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Store begivenheter i 2019-sesongen
En av dem var Match NM som ble fulgt med stor interesse både fra publikum og NRK TV,
her fra finalen for damer. I høstens utgave av medlemsbladet vårt kan du bl.a. lese om:

Simulatorene – nyttig og kjempemoro s. 2–4   Dobbel gull i Lag NM s. 5–8   Junior & elite hele året s. 9–10
Klubbmesterene roser miljøet s. 11–12   Kjære leser s. 13   Flott Match NM s. 14–16

Imponert over NM-dekning s. 17–18   Green-stell er vitenskap s. 19–20   På tampen s. 21



S imulator gir muligheter til å spille

over 100 forskjellige baner rundt

om i verden. Og du kan selv be-

stemme vær og vind for å gjen-

skape mer reelle utfordringer.

For de som ennå ikke har prøvd simulator,

anbefales en runde i kjelleren, hvor det i

tillegg er puttinggreen i plastgress og

garderober. Erfaringen så langt forteller

at simulatorene kan utnyttes mer, og av

mange flere. Bestilling i Golfbox og

betaling via VIPPS, med egne menyer,

går lett som bare det.

Alle medlemmer kan få adgangskort
til Sagenhuset, som er tilgjengelig
helt til kl 22.00, også i helgene.

Alle kategorier spillere, fra junior og elite

til seniorer, har stor nytte og glede av dette

avanserte anlegget. Leiv Vik (77) nøler

ikke med å si at det er både sosialt, engas-

jerende, morsomt og samlende. Seniorene

har fått tildelt mandag til å ”leke” seg med

simulatorene. Og det gir et skikkelig løft,

spesielt i vinterhalvåret.

Seniordagene har vært annonsert på nett-

siden i lengre tid. Der kan vi også gjennom

GolfBox reservere simulatorene 1, 2 og 3

på vanlig måte, akkurat som vi reserverer

utslagstid på banen.

Historien bak
Steinar Fløysvik (66) for-

teller at ideen kom under

planlegging av Sagenhuset,

da en arbeidsgruppe skulle

vurdere utnyttelse av kjelleretasjen. Are

Friestad, Magnus Jepson, Tore Nyren og

Rein Brandt kom tidlig til at avanserte

simulatorer kunne strekke sesongen for

vanlige spillere, løfte treningsmulighetene

for junior og elite, og være et pluss i vårt

tilbud til sponsorer.

-Både Randaberg og Tennishallen i Sandnes

hadde i flere år kombinert simulator og

fasiliteter for inne-drivingrange. Trass i

bra tilslutning var de ikke spesielt lønn-

somme eller etablert i selve golfmiljøet.

Men det var et godt skritt på veien. Vi

forsto at dette burde egne seg bra i våre

lokaler.

Arbeidsgruppen reiste rundt i Skandinavia

for å kartlegge muligheter og valg av utstyr,

og endte med avtale med et dansk firma

som hadde agentur på det amerikanske

TrackMan-systemet. Vårt første system

ble installert i 2016. Pro Are Friestad ble

tidlig en primus motor, og simulator ble

derfor tatt i bruk i opplæring av eliten,

samt til yngre spillere med ambisjoner.

Proshopen har brukt det i kølletilpasning,

og etter hvert ble det tilgjengelig for alle

medlemmer. Wang Toppidrettsgymnas er

en viktig bruker for yngre spillere, i

forbindelse med trening og rekruttering.

Såkalte verter - blant dem Rein Brandt

og Rasmus Åsland - har hjulpet spillere

komme i gang. Selv om det er normalt

PC-grense-snitt (skjermbilder) i Windows,

gir programmet mange valg som det går

an å rote seg vekk i. Men man kommer

fort inn i bruken, og hyppige brukere blir

gjerne svært dyktige i oppsett. I 2017/2018

ble to nye simulatorer anskaffet.

Topp for hele familien
sammen
Leif Vik forteller at seniorene samles i

grupper på mandagene. -Vi får en rabat-

tert pris, og for oss er dette en flott måte

å sosialisere på, særlig i vinterhalvåret.

Det kan bli ganske høylytt, fordi det er

så moro Dessuten spiller enkelte faktisk

bedre på simulator enn ute på banen, og

da kan vi fleipe om at vedkommende ikke

tåler frisk luft...

Lengdemåling varierer, og vi er ikke alltid

enige i computerens tall. Men det er slik

det er. På simulatoren kan vi av og til ha

med barn eller barnebarn som spillere,

uten å belaste hovedbanen. Det gir god

kontroll. Det er lett å se at barn trives, og

vi kan samtidig gi gode råd i beskyttede

omgivelser, uten fare for andre spillere.

Barna tar simulatorbruk utrolig kvikt.

-Faktisk kunne vi seniorer gjerne tenke

oss en dag til i uken - og, det kan alltid

bli billigere?

Simulatorene:
nyttig - og KJEMPEMORO

- Det er så gøy at vi bruker utestemme - inne. Og normalt er det bare barn som

gjør det, ler Leiv Vik. Siden 2016 har Stavanger Golfklubb gitt både medlemmer,

spillere fra andre klubber og sponsorer gode muligheter til å utvikle og finpusse

formen gjennom hele året på simulatorene i Sagenhuset.

T E K ST  &  P O RT R E T T FOTO :  J O H N N Y  N O R DA H L  P RØ I S
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Leiv Vik kan varmt anbefale å prøve simulatorne.
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Elitespillerens opplegg
Elitespilleren Herman

B. Nordvik (20) for-

teller hvordan han

bruker simulatorene

i trening. -Jeg startet

golf ganske sent, da jeg

var 15, men etablerte  tidlig lavt handi-

cap. Simulator var faktisk en fin introduk-

sjon, selv om det ikke kan erstatte å gå

rundt på banen. Jeg fikk også en flott

inngang gjennom én av fire golfspiller-

plasser på Wang Toppidrettsgymnas. Flere

av elitespillerne har gått den samme veien

som meg. I collegetiden siste år - seks

måneder i USA - erfarte jeg at amerika-

nere bruker drivingrange i mye mindre

grad enn vi i Europa. De spiller baner

hele tiden, også på simulator.

- Treningsbasen, det vil si eget valg i simu-

lator, brukes mye for å lære å spinne ball

i horisontalt plan (draw og fade). I hoved-

sak trener jeg på å treffe ball slik at jeg

oppnår en kontrollert skru/spinn. Etter

den type trening i simulator kan jeg lett

gå ut og gjenskape lignende treningsresul-

tat på banen. Det er spennende å oppleve

hvor godt køllevalg etc. virker på simulator,

og gir meg en god tilbakemelding på mine

valg. Tall på avvik horisontalt, høyder,

lengder og skru gir svært god oversikt.

Når vi spiller sammen, bruker vi alt helt

normalt som på bane. Med unntak av

putting, da går vi inn i puttingområdet i

kjelleren og putter angitt avstand. Det blir

mer reelt. For øvrig virker simulator helt

likt som på bane.

