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Ti på Tee - Rune Halvorsen

Hvorfor spiller du golf?

Fordi golf er så mye mer enn selve
spillet. Jeg tenker ikke minst på den
sosiale siden som i MaGK er veldig
bra. Man kommer ut i frisk luft, får
litt mosjon og ikke minst litt avkobling fra det daglige. Om det gode
resultatet uteblir etter en runde er
det alltid noe å glede seg over. En
god drive, et godt innspill eller en
langputt som sitter. Golf er gøy.

Medlemsmøte

Greenene og fairwayene er blitt
bedre og bedre for hvert år og roughen mer ryddig. En dyktig greenkeeper og en god dugnadsgjeng skal
ha mye av æren for dette. Det verste med banen er for tiden fairwayen på hull 8. Her er en ekstra
innsats tvingende nødvendig.

Har du e-postadresse?

torsdag 22. april
kl.18 på Klubbhuset

• Info fra turneringskomiteen
• gjennomgang av regler ved
Egil Svenneby
Velkommen!
Styret

Best/verst ved banen i
Mandal?

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.

Hva ønsker du skal
prioriteres videre ved
golfanlegget?

Når den nye drivingrangen er ferdig, håper jeg at planleggingen av
et nærspillområde til trening (pitching, bunker og lignende) blir vurdert. Hva med den gamle drivingrangen?

Hyggeligste golfopplevelse?

Alicante-turen med Bent og Knut
var kanon. Så mange flotte baner
har jeg aldri opplevd, været var på
sitt beste og god mat og drikke avsluttet kveldene. Åtte dager med
avslappet og meget god atmosfære. Ei heller skal glemmes Nordea
Pairs norske finale på Solastranden
sammen med Raymond der
Raymond klinket til med en eagle
på hull 18 og reddet en hederlig 3.
plass for oss. Kjempebra og en spiller som jeg også setter meget stor
pris på.

Beste kølle i bagen?

Det er utvilsomt pitchen. Den redder ofte scoren på hullet når det går
galt på et av de lange slagene på
fairwayen.

Rune Halvorsen, hcp 13,5

Er du med på utstyrskarusellen?

Jeg kjøpte nytt utstyr for to år siden.
Da var det gamle settet åtte år
gammelt. Det er nok ikke meg utstyrsprodusentene overlever på.

Etiketten på banen i Mandal?
En bane der jeg sjelden opplever
negative opplevelser. Enkelte kan
nok bli flinkere til å legge oppslått
torv tilbake samt å reparere nedslagsmerker, men jeg tror generelt
etiketten er bra i Mandal Golfklubb.

Hvilken bane liker du best?

Jeg hadde nok ikke fått grønt kort
den dagen, men La Finca utenfor
Alicante i Spania er den flotteste
banen jeg har spilt. Å få oppleve

hvordan fairways var bygget opp
med vannhinder, bunkere og strategisk plasserte trær for så å avsluttes med en green omkranset av de
flotte bunkerne. Kunne vi bare overført noe av dette hjem.

Golf i regnvær?

Jeg er nok ingen regnværsgolfer,
men om det skulle begynne å regne
litt i løpet av runden så ødelegge
dette ikke spillegleden. Da får jeg jo
brukt min nye paraply og paraplyholderen til tralla mi.

Hole In One?

Så nær, så nær, så nær…….men
fortsatt nei.
Tekst og foto:
Bjørn Bakke

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 e-post 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

Se Mandal Golfklubb på nettet: www.mandalgk.no

Åpningstider klubbhuset 2010

Formannens hjørne

Johan
Kvelland

Kjære alle medlemmer!

Foto: o.e.

1.april til 30. april
1. mai til 20. juni
21. juni til 15. august

Hverdager
Helg

Hverdager
Helg

Hverdager
Helg

16. august til 1. november Hverdager
Helg

16.00 – 18.00
10.00 – 14.00

12.00 – 17.00
10.00 – 14.00

10.00 – 18.00
10.00 – 16.00

14.00 – 17.00
10.00 – 14.00

I disse tidene er det alltid betjent, men betjening vil
også være å treffe utover disse tidene avhengig av
arbeidsmengde, kurs og lignende. Ellers vil det
også bli selvbetjening utenom åpningstid.

