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Store maskiner har vært i sving ifm. vinterens utbedringer av banen. Her fra nytt teested på hull 8 - med banemannskapets Jone Egeli som dirigent.

En bane i forvandling
Banen er i stadig utvikling - stadig til det bedre. Les mer om klubbens ambisiøse
utvidelsesplaner og søknad om PGA World Tour. Vi har og stoff om juniorsatsingen,
banen (selvsagt), og TOP Nordic Golf - med oversikt over flotte golfbaner hvor
du kan spille gratis. Hva med turneringer i disse koronatider?
Les mer om dette og mye mer i utgave nr. 2 denne våren.
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Drømmer blir visjoner
blir muligheter blir planer
Drømmene ble til visjoner og visjoner til muligheter: å skape mye mer omfattende og bedre
treningsanlegg, og å forlenge banen slik at den kan trekke verdens beste spillere hit for en
PGA World Cup. Dette kan høres over-ambisiøst ut, men er faktisk nesten en trylleformel fordi
de to mulighetene forsterker hverandre. Det at by og fylke slo seg sammen med NGF og SGK
om å søke om en World Cup gjør nå at lokale og regionale myndigheter kan se monn
i mulighetene for å la klubben få disponere ekstra områder.
AV N I N A T J O M S L A N D ( T E K S T ) O G E L L E N J E P S O N ( FOTO & I L L U S T R A S J O N )

isse visjonene har administrasjon og styre arbeidet med
gjennom flere år. De forskjellige
prosjektene er uavhengig av hverandre,
og er nå på ulike stader av planlegging.
Finansiering og eventuelle beslutninger
om å sette i gang vil bli fremmet i vår
generalforsamling, eventuelt i en ekstraordinær generalforsamling, understreker
daglig leder Frode Vassbø.

D

Vårt omfattende dreneringsprosjekt har
vært i gang gjennom flere år. I tillegg til
alt det som allerede er utført, foreligger
nå tegninger, masseberegninger, detaljert
budsjett med kostnadsoversikt for
hullene 11, 13, 16, pluss grøft på hull 6.

Søknad om tippemidler til dette arbeidet
foreligger også. Grøften på hull 6 er faktisk ferdig, og i tilegg har banemannskapet
brukt en del tid og ressurser på å oppgradere eksisterende drenering, slik at
vi kan glede oss over en stadig bedre
bane.

Mulig nytt treningsområde
ovenfor 9-eren
Ennå er ingen ting sikkert. Men slik
planene er nå, kan vi få et nytt treningsområde der Rettedals jorde ligger på
baksiden av vår driving range. Her kan
bli plass til både treningsanlegg og en
6-hulls kortsløyfe for pitching og putting
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- ideell også for både små og store
nybegynnere, og for folk med fysiske
begrensninger.
Samtidig skal den gamle 8-eren utbedres
videre, og forhåpentligvis få noen kunstgressområder som da kan brukes året
rundt. For treningsområdet på gamle 8er og nederste del av gamle 7-er
foreligger også tegninger. Arbeidet er i
full gang med kostnadsoversikt og
beregning av masse, og i løpet av 2020
vil det bli søkt om tippemidler til dette
prosjektet.
Jordet til Rettedal ligger bak gjerdet for hull
9, og strekker seg fra P-plassen til rangen.
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Oversikt over planlagte og mulig
fremtidige utvidelser/baneprosjekter
Prosjekt 3
Store
Stokkavatn

Oppsiden av hull 5
Leie av jorde for
utvidelse bane
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Trening

Rettedal-jordet
Treninganlegg/
6-hulls kortsløyfe/
Pitching/putting

Trening

Ferdig
ILLUSTRASJON ELLEN JEPSON
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Mulighetene for å opparbeide virkelig
gode treningsfasiliteter er en sentral oppgave, bekrefter vår Head Pro Are Friestad
- som selv har mengder mesterskap bak
seg, blant dem et VM Lag Junior: - Vi
er den ledende klubben i regionen og
har den beste banen. Men jeg ser jo at
mange av kompisene mine, som gjerne
er mellom 25 og 40, liker aller best å
trene. Tenk hva det vil bety når vi får
opp en korthullsbane og sterkt utbedret
gamle 8-er og kan si at vi også har
distriktets beste treningsbane!