-Hva anbefaler du at nye spillere eller nye

simulatorbrukere skal konsentrere seg

om fra først av?

-En får svært god tilbakemelding på hvor-

dan selve slaget - svingkurve, innenfra og

ut etc., balltreff på kølle - påvirker ball-

banen, så jeg vil anbefale å trene svingtek-

nikk samt lære hvordan en kan skru høyre/

venstre, og være mer opptatt av hvor ballen

skal landes. Video kan også kombineres.

Herman avslutter med et bonusråd: å ut-

vide seniortid til hver dag eksempelvis

mellom kl 10.00 og kl 13.00 for bedre

utnyttelse av anlegget, og møte etter-

spørselen fra denne gruppen.

Yngre elite: mye bedre
kontroll
16 år gamle Ruth

Tønnesen går første år

på Wang, og er ofte å

se på simulator om

vinteren. -I vinter har jeg

brukt mye tid på å få lengdekontroll. Her

er simulator til god hjelp, i det vi kan sette

opp poengoppnåelse som en slags score

for ønsket lengde på slagene. Dette har

gitt meg mye bedre styring på å treffe

landingsområdet som er planlagt ved hvert

slag. Simulator gir umiddelbar feedback

gjennom å vise tall på lengde, skru, balltreff

etc. Jeg kan med en gang se hva jeg skal

justere i slaget. På denne måten får jeg

kvantitativ og målbar tilbakemelding som

helt klart er mer presis enn at noen står

og ”synser” ved observasjon. Sammen med

arbeidet med trener er dette til stor hjelp

i læringsprosessen.

-Hva har gitt deg best effekt i bruken av

simulatorene?

- Jeg er usikker på modulen, men TPS/

Trackman gir et testsenter hvor jeg på en

måte er på range med forskjellige mulig-

heter for tilbakemelding på slag. Dette

har helt klart ført mitt spill i riktig retning.

Du kan si jeg har vokst opp med simulator

som én av mine trenere. Jeg spiller også

baner, som de fleste andre simulatorbru-

kere gjør. Men treningsmodulene er vik-

tigere for meg. Spesielt i vinterhalvåret,

fordi jeg nå har svært god ball- og slag-

kontroll når sesongen åpner. Treningen

er direkte overførbart til bane ute.

Inne-scramble da det var
for vått ute
Anna Terese Leikvam,

tidligere leder av dame-

komiteen, har vært en av

de ivrigste simulatorbruk-

erne helt fra starten av, og har

engasjert damegrupper til å bli med.
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Pia Eide (t v.) og Nova Siljander tar treningsrunden på simulatoren. Nova har nettopp pitchet inn på greenen på en sommergrønn og tørr bane..

Foto: Ellen Jepson
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Hvordan hun klarte det?

-Det var sent på høsten et år at vi bestemte

oss for å kaste oss ut i utfordringen. Men

vi gjorde det selvsagt på vår egen måte, en

sosial seanse med julegrøt og samling.

Dette tok vi med oss videre i bruken av

simulatorene.

Ett år skulle vi spille scramble ute på nor-

mal bane, sent på høsten. Været var omtrent

som september i år, med mye regn og

overvann på enkelte baner. Da bestemte

vi rett og slett å spille hele turneringen på

simulatorene, og det reddet oss den dagen.

Til Damedag-påmelding til spill på simu-

lator har vi brukt en gruppe på Facebook

for både kommunikasjon oss i mellom og

for påmelding. Dette følte vi var kreativt

og kan anbefales. Vi prøver å spille stable-

ford på simulatorene, alternativ “svensk

slaggolf ”, hvor man får maks slag, par + 5.

Vi er etter hvert blitt gode til å sette opp

PC, men har forståelse for at enkelte mener

det kan være litt vrient å gjøre Trackman

klar. Vi anbefaler første gang å spille med

én som har gjort dette før, eller kontakte

administrasjonen som i arbeidstid alltid er

til stede, sier Anna Terese. Her kan vi legge

til at en ny vaktordning for støtte i helg

og utover arbeidstid er under planlegging.

-Noen føler at lengde anvises noe kortere

enn vi opplever på vanlig bane, men vi

kan ikke konkret forklare hvorfor. I tillegg

mistenker mange at systemets anbefaling

av kølle er satt opp for menn, som normalt

slår noe lengre. Anna Terese konkluderer

med at damegjengen trolig kunne tenke

seg å utnytte simulatorene mer i vinter.

Gode råd fra Are og Kim
Pro Are Friestad forklarer

hvilke teknikker som

brukes for å få mest

mulig nytte av dette an-

legget. -På lerretet hvor

video og grafikk projiseres

er det ingen “input”, bare grafisk

fremstilling av banen og slagets flukt. All

input kommer fra TrackMan, som er bak

utslagsområdet (den oransje boksen på

gulvet). Ballen måles med radar (doppler-

effekt) - samme system som brukes til

fartskontroll av biler - og kølletreff blir

målt og analysert gjennom høyhastig-

hetskamera. Slik kan alle ønskede para-

metre beregnes: lengde, ballspinn, høyde,

horisontal avvik og så videre, forteller han.

Selv bruker Are systemet mye, og er vel

den som har lengst erfaring med det. Han

har hørt på de som er usikre i bruken, men

forsikrer at systemet har svært lav terskel

for å settes opp. Det er alltid noen som

kan slite litt, men de blir raskt selvgående

med råd fra en med litt erfaring.

Kalender og planer
Sammen med

markedssjef Kim Sem-

Henriksen vurderer

han forskjellige mulig-

heter fremover, som

turneringer, grønt kort-

opplæring, og økt tid for grupper som

ønsker det. For tiden har seniorer mandag

morgen, damer torsdag kveld, Wang

onsdag og fredag morgen, og juniorer

tirsdag ettermiddag.

-Simulatorene er definitivt kommet for

å bli. Og vi håper at brukerne har gitt oss

en god forståelse for hvor nyttig det er,

både å spille sosialt sammen med andre,

og å utnytte treningsmodulene for å bedre

av eget spill - uansett nivå.

- Vi kan anbefale bruk på det varmeste,

og utfordrer alle medlemmer til å ta

anlegget i bruk, sier de. - Ta kontakt med

administrasjonen for å komme i gang,

eller snakk med kjente som har litt

erfaring!
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Høstferie og regn ute - hva kan vel være kjekkere enn å spille på tørre, fine baner inne sammen med venner? Foto: Ellen Jepson
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ME VA BEST!

Gull-laget damer m/kaptein og reserver:
Jan Inge Strand, Renate Hjelle Grimstad, Ruth Tønnessen, Marthe Wold,

 Rikke Nordvik og Vilde Marie Nystrøm.

 GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB

Ja, det var intet mindre enn en sensasjon da både dame- og herrelaget til SGK klarte
det vel ingen på forhånd hadde drømt om – dobbelt gull i Lag NM! Og det på heimebane!

NM Lag ble spilt 19.–21. juli, og i alt 16 herrelag og 8 damelag stilte til dyst.
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2X GULL!

