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Ny sesong med flunka ny utsikt!
Våren er her og alle golfhjerter gleder seg! I denne nettutgaven av medlemsbladet vårt

(som skiftet navn fra Røffen til Golfentusiasten i 2018) kan du bl.a. lese om:

 Junior/Elite s. 2   Match-NM blir folkefest s. 3   Kjekke turneringer s. 4   Jærhuset får liv s. 6

Intervju daglig leder s. 7   Banestoff s. 9   Onsdagsslicen s. 13   Trivsel s. 14   Spille på simulator s. 15

Kjære leser/baneoversikt s. 16   Tilbud i byen s. 17   Rake bunker s. 18



om et eksempel vil jeg nevne Pia 
Eide og Ella Tønnessen som nylig
gjorde sin debut i klassen 13–15 
år på det nasjonale toppnivået

Srixon Tour. Og det er flere spillere, både
gutter og jenter, som følger hakk i hæl. På
denne måten kan vi etterhvert tette igjen
tomrommet etter spillerne som de siste
par årene har passert junioralderen på 19
år.

Treningssamlinger
Men man trenger ikke sikte seg inn mot
norgestoppen for å finne en plass i vårt
juniormiljø. Målet er at man skal ha det
kjekt med golfen, og det sosiale er viktig
når nye aktiviteter blir planlagt. For
eksempel heldags treningssamlinger. Den
første samlingen ble arrangert på vår egen
bane allerede før påske med over 20 del-
tagere. Her besto golftreningen i stor grad
av ulike leker og konkurranser som skapte

stemning og engasjement. Lunsj med
pølser i Jærhuset ble også en sikker
vinner. Treningssamlingene blir vanligvis
ledet av proene Are, Tone og Petter, og
med god støtte fra noen av våre eldre
juniorer.

Vi har også utvidet tilbudet om trening
om vinteren, slik at golf kan bli en helårs-
idrett også for de yngre spillerne. Fast
simulatortid på søndager og fysisk trening
i gymsalen på Eiganes skole har vært
veldig populært med topp stemning og
godt oppmøte.

Høydepunkt: å spille
turnering
Men høydepunktene i golf må selvsagt
være å spille turnering. De viktigste turne-
ringene for yngre spillere er som i fjor:
Junior-scramblene på utvalgte fredager
og Narvesen Tour der alle juniorer er

velkomne etter å ha fullført Veien til Golf
(VTG).

Junior-scramblene ser ut til å være godt
kjent for de fleste, og vi håper på mange
deltagere i år også.  Mange har også spilt
Narvesen Tour, men her er det plass til
mange flere. I tillegg til å være en kjekk
turnering, er det å besøke andre baner i
flott natur også en ypperlig mulighet til
en hyggelig og sosial dagstur for hele
familien. Ikke nøl med å ta kontakt med
Junior og Elitekomiteen dersom noen
ønsker mer informasjon om Narvesen Tour.
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Det sosiale er alltid viktig!
I Junior og Elitekomiteen er det alltid spennende å gå løs på en ny sesong.   Unge spillere

vokser og utvikler seg fort, og flere av de spillerne som for bare noen år siden var
minstemannn på scramblelaget, er nå etablerte golfspillere og i ferd med å danne

grunnstammen i det som etterhvert vil bli neste generasjon elitespillere.

T E K ST  TO R B J Ø R N  N Æ S S

Sammen med våre trenere
ønsker vi i Junior og Elite-

komiteen alle juniorer
velkommen til en ny sesong.

S

Bilde t.v.: Første scrambel i år.  Ellers innetrening på
Eiganes skole i vinter. Bildet nederst t.h.: Torbjørn
Næss og juniorer før scrambelen (arkivbilde )



Folkefest
T E K ST:  N I N A  T J OM S L A N D  /  I L LU ST R AS J O N :  E L L E N    J E PS O N
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Altså: vi merker av 27.–28.-29. juni til å ta med familie og venner,
og forteller til alle vi møter at dette blir topp!

NRK TV sender finalen i Match-NM lørdag 29 juni.
9 hulls-løypa er lagt slik at vi kan oppleve spenningen på
de siste tre hullene tett på ved klubbhuset: etter de
første fem hullene, 1 til 5, går løypa 17-18-10-15.

Et ekstra arrangement skjer i sentrum, hvor
SGK skal ha egen stand blant alle idrettene
som da er representert i den travle
Geoparken. - Vi gjør dette til en topp
familiedag, sier Kim Sem-Henriksen.

- Vi skal ha minigolf på plassen mellom
husene og grilling. Voksne kan prøve seg på golf-
kurs, mens hele hull 9 blir reservert barn i alle aldre
og på alle nivåer, med tee-steder fra 10 meter
foran greenen og bakover. Her skal det være
en gøyal stjernejakt også for de aller yngste.
De kan starte hvor de vil, og når de har spilt seg
i hullet, får de en stjerne – og kan starte litt
lengre bak, på neste teested, fullføre igjen,
få ny stjerne…  - Mediene blir sterkt
representert; NRK skal ha tre kamera-
team rundt på banen og den ene
TD-en som forbundet stiller med, er en
rutinert veteran med og i mediene.

Match-NM har alltid vært et lite arrangement. Nå
satser NGF stort i samarbeid med Norges Idrettsforbund
og Rogaland Idrettskrets i tillegg til vår egen klubb. 64 herrer
og 40 damer stiller på torsdagen, og semifinalene går om
morgenen før selve finalen. Siden forbundet står for det meste,
trenger vi færre frivillige til selve konkurransen denne gangen.
Men dugnadsinnsats blir det bruk for, så turneringskomiteen
vil gjerne høre fra medlemmer som kan hjelpe. Gaffel & Karaffel lager
arrangement i klubbhuset både fredag og lørdag kveld, godt mulig med konsert.

med Match-VM
Match-NM sist i juni blir en heidundrende folkefest for alle aldre, en “kom og

opplev hvor kjekt dette er og hvor gildt vi har det i SGK”. Arrangementet er en
del av NM-Veka hvor idretter som normalt ikke får mye oppmerksomhet
i media, samles for å arrangere sine norgesmesterskap. Dette skjedde

første gang i fjor, og da ble det arrangert 24 mesterskap.
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Match-NM trenger vi to startere, 
s  vi blir i hvert fall fem frivillige 
til selve turneringen. Men siden 
det er en nihulls-match, blir det

ikke snakk om innlevering av scores
underveis. Derimot skal det skje s  mye
kjekt for alle aldre at det er all grunn
til  sette av dagene 27.—29. juni, og
invitere med familie og venner.