Intensjonsavtaler på plass
Etter at vår administrasjon hadde gjort
sitt ytterste for å fremme klubbens sak
blant byens politikere, vedtok kommunestyret å be «administrasjonen fremme

Prosjekt 1

Drivingrange

Prosjekt 2
Mortvedt-stykket
Utvidelse av banen/
Flerbruks-/korthullsbane

Drenering/
rehabilitering/
oppgradering
Treningsområder
Oppgradering av
treningsområde
(gamle åtten)

V Vannspeil
K= Klubbhus
S= Sagen-huset
V= Verksted/bane

en ny sak der det legges til rette for frilufts- og fritidsinteresser ved noe utvidelse av golfbanens bruksområde og
vern av landbruks- og kulturlandskapene.»

1-er fairway. Mortvedt-stykket vil gjøre
det mulig både å utvide hull 1 slik at det
blir par 5 med knekk mot høyre, og
trekke teestedet til 2-eren lenger bak.

Daglig leder Frode Vassbø understreker
at flere sentrale politikere har støttet
klubben i disse sakene. Søknaden til
PGA, hvor fylke og kommune var med,
styrket oss fordi den ga oss internasjonal
oppmerksomhet. Dette er avgjørende,
fordi slik støtte er eneste måte å få
finansiering på plass. Frode forklarer
forhandlingene og prosessene bak det at
vi nå har fått undertegnet intensjonsavtaler om å få leie både Rettedals område
på ca. 20 mål (området mellom driving
range og parkeringsplass) og det området
Mortvedt-familien eier, på bortsiden av

Slik har styret nå prioritert planene
for prosjekter som strekker seg ut over
eksisterende golfbaneområde:
Prosjekt 1, med 1. prioritet:
treningsområde og korthullsbane.
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Prioriterte planer

Prosjekt 2, med 2. prioritet:
flerbruksbane/korthullsbane og mulig
fremtidig utvidelse av golfbanen på
innleid Mortvedt-stykke.
Prosjekt 3: utvidelse av banen ved hjelp
av eventuelt innleid jorde ovenfor
hull 5.
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Den andre hovedvisjonen, knyttet til
prosjekt 3 – om å forlenge banen fra
5758 meter til 6358 og gjøre den mer
utford-rende, slik at det kan være interessant å spille World Cup her - får mer
tid på seg. Søknaden fra SGK og NGF
sammen med by og fylke, om å få arrangere en World Cup i årene 2021–2024,
vant nemlig ikke fram. Imidlertid er det
jo nå kjent blant dem som tar slike avgjørelser, at i Stavanger, Norway, er
ambisjoner og muligheter på plass.

Store bedringer mulig i krysset
mellom 12 og 13
Det store håpet er å få leie et område på
oppsiden av hull 5. Da kunne hull 4 gå
lenger opp til en knekk mot venstre, og
derved frigjøre området som nå er så
trangt mellom green 12 og tee-sted 13.
Både tee-sted 5 og tee-sted 6 kunne
trekkes litt lenger bak samtidig som også
7-eren kunne forlenges litt bakover.
Planene for denne omgangen omfatter
også å forlenge hull 14 ved å bygge ny
green midt på eksisterende hull 2.

Designeren Graeme Webster sto for den
store utbedringen av banen, og erklærte
at vårt hull 17 i sin nye form er et av de
vakreste han noen gang har tegnet. I arbeidet med disse nye planene har han
også skissert inn to nye vannspeil mellom
hullene 11 og 13 og 17 og 16. Det ser
jo lekkert ut, og kan attpåtil forsvares
kostnadsmessig sett fordi dette området
har god, feit leirjord som kan komme
godt med når vi trenger jordmasse - og
det er dyrt å kjøpe masse. Dette prosjektet
er modent, og for så vidt klar for igangsetting, men klubbens styre har valgt å holde
det på vent foreløpig, fordi det er viktigere å prioritere oppgradering av
treningsområdene.

Finansiering - i disse tider?
Da Frode Vassbø kom inn som fungerende daglig leder, så han det som første
prioritering å få gjennomført det store
dreneringsprosjektet, som så ble vedtatt
i generalforsamlingen den 6. februar
2018. Da ble også en nødvendig økning
med 15 % av medlemskontingenten
vedtatt.