Gull-laget herrer m/kaptein og reserver:
Are Aasland Friestad, Petter Mikalsen, Aksel Kristoffer Olsen,
Jens Håkon Middborg Bendiksen, Mats Ege og Tomas Helgø.

Riktignok ledet Oslo GK etter 1. dag, men selv om de stilte med to proffe Europatour-
spillere, Kristoffer Reitan og Espen Kofstad, så holdt det ikke til mål.

SGK-herrene var rett og slett for sterke i søndagens singelrunder.

 GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB
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NM Lag 2019 - en thriller
Ingenting var avgjort på forhånd da 24 råsterke lag fra hele golf-Norge stilte til

dyst på SGK-banen 19.–21. juli. Spådommene om hvem som kunne hevde seg var
mange, men herrene fra Oslo GK pekte seg klart ut. Uansett skulle intet stå i veien

for godt spill - banemannskapet presenterte en drøm av en bane!

T E K ST  &  FOTO  E L L E N  J E P S O N

Det er et absolutt fåtall av golfklubbene
i Norge som får være med og spille NM
Lag - plassene er som i de fleste andre
mesterskap begrenset. Bare de beste
kommer med. De fleste  klubbene anser
det som en seier i seg selv i det hele
tatt å kvalifisere seg.

Kun de beste
Stavanger Golfklubb har gjennom
historien satset mye på å få sine beste
spillere representert i lagene. Herrene
vant sitt første NM lag på Trondheim GK
i 1978 med trioen Per Berge, Tore Chr.

Sviland og Leif Ramsnes, (sistnevnte far
til Ole Ramsnes som i årets NM Lag spilte
for Bergen GK). I 1981 var det damene
sin tur, da Reidun Stensland, Elin Malde
og Sigrun Øverland reiste hjem med gull
fra Bergen GK. Siden har det blitt mange
seire og gode plasseringer for klubben
vår, og vi kan vel trygt si at det er tradi-
sjon og ligger mye prestisje i å kunne
stille med så gode lag som mulig til NM.

Godt rustet
Så tradisjonen tro stilte vi på hjemme-
bane med to  knallbra lag.

Herrelaget var forsterket med vår
dyktige Challenge Tour-spiller Aksel
Kristoffer Olsen, og på damelaget var
erfarne Marthe Wold  en viktig brikke.
Det kan nevnes at Aksel Kristoffer og
Marthe begge ble norgesmestre indivi-
duelt på Borre i 2015.

Det laget våre herrer vel fryktet mest,
var Oslo GK som hadde hanket inn
proffene Kristoffer Reitan og Espen
Kofstad fra Europatouren. De skulle
således være godt forberedt til å møte
et visst og forventet press fra SGK-laget.

Petter Mikalsen boomer driven opp 18. fairway, mens lagkamerat Aksel Kristoffer Olsen (i lyseblått) følger nøye med på ballen.
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Litt laber start for herrene
Mange tenkte at kanskje slaget nå var
tapt for SGK-herrene da Oslo GK ledet
med hele ti slag etter første runde fre-
dag. Huff og huff. Men så skjedde det
noe! I runde 2 ble det merkbart bedre
driv og selvsikkerhet i spillet, og etter
at turneringsledelse og dommere hadde
satt punktum for dagen, sto det kun to
slags ledelse til Oslo GK på tavlen. Nå
var det håp!

Spenningen stiger
Det må ha virket som en vitamininn-
sprøytning at Oslo-laget hadde vist en
liten svakhet i spillet dagen før, for i
løpet av første runden lørdagen klarte
hjemmelaget å snu situasjonen. Runden
ble vunnet med 4 slag, og da var det
plutselig SGK som ledet med to slag
totalt. Da ble det fryktelig spennende
før 2. runden. Kunne herrene våre holde
stand mot det sterke Oslo-laget? Det
var mange av oss tilskuere som bet
negler og fryktet det verste i fourballen.
Men heldigvis, vårt lag klarte brasene ut-
merket – og resultatet for denne runden
ble uavgjort - 127 slag på begge lag.

Fremdeles ledet vi med to slag. Ikke helt
betryggende, så spenningn var åpenbar
før søndagens avsluttende single-runder.
Men da hadde herrene våre fått blod på
tann og viste eminent spill - 14 under
par er bare å ta hatten av for - mot Oslo-
lagets 8 under par. SGK-seieren var da
et faktum - 8 slags differanse holdt i
massevis! (tot. 732 SGK-slag mot 740
OGK-slag). Miklagard GK tok en god
bronseplass.

Damer med favorittstempel
Damene våre måtte nok finne seg i å
være favoritter siden de hadde vunnet
kongepokalen for lag i 2018. Men det
manglet ikke på spenning her heller.
Kun ett slag i vår favør skilte SGK og
Oslo GK før siste runde. Det var da det
hele skulle avgjøres, men seieren var
ikke helt i boks før de aller siste puttene
var senket. Men takket være våre damers
solide og kontrollerte spill, ble til slutt
Oslo GK beseiret med hele 5 slag!

- Og flott at naboklubben Sola GK kunne
dra hjem med  bronsen.

Det var ellers kjekt å være med på pre-
mieutdelingen og se de ulike lagene få
sine velfortjente medaljer. For en flott
ungdom - for en flott sport! Og selvsagt
ble alle de som har bidratt til det store
løftet som et slikt mesterskap er, be-
hørig takket. Banemannskap, klubb,

turneringsledelse, NGF, frivillige, dom-
mere, tilreisende og publikum og alle
andre involverte. NM Lag på SGKs bane
hadde (som alltid) vist seg være en
ubetinget suksess. Og dobbeltseieren
til SGK skal vi nyte helt til neste mester-
skap, og glede oss over det høye nivået
klubben klarer å holde år etter år.

Still opp på neste NM!
Publikum som fulgte spillerne på banen
fikk se golf som til tider tangerte det
ypperste. Vi tror flere av våre med-
lemmer helt sikkert kan ha glede av å
komme seg ut på banen når vi neste
gang arrangerer et NM. Det er utvilsomt
noe helt spesielt å se hva Norges beste
golfere kan prestere!

Marthe Wold (i rosa t.v.) på lag med Renate Hjelle som senker putten på 10. green.

Stinn brakke under premieutdelingen, og
selvsagt var det ekstra mye klapping da SGK-
lagene endelig fikk motta kongepokalene
i både dame- og herreklassen.

SGK-herrene mottar kongepokalen for NM lag 2019.
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 i  har et jentelag i norges-
toppen der Rikke Nordvik har 
vist vei med seire og topp-
plasseringer på både Srixon

Tour og Garmin Norgescup. Men på
guttesiden har det oppstått et hull ved
at vi mangler spillere i aldersklassen ca.
13–14 og oppover. Dette førte dessverre
til at vi for første gang på veldig lenge
ikke kunne stille med guttelag i Junior
lag-NM etter at de som har dratt lasset
de siste årene, ikke lenger er juniorer.

