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Spill golf i Mandal!

Hvorfor spiller vi golf i Mandal...
Se side 4-5

1.

En av landets fineste golfbaner

2.

Golf er mosjon og sosialt samvær i flott natur

3.

Klubben med det gode og inkluderende miljø

4.

Aktive grupper for knøtter, juniorer, damer
og seniorer, med opplæring, konkurranse,
turer og sosiale tilbud

5.

Møt vår nye svenske PRO,
Robin Pettersson

6.

Flott klubbhus med blant annet kafé,
PROshop, garderober, møtelokaler og stor
uteterrasse

7.

Bli medlem du også!
Se hvordan inne i bladet, side 2

Bakgrunnsfoto: Peder Austrud

www.mandalgk.no

Åpningstider 2012 • Klubbhuset

Formannens hjørne

Johan
Kvelland

Kjære alle medlemmer!

Foto: o.e.

Kafeteria og proshop
1. april 20. juni

Tirsdag til fredag
Lørdag og søndag

kl 12.00 - 17.00
kl 10.00 - 15.00

21. juni 15. august

Mandag til fredag
Lørdag og søndag

kl 10.00 - 18.00
kl 10.00 - 16.00

16. august 30. september

Tirsdag til fredag
Lørdag og søndag

kl 14.00 - 17.00
kl 10.00 - 15.00

Våre hovedsamarbeidspartnere:

Ja så er faktisk golfsesongen i gang
igjen, endelig har vi fått en start på
golfspillingen som alle golffrelste
ønsker.
Når det gjelder meg, er jeg faktisk
også i gang igjen. Jeg har sagt meg
villig til å ta et nytt år som formann, det blir det mitt femte år i
vervet.
Vi vil sannsynligvis ha det samme
banemannskapet som forrige år,
Mikkel som headgreenkeeper og
Arild Håland gjennom sesongen.
Banekomiteen har kommet veldig
bra i gang.Vårdugnaden gikk fint
og kollen som ble hugget for trær
er ryddet. Nå er det klart for planting av nye trær. Jeg synes kanskje
at det har gått noe tregt vedrørende
overbygg på Driving Rangen, men
som kjent ble heller ikke Roma
bygd på en dag…
Damekomiteen har påtatt seg å
stelle med våre blomsterbed og
lignende. Klubben takker dere på
forhånd.

Revisjon og
rådgiving

Egils regelnøtt 01-12
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VALLERØFFEN NR 1 / 2012

a) Ja det er helt i orden da ballen ikke traff stanga men stoppet på kanten. Den falt deretter
rolig ned i hullet.
b) Han må ta 2 straffeslag for å
ha truffet stanga før ballen kom
til ro.
Riktig svar:
b) Han må ta 2 straffeslag for
å ha truffet flaggstanga selv
om dette var nede i koppen.
(Dec. 17-3/1.) Det er praktisk
umulig at ballen kan komme
til ro uten å treffe stanga først
når denne står i hullet.

Per har en
lang putt fra
greenen og
skal forsøke
å legge opp
ballen og lar
derfor flaggstanga stå i. Ballen ruller nært
hullet, blir liggende på hullkanten noen sekunder og faller
deretter ned i hullet. Per mener
han ikke skal ha straff for å ha
truffet flaggstanga da ballen
bare så vidt ramlet ned og var
ikke borti stanga. Har han rett i
dette?

Når det gjelder asfaltering, er ikke
saken glemt. Nærspillområdet står
på agendaen, men her trenger vi å
leie noe maskinarbeide. Vi prøver å
sette tæring etter næring.
Vi har fått ny pro. Hans navn er
Robin Pettersson og er fra Sverige.
Robin har arbeidet en lang stund
som Pro på andre golfbaner, blant
annet i Arendal. Robin skal stelle
med det meste i klubben, proshop,
kafe, protimer, kurser ol.
Økonomien i klubben for 2011
hadde i alle fall blå tall og det er
bra. I det kommende året vil vi
også følge økonomien med argus
øyne i hvert styremøte. Styret er
også opptatt av at alle medlemmene sprer ut til venner og bekjente om det positive med å spille
golf.
Sponsingen har gått litt tregt, her
må vi finne en løsning som kan få
dette noe fremover. Saken er under
arbeid. Som jeg har sagt tidligere,
mener jeg at alle medlemmene bør
kjenne noen som kan være mulige
sponsorer.

Det hadde vært fint om seniorkomiteen kunne overta vedlikeholdet
av verandaen rundt klubbhuset
med beising/maling, og også lage
tre nye bord som skal stå på verandaen.

Etter møtet med de sju klubbene på
Sørlandet ble det enighet om at i
sesongen 2012 vil alle medlemmene få en reduksjon på greenfeen
på kr. 50.-. Gjelder bare for de som
betaler ordinær greenfee, ikke rabattert greenfee.

Klubbrommet er ordnet i forholdet
til fuktproblemet, vi fikk fliser på
gulvet. SpareBank 1 Forsikring har
vært veldig positive gjennom hele
prosessen.

Så gjelder det bare å ønske alle en
fin golfsesong. Personlig har jeg
fått løfte om at Steinar skal lære
meg bunkerspill.

Hvordan bli medlem
i Mandal Golfklubb?
n Klubbhuset 382 60 031, PRO 473 46 421
eller Steinar Vatnedal 911 07 549
n kontakt@mandalgk.no
n www.mandalgk.no aklubben a
innmeldingsskjema
n Postadresse: Valleveien 19, 4513 Mandal

Oppslagstavla
Drivingrange
Når vi bruker Gobexkortet på drivingrangen vil
det gi rabatt på baller. Man 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 et 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.

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:

bl.a. halv greenfee på 64 golfbaner i Norge på
hverdager før kl.14.00, 3 ganger.
Det blir også i år arrangert Sørlands Tour fra 8. –
10. juni på banene Grimstad, Bjaavann og
Arendal.
Årskontingenten er kr. 600.- + innmelding.
Mer informasjon se: www.seniorgolf.no

Mulig å bruke Autogiro
Nå blir det mulig å betale kontingent og spillerett
med AUTOGIRO. Dette blir et tilbud til alle
medlemmer. For å benytte seg av dette må man
inngå en skriftelig kontrakt med golfklubben
med varighet for et år. Kontrakten kan sies opp
etter et år med en måneds oppsigelse. Eksempler
for kontingenter med spillerett er: Kr. 339.- for
hovedmedlemmer og kr. 639.- for ektepar/samboere pr. måned. Andre medlemstyper kan også avtales. Hvis dette er av interesse, ta kontakt med
pro eller mail st-vat@online.no

Golfkortet: Dette kortet 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
scoren 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 legitimasjon. Dette
kortet er også bundet opp mot medlemsregisteret, er ikke kontingenten betalt, får dere ikke bestilt spilletider på andre baner.