Match er for øvrig både den opprinnelige

konkurranseformen i golf, og en spilleform

som er utfordrende og spennende på helt

andre måter. Her har klubben lange

tradisjoner i Nora Smedvigs Pokal, som

kom inn i 1961. Herrene har en tilsvarende

konkurranse. Hver runde må spilles innen

en viss tid, som er ganske romslig – så her

er det bare å melde seg på. 

- Vi trenger mange frivillige til Lag-NM,

19., 20., og 21. juli, lyder påminnelsen fra

Nina. – I ferietiden kan det være vanskelig

å få inn nok, så jeg er allerede begynt å

spørre rundt. Ellers er trekningen for siste

dag ekstremt komplisert, så da kommer

vår erfaring godt med.

Proshopens turnering hver lørdag

- I år arrangerer vi ikke Pink Cup, fordi

det var forholdsvis få deltakere og både

dame-tour og region-tour samler penger

til veldedighet.

Proshopen overtar det som het Schenken

i fjor. Nå blir det løpende turneringer hver

lørdag formiddag. - De blir uformelle, og

det er bare å melde seg på. Hele påmel-

dingsgebyret går til premier, forteller Jan

Inge Strand i proshopen. – Slike opplegg

er vanlige i Storbritannia, og vi tror dette

kan bli en populær form.

Hydrawell – også for de små

Hydrawell i august var en todagers Open

og trakk færre deltakere enn de første

årene. For det første mangler klubben vår

spillere mellom 25 og 45 år, og for det

andre har de som er, gjerne ikke mulighet

til å delta i så mange konkurranser og i

hvert fall ikke over to dager, sier Nina.

- Nå får turneringen ny form. Én dag,

lørdagen, for de voksne, pluss en junior-

turnering på fredagen. Her kan alle stille

og ha det kjekt: Hydrawell er raus med

sponsing for alle typer unge spillere, alt

fra bøtteknotter til elite. Og siden det er

Narvesen-tour i helgen, kan Hydrawell

trekke juniorer fra hele distriktet og bli

Norges største juniorturnering.

KM i takt med alle andre

En annen god nyhet er at i år skal vi spille

KM samme datoer som resten av landet.

Hittil har vi vært i utakt med alle de andre

klubbene på grunn av Oilmen’s-helgen.

I år flytter bransjen sin turnering en uke

siden det ikke er ONS-konferanse.

Tradisjonen tro går damedagene hver

mandag, med scramble den siste man-

dagen i hver måned. Dessuten arrangerer

shop-en en damekveld etter påske, slik at

vi både kan se og observere, høre om

mulighetene, og fortelle hva vi kanskje

kunne ønske i tillegg til alt det proshopen

allerede byr på.

I

Kjekke turneringer i kø
Turneringssesongen blir full og kjekk, som alltid, og med to NM-er som topper.

- Lag-NM blir det mest omfattende arrangementet for oss, sier turneringskomiteens
leder Nina Middelthon: - da trenger vi godt med frivillige. Match-NM blir kjempespennende,

men forbundet håndterer det meste. En annen nyvinning er Hydrawell i en annen form,
nå også som Norges største juniorturnering.

T E K ST:  N I N A  T J OM S L A N D  /  FOTO :  E L L E N    J E PS O N

NM Senior i 2018 var et stort løft som krevde mange frivillige, inklusive representanter fra forbundet.
SGK turneringsleder Nina Middelthon (t.v.)  og NGF-turneringsleder Eleonore Rønneberg under premieut-
delingen. Vinner Senior herrer, Øyvind Reinertsen (t.h.), holder tale og lovpriser banen og arrangementet.
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- Kjekt og sosialt å spille i turnering. SGK har et stort
utvalg å by på i sesongen 2019. Meld deg på, bli kjent
med andre spillere – og ikke minst – HA DET GØY!



ars har vært butikksjef og selger,

slik at han har erfaring med å 

betjene kunder. Restaurantbrans-

jen er ny for ham, og han ser lyst

og kreativt på oppgaven. Han skal få både

Jærhuset med “landhandelen” og klubb-

huset med restauranten til å fungere. Gaffel

& Karaffel bruker restauranten, The Wedge,

til egne selskaper, men klubben har forrang

når vi har spesielle arrangementer, som

store turneringer. Denne ordningen passer

begge parter, fordi Gaffel & Karaffel har

for lite plass i byen.

Hva med juniorene? De har fått tilbud

om et rom i 2. etasje, med utsikt rett ut på

18 og 15. Der kan de få mat og brus, og

Lars tenker også i retning av en Play-

station eller noe slikt. Det andre litt større

rommet oppe, med utsikt til uteplassen,

har et stort, rundt bord og passer til møter

og mindre selskaper. Tanken er å bruke

alt og få folk sammen. - Vi syntes alltid

det var kjedelig at det flotte Jærhuset sto

tomt, sier markedssjef i SGK, Kim Sem-

Henriksen.

7–8 bedrifter søkte om å overta da Farm-

house trakk seg, forteller Lars. Til sist sto

det mellom to. Klubben ønsket et godt

tilbud til medlemmene på daglig basis

pluss erfaring fra selskapsdrift, og Gaffel

& Karaffel har erfaring på begge felt.