13-åringene kommer
For oss i komiteen har dette vært en
påminnelse om hvor viktig det er både
med rekruttering og det å ta vare på de
spillerne vi har. Et godt miljø der de unge
finner treningskamerater er helt avgjør-
ende. Vi har langt på vei lykkes i å bygge
opp en solid gruppe gutter og jenter i
treningsgruppene Rekrutt og Yngre
Runner-up. Her har vi 13-åringer som
allerede har spilt seg inn på klubblag og

Srixon Tour, og flere vil følge etter i løpet
av de neste par årene.

Gode forbilder
For å utvikle seg som golfspiller er det
viktig å ha gode forbilder, og her er vi i
SGK veldig heldige. For det første har vi
tradisjon for at elite-spillere, til tross for
hektisk turneringsvirksomhet, stiller opp
på junior-scrambler. “Vi stiller selvsagt
opp når vi kan” som Ruth Tønnessen sa
da i underkant av 20 yngre spillere gjorde
seg klare til sesongens siste scramble.

På toppen av dette har også de profesjo-
nelle spillerne Aksel Olsen og Petter
Mikalsen sagt seg villig til å stille opp på
arrangementer for våre yngre spillere.

Fortsatt fokus på
rekruttering og bredde
Når vi oppsummerer juniorsesongen, blir
det ofte fokus på resultater og NM-
medaljer. Men i Juniorgruppene ønsker
vi alle spillere velkommen, uavhengig av
ferdigheter og ambisjonsnivå.

Det sies at elite skaper bredde og bredde
skaper elite. Klubben legger godt til rette
for de som ønsker og er villige til å satse
mot toppen, men det er like viktig at alle
trives på de vanlige treningene. De fleste
voksne spillere vil jo kjenne seg igjen i
at golf er kjekt, selv om man aldri har
vært i nærheten av noe elitelag.

SGK har en flott gjeng flinke jenter, og flere
har i sesongen gjort seg gjeldende både
i Srixon Tour og Garmin Norgescup.
Rikke Nordvik (t.v.) har topp plasseringer
i begge kategorier, og Pia Eide (t.h.) fikk en
flott 3. plass i Srixon Tour(klassen 13–15 år)
som ble spilt på Arendal GK i august.

JUNIOR OG ELITE:

Golf er blitt helårsidrett
Juniorarbeidet i en golfklubb må alltid reflektere den spillermassen vi har, og i løpet av de
siste par årene har vi sett at den kan endres fort. Fra en litt “topptung” juniorgruppe for
noen år side, med mange spillere på elitenivå og kanskje litt tynt nedover i rekkene, har

vi nå en motsatt situasjon.

T E K ST  TO R B J Ø R N  N Æ S S  /  FOTO  E L L E N  J E P S O N
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Tone Totland kjører VTG kurs der alle er
velkommen, og deretter kan de unge
fortsette i vår Rekruttgruppe. I denne
gruppen får spillerne tilbud om gruppe-
treninger med flere ukedager å velge
mellom, slik at det kan passe inn med
andre fritidsaktiviteter.

Treningssamlinger og
helårsopplegg
Utover de faste treningene har vi i løpet
av sesongen arrangert noen heldags
treningssamlinger med mye trening i en
sosial og trivelig ramme. Høydepunktene
for de fleste er å delta på Narvesen Tour
som inngår i NGF's juniorsatsing. Den
arrangeres rundt om i regionen, for det
meste i og rundt Stavanger, men har
også vært arrangert i Haugesund i vest
til Kristiansand i øst.

Nå går det mot vinter, men for oss er
golf blitt en helårsidrett. Med aktivitet
i Sagenhuset, fysisk trening i innleid
gymsal og utendørs vinterserie ser vi
fram til neste sesong.

Vi har alltid plass til flere, og vi
hører gjerne fra alle som har barn
eller ungdommer som kan være
interessert i dette.

Garmin Norgescup er nasjonale forbundsturneringer for
damer og herrer og som arrangeres i samarbeid mellom
NGF og golfklubbene.

Målgruppen til Garmin Norgescup er primært spillere over
junioralder som ønsker å konkurrere på et høyt nasjonalt
nivå og spillere som ønsker å utvikle seg til å kunne ta
steget opp til et høyere internasjonalt nivå. Turneringene
teller på verdensrankingen for amatører (WAGR).

Turneringene i 2019 er åpne for amatører og profesjonelle
født i 2003 eller tidligere som har gyldig medlemskap i
golfklubb tilsluttet NGF eller annet nasjonalt golfforbund.

Srixon Tour skaper en god arena for utvikling og forbe-
reder spillerne på internasjonal turneringsdeltagelse.
Turneringer på Srixon Tour teller på den internasjonale
amatørrankingen, og gir dermed et bedre grunnlag for
norske spillere til å få erfaringer internasjonalt.

Srixon Tour-sesongen 2019 er delt inn i tre perioder:
turnering 1-3, 4-5 og 6-8. Etter hver periode blir spillere
"re-ranket" mot nivået under. Spillere som kvalifiserer
seg til Srixon Tour gjør dette basert på prestasjoner
over tid, og får mulighet til å prestere over tid på Srixon
Tour (neste periode).

Turneringene spilles i to aldersklasser (med tilpassede
banelengder): Jenter 13-15 år (J15), Jenter 16-19 år
(J19), Gutter 13-15 år (G15), Gutter 16-19 år (G19).

Øverste elitenivå for golf
i Norge

Øverste turneringsserie
for juniorer i Norge
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Det går kjempefint med putte-trening innendørs i Sagenhuset, spesielt på vinterstid.
Pro Petter Mikalsen følger med når Nova Siljander (t v.) og Pia Eide tester ferdighetene.
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  ra først av syntes hun det var
overveldende å skulle spille 
sammen med rutinerte Marthe
Wold som har vært så god så

lenge, men “så var det ikke så farlig
likevel, bare moro”. Rikke går jo også selv
inn i et mønster: dette er avgangsåret
hennes på Wang, så nå sikter hun seg
inn på golf-spiller-plass på college i
Statene. Hun har snakket med flere,
men ennå ikke bestemt hvor.

Tette dager
Grunnlag og arbeidsrutiner er i orden:
hun har morgentrening mandag-tirsdag-
onsdag 8-10.15, skole 10.15-15, derfra
rett til SGK for å trene til 18, og så hjem

til leksene. Rikke begynte tidlig med golf
og tok opp tennis også. Men da hun
begynte på Wang, måtte hun velge.
Da ble det golf, litt på grunn av broder
Herman men mest fordi det er så kjekt.

Junior & elitemiljøet er topp, sier hun.
SGK gir juniorene mange muligheter. Alle
er ute og trener, det blir laget forskjellige
konkurranser for både yngre og eldre -
blant annet er hun med på junior-
scramblen for både store og små, når
hun kan.

- Vi har det kjekt sammen på trening,
alle pusher hverandre. De fleste er gode
venner, og det er alltid god stemning
når vi reiser sammen.

