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Vi er i gang!
Et kraftig snøvær natt til åpningsdagen 3. april satte en uventet stopper for

de mange som hadde lengtet etter å få komme ut på banen. Men nå er våren her,
banemannskapet jobber for fullt, og banen kryr av medlemmer som storkoser seg på

flotte greener. Merk at det er strenge regler for hvordan vi skal forholde oss på banen
i disse corona-tider, se bl. a side 2–4 i denne foreløpige kortversjonen av bladet vårt.

Banemannskapet har det travelt - og greenene får god behandling etter den litt tøffe starten på sesongen.

EL
LE

N
 J

EP
SO

N



K
lubben er som en liten bedrift.

Budsjettet for 2020 balanserer

med inntekter og utgifter i

størrelsesorden på ca. 17 mill.

Klubbens styre og administrasjon har i

den senere tid planlagt og iverksatt ulike

tiltak for å sikre at klubben kommer seg

helskinnet igjennom denne vanskelige

perioden.

Vi har iverksatt flere kostnadsreduserende

tiltak, og har planene klare for ytterlige

grep dersom unntakstilstanden drar ut i

tid.

Klubben har relativt god likviditet, og vi

har derfor gode forutsetninger for å

komme oss igjennom dette. En kritisk

forutsetning er imidlertid at medlemmene

spiller på lag, og betaler kontingenten på

ordinær måte, til tross for den spesielle

situasjonen vi er i. Sammen med bidrag-

ene fra våre lojale sponsorer er deler av

inntektsbudsjettet allerede sikret.

Inntekts-svikt
Men situasjonen som har oppstått i for-

bindelse med coronapandemien, vil med-

føre en betydelig reduksjon av inntekter

fra driving range, turneringer, greenfee,

treninger og sponsorer. Flere av sponsor-

ene som vi har vært i forhandlinger med

eller gitt tilbud til, har informert oss om

at de legger eventuell sponsorkontrakt på

is inntil videre. For å sikre klubbens

likviditet gjennom denne perioden har vi

 Hvordan forholder klubben
seg til koronapandemien og

de innførte reglene?

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

Det er to hovedaspekter ved dette. Det første er hvordan klubben som en økonomisk

organisasjon blir påvirket, og det andre er forholdet til de aktivitetene som klubben

og dens medlemmer normalt driver og hvilken betydning myndighetenes

retningslingslinjer og regler har for disse.

Trass i spesielle tider er våren endelig her, og full-bookede starttider forteller mye om at medlemmene setter pris på frisk luft og å få komme ut på banen.
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iverksatt en rekke tiltak, blant annet stopp

av innkjøp av nye maskiner. Vi har videre

søkt om avdragsfrihet på langsiktig lån.

Vi har permittert noen få nsatte, og kutter

dessuten sommerhjelp og sesongarbeidere

inntil situasjonen er mer avklart. Ellers

kutter og reduserer vi kostnader der det

er mulig. Men drar dette ut, kommer vi

nok ikke utenom ytterlige permitteringer.

Dette vil bli vurdert fortløpende i en tid

der situasjonen endrer seg kontinuerlig.

Hva med aktivitetene?
Det som opprinnelig lå fast, var at myn-

dighetene videreførte tiltakene mot

korona-virususet og forlenget blant annet

forbudet mot organisert idrettsaktivitet.

Etter råd fra Norges Golfforbund be-

sluttet vi derfor, i denne uavklarte fasen,

å stenge banen for spill inntil videre.

Men etter påtrykk fra SGK og andre

klubber, har NGF siden 13. mars arbeidet

for både å forberede en baneåpning med

restriksjoner, og for å få nasjonale myndig-

heters aksept for dette. NGF har i sin

argumentasjon påpekt at golfen er velegnet,

og spiller en positiv rolle for folks fysiske

og psykiske helse, noe som er spesielt vik-

tig i disse tider. NGF har jobbet hardt og

kreativt for å få til løsninger så raskt som

mulig. Det lyktes altså å få gjennomslag

for dette, og et stort antall norske golfbaner

kunne åpne for spill tidlig i april, men da

med klare og tydelige restriksjoner.

Vi satset på en restriktiv
åpning
Basert på innspill fra NGF, lokale helse-

myndigheter og Stavanger kommune

jobbet styret, administrasjonen og bane-

mannskapet i Stavanger GK, i nært sam-

arbeid med Sola GK, med å finne og sette

i verk løsninger for en restriktiv åpning

av golfbanen før påske. Slik ble det mulig

å komme med gladmeldingen: banen

åpnet for spill fredag 3. april - men fore-

løpig begrenset til å gjelde SGKs egne

medlemmer.