- Bruksmønsteret i klubben er endret fordi

folk har mindre tid. Færre sniker seg

avgårde fra jobben litt tidligere for å spille,

slik at vi nå har stort press på banen fra

halvfem og utover. Folk vil raskest mulig

ut, og ha med noe i bagen – og 4 Kafé

skal da levere akkurat det de ønsker.

Nå får Jærhuset liv
- Vi satser på å gjøre Jærhuset til en trivelig plass hvor medlemmene kan komme tettere på

hverandre og utvide fellesskapet, sier Lars Fykse om 4 Kafé. - Vi skal ha fast åpningstid.
Vi begynner med 11–6, ser an hva folk vil ha og tilpasser etter behov. Det gjør vi også med
maten. Den blir enklere og rimeligere nå: du kan få et mindre måltid til under hundrelappen.

T E K ST:  N I N A  T J OM S L A N D  /  FOTO :  E L L E N    J E PS O N
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Den gamle baren i Jærhuset er tatt ned og erstattet av en disk med preg av en gammel landhandel. Rede til å hjelpe deg er Sánchez-Rubia Petersen.

L

Juniorrom i 2. etasje med fin utsikt.
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S
om årsregnskapet for 2018 viste,
har vi en stram økonomi i klub-
ben. Budsjettet for 2019 krever
streng kontroll med kostnadsut-
viklingen og et intenst arbeid

med å øke inntektene. Det skal vi klare.
Og våre ambisjoner er i alle fall å oppnå et
nullresultat for 2019, erklærer Frode.

- For 2019 har vi ingen store investerings-
planer. Første del av dreneringsprosjektet
som omfattet drenering på høyre side av
hull 6 samt dreneringssluker på fairway
på hull 13 ble gjennomført i fjor og funge-
rer bra. Tidlig i denne sesongen vil vi få
staket opp røret som leder vann fra bekken
som krysser fairway på hull 16 og som går
til hull 3 og renner ut i Stokkavatnet.
Undersøkelser har vist at røret er halvfullt
med jordmasser. Oppstikking vil medføre
bedre drenering av fairwayene på 16, 13
og 11.

Planer og kostnadsestimater blir utar-
beidet for ytterligere drenering av de oven-
nevnte fairwayene slik vi tidligere har
informert om. Styrets anbefaling vil bli lagt
frem for medlemmene til høsten.

Fornøyde sponsorer

Administrasjonen jobber kontinuerlig med
å få  økte inntekter fra sponsorer. Det er
en meget krevende oppgave, for sponsor-
markedet er ikke det det engang var.
Spesielt gjelder dette operatørselskapene
som både reduserer sitt engasjement og
fusjonerer med hverandre slik at to spon-
sorer blir én. Vi får stadig nye sponsorer,
men disse tar gjerne mindre pakker slik
at når én gammel sponsor går ut, må vi
gjøre flere avtaler for å dekke inn samme
beløp. Likevel, sponsorene er godt fornøyd
med det tilbudet vi har og de aller fleste
velger derfor å fortsette sine avtaler med
oss. I tillegg har vi fokus på flere støtte-

ordninger fra det offentlige og fra andre.
Arrangementet NM Matchplay blir for
eksempel støttet av NGF.

Gjerne flere unge voksne

Vi har en relativt stabil medlemsmasse
på omlag 1550 personer i øyeblikket,
omtrent tilsvarende i 2018 på samme tid.
Vi har slitt litt med at vi har få unge voksne
i aldersgruppen 22–35 år. Derfor har vi
endret årskontingenten for disse for å
bli mer attraktive. Generelt er innmel-
dingsavgiften redusert til 3000 kr. for
for at vi skal bli mer konkurransedyktige
for å få nye medlemmer.
I konkurranse om nye medlemmer teller
ikke bare innmeldingsavgift og kontin-
gent, men klubbens totale attraktivitet.
Samlet sett mener vi at vi har den beste
banen i distriktet og ellers de beste
klubbfasilitetene. Da inkluderer vi også
miljøet.

To NM i aktiv og attraktiv klubb
- Det aller viktigste for meg som fungerende daglig leder er å sikre en sunn økonomi

og samtidig utvikle klubben, sier Frode Vassbø. Han går på sesong nummer to og

har avtale med klubben ut året 2019.

T E K ST:  G E I R  H AU G  /  FOTO :  E L L E N    J E PS O N
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Forts. neste side
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Fungerende daglig leder,
Frode Vassbø (t.h.)
og SGK-markedssjef
Kim Sem-Henriksen
ønsker velkommen til
ny sesong.
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Personlig service i proshopen

Proshopen er også et område som krever
mye oppmerksomhet fra ledelsen. Den
ble utskilt som eget selskap i 2017. Det
er krevende å drive butikk, ikke minst på
grunn av konkurransen fra netthandelen.
Vi mener at en god proshop er en naturlig
del av en golfklubbs tilbud til medlem-
mene og er med på å gjøre klubben mer
attraktiv. Vi håper og tror at medlem-
mene også synes dette og gjør bruk av
denne muligheten. Det vil nok alltid være
mulig å gjøre et litt bedre kjøp på nettet,
men den personlige servicen du får, og
ikke minst hvis det må reklameres, vil gå
utenpå det du kan forvente på nettet.

La oss bruke restaurant

og kafé!

Fra og med 2019 har vi fått inn Gaffel &
Karaffel til å drive det som til nå var kjent
som Farmhouse. Det blir også en navne-
endring. Kiosken som holder til i den
gamle baren, heter 4-Kafé, og restauran-
ten er omdøpt til The Wedge. Kiosken vil
som tidligere ha påsmurt mat, men nå
også små ferdiglagede retter. Det nye
konseptet er spennende. For at det skal
bli bra, er vi selvfølgelig avhengige av at
medlemmene gjør bruk av fasilitetene,
men også konstruktiv tilbakemelding slik
at man kan gjøre endringer i utvalg,
åpningstider osv. Alle oppfordres til å stikke
innom både før og etter runden.