Are: fleksibel og tilgjengelig
- Hva er yndlingsbanen din?
- De kjekkeste banene er nok de jeg har
spilt best på. Men dette er yndlings-
banen. Den er så smal, og greenene er
forholdsvis små, så hvis du kan spille
godt her, er andre baner stort sett greie.
- Er simulatorene viktige for dere?
- Ja, spesielt om vinteren. Vi trener der
også med Are. Han er veldig tilgjengelig.
Og fleksibel - vi får holde på egen sving
bare den fungerer, trenger ikke stresse
for å legge om til en standard. Konklu-
derer Rikke, tygger i seg et rundstykke
- og legger i vei hjem til leksene.

- Topp junior & elitemiljø!
2018 var året da Rikke slo gjennom. Hun fikk ikke være med på den første Srixon-
Touren, men slapp gjennom da hun hadde vunnet Norges-Cupen. For henne er
den viktigste seieren i år Srixon-Cupen - men klart det var kjempekjekt å spille

på damelaget vårt som vant Lag-NM!

Årets klubbmestere er 42 år til sammen: 17 år gamle Rikke Nordvik
og Petter Mikalsen på 25. Han har jo navnet på KM-tavlen (som henger

 i Jærhuset) fra før, men for henne er det ekstra stas å havne der.

F
T E K ST  N I N A  T J OM S L A N D  /  FOTO  E L L E N  J E P S O N

KLUBB-
MESTER damer

2019
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an ble proffspiller etter å ha
fullført college i Denver, 
Colorado. I motsetning til Ole
Ramsnes, som ga seg selv fire

år, har han ikke satt noen tidsfrist men
tar det som det kommer. - Jeg tror det
er mulig å komme opp, føler jeg har mye
å gå på. Men det handler mest om stabi-
litet. Jeg spiller ikke jevnt nok, golfen er
veldig opp og ned, det kan snu plutselig.
Og det er mange gode spillere der ute i
verden.

Bruker simulatorene mye
Petter begynte på Randaberg GK da han
var 11, men kom raskt over til SGK -
også fordi morfar Sverre Hodne er her.
Han stortrivdes i junior & elitemiljøet: -
fortsatt er de fleste av vennene mine
derfra, og det er alltid noen som er her
i klubben.

Om han har noen glede av simulatorene?

Så klart, han bruker dem mye. Om vinte-
ren er det jo spesielt greit, sier han. Og

nærmest skutter seg ved  tanken på
årene da de “gikk ute og hutret og frøs”.
Nå trener han 20-30 timer i uken. Det
kommer på toppen av å arbeide i shop-
en og gi en del timer, aktiviteter som
hjelper veldig med å skape et økonomisk
grunnlag for profflivet. For tiden handler
det om Nordic League, hvor det er 150
deltakere. I fjor brukte han 150.000 på
reiser, opphold og utgifter i forbindelse
med turneringer. Målet er å komme inn
på Challenge Tour, og hvis det lykkes,
må han nok regne med minst det
dobbelte.

I gang med ny Master-grad
Travle dager? Ja, men han liker så godt
å ha noe å gjøre at han også er i full
sving på UiS. Han har gått ett år og har
to igjen, arbeider med en Mastergrad i
Energi, miljø og samfunn. - Det er interes-
sant å sammenligne kulturen på college
og ved universitetet her. På college
hadde vi mange fag, måtte møte til fore-
lesninger og hadde stadig eksamener.

Du kan si det var mer skoleaktig. Her
arbeider vi mye mer på egen hånd. Vi
har bare én eksamen etter hvert semes-
ter - og så skal vi jo avslutte med å skrive
masteroppgaven.

-Føler jeg har mye å gå på
Det var veldig kult å vinne Lag-NM, spesielt fordi Oslo stilte med Europa-Tour

spillere. Klart det er kjekt med KM også, men rett skal være rett: i år var ikke så
mange i eliten med, sier Petter Mikalsen

KLUBB-
MESTER herrer

2019

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

H

På en av de store tavlene som henger i Jærhuset
finner du navnene til samtlige klubbmestre herrer
like fra 1956 inngravert. Damene har en tilsvar-
ende tavle.
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I vår klubb er vi privilegert, vi har utrolig

mye å glede oss over - noe også dette

medlemsbladet har reflektert gjennom

årene. Men akkurat denne gangen sneier

jeg likevel innom tendensen i vår tids

sosiale medier: å fremheve motsetninger

og det negative, det som «selger» best.

Det ene er kafédriften denne sesongen.

Fra først av virket den nye ordningen

virkelig lovende, men i praksis har mange

medlemmer savnet lydhørhet og gjen-

nomført kvalitet og service. Verst har det

vært når svikten også har rammet spillere

fra andre klubber, som for eksempel da

bestilt mat uteble under en regionturne-

ring tidlig i sesongen, og da kafeen var

stengt i flere av formiddagstimene mens

en stor turnering var i gang. Vi regner

med at slik svikt blir fulgt opp av topp-

ledelsen, og at opplegget vil innfri for-

ventningene i sesongene fremover.

Det andre gjelder etikette - det viktige

mønsteret for hvordan vi tar hensyn til

hverandre slik at alle får mest mulig ut av

spillet.

Banemannskapene klager med rette

spesielt over manglende raking av bunkere,

plassering av rivene slik at de ikke er i

veien for vedlikehold, og altfor mange

ureparerte nedslagsmerker på greenene.

Hvordan det er mulig å overse, og gå fra,

stygge nedslagsmerker rett ved pinnen,

forekommer ubegripelig - men greener

har vært et sørgelig skue spesielt i tider

med mye nedbør, når merkene er ekstra

dype og stygge.

Her trengs det både idédugnad og innsats

for å bedre forholdene. Selv om det trolig

er fullstendig feil å legge skylden på uer-

farne spillere, er det også naturlig å spørre

om etikette inngår i introduksjonsopplegg

for nye medlemmer. Og alle vi som er

kjempestolte over banen vår og føler oss

privilegert over å høre hjemme her, kan

ta for oss forsømmelser, kontakte folk som

begår overtramp og forklare på vennlig

men bestemt vis. For eksempel kan vi si

til spillere som trekker trallen mellom bun-

ker og green at regler kan være forskjellige

på forskjellige baner, men her går vi rundt

fordi disse områdene er for sårbare.

Når dette er nevnt, kan vi gå over til noe

av alt det positive, som jo også er omtalt

i denne utgaven. Vi gleder oss blant mye

annet over tilvekst og prestasjoner i junior

og elite - som jo også er blant de mange

ivrige brukerne av simulatorene. Ikke bare

gjør anlegget golf til en absolutt helårs-

idrett; det gir også suverene muligheter

til objektiv tilbakemelding og derved

forbedring. Vår nye medarbeider Johnny

Nordahl Prøis har laget en grundig gjen-

nomgang av bruken i dag, og konkluderer

at enda mange flere kan ha nytte og glede

av simulatorene - fra det rent tekniske til

det sosiale.

Med dette ønsker vi alle medlemmer en

riktig god og lærerik vinter, hvor vi har

strålende muligheter til å stille enda

sterkere til våren.

