben basert en del
arbeid på dugnadsånden, håper den
fremdeles er oppegående.

Som kjent har vi mistet automatpengene og trenger all den hjelp vi kan få fra
medlemmene. Vi er alle medlemmer av
samme klubb og ønsker at banen skal
fremstå så fin som mulig og her kan
den dugnaden som utføres gjennom
høsten og vinteren være svært avgjørende. Vi vil også be alle dere som leser dette om å spre ut budskapet til andre medlemmer å forsøke å få flest
mulig med (mange bekker små osv.)
En annen ting som vi forsøker er at vi
vil prøve å lage en liten sosial ramme
rundt dugnaden, i alle fall skal vi ha
klubbhuset åpent i matpausen, kanskje
vi også forsøker å servere noe varmt.
Så hvis du har spesielle vansker med
dugnadsarbeid, er det fint hvis du kan
ta noe kjøkkentjeneste. Husk at vi alle

herreklassen.
Andreplassen i juniorklassen gikk til
Benjamin Fjogstad på 165 slag.

I herre senior hadde Einar Linkjendal
en svart dag lørdag med 98 slag.
Søndag tok han en knusende hevn
med 82 slag som holdt til seier i klassen. Einar Skårdal hadde også 180
slag men tapte på dårligere spill enn
Einar søndag.

I klassen eldre senior var det delt etter
lørdagens spill mellom Sigmund
Løvåsdal og Raymond Birkeland på 91
slag. Om det var golferen eller psykologen Sigmund som slo til søndag skal
være usagt, men han knuste Raymond
med 17 slag og vant med 175 slag mot
Raymond på 192.
Komplett resultatliste finnes på klubbens hjemmeside. Se hjemmesiden,
turneringer og trykk på klubbmesterskap.

Tekst : Bjørn Bakke Foto: o.e.

Har dere e-post
adresse?

Vi ønsker så mange e-post adresser som
mulig registrert i medlemsregisteret.
Dette vil gjøre arbeidet mye lettere for å
få ut informasjon til dere angående møter,
turneringer, tilbud i proshop osv.

er stolte av banen, “men den fremstår
kun som en fin bane hvis vi alle yter en
liten skjærv”

Fjorårets dugnadsånd var dårlig; håper
vi kan forandre dette i år.

Som vanlig er dugnaden fra klokken
10.00 til 14.00. Det er bare å møte opp
ved klubbhuset, hvor der er representanter fra banekomiteen som vil veilede
og fordele oppgavene.

Dere vil dermed også få tilsendt kode og
passord, så dere kan logge dere inn på
klubben online og egen side for påmeldinger til turneringer. Når turneringer registreres online, vil dere også kunne følge
de enkelte spilleres resultater etter hvert
som de spiller de enkelte hull på banen.
Det er en del av dere som har fått ny epost adresse som vi ikke har registrert.
Vær grei å sende denne snarest. Send til:
st-vat@online.no
Send gjerne også med tlf.nr/mobilnr. så
får vi enda bedre oppdatering av medlemsregisteret.
Steinar Vatnedal

Med vennlig hilsen
banekomiteen
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Adresse:

God aktivitet
i seniorgruppa

Humør og miljø i
damegolfen!
Kostymegolf –
14. august 2007

Fra Seniorturen til Jæren i august. Jan overrekker
bestemannspremie til Raymond under festmiddagen.
Torsdag 27.september var årets siste organiserte

golfrunde for seniorene i år.
Årets siste konkurranse var Mandal Scramble over 9
hull. Vi var 22 spillende deltagere, med etterfølgende
premieutdeling til den beste flighten. Som vanlig var
det populære premier.
Utdeling av årets turstokk for beste fremmøte
gjennom sesongen gikk til Åse Olsen og Svein
Sivertsen.

Sylve Eggen ble hedret med gaver for hans bidrag til
premiering. Sylve finner emner til sine turstokker på
sine skogturer. Gavene er meget populære.
Etterpå ble det servert smørbrød, kaker og kaffe i
klubbhuset for 27 deltagere og gjester.

Vi avsluttet årets sesong i et nydelig høstvær, og ser
allerede frem til en ny sesong med samme gode oppslutning på torsdagene våre.

Komiteen takker deltagerene for en fantastisk sesong,
og med rekordoppslutning. Vel møtt til våren 2008!

Tekst: Aud, Ingunn og Jan Foto: o.e.

Redaksjon:

Oddbjørn Eikestøl, red.
Clarence Haugdal
Aud Helland-Olsen
Bjørn Bakke
Einar Slotten
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Postboks 352
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Komiteen var
spent på om damene ville møte
opp og ta utfordringen med å
kle seg ut.
Motivasjonen for
denne dagen var
at vi skulle ha det
veldig gøy og sosialt sammen.

Det ble ikke lenge vi levde i spenning. Før kl. kl 1730 sto 19 damer klar
for golf - iført fantastiske utkledninger - den ene festligere enn den andre.
De hadde jammen brukt fantasien godt og gravd dypt i klesskapene sine.
Klovner, cowboyer, kuer, pene damer, hippier og mye mer. Det var utrolig
gøy å se hva den enkelte hadde funnet på – alle var utrolig flotte. Det ble
en festlig golfrunde, og forbipasserende måtte kikke to ganger – ”hva i
alle dager er dette?” - tenkte de nok.

Alle damene så ut til å kose seg, og etter runden var det muffens og kaffe
på menyen. Premier for de tre beste kostymene ble delt ut. Det ble hippien som tok 1. premien (Marie Nicolaisen), mens 2. premien ble delt og
gikk til heksa (Åse Olsen) og klovnen (Lillian Bjørkhaug). Gratulerer! Tror
alle syntes at dette var gøy – og kanskje det er muligheter for gjentakelse
til neste år?
Tekst og foto: Turid Røksland

Årsmøte

Det innkalles til årsmøte i Mandal Golfklubb
torsdag 7. februar 2008 kl 18.00
i klubbhuset på Valle gård.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til styret
to uker før årsmøtet.
Saksliste og saksdokumenter blir lagt ut på nettet/lagt ut i klubbhuset
senest en uke før årsmøtet.
Styret

Utgiver: Mandal Golfklubb, Postboks 352, 4503 Mandal
E-post: kontakt@mandalgk.no • Internett: www.mandalgk.no • Bankkonto: 6335 05 14 378
38051340
38261474
38261939
38265044
38262257

eikestol@online.no
clarence.haugdal@lindesnes-avis.no
jh-olsen@online.no
bjorn@trygg.no
einarslo@online.no

Kontakt:

Daglig leder:
Pro.:
Greenkeeper:

Jan Bævre
Jarle Liland
Arild Nicolaisen

Spørsmål om banen, grønt kort, medlemskap osv.:

40 40 13 40
40 29 02 80
91 59 67 14

kontakt@mandalgk.no