Hjertelig velkommen

- Jeg kunne ha sagt mye om arbeidet
med banen i forkant av sesongen,
avslutter Frode Vassbø. – Ganske kort vil
jeg likevel si at etter det jeg husker, har
banen aldri før vært så god så tidlig i
sesongen. Detaljer om arbeidet med
banen finner du på banesidene.

- Og sportslig sett blir sesongen toppet
av både NM Veka med NM i matchplay
og full TV-dekning av finalerunden, pluss
lag-NM. Dette kan du også lese mer om
i dette bladet.

- Tilslutt vil jeg bare si:
velkommen til 2019 sesongen.

Vi har gjort alt klart for at du kan
få fine opplevelser på banen og
i klubben. Og hvis du også har
forberedt deg godt, har du alle
muligheter for en fin sesong både
med eget spill og sammen med
andre.
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Jan Inge Strand i proshopen kan hjelpe deg med tilpasning av køller mm., og har ellers et
rikholdig assortement av golfutstyr å by på. Velkommen inn!

Lars Fykse ønsker velkommen til større og mindre selskaper i The Wedge og håper ellers at
mange vil  benytte seg av det “lettere” tilbudet i 4-Kafé i Jærhuset.
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vår har noen greener vært utsatt for
sopp, egentlig rester etter et angrep
i fjor høst da banen var veldig fuktig.
Hva det er som igjen vekker soppen

til live, er vanskelig å si nøyaktig, sier bane-
sjef  Frode Jørmeland, men fukt spiller
definitivt en rolle. Soppbakteriene ligger
latent overalt i bakken, og de kan blomstre
opp når spesielle forhold oppstår over og
under gressflaten. Heldigvis finnes det
botemidler i form av spraying og ellers
god greenpleie. - Vi har det under kontroll,
beroliger Frode.

- Men faktisk var soppen verre på denne
tiden i fjor, sier Frode. Han sammenlikner
det med et soppangrep høsten 2018 -
også dette ble bekjempet uten store
problemer. - Nå til høsten skal vi begynne
å sprøyte med ett middel som skal for-
hindre disse angrepene vi kan få om høst
og vinteren, sier Frode.

Greenene trenger varme – og tid
Med rekordtemperaturer slik vi hadde
noen uker i  april, er det lett å glemme at
det faktisk var kalde netter og frost til
langt ut i måneden. Det er jo fristende å
tro at det er sommer når gradestokken
viser 15–18 grader, men Frode ber folk
være tålmodige og ikke forvente at greener
som nettopp har våknet etter vinterdvalen
skal være tipp topp etter bare noen få
uker med plussgrader.

Og et lite tilbakeblikk kan være nyttig – i
klubbens første år ble banen ikke åpnet
før tidligst i slutten av april eller første
halvdel av mai. I 1966 var greenene om-
trent ikke spillbare før ut i juli på grunn av
sen vår og mye is, og i 1985 var det snø-
vær i mai. I 2012 lå gre-enene nede for
telling til ut i juni etter en svært kald og
tørr vår. Vi glemmer fort...

Grei vinter – tørr vår
Frode er fornøyd med vinteren som sådan
- ingen frostskader eller større ødeleggel-
ser forårsaket av været. Banemannskapet
har fått utført de planlagte arbeidene
innimellom ferieavviklingen, som stort
sett foregår vinterstid. Mot slutten av
april var det manglende nedbør som var
en liten utfordring. Tørke hemmer gress-
veksten, og selv om det vannes med
Stokkavann via slanger, så er det ikke det
samme. Det “forrektige” regnvannet set-
ter veksten fortere i gang, hevder Frode.
En liten rotbløyte fikk fikk vi heldigvis rett
før april ble mai, og det hjalp betraktelig.

Sitka måtte vike
Det første du som spiller vil legge merke
til når du kommer ut på banen, er den
fantastiske utsikten over Stokkavatnet
vi nå har fått på hull 1. Her måtte seks
digre sitkagraner helt nederst mot stien
gi tapt for motorsagen. Frode tror de var
nærmere 70 år gamle. De hadde vel så
vidt tittet opp av jorden da de første
spadestikkene i sin tid i ble satt på det
som skulle bli Stavangers første (og
eneste) golfbane. Selve fellingen ble utført
av kommunen, mens banemannskapet
sto for oppryddingen av de enorme
greinene og trestammene. Og flere sitka
sto for hogg - den ikke så veldig vakre
granhekken på høyre side av teestedet
på hull 1 er også blitt fjernet. Mye penere
nå! Planen er å få plantet noen klatrevillige
vekster her som kan pryde nettinggjerdet
mellom veien og utslagsstedet.

Sitkagranen er forøvrig en svartelistet art
som det nå må søkes spesielt om å få
plante. Grunnen er at den bl.a. fortrenger
andre arter og har et stort sprednings-
potensiale. Men det verste er at den er
like mørk og ugjennomtrengelig hele året,
i motsetning til lauvtrær som endrer seg
med årstidene. Furutrærne som dominerer
banen vår er mye luftigere - de er lys-
hungrige og setter kronen i toppen – og
skygger dermed ikke for lyset på samme
måte som sitkagranen.

Banen: Ennå noen hakk opp
Vinteren har vært fin, og de mange planlagte forbedringene på banen har fått gå sin gang

uten værmessige hindringer. Det er mye å glede seg over - og banen blir stadig mer innbydende
og kjekk å spille. Men nede i jordsmonnet ligger det alltid en sopp på lur....
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Greenene trenger ennå litt varme og tid for å bli helt topp. Ellers kan vi glede oss over mer luft og utsikt
flere steder på banen.
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Utbedringer på banen
Angående eventuell ombygging av fair-
wayer - det blir ikke satt i gang noen store
arbeider på banen ennå. Om det kommer
noe i gang til høsten/vinteren avhenger
av en rekke faktorer som må vurderes,
bl.a. knyttet til klubbens økonomi.

Selv med redusert bemanning i vinter er
det utført mye forskjellig arbeid på banen
- mye av det i tilknytning til drenering.