Er du nybegynner eller har spilt en stund, men
trenger litt råd og veiledning på banespill?

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 enda, vi håper at flere klubber ser de store fordelene med
dette systemet. Det vi bruker det til i dag er scorekort, adgangskort, påfyllingskort for bruk til
drivingrangen. Alle som bruker det til scorekort
og går en hcptellende runde får hcp automatisk
korrigert i Golfbox hvor den rette hcp´en 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 eller av meg
(st-vat@online.no) de koster kr. 100,- pr. stk og
blir bestilt når dette beløpet er innbetalt.

Klubbhandicap -54

Golfheftet
Mandal Golfklubb har også i 2012 et samarbeid
med Golfheftet. Et system som gir ca. 25000 golfspillere rett til å spille på vår bane en gang i
sesongen for halv greenfee.
Samme mulighet har vi for å spille alle de andre
370 banene hvor klubbene samarbeider med
Golfheftet. Det er 56 klubber som er med i Norge.
Du kan kjøpe Golfheftet i proshopen for kr. 450.
Da kan du spille så mange baner du har lyst til
for halv greenfee. Spiller du mer enn to baner,
sparer du allerede penger.
Forrige sesong valgte cirka 23000 golfspillere å
benytte seg av Golfheftet, og dermed få mulighet
for å velge mellom 330 baner i hele Norden til
halv greenfee.
I alt ble det spilt mer enn 150000 runder golf med
Golfheftet i sesongen 2011. Se www.golfhaftet.se
for mer informasjon.

Norsk senior golf
Dette er en landsomfattende klubb for menn over
55 år og damer over 50 år.
Ved å være medlem her er det en del fordeler

Nybegynnerdag
hver mandag kl.17.00

Når man er "fersk" golfspiller kan det være litt
"skummelt" å gå ut på banen alene. Klubben
kommer derfor med dette tilbudet, og håper at
mange vil benytte seg av det. Hver mandag i sesongen vil erfarne spillere komme og spille sammen med dere som er nye, eller kanskje bare ikke
har spilt på en stund. De erfarne spillerne vil
kunne gi tips og veiledning til de som ønsker det,
og samtidig vil dette være en fin anledning til å
bli kjent med andre golfere. Vi starter opp mandag 7.mai.

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 EGAhandicapet.
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.

Personlig profil
Er det noen som ønsker personlig profil må dere
sende E-post adressen deres til st-vat@online.no
så vil dere få tilbake en kode med brukernavn og
passord.
Dette kan brukes til:
Bestille starttider på mange golfbaner i Norge,
Danmark og Sverige.
Man kan gå inn på egen klubb å se resultater fra
de turneringene som er spilt.
Se startlisten etter at turneringen er satt opp.

Legge inn score fra spilte runder i utlandet,
legge inn ny adresse for Norsk Golf.m.m.
Man må gå inn på www.golfonline.no og her kan
dere se hva dette dreier seg om.

Nye kontingentsatser
På årsmøtet 20. februar ble det vedtatt nye kontingent satser for 2012.
Satsene er som følger:
Hovedmedlem
: kr. 1400.Bi-medlem
: kr. 1000.Studenter
: kr. 1400.Junior
: kr. 1100.Knøtt
: kr. 600.Passive
: kr. 700.Familiemedlemskap
: kr. 3600.Spillerett
: kr. 2600.Årsgreenfee
: kr. 2700.(for medlemmer av andre klubber)
Det er nå mulig å dele opp kontingent og spillerett i månedlige innbetalinger med autogiro.
Juniorer, studenter og knøtter kan spille fritt på
banen, mens hoved- / bi-medlemmer må betale
kr. 250.- for hele dagen og kr.150.- for 9 hull i greenfee.
Hoved- / bi-medlemmer kan betale spilleravgift
på kr. 2600.- for å spille ”gratis” på banen hele
sesongen.
Denne avgiften kan også betales ved at man oppnår samlet kr. 2600,- ved å samle greenfee
gjennom sesongen. Spør etter kort i proshopen
for å skrive opp alle rundene du spiller på banen.
Når dette er oppnådd, kan man få et spillerettsmerke hos Robin i proshopen for å spille ”gratis”
resten av sesongen. Alle som har betalt kontingenten og spilleretten må hente et klistermerke i
proshop som skal limes på baksiden av medlemstaggen og bæres godt synelig når man er på banen. Det vil i år bli enda mer 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.

Greenfee
Greenfeen blir som i fjor.
Gjester:
For hele dagen: Voksne kr.300.- Junior kr. 150.For 9-hull: Voksne kr. 200,- Junior kr. 100.Medlemmer uten spillerett:
For hele dagen: Voksne kr.250.For 9-hull: Voksne kr. 150,-

Fellestrening
PRO Robin Pettersson tilbyr: ”Bli med på et
morsomt og variert treningsopplegg og la meg
hjelpe deg med å utvikle golfspillet ditt. Det vil
være flere treninger hver uke som du kan registrere deg på, når det måtte passe deg.
I utgangspunktet blir det treninger tirsdag og
torsdag kl. 19-20. Pris for hele sesongen er kun
kr. 2000,-

Bli medlem av Mandal Golfklubb du også!

Rolf Gunnar
Hovstøl,
Mandal
Jeg begynte å spille
for fire- fem år siden.
Og trives veldig godt
med det. For meg så
er det en veldig sosial sport, samtidig
som jeg kommer
rundt og får beveget
meg. Jeg er jo i en
alder hvor jeg lett
legger på meg noen
kilo, så da er det viktig å holde seg i bevegelse.
Det som er veldig
positivt med Mandal
Golfklubb er at man
alltid treffer folk der
oppe, og blir godt
tatt i mot.
For meg som tildigere fotballspiller, så
er selvsagt det å
konkurrere mot andre en del av moroa,
og noe som trigger
meg til å fortsette videre.
Det er plass til alle
her, og klubben prøver å ta vare på nye
medlemmer. Jeg
anbefaler virkelig
flere å bli med!