Det legges opp til varm mat på alle turneringer,
fersk brødmat i helgene og endelig har vi fått
pølsegrill! Det blir ellers en enkel meny på varmmat!

Vallerøffens regelnøtt 01-10

Fra utslaget er hull 8 på Valle
ganske trangt. Ola slår 1. ballen
sin inn til høyre i skogen, sier
deretter at han vil spille en provisorisk, men slår denne i samme
retningen. Uten å si noe mer tar
han en 3. ball og pegger opp og
slår denne til midt på fairwayen.
Etter leting finner de ikke hans 1.
ball, men de finner den 2. og 3.
han slo ut. Hvilken ball skal han
spille videre på og hvor mange
slag har han slått når han slår det
neste?

Svar:
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a) Han kan spille på den provisoriske (2. ballen) og gjør da sitt
4. slag.
b) Han må spille 3. ballen han
slo ut og gjør sitt 6. slag.

b)
Han må spille 3.
ballen han slo ut og gjør sitt
6. slag. (Dec. 27-2a/4.)
Årsaken ligger i at han ikke
sa ”provisorisk” før han slo
ut 3. ballen. Da blir dette ny
ball som erstatning for ball
nr 2 som dermed er ute av
spill og blir feil ball. Hadde
han funnet sin første ball
ville denne vært ballen i
spill.

Egils regelnøtt:
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Våren er her, og jeg kan igjen
takke for tillitten. Som dere
sikkert vet, går jeg nå inn i min
tredje periode som formann i
Mandal Golfklubb. Hver gang lurer jeg på hvorfor jeg sier ja til
gjenvalg, og hver gang konkluderer jeg med at jeg har mye ugjort
og mange ideer for hvordan
klubben kan bli enda bedre enn i
dag. Dette sammen med alle innspillene og innsatsen fra dere som
er aktive golfspillere, gjør at jeg
fremdeles synes dette er gøy og
meningsfullt, selv om det uten tvil
er en arbeidskrevende jobb.
Selv om vi allerede nærmer oss
medio april, må jeg også ønske
dere godt nytt år! Med tanke på
golfspill, så tror jeg ikke det er å
overdrive når jeg sier at det har
vært en forferdelig vinter. Når
Vallerøffen går i trykken, og dere
leser dette, så håper jeg vi igjen
har fått gress under føttene, køllene på ryggen eller hjul, og går
hull etter hull med et smil om
munnen og sol i ansiktet.

Som kjent har vi hatt hærverk på
klubbhuset, med tilhørende store
vannskader. Dette har gitt oss mye
ekstraarbeid og en del utfordringer. Nå er opptørking og
restaurering snart i land, og klubbhuset er igjen klar for bruk slik vi
er vant til.

Årets årsmøte ble avholdt på
klubbhuset 17. februar, i fred og
fordragelighet. Det ble der opplyst
om at Jarle nå overtar Proshop og
kafé for egen regning og drift. For
vi som bruker klubbhuset, proshop
og kafé jevnlig gjennom sesongen,
så vil vi møte og få tilbudt det
samme som tidligere – i kombinasjon med Jarles blide åsyn. På
grunn av omlegging av systemet
for kontingentinnkreving, har de
første månedene av 2010 vært
krevende for likviditeten til
klubben, men dette kommer nå på
plass igjen. Også sponsorarbeidet
er som vanlig krevende, og selv

om det er gjort en god jobb hittil,
har vi fremdeles behov for å øke
andelen sponsormidler til klubben.
Oppfordringen er at dere tar kontakt med oss dersom dere jobber i
en bedrift eller kjenner til andre
som kan tenke seg å støtte klubben
som sponsorer; det seg være små
eller store beløp. Vi har apparatet
for oppfølging parat!