- Vi gjør fortsatt mye med dreneringen
selv, for å sikre at banen blir stadig bedre
- selv om koronakrisen nå har medført
forsinkelser, også på grunn av mannskap
i karantene, forteller han. - Klubben har
stadig vekk forholdsvis god likviditet, og
prioriteringen nå må være treningsområdene.
Selvfølgelig vil det være et digert og
krevende puslespill å få finansiert alt
dette. Men Frode Vassbø pleier muligheter i mange retninger. Skulle vi oppnå
å få en stor internasjonal turnering, kan
vi søke kulturdepartementet om 10
millioner. En tredjedel kan bli dekket
via tippemidler; klubben har søkt om
slike midler til pågående bedringer og
fått søknaden godkjent. Å oppdatere
treningsanlegget vil også gjøre at klubben
stiller mye sterkere overfor mulige
sponsorer.
Nå kan vi alle holde fingrene i kryss,
med den gamle håpefulle vrien i mente:
kron, jeg vinner. Mynt, du taper.

Det aktuelle området øst for hull 5 er den øverste delen av jordet som strekker seg fra gården (midt i bildet) langs hull 4 og ned mot Store
Stokkavatn. Det kan en gang i fremtiden gi en mulighet til å utvidelse av banen. Bildet er fra finalen i NM-Match i fjor.

PGA World Cup på vår bane?
P
Vel nådde ikke søknaden
opp om å få arrangere en
World Cup turnering i årene
2021 -2024. Likevel kan
den åpne for et gjennombrudd, fordi den ganske
enkelt er et imponerende
dokument, grundig
gjennomarbeidet og
argumentert - og ved å
belyse SGKs og
Stavangers og Rogalands
store fortrinn. Med klar
sans for tidsriktige
argumenter sveiper den
også innom at Norge er
både ett av verdens mest
likestilte land, og ett av
de hyggeligste!
TEKST NINA TJOMSLAND

ådriverne som har sett muligheten,
har fått med et sterkt og overbevisende lag. Vår egen klubb er
sentral, og Kim Sem-Henriksen har koordinert utformingen av initiativet - og
visjonene. Norge har aldri vært vertskap
for noen PGA World Cup turnering, men
regionen har infrastruktur og serviceapparat på plass og kan skilte med en
rekke godt gjennomførte internasjonale
arrangementer. Både by og fylke støtter
SGK i dette initiativet.
Og trekker da blant mye annet fram at
eksotiske Stavanger har hele syv av
Skandiavias 30 beste restauranter, et
praktfullt konserthus med akustikk i
verdensklasse, og at verdens første elfly rute skal åpne i 2023 mellom
Stavanger og Bergen.

Blant argumentene er at NGF er Norges
5. største idrettsforbund; i toppskiktet
kan vi skilte med både Viktor Hovland
og Kris Ventura; og SGK er blant Norges
fremste i utvikling av talenter og har nå
mer enn 100 juniorspillere.
Banen er nå 5758 meter - 6297 yards lang, med par 71. Med å forlenge til 6358

SGK markedssjef Kim Sem-Henriksen

meter - 6982 yards - og par 72 vil den
møte kravene som PGA stiller. Planene
er på plass, utformet av Graeme Webster
fra Team Niblick, laget bak den omfattende kvalitetshevingen av banen vår.
Og Webster er et supert navn å skilte
med: hans merittliste omfatter design
av Ballybunion, som er av verdens
flotteste golfbaner.
Med dette er da grunnen forberedt - nå
er ambisjonen å få verdens fremste
golfere til tevling på vår bane.

Forsiden på det 16 sider lange dokumentet som ble utformet i forbindelse med søknad om å arrangere World Cup på Stavanger Golfklubbs bane.
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Verden står stille
- men juniorene er i gang!
Det er flere år siden golf ble en helårsidrett for juniorspillere i Stavanger Golfklubb. I vinter har
spillerne holdt det gående med trening på simulator i Sagen-huset, pluss fysisk trening både i gymsalen
på Egenes Skole og på «High 5» treningssenter som er knyttet til Wang-skolen på Tjensvoll.
Og nå ser tilveksten lysere ut enn på lenge - pluss at vi setter opp nye treningstillbud.
T E K S T TO R B J Ø R N N Æ S S

Måtte stoppe i mars
I likhet med det aller meste ble det
Korona-stopp også for golftreningene i
mars. Heldigvis ser vi omsider lys i
tunnelen. Takket være godt samarbeid
mellom golf- og helsemyndighetene fikk
vi i påsken den gode nyhet at det igjen
ville bli tillatt med organisert golftrening
såfremt treningen foregår i ordnede former
og følger reglene for gruppestørrelse,
avstand, berøring av utstyr etc.
Da muligheten bød seg, var vi raske med
å få istand et modifisert treningsopplegg
og allerede uken etter påske kunne vi

invitere til både «Online» foreldremøte
og oppstart av treninger for gruppene
Yngre Runner-up og Junior. Den kanskje
mest synlige endringen er at spillerne er
delt inn i flere mindre grupper på maks
4 personer.