Tove Egeli,
Lyngdal

Raymond Birkeland,
Søgne

Robin Pettersson,
Mandal

Sturla Ertzeid,
Søgne

Wenche Homestad,
Vetås, Lindesnes

Mikkel Møller
Schou, Mandal

Geir Johannessen,
Lindesnes

Trond Jaabæk,
Mandal

- Jeg begynte å
spille i 2003. Tidligere var jeg i
Kvinesdal, men
synes at klubben i
Mandal er helt fantastisk. Det er plass
til alle her, og klubben prøver virkelig å
ta vare på nye medlemmer.
Her får man beskjed
at man gjerne kan
spille sammen med
noen, fremfor å gå
aleine. Vi er en
gjeng fra Lyngdal
som kjører sammen,
og jeg anbefaler virkelig flere å bli med.
På turneringene vi
har så blir man godt
kjent med folk.
Golf som hobby er
en veldig sunn, god
og sosial hobby. Og
prismessig kan man
sammenligne det
med å trene på helsestudio.

- Jeg ble medlem for
ni år siden da jeg ble
pensjonist . Etter det
har vi nesten bodd
der borte. For min
del finnes det ikke
noe bedre.
Det er en veldig
sosial sport. For oss
eldre er det en seniorgruppe som reiser
på turer sammen. I
år går turen til
Løgstør i Danmark.
Selv om kona mi
ikke spiller, så er
hun også med til
Mandal og på turer.
Hun liker også den
sosiale delen av
sporten, og i Mandal
treffer en alltid hyggelige mennesker,
som en kan prate
eller spille med.
Banen er spennende, og den er
gøy å spille på.

Robin er fra Skåne i
Sverige og har i vår
begynt som PRO i
Mandal
-Mandal Golfklubb er
en liten og koselig
klubb, og jeg tror det
er enkelt å bli en i
gjengen her.
Banen er veldig gøy
og utfordrende for
alle golfere.
Her finnes ikke noe
stress. Her kan en
slappe av i klubbhuset eller spille en
runde. Du trenger
aldri å bestille tid en
gang.
Vi har en komplett
shop der vi fokuserer på å få utstyret
tilpassen hver enkelt
spiller. Og: Vi har
Sørlandets beste vafler i kafeteriaen!

-Jeg ble bitt av basillen veldig fort, da jeg
først begynte med
golf. Det var kamerater som dro meg
inn i golfmiljøet. Jeg
har alltid hatt lyst til
å begynne, men det
tok tydeligvis litt tid
før jeg kom meg i
gang. Jeg forsøkte
meg først i Kristiansandsområdet, men
det var ingen tvil
hvor jeg likte best å
spille etter jeg prøvde meg i Mandal.
Totaltilbudet med
både mennesker og
banen følte jeg var
bedre i Mandal, og
jeg har egentlig bare
spilt her og i
Kristiansand.

- Jeg trives veldig
godt i Mandal
Golfklubb. Det er en
flott gjeng som består av mange hyggelige og veldig sosiale folk. Jeg spiller
sammen med mannen min Rune.
Det er forskjellige
folk som spiller, og
man blir hele tiden
kjent med flere. Jeg
har vært mye med
på damedagene- det
er veldig hyggelig.
Jeg tok grønt kort
kurset i 2010, så
2011 er den første
sesongen jeg har
spilt
ordentlig.

Mikkel er fra
Danmark og er Head
Greenkeeper på
banen.
Å spille golf innebærer at en får mosjon i
frisk luft. Det er veldig sosialt og det er
spennende å spille
på en utfordrende
bane. Er du lei av en
ellers stressende tilværelse, er det å
spille golf, en god
avkobling. Vi har
lang sesong på
grunn av klimaet
vårt. Og selvfølgelig
prima baneforhold til
enhver tid...!

-Golfklubben er fantastisk trivelig, folkelig og inkluderende.
Om jeg står der
oppe aleine og venter på noen, så er
det alltid noen som
spør om jeg skal
være med dem å
spille.
Til å være en bane
som har vært dugnadsbane, så er den
utrolig bra. Den er
lite tilgivende, og
man skal være god
til å slå rett. Det er
ikke som den "fremog-tilbake" banen
jeg begynte på på
Sola/Sandnes.
Jeg regner med at
jeg blir minst like aktiv i år som i fjor, for
nå er det flere av de
jeg kjenner som
også spiller.

-Jeg har spilt i rundt
sju år, og kan vel si
at jeg er blitt bitt
skikkelig av basillen.
Sesongen for meg
går fra april til august, da passer det
best både værmessig, men også i forhold til andre sesongaktiviteter jeg
holder på med.
Som golfklubb så
har MGK fått til veldig mye bra, med
knappe ressurser.
Klubben har en
bredde som gjør at
alt fra barn til pensjonister kan trives
der. Både de som vil
slenge litt rundt, og
de som vil lære noe
av pro'en har et godt
tilbud. Jeg går ofte
sammen med min
datter, som spiller i
Knøttegolfen.
Spekteret er stort.
Banen er veldig krevende, jeg blir aldri
lei av den uansett
hvor mye jeg spiller.
Et feilslag her blir
man straffet for. Jeg
har spilt i både
Danmark og Spania,
og de parkbanene
de har der, kan ikke
sammenlignes. Der
finner man alltid ballen igjen.
For nye som prøver
denne sporten vil jeg
si at det kan være ei
lita kneik å komme
over helt i begynnelsen. Men når slagene først sitter, så
er dette utrolig morsomt og sosialt.

Mandal Golfklubb har ca. 600 medlemmer fra mange kommuner.
Vi har spurt noen av medlemmene fra Mandal og nabokommunene
om hvorfor de spiller golf og hvordan de trives i Mandal Golfklubb.
Kanskje du også får lyst til å prøvespille i golfklubben?
Ta kontakt med golfklubben (du finner adresser på side 2) eller møt
opp og se hvordan vi har det. Du er velkommen!!
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Einar Skårdal,
Lyngdal

Tekstmateriale: Jonas Leyre Amstrup
Bakgrunnsfoto: Oddbjørn Eikestøl

Golfbanen er en koselig bane å spille
på og meget utfordrende. Miljøet i
klubben er helt utrolig bra. Dersom du
stårt aleine her, så
blir du alltid spurt
med på en "flight".
Jeg tror det er
mange klubber som
sliter litt med å få til
et slikt miljø.
Vi er mange fra
Lyngdal som spiller i
Mandal. Det er vanskelig å si nei når
noen spør om å bli
med til Mandal. Jeg
spiller vanligvis to
ganger hver uke i
sesongen, noen
ganger blir det vesentlig flere ...