Som dere vet er driving rangen
nesten ferdig. Vi mangler fremdeles noen fangnett med tilhørende
stolper, men nå som nedbøren
ikke lenger er hvit, kan vi få på
plass det siste sikkerhetsutstyret,
og gjøre rangen klar til sesongen.
Vi har fått tak i lyktestolper som
er fjorten meter høye, med
tilhørende fundamenter. For dette
vil jeg gjerne takk Knut Yngve
Fidjestøl, som har gjort en fantastisk jobb! Den gamle driving
rangen er tenkt brukt som treningsfelt for nærspill. Jeg har tegnet
en skisse over området, og sendt
det til NGF som hittil har gitt positive tilbakemeldinger. Vi har også
søkt Vest-Agder fylkeskommune
om å få beholde de tidligere
tildelte midlene til den gamle
rangen.
Vår betyr klargjøring for
sesongen og dugnadstid. Som i
fjor, så håper jeg at mange møter
opp for å sette banen i den stand
som vi ønsker at den skal være.
Dersom en klubb skal fungere og
tilbudet skal være på topp, er vi
avhengige av at alle tar sin del,
også av den jobben som ikke innebærer køller og golfballer.
Husk: Vårdugnad er sosialt, gir
frisk luft og en god start på
sesongen!
Banemannskaper blir i år som i
fjor: Arild og Mikkel fortsetter
som greenkeepere og de får hjelp
fra Arild Håland fra Lyngdal.

Med det vil jeg ønske dere en fin
golfsesong, med mange gode runder, spennende konkurranser og
hyggelige bekjentskaper!

Nye kontingentsatser

På tavla

På årsmøtet 17. februar ble det vedtatt nye kontingentsatser for
2010. Vi kunne ikke rekke å komme ut med de nye satsene før
fakturaen skulle sendes ut. Dette har medført at det har vært en
del spørsmål om fakturaen. 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. 2400.: kr. 2500.- (for medlemmer
av andre klubber)

Juniorer, studenter og knøtter kan spille fritt på banen, mens hoved- / bi-medlemmer må betale kr. 200.- i greenfee.
Hoved- / bi-medlemmer kan betale spilleravgift på Kr. 2400.i sesongen for å spille på banen.

Denne avgiften kan også betales ved at man samler 12 stk. greenfee tagger og ”veksler” disse inn hos Jarle i proshop i spillerett
så kan man spille ”gratis” resten av sesongen.
Alle som har betalt kontingenten og spilleretten får et klistermerke som skal limes på baksiden av medlemstaggen og bæres
godt synelig når man er på banen.

Det vil i år bli enda mer synlige ”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.
Steinar Vatnedal

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.
Steinar Vatnedal

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.
Steinar Vatnedal

Klubbhandicap -54

På Golftinget ble 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.

Drivingrange

Når vi begynner å spille på den nye drivingrangen, vil vi gi 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.
VALLERØFFEN NR 1 / 2010
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VERVE- OG
NYBEGYNNERKOMITEEN

Nyvalgt leder Karsten Skårdal kan fortelle
at det har skjedd en revolusjon når det
gjelder opptak av nye golfere. Grønt kort
er ute og erstattet med Veien Til Golf. Nå
er det slutt på teoretiske tester og nervepirrende oppspillsprøver. Bakgrunnen for
endringen er en viss nedgang i rekrutteringen og ikke minst at mange faller fra før
de er kommet ordentlig i gang. Denne
trenden ønsker Golfforbundet nå å snu.
Det som nå blir viktig er å følge opp nybegynnerne. De vil nå komme seg tidligere
ut på banen og kunne forsøke det som er
gøy, nemlig å spille golf. Utfordringen ligger nå i enda større grad hos klubbene
med å aktivisere de nye spillerne i større
grad, i følge Karsten. Proen vil spille en
viktig rolle i opplæringsfasen og vi håper
andre resurspersoner i klubben vil stille
sine kunnskaper til disposisjon.