Vi i redaksjonen - Ellen Jepson, Geir

Haug, Johnny Nordahl Prøis, Dag Svihus

og Nina Tjomsland tar mer enn gjerne

mot alle former for innspill, enten det nå

er ris eller ros eller ideer til emner og saker

vi kan ta opp.

Kjære leser, N I N A  T J OM S L A N D
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Det er utrolig mye å glede seg over i klubben vår, men på enkelte områder kan det nok være et forbedringspotensiale.
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TV-overført NM Match!
SGK hadde takket ja til to NM-arrangementer i 2019, og en uke før fellesferien

var det duket for den første – NM Match, som en del av storsatsingen NM-veka.
I dagene 27.–29. juni skulle det konkurreres om tittelen Norges beste match-

spiller, dame- og herre. Og finalen skulle sendes på TV!

T E K ST  &  FOTO  E L L E N  J E P S O N

Idrettsmangfold i regionen
Konseptet NM-veka er resultatet av et
samarbeid mellom Norges idrettsforbund,
NRK og Norsk Tipping. Formålet er å
skape blest om og synliggjøre mang-
foldet i idretten, og samtidig få løftet
frem idretter som ikke er så godt kjent.
Og å skape fest! Det 5-dagers arrange-
mentet gikk av stabelen for første gang
i Stavangerregionen august 2018. Da
var det nesten tusen deltakere fra 24
ulike idretter som deltok. Og alt ble
sendt på TV - NRK1. Men i 2018 var ikke
golf representert i NM-veka.

Sommeren 2019 ble NM-veka på nytt
arrangert i Stavangerregionen, og nå
var det nesten 40 idretter som deltok.

Det ble kåret i alt 94 norgesmestre i et
vell av ulike idrettsgrener: X Trial, break-
dance og hiphop, styrkeløft, sandvolley-
ball, håndbak, fekting, skateboard, El-
inne-bandy, sjuerrugby, rullestolrugby,
turn, skyting, speedcross, roller derby,
NM sykkel kvinner, squash, bryting og
basketball - og denne gang var også
golf med - i form av NM Match. Dette
var et samarbeid med NM-veka, Norges

Golfforbund og Garmin Norgescup.
Stavanger Golfklubb hadde takket ja til
å være vertskap for arrangementet.

Stor aktivitet på golfbanen
Klubben ønsket å skape så mye blest
som mulig omkring det tre dager lange
arrangementet, og vertskapet, anført
av markedssjef Kim Sem-Henriksen,
kunne by på opplegg for hele familien,
bl.a minigolfbane, stjernejakt på hull 9
for de minste og tilbud til publikum om
å få teste ut nye puttere og utstyr fra
Callaway. Og kjøkkenet sto klar med ny
og fristende meny hver dag.

Ellers var det intens aktivitet overalt
med rigging og transport av diverse
utstyr til finaledagens TV-sending,
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TV-crewet var på plass allerede onsdag,
og de jobbet etter sigende dag og natt
for at alt skulle være klappa og klart til
finalesendingen lørdag. I tillegg var flere
frivillige, vår egen administrasjon,
turneringsledelse og NGF i aksjon fra
morgen til kveld for at alt skulle gå på
skinner. Og banemannskapets hadde
gjort en kjempeinnsats for å få klar en
bane i toppklasse, og det klarte de til
overmål. Banen var strålende!

Stinn bane
Det var påmeldt i alt 72 spillere, 48
herrer og 24 damer fra hele Norge til
match-turneringen. I løpet av de tre
dagene skulle det kåres en norges-
mester i hhv. herre- og dameklassen.
Spillerne ble delt inn i grupper, hver på
seks, som alle skulle møte alle. Som
vanlig i match ble det spilt om å vinne
hullet. De fire beste i hver pulje etter
gruppespillet gikk videre til 1/16-dels
finaler for herrene og 1/8-dels finaler
for damene. Selve finalen ble spilt
lørdagen.

Spillerne måtte finne seg i å bli filmet fra all bauger og kanter til lørdagens NRK1-finalesending. Sikkert
ikke lett å konsentrere seg om spillet, men finalist Franziska Sliper fra Sola GK lar seg tilsynelatende ikke
affisere av all støyen rundt seg når hun forbereder seg til først utslag i finalerunden.

Veldig nyttig med den store resultattavla som var hengt opp på Sagenhuset, spesielt siden Golfbox hadde problemer med umiddelbar rapportering fra spillet.
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Til NM Match stilte SGK med flere av de ferske
Lag-norgesmestrene; Petter Mikalsen, Jens
Håkon Midborg Henriksen og Mats Ege, i tillegg
til Are Aasland Friestad - og på damesiden Renate
Hjelle Grimstad og Vilde Marie Nystrøm. Det gikk
denne gangen ikke helt veien for våre spillere –
ingen kom så langt som til semifinalen. Da var
det ekstra kjekt at Franziska Sliper fra nabo-
klubben Sola gikk helt til topps i dameklassen.
I herreklassen var det Magnus Kreken Randsted
fra Larvik Golfklubb som tok NM-gullet - både
Magnus og Franziska er amatørspillere.

Penger til proffene
Norges Golfforbund ønsker mer oppslutning om
de hjemlige turneringene og lanserte i 2019
Garmin Norgescup Minitour med 340.000 kr i
premiepotten. Premiesummen er beregnet ut
fra antall deltakere i turneringene, og det er
profesjonelle utøverne som ender på plassene
1–10 (herrer) og 1–5 (damer) som kan motta
pengepremier. Både årets NM Match på
Stavanger GK og NM individuelt på Losby GK i
august inngikk i Garmin Norgescup Minitour.

Med pengepremier til de proffe håper NGF på å
høyne statusen for norske turneringer. Økt del-
takelse fra profesjonelle spillere vil i tillegg gi
hjemlige amatørspillere bedre matching.

Finalerunden ble fulgt av en hærskare publikummere,  i tillegg til NRK1, men det kan mistenkes at en del valgte å se TV-finale-sendingen hjemme i sofakroken.

Leif Surdal - trofast starter og en av de mange frivillige, hadde for anledningen hengt opp en
stor logo på starterboden slik at ingen skulle være i tvil om hvilken klubb de befant seg på.

SGK- markedssjef Kim Sem-Henriksen - sentral i planleggingen og
gjennomføringen av klubbens del av NM Match-arrangementet.
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- Med et tett internasjonalt turnerings-
opplegg har norske utøvere som til daglig
har sitt levebrød på internasjonale tourer,
fått problemer med å være med på hjem-
lige turneringer. Når vi nå gir våre profesjo-
nelle muligheten til å tjene penger også på
hjemmebane, håper vi at dette kan være
ett av flere insentiv for å øke konkurransen.

- Det skal henge høyt å vinne et Norges-
mesterskap, det være seg individuelt eller
i matchspill. Da er det viktig at så mange
som mulig blir med.

Toppidrettssjef Øyvind Rojahn, NGF



ode minner ellers? - Jeg var 

skikkelig imponert over NRK

som dekket det mesterskapet. 