Johan Kvelland,
Mandal
Johan er styreformann i Mandal
Golfklubb.
- Vi har et godt og
inkluderende miljø.
Banen er utfordrende og vi får utrolig mange og gode
tilbakemeldinger fra
greenfeespillere.
Klubben har et flott
klubbhus og en nydelig beliggenhet.
Vit at du er velkommen til å bli medlem
av Mandal
Golfklubb!
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Golfbanen i utrolig god stand
andre banene på Sørlandet, dermed har vi også hatt atskillig flere
greenfeespillere enn på mange år.

-Jeg kan nesten ikke huske at golfbanen på Valle gård har vært i så
god forfatning på denne tiden av
året, i hovedsak takket være en
mild vinter og en usannsynlig varm
og fin vår i mars måned.
Det er en jublende glad leder i banekomiteen, Svein Arne Baardsen,
som med stolthet i blikket kan se
ut over de mange, fine kortklipte
og irrgrønne greenene.

Svein Arne Baardsen

Mens vi i fjor slet med en tøff vinter
og mye skader både på fairways
og greener, finnes det nesten ikke
noe skade på banen i år. Og med

den våren vi har hatt, med temperaturer periodevis over 20 grader,
ligger vi svært godt an. Banen vår
ble også åpnet noen uker før de

-Vi har hatt vår tradisjonelle vårdugnad, to helger pluss fire kvelder, og med bra oppslutning.
Faktisk var vi opp i 20 dugnadsarbeidere en lørdag i mars. I tillegg
har vi som kjent folk som er ansvarlig for de forskjellige hullene,
bortsett fra hull tre. Så hvis noen
kunne tenke seg å være ansvarlig
for hull tre, ville det være kjempefint. Dessuten trenger vi nok også
flere folk som kan hjelpe til på
noen av de andre hullene.

Damegruppa har i fellesskap tatt
utfordringen med å stelle alle
blomsterbed på banen. Vi trenger
fremdeles noen som kan hjelpe til
med klipping, så hvis noen kunne
tenke seg å hjelpe til her, er det
bare å ta kontakt med Mikkel.
Vi har ingen større utbedringsarbeider på gang i år, bortsett fra å
gjøre den gamle drivingrangen om
til nærspillområde. Dette håper vi
skal være klart på forsommeren,
forteller en optimistisk banekomiteformann Svein Arne Baardsen.
Tekst: Clarence Haugdal
Foto: Bjørn Bakke

Regelendringer i golf
2012 - 2015
Ja, i år er vi så heldige at vi kan
kose oss med nye regelbøker.
Endringene er ikke mange, men er
allikevel ganske vesentlige. Her kan
du lese om de viktigste endringene,
flere er forklart i regelboka.
Definisjonen av å adressere ballen
er endret slik at en spiller har adressert ballen enkelt ved grunning av
køllen rett foran eller bak ballen,
uavhengig om han har inntatt sin
slagstilling eller ikke, og dermed faller også kravet til å adressere ballen
i et hinder ut av definisjonen.
Regel 1-2. Påvirke en balls bevegelse eller endre fysiske forhold.
”En spiller må ikke foreta noen handling med den hensikt å påvirke bevegelsen til en ball i spill eller endre fysiske forhold med den hensikt å påvirke spillet av et hull.”
Uttrykket ”en ball i spill” inkluderer
også medkonkurrenters ball.
Regel 6-3a. Starttid
I turneringsreglementene har det tidlige stått at for sent oppmøte til start
innenfor 5 minutter etter starttiden,

skulle erstattes med 2 straffeslag i
slagspill og tap av første hull i
matchspill i stedet for diskvalifikasjon. Dette er nå tatt inn i regel 6-3
og gjelder alle turneringer.
Regel 13-4 Ball i hinder; Forbudte
handlinger
Unntak 2 til regel 13-4 er endret til å
tillate en spiller å jevne ut sand eller
jord i et hinder til enhver tid, inkludert
før spill fra det hinderet, forutsatt at
dette er med den klare hensikt å vise
omsorg for banen.
Regel 18-2b. Ball flytter seg etter
adressering
Et nytt unntak er tilført som frigjør
spilleren for straff hvis ballen flytter
seg etter at den har blitt adressert.
For eksempel hvis et vindkast flytter
ballen etter at den er adressert er
det ingen straff og ballen må spilles
fra sin nye posisjon.
Tillegg IV
Et nytt tillegg er lagt til for å beskrive
generelle forskrifter for design av
hjelpemidler og annet utstyr, som
pegger, hansker og avstandsmålere.

Litt om endringer i handicapsystemet.
Nå følges EGA (European Golf
Association) hcp-system som er felles for fastlands Europa. Dette medfører få endringer for oss.
Tidligere CSA er (Competition
Stableford Adjustment) erstattes av
CBA (Computed Buffer Adjustment)
som justerer buffersonene etter en
turnering basert på resultatene og
avvik mot forventet resultat som
skyldes vær og vind. Beregnes automatisk i Golfbox.
Klubbhcp beholdes som før men får
nye klubbspillehcp (mottatte slag).
Hcp justeres som før men grensa for
max 2,0 i oppjustering forsvinner og
det er nå ingen grense for årlig tillegg i hcp.
Skal en selskapsrunde være hcp-tellende må dette varsles til markør før
start av runden.
Banelengden skal være innenfor
max +/- 100 meter for en 18 hulls
bane og max +/- 50 meter for en 9
hulls bane. Utslagene kan være max
+/- 10 meter fra avstandsmerkene.

Marnaveien 28 B, 4517 Mandal
Tlf. 38 26 23 91 - Faks 38 26 54 34
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Endring av lokale regler 2012
Turneringskomiteen har besiktiget
banemerking og har gjort følgende
‘endringer i de lokale reglene:
OB mellom gult og rødt utslag på
hull nr. 8 mot fairway hull nr. 6 er
fjernet. Denne er ikke lenger ansett
som nødvendig.
Merker etter rennende vann i bunkere gir fri dropp etter regel 25-1.
Det må droppes i bunkeren uten
straff. Eller med straff på ett slag
utenfor bunkeren, mens man holder
punktet hvor ballen lå, direkte
mellom hullet og punktet hvor ballen
skal droppes. Det er ingen grense
for hvor langt bak bunkeren ballen
kan droppes.
Øvrige lokale regler er fortsatt gyldige. Det kommer oppslag i klubbhuset og ved start med de samlede reglene.
Lykke til med en ny sesong og
oppdater deg på reglene.
Tekst: Egil. Svenneby