I tillegg er også all organisert trening og

kurs kansellert. Klubbhus, kafe, simulatorer

og driving range er inntil videre stengt.

For administrasjonen er det innført frivillig

hjemmekontor, og vi ønsker ikke drop-in

tilgang til kontorene. Medlemmene opp-

fordres til heller å ta kontakt via telefon

eller sosiale medier. Styremøtene blir

gjennomført elektronisk. Vi oppfordrer

også komiteene til å gjøre det samme.

Desto kjekkere er det da at vår nye drifter

av pro-shopen, Tim Brookes, holder åpent.

Selvfølgelig gjelder de samme regler der

som over alt i samfunnet: hold påbudt

avstand, og la det aldri være mer enn tre

mennesker inne i butikken til samme tid.

Vask hendene i automaten ved døren før

du går inn i butikken.

Administrasjonen og styret jobber aktivt

med å holde seg orientert om muligheter

som de nye reglene gir til kompensasjon

for inntektsbortfall, økte kostnader og

baneaktiviteter og vil gjøre det vi kan for

å lose klubben sikkert gjennom denne

vanskelige perioden. Som vi har erfart

skjer det noe hele tiden og som medlem

kan du holde deg orientert ved å gå inn

på klubbens hjemmesider for å få siste nytt.

Myndighetenes corona-regler
vil nødvedigvis bli justert, alt
etter hvordan situasjonen
utvikler seg. Men noen
grunnleggende regler mot
smittespredning må vi for-
berede oss på vil vare lenge,
og et av de viktigste er det å holde
avstand. Dette er selve premisset for at vi kan
holde banen åpen. Men selv med noen  regler
kan golfspillet oppleves nesten som normalt.
Det er jo mulig å oppnå stor grad av kontakt
og følelse av samhold - uten nærkontakt. Og
et lite pustehull i hverdagen - som en golfrunde
- kan være en god hjelp for mange til å komme
seg gjennom denne spesielle tiden.
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Personer i karantene, eller personer med 
influensa- og forkjølelsesymptomer har ikke 
adgang.

Bestilling av starttid må gjøres elektronisk via 
Golfbox. Drop-in tider er ikke tillatt.

Det vil ikke være mulig å starte på hull 10.

Det gis ikke ut scorekort, men spillere kan benytte
seg av klubbens GLFR app eller Golfbox app.

Gjestespillere betaler greenfee ved å benytte 
Vipps (når banen blir tilgjengelig for gjester).

Det er 8 minutter mellom hver starttid.

Spillerne må møte tidligst 5 minutter før starttid.
Dette for å hindre folkeansamlinger.

Neste gruppe skal ikke gå opp på hull 1 før 
gruppen foran har forlatt denne.

Det skal være minimum 1 meters avstand mellom
spillere til enhver tid.

Håndhilsing, klemming eller annen nærkontakt 
er ikke tillatt.

Spillere må benytte eget utstyr.

Eventuelle vannflasker fylles opp hjemme.

Banemarkeringer / staker for OB, GUR og andre 
hindre skal ikke flyttes eller berøres. Det gis 
fritak fra disse.

Flagg skal stå i hullkoppen, og skal ikke berøres.

Klubbhus holdes stengt, inkludert toaletter og 
garderober.

Driving range holdes stengt.

Ballvaskere fjernes fra banen.

Bunkerrakene fjernes fra banen.

Golfbiler er ikke tilgjengelig.

Leietraller eller utstyr er ikke tilgjengelig.

Gjenglemt utstyr eller klær vil i denne perioden 
bli kastet.

Spillere med utstyr i tralleskap bes om ta dette 
med seg hjem, da trallehuset kan bli stengt.

NB! Nye regler for golfspill
Da er vi endelig i gang med ny sesong! Ikke veldig mye senere enn

opprinnelig planlagt etter at myndighetene har gitt anledning til å åpne
for sportslige aktiviteter innenfor visse rammer. Kos dere på banen,

men gjør det innenfor følgende nye retningslinjer:

Ha en fin golfrunde - men husk god avstand - ikke berøre flagg eller annet på banen som kan medføre smitteoverføring !
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Super baneåpning - likevel
For alle de tre første dagene smilte GolfBox mett og god over hele bredden,
fra like etter at meldingen kom tidligere i uken om baneåpning fredag 3. april:

hver dag var full. Og forventningen var stor da alle flaggene var plassert
midt på de utrolig fine greenene allerede torsdag kveld.