HULL 3: På flaten nederst er det laget ny
droppsone. Den er trukket noe tilbake og
nærmere skråningen mot vannet enn den
gamle. Det er også ryddet i skogen langs
stien, og nå kan turgåerne faktisk se at
det er en golfbane her – og at det ser
kjekt ut – og kanskje bli fristet til å prøve
selv...

HULL 4: Her er det grøftet tvers over
fairway og de opprinnelige teglrørene er
erstattet med mer effektive nye over-
vanns- og avløpsrør i plast.

HULL 8: Her er det gjort dreneringsarbei-
er i litt mindre omfang enn det som i 2018
ble utført på fairway 13, og fire nye sluker
er satt ned.

HULL 9: Nedre side av greenen er for-
bedret (grøftet) og ny vei forlenget med
noen meter.

HULL 11: Teested 46 er flyttet frem og
mot venstre, og en del av skogholtet bak
er omformet. På fairway er det fylt i mer
torv i de fuktigste partiene.

HULL 16: 660 000 liter med vann gikk med
til å spyle ut og rense kanalen som går
over fairway 16 til hull 3, og her var det
mye rart som kom til syne, sier Frode, -
både plastbøtter og rester av gamle
gjerdepåler!

HULL 18: Dugnadsgjengen har tatt ned
en del døde trær, og noen sitkagraner har
måtte vike slik at mer lys kommer til de
mer frostutsatte partiene.

GENERELT:  Flere fordypninger og hull
rundt om på banen er fylt igjen og ny torv
er lagt på.
Se ellers banemannskapets egne bilder
side 11 og 12.

Frode - 20 år i SGKs tjeneste

I år er det 20 år siden Frode Jørmeland
begynte å frese rundt med gressklipperen
på banen vår, de siste 4 årene som bane-
sjef. Med seg har han greenansvarlig
Alf Inge Bjørnsen (med solid greenkeeper-
utdanning fra Skottland), og ellers i den
faste staben er Kenneth Tennfjord,
Terje Haukelid, Stanislaw Bobowski og
Norbert Michalowski.

Ny maskinansvarlig
Ny i staben er Jone Egeli som skal ha an-
svaret for maskinparken. Han har 25 års
solid erfaring, bl.a. fra Randaberg og Bær-
heim GK. Å ha en kyndig ekspert som Jone
er svært nyttig, spesielt når det oppstår
feil, for alt av reparasjoner og vedlikehold
som kan gjøres på huset sparer både tid
og penger. Jone er ellers et kjent fjes for
mange, han spilte i ungdomsårene golf på
høyt nivå i SGK. I dag spiller han på ca. 4
i handicap. Sammen med den nyankomne
utgjør banestaben et solid og kunnskaps-
rikt team som som er opptatt av å utføre
jobben så bra og effektivt som mulig - slik
det kreves på en golfbane i toppklassen.

Vis aktsomhet!
Banemannskapet jobber etter faste ar-
beidstider og har spesifikke oppgaver som
skal utføres. Det svært viktig at de ikke
utsettes for unødig fare når de er på jobb.
Banemannskapet har alltid forrangen på
banen!  Det betyr at vi som spiller ikke må
slå hvis det er den minste risiko for at
noen kan utsettes for fare. Vent på tegn!
Ellers gjelder alltid: - reparér nedslags-
merker på green og legg på plass torv, og
forlat bunkeren pen, pyntelig og nyraket
etter deg. Raken skal ligge i bunker!
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Ny maskinsjef Jone Egeli
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Felling av sitkagran åpner for ny utsikt mot Stokkavatnet. Ryddearbeidet tok nesten to dager.

På hull 8 er det satt ned 4 kummer, og her måtte det graves rundt i en sirkel for å fange overvannet bedre.

I forbindelse med nytt teested 46 på hull 11 er også veien lagt om og skogen bak blitt ryddet Ny dreneringsgrøft på venstre side av green 9.

Bare stubbene står igjen etter de store grantrærne,
og Kenneth Tennfjord spanderer et fornøyd seierstegn
for den flotte utsikten.

Fra vinterens arbeid på banen
FOTO :  K E N N E T H  T E N N F J O R D ,  F RO D E  J Ø R M E L A N D ,  A L F  I N G E  B J Ø R N S E N
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Onsdagsslicens leder Inger Mydland har
hatt et langt yrkesliv som lærer, så hun vet
akkurat hvordan vi alle lærer ulikt – noen med
øynene, noen med ørene, noen med kroppen,
andre med hodet. Til slicen har hun med et
erfarent og slitesterkt lag. Sammen kan de
hjelpe deg å bli kjent med banen, lære regler
og etikette, kanskje få ekstra sving på svingen
– og gjennom disse samlingene møter du
også andre medlemmer, kanskje mange du
har lyst til å spille med ellers også.

Golf skal være gøy. Det kan Onsdagsslicen
hjelpe deg til å oppleve – slik at det blir en
selvfølge, også i ditt liv!

- Arrangementet går fra kl. 18.00 og utover.
Det koster kr 30- pr. gang å være med, og
siden slicen går over ni hull, kan alle samles
i kafeen etterpå til kaffe og kake. Her er null
press, og hyggelig samvær både ute på banen
og i klubben. Påmelding kan skje på tre
forskjellige vis. Du kan skrive deg på en liste
som henger i gangen i Sagenhuset. Eller du
kan sende en epost, eller en tekstmelding,
til et medlem av komiteen: 

HCP 30? Flaks: vi har Onsdagsslicen!
Har du handicap 30 eller over?

Da er du varmt velkommen til Onsdagsslicen, som går annen
hver uke fra 1. mai og fremover, forteller Tone Arild.