Robin overtar som PRO etter Jarle
-Jeg gleder meg virkelig til å ta fatt. I tidligere jobber har jeg alltid hatt noen å forholde meg til. Nå har jeg mulighet til å utvikle
mine egne teorier om hvordan bli en best mulig golfspiller. Og det håper jeg vi sammen
skal lykkes med.
Det er Robin Pettersson (28), ny pro i Mandal
Golfklubb, som forteller dette. Han overtar som
kjent som pro etter at Jarle Liland sluttet ved
nyttår. Han ankom Mandal 24. mars og når dette
leses er han i full gang, med ansvar både som
pro, for proshop og kafeteria.
Robin er ekte skåning. Kommer fra Wittsjö og
har tatt hele sin treårige proutdannelse i Sverige.
Han har jobbet som pro i totalt seks år i både
Sverige og Norge. I Norge har han jobbet i ett år
i Skien og to år Arendal.
-Hovedårsaken til at jeg hadde lyst til å prøve
meg i Mandal er nok først og fremst at jeg her
føler å ha større utfordringer. Jeg har mer frie
hender her til å kjøre et opplegg jeg tror på. Jeg
former golfutdannelsen på min måte.
Jeg skal selvfølgelig stå til disposisjon for alle
medlemmer i klubben, men utdannelse av knøtter og juniorspillere vil få prioritet. Jeg håper at
vi sammen skal finne et opplegg som gjør at vi
får tak i mange knøttespillere.
Det er som oftest forskjell på hva gutter og hva
jenter prioriterer når de skal lære seg å spille
golf, og jeg tror det er viktig at alle får oppmerksomhet, at alle føler seg velkommen. Man
kan ha mye moro av golf i alle aldersgrupper,
men hvis man satser på å bli veldig flink, hjelper det å begynne tidlig, gjerne i seksårsalderen.
Robin har også planer om å invitere interesserte
til gratis golfdager, det vil si at det først vil bli
gitt instruksjon på drivingrangen før spillerne

men jeg har allerede registrert en fantastisk god
stemning og et veldig godt miljø i klubben. Og i
en såpass liten klubb som dette, der nesten alle
kjenner alle, er også dette svært viktig.
Robin har vært aktiv golfspiller gjennom flere år
og spilte den svenske pro-touren i 2007-2008.
Nivået var høyt og det var mer enn vanskelig å
hevde seg helt i teten, men kjempeartig bare å
delta. Noe spill for Mandal Golfklubb blir det
dessverre ikke. Han vet heller ikke hvor mye tid
han får til å trene, men i tillegg finnes det regler
som ikke gir ham som svenske anledning til å
spille for eksempel lag-NM. Og det er jo litt
synd.

Robin Pettersson

blir tatt med på selve banen. -Det er mange som
sier at man ikke liker golf, uten selv å ha forsøkt. Her inviterer jeg altså alle til selv å lære
litt om golfen, slik at de på selvstendig grunnlag
kan finne ut om sporten er noe for den enkelte.
Robin vil også starte opp egne treningskvelder
flere ganger pr uke, med ulikt tema på hver treningskveld. Man behøver ikke være med på alle
treningene, bare stikke innom de temaene man
mener å størst behov for å lære mer om.
-Så langt (30.03) har jeg rukket å spille banen
en gang, og det var ingen enkel bane. Det er
mange utfordringer, det er kupert og banen er
smal, så her skal man ha en god dag for å oppnå
en god poengsum. Men banen ligger jo aldeles
praktfullt til like ved fjorden, - og utsikten fra
klubbhuset er jo bare fantastisk.
Det er jo ikke mange dagene jeg har vært her,

-Jeg kommer ikke til å gjøre de store endringene
i proshopen. Vi fortsetter med Wilson, de kommer med mange gode tilbud i år. Og jeg satser
steinhardt på at utstyret jeg selger skal være tilpasset spilleren. Det vil være mulig å booke kølletilpasning gjennom hele sesongen. Det skal
ikke være slik at det er spilleren som må tilpasse
seg utstyret.
Jeg kommer også i stor grad til å ha mange forskjellige typer demokøller som folk kan prøve
på drivingrangen. Jeg vil også legge mye arbeid
i å finne golfsko som passeren til spilleren.
Skoen skal ikke bare ha rett størrelse, men den
skal også passe til hele foten. Vi kommer også
til å ta inn mye fint golftøy, både med tanke på
varme sommerdager og sure høstdager.
Tekst: Clarence Haugdal
Foto: Oddbjørn Eikestøl

Bli med i knøtte- eller junioravdelingen!
I Mandal Golfklubb synes vi det er
veldig viktig med barn og unge,
det er jo de som er framtiden i
klubben!
Alle knøtter og juniorer som er
medlemmer av klubben har mulighet til å trene i gruppe sammen
med klubbens pro (profesjonell
trener) i hele sesongen. Uansett
om tanken er å bli ”best i verden”
eller om det bare er for å spille
golf for moro og være sammen
med venner. Det finns forutsetninger for alle til å utvikles og trives i Mandal Golfklubb.
Knøtter og junior som er med på
treningene trenger ikke å ta ”Veien
til golf” (tidligere grønt kort), kurset er inkludert i knøtte/juniortreningen .
Vi ønsker gjerne at de som ikke
tidligere har prøvd golf, men er

nysgjerrig på å prøve vil komme.
En kan komme og bli med på
treningene 3 ganger før en bestemmer seg for å bli medlem eller
ikke.
Mandal Golfklubbs junior/knøtteavdeling jobber mot noen viktige
verdier:
- Glede
- Fellesskap
- Respekt
Gjennom disse verdiene lærer vi
oss alle slagene i golfen slik som
driver, jernslag, chip, bunkerslag
og putting. Vi har morsomme konkurranser og utvikler tekniske og
motoriske ferdigheter hele tiden.
Golf er en veldig utviklende sport
for et ungt menneske, her lærer
man seg golfvett , etikette og også
det å ta ansvar.
Velkommen til å prøve hva golf er!
Arkivfoto: Mandal golfklubb
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Turneringsprogram 2012

Terminliste 2012 • Mandal golfklubb

Alle turneringer spilles i henhold til
Golfreglene, NGFs lover og bestemmelser og lokale regler.