Nytt fra klubben

NYTT FRA
BANEKOMITEEN

En ny sesong venter etter en vinter av de
sjeldne. Vi har de siste årene vært velsignet med en lang høst og en lang vår med
kun et lite innslag av vinter. Dette til stor
glede for flått, huggorm og ivrige golfspillere. I år la snøen seg på banen en god
stund før jul og nå like før påske ligger det
snø fremdeles. Nå ser det imidlertid ut til
at våren omsider har tatt over og banen

PROSHOP OG KAFÉ

Nytt av året er at golfklubben stiller lokaler
til disposisjon for proshop og kafé og at
PRO Jarle Liland overtar driften av dem
begge. Han ønsker å utvide produktspekteret noe med kvalitetsprodukter fra flere
merker som Nike og Callaway samt tilby
flere kampanjer og spesialtilbud. Han har
knyttet til seg Simen Jørgensen som en
ass.pro som vil hjelpe til både i proshop,
kafé og praktiske ting utendørs.

Jarle stiller seg meget positivt til at Grønt
Kort er blitt erstattet av Veien Til Golf og
håper dette vil øke antallet golfspillere
som blir værende i klubben. Når kursingen
starter, er ennå ikke helt fastlagt, men dette kommer på hjemmesiden straks det er
klart. Det samme kommer tilbudet om protimer, fellestreninger for store og små og
opplegg for våre sponsorer med spesielle
arrangementer. Han ser fram til den nye
drivingrangen åpner, men er redd for kø
da antallet av utslagsmatter er redusert.

Jørgen Hestås Foto: o.e.

Karsten Skårdal. Foto: o.e.

Under opplæringen, som vil være et kurs
på 12 klokketimer, hvorav tre fjerdedeler
skal være praksis på utendørsanlegg, får
klubben svært frie hender i hvordan dette
gjennomføres. Det skal benyttes et treningskort bestående av ett gitt pensum
som spilleren må gjennom. Alle punktene
skal det øves på og spilleren krysser av
når det er gjort. Ingen tester skal avlegges
og treneren skal kun attestere at det er
gjennomført.

Et ledd i dette er at NGF gjeninnfører
klubbhandicap på 54 som ikke har eksistert siden 1995. Karsten synes det skal bli
spennende å se om dette igjen øker antall
golfere til vår klubb og NGF generelt. Og
en liten bønn til slutt: Ser du en ny spiller,
ta kontakt og spør om han ikke har lyst til
å spille en runde sammen med deg. Det
blir helt sikkert en positiv opplevelse for
dere begge og en utstrakt hånd til det sosiale arbeidet i Mandal Golfklubb.
Bjørn Bakke
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våkner til live igjen. Banemannskap har i
den senere tid skuffet greener for snø og
is og forsikrer at banen også i år vil bli helt
kanon, om noe litt senere enn vanlig.
Etter noen utsettelser får vi endelig en
skikkelig driving range ferdig til sesongstart! Det blir et solid løft for klubben og et
etterlengtet tilbud. Årets vårdugnad blir
kanskje enda viktigere enn tidligere år
grunnet årets tøffe vinter. Opplegg omkring vårdugnaden vil grunnet suksessen
fortone seg ganske likt som tidligere og
foregå over tre dager mot slutten av april.
Det vil også i år henges opp arbeidslister
som ajourføres etter hvert som oppgaver
blir ferdige og man kan komme å gå når
man selv ønsker. Av andre målsetninger
for 2009 er det å jobbe oss videre
gjennom vår prioriterte arbeidsliste.
Øverst på plakaten står avretting av utslagsteder, (gule og røde) samt oppfriskning av bunkere med drenering og ny
sand. Det er mange oppgaver som skal
utføres for at banen skal se bra ut, rydding
og raking for eksempel. Min oppfordring
går til dere som har et ønske om utbedring på et spesielt punkt, møtt opp på
dugnad! Det er utrolig hva man kan å gjort
dersom man er mange nok, gøy er det
også! Også i år ønsker jeg spesielt Stian
Skjævesland, Sondre Monan og Mikael
Thörnquist velkommen på vårdugnaden.
Dette til tross for at deres glade åsyn
manglet under fjorårets.