De var utrettelige, over alt, de

må ha jobbet 22 timer i døgnet.  Jeg tror

alle som så programmet, var fornøyd.  Og

alle deltakerne og folkene rundt - spillere,

foreldre, lagledere - hadde bare godord

over bane og arrangement. Det eneste

som var synd, var at mange golfere ikke

kom for å følge spillet fordi de “kunne jo

se det på skjermen”.

Bli synlig i mediene
Men når vi er inne på mediene, synes hun

Aftenbladets holdning til SGK-lagenes

sensasjonelle dobbeltseier i Lag-NM er

utrolig slett. (Det tok flere dager før denne

begivenheten endelig ble viet en ørliten

spalteplass i SA.) -Det er en viktig opp-

gave for oss alle å hjelpe media å innse at

golf er en stor og viktig idrett, at norske

spillere gjør det sensasjonelt bra også inter-

nasjonalt, at tilveksten stadig imponerer,

og hvor viktig golfen er for både trivsel

og helse blant mange seniorer. Forskning

har jo vist at golf forlenger livet med fem

år, i snitt. Bare det at rundt 90 seniorer går

rundt her i fire timer pluss annenhver ons-

dag, uansett om det bøtter ned, sier jo sitt!

Nina understreker at Lag-NM også er

veldig spennende for publikum å følge

med i. - Erfaringen tilsier at vi på en eller

annen måte må finne ut hvordan vi kan

følge de beste lagene under singlespill,

hvis forbundet ber oss ta arrangementet

i 2020.

KOM OG SPILL
- også i konkurranser

Det merkeligste denne sesongen? Det var nok under NM Lag, da dommer Gaute Kalstad fra
Voss ringte fra bane 11 en tidlig morgen: “det er sju kalver på fairwayen her!”  Slikt har visst
aldri noen opplevd her før, men det gikk greit, de ødela ingen ting. Forteller turneringskomiteens

leder Nina Middelthon - som opplagt kunne ha hatt et alvorlig problem å hanskes med.

T E K ST:  N I N A  T J OM S L A N D

G

 GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB

Det hersket en del forvirring om disse golfinteresserte kalvene som plutselig dukket opp på banen hadde bestilt
starttid, i alle fall var de ikke oppført i Golfbox. Kanskje var de sendt ut for å teste gresset i forkant av NM Lag.
Antakelig ble det godkjent, for kalvene luntet tilbake til sine egne grønne enger, og uten å legge igjen “visittkort”.

Oppbudet det var av NRK-utstyr- og personell under
NM Match, har vi nok aldri sett før på banen vår. For
spillerne gjelder det å holde tunga bent i munnen og
ikke la seg affisere av hverken TV, reklameplakater
eller publikum.

FOTO :  G E R D  I V E RS E N  S O L E RØ D

FOTO :  E L L E N  J E PS O N
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Blant årets suksesser var også Rogaland

Dametour midt i juni. - Vi hadde strå-

lende vær og arrangementet ble en stor

opplevelse for oss alle. Til info har

Rogaland Dametour i 2019 blitt spilt på

8 ulike baner i regionen, og overskuddet

fra turneringene har gått til Krisesenteret

i Stavanger.

- Vil NGF ha Lag-NM her i 2020 også?

Forbundet vet jo at de kan legge mester-

skap her, fordi dere og banemannskapet

sørger for at alt går på skinner?

- I utgangspunktet hadde vi egentlig sagt

at vi ikke ville ta noen mesterskap neste

sesong. Men siden både herre- og dame-

lagene våre vant NM, har vi nå meldt fra

at dersom de ønsker det, kan vi arrangere

Lag NM 2020 også.

Det vil jo alltid være diskusjoner, og vi

fikk vår del under årets klubbmesterskap.

Men vi i turneringskomiteen utfyller

hverandre, slik at til sammen har vi alle

ferdighetene. Det vi er minst fornøyd med

i KM, er at altfor få damer stiller: “hvis

ikke jeg kan vinne, hvorfor da være med”

er jo ganske misforstått, sier Nina - og

unnlater å bruke det forslitte og over

totusen år gamle sitatet om at hensikten

er ikke å vinne, men å delta.

Må tenke nytt for å trekke

flere med

-I det hele tatt må vi i løpet av høsten og

vinteren tenke nytt om hvordan vi kan

prøve ut nye måter for å få med flere

spillere i turneringer - ikke minst fordi

det er en fin måte å bli kjent med andre

på. Nå i høst har vi ganske mange nye

medlemmer, og flertallet er unge menn.

Vi må gjøre alt vi kan for inkludere dem

og trekke dem med. Vi prøver å finne

frem til nye typer turneringer i 2020, som

forhåpentligvis vil passe også for dem som

i dag ikke deltar. Det er synd når kanskje

spesielt nye medlemmer ikke melder seg

på konkurranser fordi de tror at de ikke

er gode nok. En viktig oppgave for oss

alle er å gjøre det klart at det slett ikke er

skremmende å spille med - og at alle er

hjertelig velkommen til å delta!
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De to største løftene for SGK i 2019,
NM Match og NM Lag, ble gjennomført på
en forbilledlig måte - og samarbeidet med
Norges Golfforbund og Garmin Norgescup
som mesterskapene var en del av, var
utmerket!

FOTO :  E L L E N  J E PS O N

Gårdsplassen var full av forventningsfulle damer fra klubber fjern og nær før start i Rogaland Dametour
i juni, og de fikk spille på en tørr bane med supre greener.



reenene ble åpnet for spill
2. april, egentlig lenge før 
gressveksten var kommet 
ordentlig i gang. Men da var
greenene ganske grønne og

de fleste golfspillerne helt yre etter å
komme i gang på sommergreener.
Kvaliteten var riktignok bare så som så
etter et soppangrep vinteren 2018–2019.
Det var en del sårflekker som måtte sås
i, og veksten lot vente på seg slik at det
tok sin tid før det grønne gresset dekket
over sårflatene.

Med stigende temperatur ble det endelig
fart i veksten. Levering av gjødsel som
brukes til fairway og greenområder ble
noe forsinket grunnet transportpro-
blemer, men etter ankomst tok det bare
noen uker før spilleområdene ble slik vi
ønsker de skal være. Både med hensyn
til høyde på gress og ikke minst i flotte
sjatteringer i grønt.

- Videre utover i sesongen har greenene
fått god pleie og har hatt en kvalitet som
SGK kan være stolt av, sier banemester
Frode Jørmeland og greenkeeper Alf Inge
Bjørnsen. Likevel er det kommet en rekke
kommentarer om greenenes ujevne
kvalitet og hastighet videre utover i
sesongen. - Men det er bare normalt at
hastigheten endres i løpet av en lang
sommerdag, sier Frode. - La meg forklare
litt om hvordan vi bearbeider greenene:
I denne sesongen har vi klippet greenene
hver dag og rullet dem tirsdag, torsdag,
og etter fellesferien også på lørdager.
Vi klipper dem på høyde 4,0 mm, og
dette gjør vi hver dag fra klokken 06.00.