8

VALLERØFFEN NR 1 / 2010

Turneringskomiteen forbeholder seg
retten til å endre programmet.
De fleste turneringer vil i år starte kl.
10.00. Som i fjor må vi i turneringer
med shot-gun start begrense antall spillere til 52. Spilleren skal være registrert
senest 30 min før start. For sent fremmøte for registrering medfører startforbud. Eventuelle reserver fra påmeldingslisten får da spille. Orientering før
start ved shot-gun start kl. 09.40.
Ved registrering må gyldig golfkort vises. Ikke gyldige kort medfører startforbud. Dette gjelder alle turneringer.
Fravær fra påmeldt turnering uten akseptabel grunn eller ikke meldt fra før
påmeldingsfristen går ut, vil gi straff i
form av turneringskarantene på første
etterfølgende turnering.
Startkontingenten for turneringer over
18 hull blir for det meste: kr. 200,- for
voksne og kr. 50,- for juniorer. Ca. en
fjerdedel av de startende i hver klasse
premieres. Det gjøres spesielt oppmerksom på at medlemmer fra andre klubber
og våre egne medlemmer som ikke har
betalt for spillerett, skal i tillegg betale
greenfee. Dersom ikke annet er nevnt,
spiller herrer fra gult og damer fra rødt
utslag. Alle spillere med over 36 i hcp
spiller på handicap 36.
Turneringer i parentes på terminlista
spilles ikke på Valle Gård. Vi oppfordrer alle til å bestrebe seg på å holde
god spillehastighet. Det er en gruppes
ansvar å holde følge med gruppen
foran. Hvis den ligger et helt hull etter
og sinker gruppen bak, bør den invitere
gruppen bak til å gå igjennom. Dette
gjelder alle turneringer. Plukk opp ballen dersom du ikke kan få poeng på hullet. Det vil komme oppslag om bestemmelser ved spill på bane Turneringsbestemmelser for den enkelte konkurranse vil komme som oppslag og vil bli
utdelt/opplyst om før start.

Damegolf hver tirsdag med eget
opplegg. Fra kl. 18.00 til 20.00 (17.00
til 19.00) har damene ”fortrinnsrett” på
banen. (Greenfee spillere (ikke klubbmedlemmer) har alltid fortrinnsrett).
Seniorgolf hver torsdag hele sesongen med eget opplegg. Start kl.
10.00 (Greenfee spillere (ikke klubbmedlemmer) har alltid fortrinnsrett).

BerryAlloc`s Onsdagstour spilles hver onsdag fom. 9. mai tom. 26.
september (ingen onsdagsturnering i
juli).Det spilles 9 hull Stableford.
Det er mulig å spille til sammen 17.turneringer, hvorav de 9 beste teller i
sammendraget.
Det spilles i 2 klasser:
Damer / herrer med hcp 18,4 eller mindre spiller slagspill. (Nettoscore)
Damer / herrer med hcp 18,5 og over
spiller Stableford. Alle fortsetter ut sesongen i den klassen de startet i.

Startkontingent pr. turnering er kr. 50,(må være betalt før start), men deltakelse for hele sesongen kan betales med
kr. 500,- som en engangssum.
Gobex-kort skal brukes som scorekort.
Det blir to starttider med shotgunstart
hver onsdag. Første start kl. 10.00 og
andre start kl. 18.00. f.o.m. onsdag
5.september start kl. 17.00. Påmelding
på lister kan skje frem til 30 minutter
før start.
Det vil bli premieutdeling for den beste
poengsummen uansett klasse fra forrige
onsdag og nærmest pinnen foran turneringen. Premiering sammenlagt for sesongen vil bli foretatt i eget medlemsmøte medio oktober. Premiering til 1/4
av de beste i hver klasse som har spilt
minst 9 runder.
Sponsor: BarryAlloc, Lyngdal

Firma Cup spilles fra 21.mai, seriespillet skal være ferdig spilt til 19.august kl. 21.00. Cup- spillet begynner 21.
august og skal være ferdig med finale
før 21.oktober kl.18.00.
Arrangeres over 9 hull Scramble, duell.
Startkontingenten: kr. 500,- pr.lag.
Tirsdag 1. mai:
Lindesnes-Vårsleppet.
Shotgun start kl. 10.00. Registrering før
kl.09.30. Maks 52 spillere. Spilleform:
18 hull Stableford.
Startkontingent: senior kr. 200,-, junior
kr. 50,-. Klasser: damer og herrer.
Premieringen til minst 1/4 av de beste i
hver klasse.
Sponsor: Lindesnes Avis.

Lørdag 5. mai:
Kvalifisering til Nordea Pairs
Shotgun start kl. 10.00. Registrering før
kl. 09.30. Spilleform: 18 hull Fourball
Stableford med 9/10 spillehandicap.
Startkontingent senior kr.200,-, jr. kr.
50,-. Nordea premierer vinnerparet.
Lokal premiering til minst1/4 av deltaker parene. Herrer spiller fra gult utslagsted og damer spiller fra rødt utslagsted. En klasse. Parene kan være
mixed. Gyldig golfkort for 2012 må
fremvises før start. Ingen unntak fra
denne bestemmelsen kan godtas. En av
spillerne i paret kan være junior (fylle
13 år eller mer i 2012). Vinnerparet er
kvalifisert til delfinale i turneringsområde Sør-Vestlandet. Herfra er de fem beste parene kvalifisert til Norgesfinalen.
Sponsor: Nordea

Lørdag 12. mai:
Flaggturneringen - Lyngdal
Open.
Ordinær start kl.12.00. Registrering
senest 30 minutter før start Spilleform:
Flaggturnering.
Startkontingent: senior kr.200,-, junior
kr.50,-. Klasser: damer og herrer.
Premieringen til minst 1/4 av de beste.
Sponsor: Sire Skraphandel A/S,
Lyngdal

Søndag 20. mai: Klubbkamp
Mandal - Kvinesdal
Shotgun start kl. 10.00. Registrering før
kl.09.30. Spilleform: 18 hull Stableford.
24 deltaker fra hver klubb, de ti beste
fra hver klubb teller i sammendraget.
Startkontingent: Senior kr. 200,-. Jr. kr.
50,-.

Søndag 3. juni:
SR-bank Scramble
Shotgun start kl. 10.00. Registrering senest 09.30. Maks 13 lag. Spilleform 18
hull Scramble. Fire spillere på hvert lag.
Startkontingent: Senior kr. 150,-.
Jr. kr. 50,-.
Premiering til minst 1/4 av de beste lag.
Sponsor: SR-Bank

Agder Tour ( junior)?
Lørdag 16. juni:
Pink Cup – Wilson Tour
Første shotgun start kl. 13.00.
Registrering senest 30 minutter før start
Spilleform: Scramble. 18 hull + lengste
drive hull 6 og nærmest flagg på hull 2.
Startkontingent kr. 200,- pr. stk.
Premieutdeling under kveldsarrangement. (Spillere kan delta i turneringen
uavhengig av deltakelse på kveldsarrangementet og ”vice versa”).
All inntekt går til Kreftforeningen
Sponsor: Wilson

Søndag 3. august:
Kjettingen Open
Shotgun start kl. 10.00. Registrering før
kl.09.30. Maks 52 spiller.
Spilleform: 18 hull Stableford, + lengst
drive hull 9, nærmest flagget hull 1.
Startkontingent: senior kr.200,-,
jr. kr. 50,-.
Nøsted Kjetting AS sponser
premieringen til minst 1/4 av de beste i
hver klasse.
Sponsor: Nøsted Kjetting AS

Lørdag 16. august: Rema 1000 Best Married Lovers
Shotgun-start kl. 13.00. Registrering før
kl.12.30. Spilleform: 18 hull
greensome.
Hcp 1/2 av partnernes sammenlagte
spillehandicap.
Startkontingent kr. 300,- pr. par.
Premieutdeling under arrangement om
kvelden.
Sponsor: Rema 1000.