Jørgen Hestås

Jarle Liland Foto: o.e.

Ellers vil vi i år få en kafé med utvidede
åpningstider og utvidet tilbud av mat. Det
vil for øvrig legges opp til selvbetjening
utenom åpningstidene. Det legges også i
år opp til varm mat på alle turneringer,
samt at det blir fersk brødmat i alle helger.
Endelig har vi også fått oss en pølsegrill
som gjør det mulig å selge pølser i brød
når kaféen er åpen. Det blir ellers en enkel meny på øvrig varmmat. Detaljene er
ikke helt klare, men en del spennende ting
er på gang.
Vel møtt til en ny og spennende sesong,
avslutter Jarle.
Bjørn Bakke

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 2010 • Mandal Golfklubb

Nytt fra turneringskomiteen

Sesongen åpner på tradisjonelt vis
med Lindesnes Avis Vårsleppet lørdag 1.
mai mens G-Sport onsdagstour starter
onsdag 5. mai. Det blir turnering hver
onsdag ut september måned, med opphold i juli. Klassedeling blir sannsynligvis som sist sesong. 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. Dame og herrespillere spiller i
samme klasse. Lyngdal Open er planlagt
lørdag 8. mai. Denne turneringen spilles
som flaggturnering. Spilleren får tildelt
slag etter hcp. En meget artig turneringsform. Lørdag 15.mai kommer juniorspillere fra hele Sørlandet for å spille Agder
Tour.

Etter hvert som årene går, begynner vi å
få et bra antall golfere på et brukbart nivå i
Mandal. For at disse skal få muligheten til å bli
enda bedre vil vi i år ha en egen “PGA-tour”
på tre til fem turneringer, der man til slutt får
en sammenlagtvinner som da bør kunne kalle
seg sesongens beste spiller. De som har spilt en
del klubbmesterskap vet at det er utrolig hvor
mye uflaks man kan ha akkurat den helga, men
ved å legge sammen resultatene fra flere turneringer vil man endelig kunne se hvor god man
egentlig er i kamp mot de beste. Det vil bli
flere ulike turneringsformer, men felles for alle
disse turneringene er at hcp legges igjen hjemme. Vi spiller altså på “scratch”. Foreløpig er
det kun tenkt å ha en klasse, men dette blir en-

delig bestemt i løpet av våren.

For å fortsette medlemstilveksten, er det
viktig å ha gode ordninger for å verve nybegynnere, men interessen for å begynne med
golf henger også sammen med om det er noen
som virkelig er gode i klubben. Denne turneringsformen bør stimulere de gode spillerne til
å bli enda bedre!
Turneringskomiteen setter stor pris på innspill
rundt både nyvinninger og konkrete spilleformer.
Reidar Upsaker

I juni går det slag i slag med
Nordea Pairs 13. juni, Pink Cup/Wilson
Midtsommer Tour 19. juni og DN Golfen
27. juni. Også i år blir Pink Cup og
Wilson Midtsommer slått sammen.
Scramle med 4 spillere pr.lag.
Startkontingenten går til sin helhet til
brystkreftsaken. Dagen avsluttes med
grilling og sosialt samvær på terrassen.
DN Golfen ble spilt første gang i fjor.
Det er en turnering som ligner Nordea
Pairs, der to spillere danner et lag. Det
spilles i 3 klasser. Vinnerparet i hver
klasse går til regionsfinale. Derfra er det
mulig å kvalifisere seg til landsfinalen
som går på St. Andrews. Vi var veldig
nær på å få et par dit i fjor.