Stor takk til administrasjon
og Are
Junior og Elitekomiteen retter stor takk
til administrasjonen og treneren Are for
å ha funnet gode løsninger for hvordan
golftreningen kan foregå på best mulig
måte, godt innenfor smittevernreglene.
Etter å ha startet opp med de etablerte
spillerne er vi i skrivende stund igang med
å sette opp et Korona-tilpasset treningstilbud for Veien Til Golf (VTG), Rekrutt
og det nye tilbudet Aspirant.

Aspirant for de aller yngste
Aspirant vil være rettet inn mot de aller
yngste, dvs opptil 7 år. Her blir det «lek»
med køller og ball i kontrollerte former
slik at de yngste kan ha det gøy på golfbanen. Utstyr kan lånes fra klubben.
Det er godt å være gang, men det er ikke
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til å legge skjul på at 2020-sesongen vil
bli noe amputert. For eksempel er alle
Narvesen Tour og Srixon Tour turneringer
før 15. juni avlyst eller utsatt.
Narvesen Tour er spesielt viktig og passer
for alle juniorspillere i alderen 6 til 19 år,
uansett nivå. Slik det ser ut nå, krysser vi
fingrene for at Narvesen Tour på vår egen
bane kan gå som planlagt den 28. juni.
Vi håper flest mulig setter av denne datoen
og at det blir et flott arrangement med
stor deltagelse.
ELLEN JEPSON

V

i ser at et bredt tilbud gjennom hele
året bidrar til å skape et tett og godt
miljø mellom spillerne. Ett synlig
resultat er at vi i treningsgruppene har
hele 27 juniorer med handicap lavere enn
36, og med en god miks av gutter og
jenter. Når flesteparten attpåtil er under
15 år, ser det lysere ut enn på lenge med
tanke på fremtidige elitespillere og klubblag. God rekruttering i fjor gjør at vi også
har bortimot 20 spillere i gruppen Rekrutt
med handicap mellom 36 og 54.
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Bredt utvalg av kurs for juniorer
ELLEN JEPSON

Helt siden 1970-årene har
SGK satset på å fostre unge
spillere, og mange av våre
kurs og treningsopplegg er
velkjente.
TEKST NINA TJOMSLAND

Som nevnt på forrige side er Aspirant
nytt av året: i stedet for å samle alle
aldre, tilbyr klubben nå et eget opplegg
for de som er syv år og yngre.

Veien til Golf, VTG, er en introduksjon for nykommere til golf. Rekrutter
trenger ikke være medlem, men etter
fullført kurs tilbyr vi redusert medlemskontingent de første tre årene.
VTG, og omfatter grunnteknikk, nærspill,
mye lek og moro - alle disse kursene er
lagt opp til å ha det gøy med golf.

og uke 31 (27-31/7). Deltakere kan være
fra seks år og oppover, og treningen er
lagt opp med lek og moro.

Sommerskolen er godt etablert,

Yngre Runner Up er trening for

men har stadig vekk plass til mange fler.
Klubben tilbyr fire bolker: uke 27 (29/63/7), uke 28 (6-10/7), uke 30 (20-24/7)

juniorer opp til 13 år, som er medlem av
klubben og har etablert handicap.

Junior Bredde er for juniorspillere
mellom 14 og 19 år.

Mer informasjon om alle tilbud og
opplegg for juniorer finner du på
klubbens nettsider. For tiden er alle kurs
stoppet mens vi venter på nye
retningslinjer fra NGF.

Sååå klar for trening igjen, men selvsagt med nødvendie avstand. Fra v.: Helge Olai Laugtug-Jacobsen, Mons Pinfold, Filip Eide, Emil Jørmeland.
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Rekrutt er for unge som har fullført
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Greenene blir prioritert!
Aldri før har så mange søkt til banen som i vår. Hver eneste dag, fra 6 om morgenen til
sent på kveld har det yrt av spillelystne golfere. Covid-19 har satt en solid stopper for
reiser til utlandet og lagt restriksjoner på samfunnet vi aldri før har sett maken til.
Det å kunne spille golf, selv med visse begrensninger, har i disse tider vist seg være
et kjærkomment tilbud. Imponerende er det at banemannskapet har kunnet
tilby en bane, og spesielt greenene, i en så god stand så tidlig i sesongen.
T E K S T O G FOTO E L L E N J E P S O N

ei, det ble på ingen måte den
våren noen kunne ha sett for seg
da plutselig store deler av samfunnet ble stengt ned 13. mars. Det
omfattet det meste av den organiserte
idretten, og for golfen sin del hersket
det lenge usikkerhet om banene i det
hele tatt kunne åpne. Men etter noen
uker i spenning kunne endelig hele golfNorge puste lettet ut og glede seg over
nyheten om at golfspill var greit - med
visse begrensninger.