Lørdag 25. og søndag
26. august: Klubbmesterskap
Ordinær start med eventuell pause etter
9 hull. Første start kl. 09.00.
Registrering senest 30 min før start.
Spilleform: 18 hull slagspill lørdag.
Alle går videre til 18 hull slagspill søndag.
Startkontingent: senior kr.200,-, jr. kr.
50,-. Damer spiller fra rødt utslagsted,
herrer fra gult utslagsted. Klasse junior
(damer eller herrer) til og med fylte 19

år. Klasse damer: fra fylte 20 til og med
fylte 49 år. Klasse senior damer: fra fylte 50 til og med fylte 59 år. Klasse eldre
senior damer: fra fylte 60 år. Klasse
herrer: fra fylte 20 til og med fylte 54
år. Klasse senior herrer: fra fylte 55 til
og med fylte 64 år. Klasse eldre senior
herre: fra fylte 65 år. Angitt alder gjelder for hele det kalenderåret spilleren
fyller år.
Premieringen til minst1/4 av de beste
seniorene i hver klasse og 1/3 av juniorene.

Søndag 9. september:
Bykamp Kristiansand-Mandal
(Spilles i Kristiansand)

Søndag 16. september:
KM - fourball
Ordinær start kl. 10.00. Registrering før
kl. 09.30.
Spilleform: 18 hull Fourball Stableford
med 1/4 spillehandicap. Startkontingent
senior kr.200,-, jr. kr. 50,-. Herrer spiller
fra gult utslagsted og damer spiller fra
rødt utslagsted. En klasse.
Premiering til minst 1/4 av deltaker
parene.

Søndag 7. oktober: Neglebiteren
Shotgun-start kl. 10.00. Registrering før
kl.09.30. Maks 52 spillere. Spilleform
18 hull Stableford. Startkontingent :
Senior kr. 200,-. Jr. kr. 50,-.
Klasser: damer og herrer.
Premieringen til minst 1/4 av de beste i
hver klasse.

Sweco Mec Match Play 2012:
1. Runde: 14. .mai – 10.juni,
2. Runde: 11. juni – 1. juli,
3. Runde: 2. Juli – 12. august,
4. Runde: 13. august-2. september
5. Runde: 6. september – 17. September
Dame og herreklasse. Startkontingent
kr. 200,-. Startkontingent må være
betalt innen trekningen kl. 21.00 onsdag
9. mai, ellers anses personen som ikke
påmeldt. Matchene settes opp etter
loddtrekning. Hcp-justering: 1/4 av
spille hcp.
Matchene skal spilles innen de angitte
datoene for hver runde. Begge spillerne
har samme kontaktansvar. Blir spillerne
ikke enige om spilletid, skal matchen
spilles kl. 18.00 siste dag i perioden.
Hvis ingen møter diskvalifiseres begge
spillerne. Hvis en møter alene går spilleren videre på walk-over. Hvis en spiller på forhånd vet at hun/han ikke har
anledning til å spille, skal hun/han
underrette sin motspiller. Motspilleren
går videre på walk-over og dette SKAL
føres på spilletablået før tidsfristen har
utløpt for å ha gyldighet.
Det er vanlig i match play at taperen
fører resultatet i spillertablået.
Premieringen til minst 1/4 av de beste i
hver klasse.
Sponsor: Sweco, Mandal
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Hudpleie
Hårfjerning
Elektrolyse
Make Up
Massasje
Manikyr
Pedikyr

Hudpleier Miriam B. Hestad
Rådhusveien 1, 4520 Lindesnes Tlf. 951 68 059

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
Tor - fredag
Lørdag kun etter avtale

09.00 - 16.00
09.00 - 19.00
09.00 - 14.00

Spangereidveien 4, 4520 Sør-Audnedal - Telefon 38 25 83 30 • Faks 38 25 83 41
E-post: post@ruud-regnskap.no
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Damegruppa i Mandal Golfklubb
Hver tirsdag i månedene mai, juni, august og september samles vi på
damedag og spiller fra kl. 18.00 til 20.00.
Startskuddet for årets sesong er på selveste frigjøringsdagen tirsdag 8.
mai hvor vi ønsker alle damer velkommen! Møt opp kl. 1700 for informasjon om årets sesong. Ikke nøl med å stille opp, og er du ny skal vi
passe på at du skal føle deg velkommen.

Hvert år treffer vi også damene fra våre gode naboklubber Bjaavann
GK og Kristiansand GK. De besøker oss og vi besøker dem. Da arrangeres det singleturnering i 2 grupper – de med «grønt kort» og de med
etablert hcp. Mange nye kan kanskje synes det er skummelt å stille opp
her, men da er det viktig at vi påser at nye får spille sammen med minst
en person hun kjenner.
Programmet for sesongen 2012 ser slik ut:

Styret i damegruppa for sesongen 2012 består av følgende:
Turid Røksland (leder)
Reidun Ramfjord
Bjørg Brandsvoll
Mirjam Slot Ramsøy

416 42 774
456 08 602
911 22 517
990 17 656

turid.roksland@worksoft.no
jramfjo@broadpark.no
bbrandsvoll@gmail.com
mirjamsr74@gmail.com

Bli med i seniorgruppa i golfklubben!!
Velkommen til ny golfsesong!
Torsdag 3. mai starter vi opp igjen til en
aktiv og hyggelig sesong i seniorgruppa!
Vi slår ut klokka 10.00, så du må være på
klubbhuset i litt god tid, da vi skal registrere
og sette opp flighter. Vi spiller hver torsdag
i sesongen med unntak av torsdager i juli.
Startkontingent er fortsatt 20 kroner
Premier, trekning av dagens lotteri og
hyggelig samvær i klubbhuset etterpå med
golfvafler og kaffe.