Høstsesongen er tid for klassikerne
Kjettingen Open og Skalldyr Open.
Disse spilles henholdsvis 1. og 15.august. Deretter følger Best Married lørdag
21.og klubbmesterskap 28.og 29. august.
I september er det klart for SR-bank
Scramble søndag 5. Det er planlagt bykamp mot Kristiansand lørdag 11. september. Klubbkampen mot Kvinesdal er
ikke avtalt enda. Sesongen avsluttes med
Hr. Redaktør Neglebiteren søndag 3. oktober.

Det vil også i år bli arrangert
Sweco Match Play og Firma Cup.
Oppstart for disse turneringene vil bli i
mai, men dato er foreløpig ikke fastsatt.
Vi jobber med å gjøre match play turneringen mer attraktiv. Turneringen har de
siste par årene dessverre ikke hatt så stor
oppslutning som ønsket.
I tillegg til disse turneringene jobber vi
med å få i stand en egen “PGA-tour” i
Mandal.
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Program for damegruppa 2010
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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
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Grado Italiano - også med
nordmenn
Golfopplevelsen:

S

ist høst ble Oddbjørn og jeg igjen invitert til golfturnering av venner i Østerrike. Dette året skulle den
avholdes i Grado, Italia, og gjett om vi ikke
så fram til møtet

Vi bestemte oss for å bile, slik at vi
kunne kombinere turen med et
besøk hos venner i Frankrike.
Etter en rask tur gjennom
Tyskland kom vi til de
praktfulle østerrikske alper og inn i Italia. For å
komme til Grado, måtte
vi kjøre ut i havet på en
slags molo i flere minutter. Meget skummelt med Oddbjørn
som sjåfør. Men han
holdt bilen på veien og
byen var helt herlig;
som et slags miniVenedig. Til hotellet
kom etter hvert alle gjestene, og Oddbjørn og jeg
var “the Norwegian delegasjon” sammen med 25
østerrikere. Den dagen var vi
på båttur i området, som besto
av ca 300 små holmer. Ikke en
sørlandsk skjæregård, men dog et
besøk verd.

Neste dag, fredag, dro vi alle til golfbanen for å teste og
bli kjent med den. Det ble en utrolig vanskelig runde.
Solen skinte, men det blåste kraftig. Vi ble fortalt at vinden var “Schiroko” og at den tok med seg sand fra
Sahara, eller var det Arabia.

Jeg spilte selvfølgelig elendig, men det var sammen med
gamle venner, så det gjorde ingen ting. Banen var virkelig
vanskelig, med en masse vannhinder, blinde hull og bun-

kere på alle kanter. Men vakker var den der den lå midt
ute i Adriaterhavet.

Lørdagen kom og med den selve turneringen.
Det var sol, behagelig temperatur og blikk
stille. Vi spilte som alltid, Texas
Scramble med tre i hver flight, hvor
hver spiller måtte ha 6 utslag.
Mitt lag besto av to menn med
hcp 10 og16. Begge ukjente,
Grøss og hikk og ingen
angstfordriver. Det gikk faktisk over all forventning.
Hull1: Par 3 bare vann
mellom tee og green.
Spiller 1: i vann, spiller 2:
12 m. fra hull, min ball i
vann. Slag 2: min ball i
hull!! Hurra, birdie på
meg. Tryggheten kom og
alt var bare gøy. Vi endte
midt på treet, men jeg
hadde ikke dummet meg
ut, og det var en god følelse. ☺ Hull19 var som alltid
gemyttlig. Oddbjørn var også
godt fornøyd. Han hadde to damer på laget sitt med hcp 36, som
skrøt av ham hele tiden. Da spilte
det ingen rolle at de ble nest sist, men
Oddbjørn hadde en fin runde med to skrytende damer.

Lørdag kveld var det flott bankett med taler og premiering. Takk og lov at vi ikke vant.
Vinnerene måtte nemlig arrangere neste års turnering og
stille med alle premiene.