T E K ST:  N I N A  T J OM S L A N D  /  FOTO :  E L L E N    J E PS O N

Inger Mydland 95 24 2079        
inger.mydland@lyse.net

Tone H. Arild 951 98 543           
tonearild@yahoo.no

Berit Gilje 958 14 577           
berit.gilje@outlook.com

Jan Helge Hansen 916 25 360           
jan.helge.hansen@lyse.net

Johnny N. Prøis  901 94 814          
joprois@gmail.com

Eldbjørg Sanni 936 35 533          
eldbjorg.sanni54@hotmail.com  
 

Stemningen på topp allerede før start når Tone Arild (m/blyant) har opptelling og informerer på første
Onsdagsslice 1. mai. Hele 19 påmeldte (+ 5 ledsagere), til tross for 8 grader og ørlite fukt i luften. Til v.
for Tone - komiteens Jan Helge Hansen flankert av Berit Gilje og Eldbjørg Sanni (i bakgrunn).
På bildet under venter de første gruppene på å slå ut på årets første slice-runde.

Onsdagsslicen
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  jennom en lang historie har 

damekomiteen bygget stein på

stein. Vi må holde på alt som

engasjerer og samtidig bygge

videre – vi er heldige, vi som

kan være med i denne tradisjonsrike

klubben, sier Anne. Hun har spilt golf i

25 år, og da familien bodde på Østlandet,

var hjemmeklubben Asker. Der følte de

seg velkommen fra første dag: “Hei, så

kjekt at dere er her, velkommen!” Klubben

hadde intro-møter for alle nye medlem-

mer, hvor representanter for alle komiteene

deltok slik at de nye kunne få svar på alle

spørsmål.

Merkbar fremgang i SGK
- Da vi kom tilbake til Stavanger, føltes

det som SGK hadde noe å gå på i forhold

til åpenhet og inkludering. Jeg synes vi kan

klappe oss selv på skulderen nå, for her

har det vært en markant endring i positiv

retning de siste årene. Golfbox spiller nok

inn ved å senke terskelen for mange. Kanskje

er den generasjonen som kommer inn nå,

også mer bevisst i den forstand at hvis de

skal være med her og betale for det, så

skal de i hvert fall føle seg velkommen.

Vi damer må aldri bli en særgruppe, men

det er flott at klubben har fokus på å få

flere damer ut på banen og engasjert i

golf. Vi er alle forskjellige – noen vil helst

spille med faste partnere, noen kanskje

bare med ektefellen mens andre setter

stor pris på å bli kjent med nye. Vi må ha

plass for alle ulike holdninger, slik at livet

i golfklubben er lystbetonet for alle, erklæ-

rer Anne.  - Det er i alle fall viktig at alle

kjenner til de mulighetene som finnes.

Scramble kan åpne dører
Hun har vært med i Junior & Elitekomi-

teen i mange år, og vil gjerne bidra med

noe i klubben. Hva er så de viktigste

spørsmålene i Damekomiteen for tiden?

- Damedagene går greit nærmest av seg

selv. Ett viktig trekk her er at siste mandag

i hver måned skal være Scramble, fordi vi

må gjøre alt vi kan for å få med folk som

kanskje synes det er skremmende å spille

med i konkurranse. I Scramblen kan de

lære mye og ha det så hyggelig at de får

lyst til å være med neste gang også. Slik

kan denne turneringen være en viktig inn-

gang til fellesskap og vennskap. Dame-

komiteen setter stor pris på velvilje fra

klubben i forbindelse med Scramblene.

Med shotgun start kl. 17 på banens siste

ni hull er dette en utfordring i forhold til

andre spillere, både medlemmer og green-

fee-spillere. Komiteen er i dialog med

administrasjonen for å løse dette best

mulig for alle parter. Ett alternativ kan

være å prøve an annen dag i enkelte til-

feller, for eksempel lørdager. Men enn så

lenge er det siste mandag i måneden som

gjelder. - Vi vil også se på andre kjekke

spilleformer i konkurranser, pluss mulig-

hetene for å treffe damer fra andre lokale

klubber til spill og samvær.

Fellestrening med simulator?
- Hvordan går rekrutteringen av damer?

- Veldig oppmuntrende. Vi har hatt en

økning i både vanlige damedager og

Scramble, og nå er deltakelsen jevnt høy,

forteller Anne. - Vi må vurdere nøye hva

vi skal gjøre videre, for eksempel se om

mange ønsker å være med på fellestrening

med simulatorene om vinteren. Hun

understreker: - Noen lurer på hvordan de

skal få kontakt med oss. Vi i damekomi-

teen er der for alle, og hvis du lurer på

noe, er det bare å komme til én av oss.

Om dere er nye eller etablerte vil vi alltid

prøve å hjelpe. Alle skal vite at det er et

tilbud å være med og spille og delta i kon-

kurranser uansett handicap og ambisjoner.

Men det viktigste av alt er at golf skal

være gøy! 

Alle skal føle seg velkommen!
- Vi skal ha en lavterskel i SGK. Vårt mål er at alle damene opplever klubben som et positivt

samlingssted hvor det er samhold og trivsel, sier Anne Friis-Thomassen, ny leder av damekomiteen.

T E K ST:  N I N A  T J OM S L A N D  /  FOTO :  E L L E N    J E PS O N

Damene er heldigvis godt
representert i styre og stell
i SGK. Ny leder i damekomiteen,
Anne Friis-Thomassen, ser vi
her i midten. Hun blir flankert
av (fra venstre) Bodil Borgen,
seniorkomiteen, Kjersti Jæger,
leder SGK, Solfrid Foseide,
seniorkomiteen og helt til
høyre,  Anna Terese Lekvam,
den forrige lederen i
damekomiteen.