NM: stor belastning på banen
- På klimatisk gode dager vokser gresset
gjennom hele dagen. Men hastigheten
er forskjellig like etter klipp sammenlik-
net med f.eks. 12 timer senere. I tillegg
har vi arrangert to NM-turneringer (NM

match i juni og NM lag i juli) og forut for
disse har vi redusert klippehøyden til
3,8 mm. De som spilte like rett før NM,
vil ha merket en betydelig forskjell.

Greenene ble dresset og luftet ca. hver
fjerde uke og vertikalskåret ca. hver
åttende. Men også dette er avhengig
av gode værforhold. I forbindelse med
NM Match og NM Lag økte vi frekvensen
på dette arbeidet slik at vi kunne levere
en best mulig bane.

Etter Lag-NM i juli trengte greenene våre
sårt til hvile, og vi måtte slippe opp
gresset for å unngå skader og stress.
Rundt 10. august endret vi rutinene og
kunne da tilby medlemmene jevne og
gode greener på ca. 9,0 stimpmeter.
Dette ble gjort med å øke rulling og fre-
kvens på vertikalskjæring, noe som ga
oss umiddelbare resultater.Vi ønsker å
fortsette med dette så lenge været
holder.

G

- Gress er en levende organisme og
krever rett dose rett medisin til rett tid

Kvaliteten på greener og spilleområder har vært et mye diskutert tema i klubben
gjennom hele sesongen. Det har vært kritikk - men også gratulasjoner. Fremfor alt

har det vært argumentert at forholdene på greenene har vært veldig skiftende.
Men er ikke det helt naturlig?

T E K ST:  G E I R  H AU G  /  FOTO :  E L L E N    J E PS O N

 Med to store NM i løpet av ca. 1 måned blir slitasjen på greener og banen ganske stor. Her er Petter Mikalsen (t.v.) og Aksel Olsen (t.h.) under NM Lag.
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Belastningen på greenene var som sagt stor
under begge NM, og sett fra banens side med-
fører slike store arrangementer for mye stress.
Vi på vår side ønsker å levere et jevnt produkt,
uavhengig av slike store arrangementer.

Oppsummert kan vi si at det er normalt at
hastigheten på greenene endrer seg, ikke bare
i løpet av sesongen, men også i løpet av uken
og i løpet av dagen, sier Frode og Alf Inge.

- Nå har vi nye utfordringer utover i sesongen
etter hvert som nedbørsmengden øker og
veksten avtar. Da gjelder det å endre vedlikehol-
det i samsvar med den naturlige utviklingen.
Sent i høst vil vi også ta i bruk nye sprøytemidler
som skal hindre/redusere oppblomstring av
sopp slik vi hadde sist vinter. Men disse remedi-
ene skal sprøytes på, ikke for sent og ikke for
tidlig, men akkurat på det rette tidspunktet.
Gress er en levende organisme som skal ha den
rette medisinering på rett tid og i rett dose.
Noen av mikroorganismene kan reagere positivt
og andre negativt på behandlingen, og noen
kan også bli resistente. Dette er en av våre
største utfordringer. - Og svaret får vi først til
neste vår.

Når det gjelder kvaliteten på greenene, er det
likevel én ting til som ligger greenkeeperne på
hjertet: Alle medlemmer, ikke glem å reparere
nedslagsmerker! Forbedringspotensialet er
stort!

Spilleområdene
Roughen er gjennom sesongen blitt klippet i
en høyde av 51 mm, og det er lavere enn i 2018.
Men det tar tid å klippe overalt på banen, og vi
bruker en hel uke på å komme over alt. Det
betyr at klipping av roughen er et kontinuerlig
arbeid som vil pågå hver uke. Også her vil det
være det skiftende forhold, ikke bare på grunn
av lengden, men også beoende på om gresset

er tørt eller vått. Når banen er for våt, kan ikke
våre tunge maskiner klippe som ønsket uten å
lage skjemmende spor.

Fairwayene er i sesongen blitt klippet i en høyde
av 15 mm, litt høyere enn tidligere år. Mange
har kommentert at spillet på fairway er blitt
enklere ved at det nå er lettere å komme under
ballen på grunn av det gode gresset.

- Ellers har det vært gjort en rekke forbedringer
på banen forut for sesongen. Disse er beskrevet
i vårens utgave av Golfentusiasten. Her vil vi
bare nevne dreneringen som er utført ved 100-
meters merket på hull 8. Dette har fungert
utmerket. I tillegg ble røret mellom fairway/
bekken på hull 16 og til utløp i Stokkavatnet
ved hull 3 blåst rent. Dette har medvirket til at
dreneringen er forbedret. Til tider er det en
synlig sterk strøm i bekkene. Ved sterkt
regnskyll er bekken ved hull 16 ikke blitt fylt
opp. Det er bra!

Sette banen i god dvale
- Foran neste sesong er vi i planleggingsfasen
med mindre prosjekter, og vi har allerede startet
med forbedring av tee-sted 8. Det viktigste i
høstsesongen er å sette banen i stand til en
god dvale.  Vi jobber med en levende organisme,
sier Frode. - Setter vi banen i riktig stand, vil
den klare seg godt. Men selv om vi gjør alt etter
boken, kan vi ikke være sikre på resultatet. Når
mørket senker seg og kulden setter inn, er det
været som til syvende og sist er den usikre
faktoren. Og svaret får vi ikke før til våren 2020.

- Det er når temperaturen igjen stiger, gresset
blir grønnere og det kribler i armer og bein hos
yre golfspillere, og de spør “Åpner ikke
sommergreenene snart?”

Gress er levende organismer, og både greenene og banen for øvrig er avhengig av hensiktsmessig stell og pleie.
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H Ø ST N U M M E R E T  AV  G O L F E N T U S I A ST E N  E R  SAT T  SA M M E N
AV  E L L E N  J E PS O N

På tampen av 2019-sesongen...

Har du noe på hjertet?
Stort eller smått - kjekke bilder - noe
artig? Stoff og forslag til medlems-
bladet vårt mottas med takk! Send
på mail til ellen@jepson.no

I REDAKSJONEN: Nina Tjomsland, Ellen Jepson, Geir Haug,

Dag Svihus og Johnny Nordahl Prøis

Takk til alle medlemmer som har bidratt til å gjøre 2019-
sesongen en eneste stor fest!  Og spesielt må vi takke den
store hærskaren av seniorer som trofast stiller opp til de
ulike senior-tuneringene, men som også låner hender når
det står dugnad på dagsorden..

- Kjekt å spille sammen med andre i turnering, men det er
ikke alltid det passer inn i en hektisk hverdag som foreldre
til små barn. Da gjelder det å være kreativ, slik som unge
Håkon Hestness (bildet t.v.) som har tatt med  både barn
og hund på morgenrunden.

Stavanger Golfklubb er ellers en svært barnevennlig klubb,
der det legges vekt på et godt og integrerende miljø for
unge poder som har lyst til å prøve seg med golf. Vi har
plas til flere -  både barn og unge!

FO
T

O
: 

FR
O

D
E

 V
A

S
S

B
Ø

FO
T

O
: 

E
LL

E
N

 J
E

P
S

O
N