GLEDER MEG TIL GOLFSESONGEN!
ANNE-LISE

Støtt annonsørene våre!
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Spangereidveien 4, 4520 Sør-Audnedal
Telefon 38 25 83 30 • Faks 38 25 83 41
E-post: post@ruud-regnskap.no

Innslag på hull 9 Foto: o.e.
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B

Adresse:

Returadresse:
Mandal Golfklubb
Postboks 352
4503 Mandal

Seniorgruppa orienterer
er lov å komme med ønsker!) og spiller enten individuell
selskapsrunde eller gruppespill som texas-scramble og annet.
Det er uformelt! Ofte har vi premiering for nærmest hullet eller
lengste drive/ utslag på angitt hull.
Utslagstida er kl. 10.00, men vi møter til registrering, loddhandel og morgenkaffe i god tid. Startavgift er kr. 20,- Loddene
koster kr. 10,- pr. stk.

Golf på minibane utenfor Bryne hotell. Seniortur 2009 Foto: o.e.

 Så er vi i gang igjen. Fra torsdag 6. Mai ønsker vi nye
og gamle seniorgolfere velkommen til noen trivelige og sosiale
timer på banen og til formiddagsmat og oppsummering i etterkant.
For dere som ikke har vært med på dette før, så kan vi i korte
trekk orientere om det som foregår: Vi setter opp flightene (det

Vi planlegger tur også dette året! Vi har satt opp turen til
1. samling/oppstart på høsten og tenker oss torsdag og fredag 5.
og 6. august. Planen er å dra vestover med spill på banene i
Egersund og Ogna og med overnatting i Egersund.

Flere detaljer og påmelding tar vi på torsdagssamlingene og ved
oppslag.
Ellers kan dere henvende dere til oss i styret:
Olav Brådland, sekretær 911 09 223 / 380 50 244
Åse Olsen, kasserer
909 48 804 / 382 64 519
Arnar Egeland, nestleder 917 99 803 / 382 63 264
Anna Eikestøl, leder
997 11 811 / 380 51 340

Lokale regler
Turneringskomitéen har besluttet å tillate bruk av utstyr for avstandsmåling på banen. Dette innebærer da at følgende tilføyelse vil bli tatt
med i de generelle lokale regler:

Utstyr for avstandsmåling

For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om
avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander. Hvis en spiller
under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er
laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill
(for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spilleren regel
14-3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en slik
tilleggsfunksjon faktisk er brukt.

Redaksjon:

Oddbjørn Eikestøl, red.
Johan Kvelland
Einar Linkjeldal
Bjørn Bakke
Einar Slotten

STRAFF FOR BRUDD PÅ REGEL 14-3
Matchspill – Diskvalifikasjon; Slagspill – Diskvalifikasjon.”

Som det fremgår er det et ufravikelig krav om at utstyret kun kan gi informasjon om avstander. Etter regel 8-1 Råd, og tilhørende definisjon,
er informasjon om avstanden mellom 2 objekter på banen ikke brudd på
regelen. Dette innbærer at det er lov å spørre en som har avstandsmåler
om slik informasjon, for eksempel fra ballen til flagget.
Avstandsmåler er dermed tillatt brukt i alle klubbens turneringer og
handicap tellende runder.
Egil Svenneby
Forbundsdommer NGF

Utgiver: Mandal Golfklubb, Postboks 352, 4503 Mandal
E-post: kontakt@mandalgk.no • Internett: www.mandalgk.no • Bankkonto: 3126 22 94717
901 34 125
918 66 217
915 72 277
901 22 827
412 28 709

eikestol@online.no
2jek@online.no
e.link@online.no
bjorn@trygg.no
einar.slotten@vabb.no

Kontakt:

Formann
Johan Kvelland
918 66 217
Adm.leder
Line Aas Damman
917 65 870
Pro.:
Jarle Liland
402 90 280
Greenkeeper:
Arild Nicolaisen
915 96 714
Spørsmål om banen, grønt kort, medlemskap osv.: kontakt@mandalgk.no