G
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Så er jeg da heller ikke i Skottland på den
virkelige St. Andrews, men på en av SGKs
tre simulatorbaner. Klubben vår har tre
golfsimulatorer av typen TrackMan 4 og E6
Golf, som er det beste treningsverktøyet
for analyse av golfsvingen (backspin, launch
angle, swing speed m.m.). Simulatorene
inneholder også en drivingrange-funksjo-
nalitet slik at men kan trene og måle resul-
tater. Og sist men ikke minst, gjøre som
jeg denne ettermiddagen, spille en hel 18
hulls golfrunde på en av de mange golf-
banene som vi kan velge mellom. I simula-
toren ved siden av meg øver juniorspillerne
Børge Harboe og Ella Tønnessen. Ella for-
teller at hun trener på simulatorene to-tre
ganger i uken i tillegg til at hun deltar på
fellestreningene. Jeg fortsetter å slice
meg gjennom ni hull på St. Andrews før
tar jeg turen opp i proshopen for å høre
mer om simulatorbruken i klubben vår. Her
møter jeg Jan Inge Strand.

Organisert juniortrening
Han kan fortelle at det har vært satt av
to timer i uken til juniortrening i ukedagene
gjennom vinteren. Dette har vært for de
yngre juniorene som er i ferd med å arbeide
seg opp. Søndager har det vært to timer
til rekruttgruppen, dvs. de juniorene som
er relativt ferske. Ellers har også amatør/
elite hatt en time ukentlig på simulatorene.
Dette er en treningsgruppe for dyktige
golfere som spiller litt turneringer, men
ikke lenger er junior eller elitespillere. Dette
er stort sett de treningene som har vært
i klubbens regi. Ellers er det treninger i
privat regi. Elitespillere har mulighet til å

trene når det ikke er booket på simulato-
rene, og stort sett alle pro-timer i vinter-
halvåret foregår inne på simulatorene.

Hyggelig fellesskap
Foruten dette arrangeres det fast senior-
turnering på mandager gjennom hele
vinteren, der det spilles serie i match-
format, forteller Jan Inge. Damegruppen
har også hatt turnering med jevne mellom-
rom, med fokus på det sosiale. Det er flere
som har arrangert turneringer både privat
og gjennom firmaer. Vi har blant annet
hatt en gruppe fra Sandnes GK som har
spilt flere helger. De har spilt serie og stått
igjen med en vinner for sesongen – og
selvfølgelig avsluttet med bankett . Ellers
har det gått mest i internturneringer for
firmaer og vennegjenger. Stadig flere
firmaer kjøper timer i simulatoren for
nettopp dette, eller for å kunne tilby
ansatte simulatortimer.

Eneste lokale klubb med
simulator
Jan Inge kan fortelle at driften av simula-
torene går i balanse økonomisk. Det vil si
at inntektene dekker kostnadene pluss
litt til. For klubben er de først og fremst
et utvidet tilbud til medlemmene. Det gjør
at vi kan spille og trene hele året og ikke
må ta vinterpause halve året. Det gjør
også klubben mer attraktiv, siden vi kan
tilby noe ingen av de andre banene i distrik-
tet har. Det betyr også mye for junior- og
elitesatsingen at man kan trene bra året
rundt. 

 

Jeg befinner meg på den prestisjetunge St. Andrews Old Course. Normalt måtte jeg ha
bestilt starttid et år i forveien for å spille på denne banen, og betalt opp mot 2.000 kroner

i greenfee. Jeg har imidlertid bestilt for noen få dager siden og betalte kun 300 kroner.

T E K ST  O G  S I M U L ATO R B I L D E R :  T H O R  J Ø RG E N  S K J E L B R E D

Ella Tønnessen bruker simulatoren ofte.

Børge Harboe følger med på resultatene for hvert slag

Topp moderne
teknologi gjør
Trackman til et
viktig verktøy for
de som vil holde
svingen vedlike
og få umiddelbar
tilbakemelding på
hvert slag.

Spille St. Andrews – i Sagen-huset
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Ny baneoversikt
SGK

I vår fikk klubben utabeidet en baneoversikt
som nå er blitt hengt på veggen til Sagen-huset.
Markedssjef Kim-Sem Henriksen har sett behovet
for en slik lett tilgjengelig beskrivelse av de ulike
banene. Den kan være til hjelp for tilreisende til
å bli bedre kjent med banens layout før de går ut
og spiller, og kanskje spesielt når spillere skal
finne de ulike teestedene ved shotgun-start.
Derfor er de ulike stiene på kryss og tvers over
banen gjort godt synlige, og så er det en tektsdel
som beskriver innholdet i de ulike byggene.

Illustrasjonen er laget av Ellen Jepson, SGK.

Vel møtt – håper vi – i en ny form av

klubbens medlemsblad. Gjennom 25 år

har bladet regelmessig dukket opp i med-

lemmenes postkasser. Fra først av var det

Ellen Jepsons prosjekt. Etter hvert ble

redaksjonen større, og sammen har vi hatt

stor glede av å prøve å informere om saker

og fenomener vi trodde kunne interessere,

lansere ideer til bedring, og bidra til mer

åpenhet og bedre kontakt mellom de for-

skjellige gruppene – å fremme tilhørighet

og trivsel.

Med denne utgaven gjør vi et hopp inn

i nåtidens sosiale medier. Trykking og

distribusjon er blitt for kostbart, så nå

håper vi å nå ut til alle medlemmene via

klubbens nettsider.

Vi har mye å glede oss over. Både vinter

og vår var for det meste vennligsinnede,

og pøsregnet vi plasket forpjusket rundt

i under åpningsturneringen, bidro sterkt

til rask ny gressvekst, ikke minst på sand-

skabbede greener. SGK tiltrekker både

små og store nykommere, og trenings- og

turneringsopplegg går for fullt. I år arran-

gerer vi to NM, og det første, Match-NM

sist i juni, skal bli en sann folkefest med

NRK TV-dekning av finalen, og ekstra

attraksjoner fra minigolf og grilling på

uteplassen til stjernejakt på hele hull 9 for

juniorer på alle nivåer.

En annen nyhet denne sesongen er at

Gaffel & Karaffel driver kafé og restaurant,

i en form som har gode muligheter til å

slå ut positivt for alle parter. En utmerket

bivirkning av at de kan bruke restauranten

til egne arrangementer når klubben ikke

bruker sin førsterett, er

at det vakre og tradisjons-

rike Jærhuset vårt nå vil bli mye mer brukt

– og virkelig få nytt liv som en ramme

rundt fellesskapet.