Vi representerer en humørfylt og helsprø gjeng med damer i alle aldre i
Mandal Golfklubb og har det utrolig gøy og koselig når vi treffes.

Vi satser på varierende spilleformer og
konkurranse om å komme nærmest hull og
lengste drive. Premier til dem som utmerker seg!
Ved sesongslutt blir det også premier til de
som har deltatt i flest seniorturneringer i
løpet av sesongen.

Foto: Oddbjørn Eikestøl

Foran start på seniorgolf en torsdag i juni 2011

På dager hvor det står «PÅMELDING» må man melde seg på arrangementet i forkant av turneringen (ofte senest innen søndagen før) enten
på Golfbox eller på ei påmeldingsliste på tavla i klubbhuset.

Arkivbilde fra 2008 fra et arrangement med temaet «kostymegolf» med f.v.
Aud Helland Olsen, Mia Spang, Anne Rita Meberg og Randi Håland
Due

På damedagene spiller vi enten uformelle runder, singleturneringer eller
lagscramble – og er det turnering – ja da får de beste premier. Vi streber
hele tiden etter et variert program som skal passe for alle. Damegruppa
består av damer som har spilt i flere år og til helt ferske spillere, og
sammen utfyller vi hverandre og lærer av hverandre. På damedagene
prøver vi å lære spilleregler og følger dem så godt som vi bare kan. Vi
lærer alle hele tiden. Det som er så fint med regler og slikt, er at vi kan
spørre hverandre til råds hele tiden.

Tradisjonen tro arrangeres det også i år tur til Kragerø. Helgen 31/8 –
2/9 skal vi bo på Quality Spa & Resort Golf og spille på en av Norges
fineste golfbaner. Her blir det mye moro – både på det sosiale og
sportslige plan. Frist for påmelding til denne turen er satt til 12. juni.
Trenger du mer info om turen – ta kontakt eller møt opp på første damedag 8/5 kl. 17.00.
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Danmark 7.-9. august. Mer om dette
senere.
Vi ønsker nye og tidligere spillere vel møtt
til torsdagsgolfen!

Årets styringsgruppe:
Kasserer Åse Olsen,
Sekretær Svein Sivertsen,
Styremedlem Arnar Egeland,
Leder Anna Eikestøl,

909 48 804
905 11 513
917 99 803
997 11 811

Vi i damegruppa håper alltid at nye kvinnelige medlemmer skal komme
på DAMEDAGENE og ønsker nettopp DEG velkommen. Er det noe du
lurer på er det bare å ta kontakt med en av oss i styret.
Vi ønsker alle en fantastisk golfsesong
For damegruppa
Turid Røksland (leder)

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

12

Til dere som lurer på hvordan vi har det I
seniorgolfen: Møt opp, bli kjent med andre
spillere, tren deg opp til bedring av ferdigheter og plei helsa! Vi har det hyggelig og
sosialt både på banen og etter runden!
Det planlegges seniortur til Løgstør i

Doneheia, Jåbekk industriområde
Tlf. 38 26 76 00 - Faks 38 26 69 96
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Bruk oss når det gjelder:

n
n
n
n
n

Byggevarer
Trelast
Kjøkken
Garderobe
Bad m.m.

Gismerøyveien 91, 4515 Mandal
Telefon 38 27 91 91

Telefon
Mobil
Faks
e-post

14

Lokalavisen
er med
HOVEDSPONSOR

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

Returadresse:
Mandal Golfklubb
Postboks 352
4503 Mandal

Verdensgolferen fra Mandal
Carsten er så heldig å jobbe på
cruiseskipet The World.
Reiseruten blir lagt opp ett år av
gangen og varierer hvert år mellom alle verdensdelene. Hele akterskipet på dekk 12 er viet golfinteresserte hvor de kan finpusse
formen før de går ut på banen.

1
Få, om noen har spilt mer golf i
alle verdensdeler enn Carsten
Jacobsen. Legg merke til det
neste gang du ser han på banen.
Han har alltid en Golf Polo pique
skjorte eller caps med logo fra en
av de velkjente banene han har
spilt på rundt om i verden.
Han har en maritim ingeniør utdannelse fra Høgskolen i
Vestfold. Det var et valg som ble
tatt for å ha større muligheter for
en jobb på land. Hans 2 døtre,
Stacy og Thea har blitt 4 og 9 år.
De er begge ivrige på golfbanen
og hadde helst sett at pappaen
var hjemme hele tiden.

Carsten har spilt på mange av de
mest kjente golfbanene i verden,
takket være at skipet anløper så
mange havner. Dette er bare
noen av de banene han har spilt:
Plantation Course, Maui, Waialae
CC, Honolulu, Pebble Beach,
California, Scottsdale, Arizona
På Carstens 50 års dag i fjor fikk
han anledning til å spille The Old
Course på St. Andrews. Den
aller beste banen han har spilt på
er The Earth Course i Dubai som
er vertskap til finaledagen ”Race
To Dubai”. Den mest dramatiske
banen er helt klart Pinnacle Point
lokalisert i Mossel Bay, Sør
Afrika. Verdens sydligste golfbane ligger i Ushuaia på
Sydspissen av Sør Amerika,

3

5
nærmere bestemt 54.29,52 S.
breddegrad. Den har selvfølgelig
Carsten spilt på og viser fram et
sertifikat som beviser dette.
Mange av dere har sikkert lagt
merke til alle de store golfbildene
rundt om i klubbhuset og i garderoben. Dette er bilder Carsten har
bidratt med. Han har også skaffet
oss mange golfbagger med en
helt unik logo på. Disse er for
salg hvor inntekten går til å finansiere vårt nye nærspillområde.
På spørsmål om hvorfor Carsten
spiller golf sier han at det først og
fremst er gleden av å mestre den

2

4

utfordringen det er å slå et godt
golfslag, bevege seg rundt i
naturskjønne omgivelser og møte
andre mennesker med samme lidenskap.
Tekst: Jarle Liland
Foto: Privat

Fotoene
1.
2.
3.
4.
5.

Sammen med Ernie Els,
Sør-Afrika
I Dubai
Ved Pebble Beach,
California
Ved pyramidene i Egypt
Til stede under finaledagen
i US Open i 2009
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Formann
Johan Kvelland
Klubbhuset
Pro
Robin Pettersson
Head greenkeeper
Mikkel Møller Schou
Spørsmål om banen, grønt kort, medlemskap osv.:

918 66 217
382 60 031
473 46 421
477 57 976
kontakt@mandalgk.no