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

i er jo vant til mye vær. Men 
åpningsdagen fikk vi mer enn
meste laget: sludd-sol-sludd-
sol-sludd-sol-hagl-sludd-

sludd-sol - da verden var full av hvite
flekker fra morgenen av, måtte banen
stenges fra først av. Midt på dagen ble
det lov å gå ut. Flaggene var tilbake på
vintergreener, forståelig nok. Det var
fort gjort å spille så søla skvatt og ingen
sak å finne steder å skylle ballen. Et
forsøk på å bruke golfhanske resulterte
i øyeblikkelig neglebit, så det var bare å
trekke i vinterhansker igjen. Og  selv om

ni hull gikk unna på halvannen time, var
det nesten utrolig hvor mange slag det
gikk an å få inn i den tiden og attpåtil
bruke opp nok elendige slag for mange
uker fremover.

Lørdag ble derimot den egentlige fryde-
fulle ta-banen-i-bruk-dagen. Selv om det
så trøstesløst hvitt ut om morgenen,
ble det stille og tørt og mye mindre kaldt.
Flaggene sto stolt plassert på greenene
igjen, og i en jevn strøm av firergrupper
var det bare glade ansikter å se - takk-
nemlig over å være ute og bruke kroppen

i sosialt lag, og skikkelig imponert over
hvor fine greenene er så tidlig i sesongen.

Og så sørget søndagen for å bli kronen
på det hele: lunt vær fra morgenen av,
og bortimot direkte varmt etter hvert
som solen kom mer og mer fram. Fin flyt
i spillet, fornøyde ansikter over alt.
Mange har måttet bryte vante mønstre
med å spille mye lenger sør på denne
tiden, men så fin og velpleid som banen
lå der, var det ingen sure miner i løypa.
Her går vi sammen om å gjøre det aller
beste ut av situasjonen.

Et sjeldent syn i en ellers snøfri vinter - rester etter nattens tunge og kalde snøflak lå til langt utover på selveste åpningsdagen fredag 3. april.
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 eg har alltid gått inn for å drive 

en pro-shop med et smil, og gjøre

den til et virkelig hyggelig sted å 

være, enten du gjerne vil kjøpe noe

eller simpelthen slå av en liten prat. Fraser

Mudie er en god venn, jeg har alltid likt

å være sammen med ham - familien og

shop-en hans virket alltid vennlige og slik

skal det være her nå også, erklærer 50 år

gamle Tim.

Faktisk vil mange medlemmer huske ham

fra før, takket være vennen Raymond Lees

som fikk ham hit i årene 1991-94 etter at

han hadde vært trener i Stockbridge- og

Hillsborough-klubbene i hjembyen

Sheffield.

Heier på The Blades
Da er vi i Yorkshire, hvor det ennå er bra

med vikingegener: Sheffield ble grunnlagrt

av angelsaksere og vikinger og utviklet seg

til en viktig teknologi- og industriby basert

på stål og kull. Nå som dette er slutt, er

byen blant annet kjent for et ansett

universitet med 60.000 studenter. Men

allerede på 1300-tallet var Sheffield kjent

for kniver, og for våre egne opphav var

Sheffield gjerne synonymt med bestikk

og mest av alt med bordknivene som ble

så praktisk rustfrl.

-Vi skal drive shop-en med et smil
- og skikkelig god service!

Alle former for sport interesserer ham - men å se onkelen øve chipping hjemme i hagen virket
så kjekt at golf ble livet til Tim Brookes. 12 år gammel begynte han i Stocksbridge GC, fra

først av med handicap 16. Uten en eneste leksjon tok det ham to sesonger å spille seg ned
til hcp 2. Da han var 17, spilte han scratch, ble proffspiller og medlem i PGA. Nå er han trener

hos oss  og tar over ansvaret for pro-shopen.

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

J
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God service og godt humør er viktig for Tim Brookes og Irene Reinkjøp som håper medlemmene vil benytte seg av proshopen.



 Her ble Englands første fotballklubb etablert,

      og Sheffield kan stadig vekk glimre med

        både Sheffield FC og med Tims hjem-

         hørighet, 130 år gamle Sheffield United

                           - The Blades.