I det vi legger denne utgaven ut på nettet,

i sin nye drakt, er sesongen allerede i full

gang, og trivselen er merkbar. Vi kan alle

bidra til den, og alle nyte godt av den.

Derfor tar vi i redaksjonen også imot med

takk alle forslag og ideer – og alle mot-

forestillinger og all kritikk – dere kommer

med. Slike innspill kan være ekstra verdi-

fulle nå som vi tar i bruk denne nye

formen.

Da ønsker vi oss alle en glimrende sesong,

rik på inntrykk og opplevelser. Vel møtt

– både på banen og i klubben!

 

Kjære leser,
N I N A  T J OM S L A N D
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affel & Karaffel ligger i krysset

mellom Øvre Holmegate og 

Kirkegaten. Eiendommen var 

et konkursbo med fire etasjer

som kom for salg høsten 1999. De kjøpte

det med innbo og det hele, åpnet i mai

2000, har nå drevet det gjennom 19 år –

og så passet det fint å komme inn her

fordi de trenger mer kapasitet til selskaper.

Er golfen i seg selv et pluss for ham? Ja

visst er den det. Hans første møte med

spillet var under bryllupsreisen. Men så

ble livet for travelt, også fordi de fikk tre

barn. Men nå som barna er voksne, har

Bjørn ambisjoner om å bli kvitt noe av

handicappet sitt på 21,9. - Her er det jo

liten vei fra jobb til golf! Og dessuten bor

vi på Madla. Men min kone Henriette er

opptatt med andre ting. I tillegg til å være

styreformann for Gaffel & Karaffel arbei-

der hun med eiendom og har et yogasenter

på Madla.

Flere nivåer og prisklasser

Nå er målet å ha selskaper her, i Gaffel &

Karaffel-regi, en til to ganger i uken.

Uansett skal hele Jærhuset med 4 Kafé

være åpent for medlemmene hver dag.

Og slik det ligger an, skal det være enkle

og rimelige tilbud om mat og drikke ved

junior- og seniorturneringer og dessuten

servering i en annen klasse ved større

turneringer; Bjørn regner med at det blir

35-40 av dem i løpet av denne sesongen.

- Til bedriftsarrangementer legger vi opp

til full pakke både om dagen og om

kvelden, forteller han.

Men nå ønsker han først og fremst å vise

gjennom en innkjøringsmåned hva de er

god for. Når de så er godt i gang, vil han

for eksempel kontakte alle klubbens

sponsorer for å fortelle om mulighetene.

Hva med alkohol? - Det har ingen stor

plass ved klubbens arrangementer fordi

folk kjører, men like fullt er det et tilbud.

Vi er i dialog med Kolumbus som har et

opplegg de kaller «Hent meg», med

minibuss.

Jærhuset får nytt liv

Jærhuset får nå et nytt og opplevelsesrikt

liv. Juniorene har sitt eget rom oppe, med

premieutsikt over hull 18 og 15. På motsatt

side, med vindu mot plassen, er det et

møterom med plass til 14.

- Vi har også lyst til å prøve med grill, og

første store grillfest blir under Match-

NM sist i juni, sier Bjørn. Og legger til at

han håper å få til enda mer aktivitet i

anlegget med for eksempel å bruke huset

til underholdning også: Gaffel & Karaffel

har det de kaller “dinner show” med Inger

Lise Hope, og til høsten vil han hente

slike forestillinger ut til klubben også.

Hva synes vi alle om dette? Hva ønsker

vi? Tilbakemeldinger er velkomne,

understreker han. – Dette er nytt for oss.

Vi skal prøve og feile og prøve igjen, for

hvis det går bra for oss, går det bra for

klubben også!

Tilbud fra Gaffel & Karaffel i byen

Sjefen for 4 Kafé og The Wedge vil gjøre restauranthuset Gaffel & Karaffel til et samlingssted
i byen for medlemmene i SGK. - Der kan alle lage store og små samlinger og feiringer med familie
og venner gjennom hele året og få 10 % på alt, både på mat og drikke, forteller Bjørn Erik Sandvaag.

T E K ST:  N I N A  T J OM S L A N D
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Medlemmer av SGK får gunstig tilbud hos Gaffel & Karaffel i Øvre Holmegate.

Det gamle Jærhuset skal få nytt liv. Pro Tone
Totland har funnet en rolig krok i de tradisjonsrike
omgivelsene.
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Glemte du å
rake i bunker?

Kanskje var det da du som ødela runden

min.Tenk om det var din ball som lå i en slik
grop, og du måtte hakke fire ganger for å få

den ut? Egentlig vet vi godt at etikette
simpelthen betyr respekt for alle andre

spillere. For å skape best mulig trivsel og
samhold i miljøet vårt, viser vi respekt:

Vi leser reglene på baksiden av scorekortet,
husker og respekterer dem

Vi raker alltid i bunkere etter å ha spilt oss
ut, og legger riven i sanden slik at

banemannskapet slipper å flytte den når
de kjører med maskiner

Vi legger alt avfall i dunkene

Vi er raske til å slippe gjennom hvis spillerne
bak venter og det er ledig bane foran

Vi reparerer nedslagsmerker på green, og
legger torver på plass

Vi trekker aldri tralle mellom bunker og green

Vi venter med å slå til vi er trygge på
at banen er klar

Har du noe på hjertet? Stort eller smått - kjekke bilder - noe artig? Stoff og
forslag til medlemsbladet vårt mottas med takk! Send på mail til ellen@jepson.no
I REDAKSJONEN: Nina Tjomsland, Ellen Jepson, Geir Haug, Dag Svihus og Thor Jørgen Skjelbred

Korr blei det nå
av den ballen?

VÅ R N U M M E R E T  E R  SAT T  SA M M E N  AV  E L L E N  J E PS O N