                                      Spilte for England
          Men tilbake til golf. Som junior 

                      representerte Tim både Sheffield, 

            Yorkshire og England, og da han så ble 

  proffspiller, vant han en rekke PGA-

turneringer.  Etter alle årene som trener

    hjemme har han så virket i båded Fana og Sola-

stranden Golfklubb i tillegg til vår egen klubb.

Og planene for shop-en?

-Én ny idé er et VIP Loyalty-card som vil sikre store fordeler prismessig på alle

varene. På laget i shop-en er Irene Reinkjøp, Petter Mikalsen og Gordon Gellatly.

Irene jobbet med meg ved Solastranden golfklubb, og Gordon har vært pro i

Randaberg og er medlem av norsk PGA. Han er kjempegod i både tilpasning og

reparasjoner av køller - så vi lover å kunne tilby både godt utvalg for alle, og god

service!
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Head Professional
Are Aasland Friestad

PGA-professional
Tim Brookes

Trener
Tone Totland

Trener
Petter Mikalsen

Proshop SGK   Tlf. (+47) 51 93 91 14    E-post: proshop@sgk.no

Assistent
Irene Reinkjøp

PGA-professional
Gordon Gellatly

Proshop Stavanger Golfklubb

Remember Raymond Lees from Sheffield?
Det er svært mange medlemmer, spesielt den eldre garde,
som husker den legendariske unge proen som i 1964 startet
sin trenerkarriere i SGK. Nesten 40 år senere (2003), forlot
Raymond oss til fordel for Fana GK, men før det hadde han
introdusert Tim Brookes for klubben. Tim er nå tilbake og er
å treffe i proshopen.

Ellers sier ryktene at Raymond har det fint og for lengst til-
bake i Sheffield der han spiller bra golf - fremdeles!



Fredag før påske ble det tydelig hvor

privilegert vi er, vi som nå kan glede

oss over idretten vi har valgt: å gå ut

på banen i godt lag, bruke kroppen

og nyte våren i naturen. Vi har all

grunn til å takke administrasjon og

styre som har gjort sitt ytterste for å

få gjennomslag hos både lokale og

sentrale myndigheter og organisasjo-

ner for en ansvarlig bruk av banen.

Videre er det imponerende hvor godt

banen er stelt, av både et sterkt redusert

mannskap - flere måtte i karantene -

og den energiske faste arbeidsgruppen

pluss enkeltmedlemmer som også har

stilt opp og gjort en innsats.

Hvor godt medlemmer flest er for-

nøyd med anlegget, driften av det, og

kulturen som er utviklet gjennom

klubbens snart 65 år lange historie,

gikk tydelig fram under årsmøtet da

ingen kom med innvendinger eller

motforestillinger - noe som trolig er

første gang det er skjedd.

Foreløpig vet jo ingen hvordan

sesongen kommer til å fortone seg,

om noen konkurranser overhodet kan

arrangeres og hvordan klubblivet vil

bli. Det alle ser, er at verden vil bli

ganske annerledes gjennom 2020-

årene - men trolig også med positive

trekk, kanskje med både fordeling,

prioriteringer og verdier.

Lokalsamfunnet viser nå varme,

hjelpsomhet og omsorg, og kreativitet

blomstrer, også fordi så mange fler

enn vanlig har åpen tid som vi selv

må fylle med mening.

Og for mange av våre medlemmer

ligger mye og viktig mening i å

komme seg ut på banen - i godt lag.

PS: da er det også en oppside ved at

det ble for dyrt for klubben å trykke

og postlegge medlemsbladet Golf-

entusiasten: nå kan vi dele opp ut-

gavene og levere stoff i flere omganger,

etter hvert som vi ser nytten i det.

Altså kommer vi tilbake litt senere i

vår med en ny og utvidet utgave.

Hjertelig hilsen fra redaksjonen:

Ellen Jepson, Geir F. Haug,

Dag Svihus, Johnny Prøis

og Nina Tjomsland.

Kjære leser, N I N A  T J OM S L A N D
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Mindre enn ett år siden - SGK arrangerte store nasjonale mesterskap, masse folk sammen - tett i tett - highfives
og hyppige håndtrykk og klemmer, slik vi er vant til. Ingen kunne ha forestilt seg at en snikende fare, i form av et
koronavirus, i løpet av få måneder skulle snu opp ned på hverdagen slik vi kjenner den og omforme oss til et
samfunn styrt av sosial avstand og hyppig håndvask. - Men en dag skal vi, ved hjelp av hverandre, igjen oppleve
nært felleskap på mindre en en meters avstand og med flere enn fem stk. på samme tid. Dette skal vi klare!
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