N

Mange har det tøft når de plutselig over
natten mister jobben eller blir permittert.
Det å få komme ut på en flott bane, ha
det kjekt sammen (med avstand) gjør
hverdagen litt lettere. Fysisk aktivitet
og sosial atspredelse har kanskje aldri
vært viktigere enn akkurat nå når så
mye er usikkert. Ikke overraskende er
det meldt om økende interesse for golf
og medlemsskap i klubben. Også på
landsbasis, NGF melder om godt over
2000 innmeldte bare pr. slutten av april.

forhindret av stengte grenser.Nå er det
imidlertid ordnet med de nødvendige
papirene slik at de begge kan få komme
inn til Norge. Det er likevel noen skjær i
sjøen før de kan ta fatt på jobben, i tillegg til at det i disse tider er svindyrt
med flybilletten, må Stanislaw og
Norbert også sitte i karantene når de
kommer hit. Men de er helt oppsatt på
å komme til Norge, og Frode ser fram til
å ha dem tilbake og få fortgang i det som
er blitt forsinket. I påvente av dette er han
veldig fornøyd med å ha fått Jan Roger
Nornes, nyutdannet greenkeeper med i
den faste staben. - Han er utrolig flink
til å jobbe, og veldig pliktoppfyllende!

Testen bestått
Frode er også fornøyd med hvor godt
banen har klart overvintringen. Han tror

at dreneringsarbeidene som de siste
årene har blitt utført på banen har hatt
god effekt. En god del grøfter er i de
siste årene blitt spylt og rensket opp i,
og nye grøfter er blitt etablert. Når vi i
januar og februar fikk nedbørsmengder
langt over det normale, ble det den
ultimate testen. - Selv på de våteste
dagene i vinter var det ikke mer enn
noen pytter på fairwayen på hull 13,
forteller Frode. Denne fairwayen var som
vi kanskje husker for noen år tilbake
svært fuktbelastet. Klubben har planer
om totalrenovering av denne + andre
utsatte fairwayer på banen, men disse
planene er det foreløpig lagt et lite lokk
på. Desto gledeligere at de de årlige
dreneringsarbeidene stadig bidrar til å
forbedre banen vår, selv om Frode kaller
det en form for brannslukking.

Travel tid - men med lavere
bemanning
Vinteren har vært travel for de av banemannskapet som er på jobb, forteller
banesjef Frode Jørmeland, - Men på
grunn av ferieavvikling, avspasering mm.
vil det alltid være noe redusert bemanning
vinterstid. I tillegg bidro rekordstore
nedbørsmengder og mye sørpe til at
noen av de planlagte arbeidene på
banen ikke kunne gjennomføres så raskt
som tenkt. - Men det er klart coronaen
også har gjort at vi er blitt en del forsinket i forhold til planen, sier Frode.
Blant annet skulle de to faste sesongarbeidende polakkene, Stanislav Bobowski og Norbert Michalowski forlengst
vært på plass etter vinteren, men de ble
Alf Inge i ferd med utbedringer av stien mellom hull 10 og 2 etter dreneringsarbeider i området.
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Soppen møtte veggen
Det som har overrasket mange spillere
er at greenene, tross en relativt kjølig
mars og april har vært så bra! De beste
i regionen, har vi hørt uttalt. Bortsett
fra noen små partier på enkelte greener
ser det ut som den årlige og agressive
soppen ikke har fått overtaket denne
gang. - Vi har fra i høst av behandlet
greenoverflatene med Medallion, forteller Frode. Det er et soppdrepende
middel som “kapsler inn” gresset slik at
soppen ikke får innpass. En frisk green
er mer robust og lettere å få opp på et
høyere nivå etter vinterdvalen. Men forarbeidet er vel så viktig - mye lufting og
planmessig vedlikehold både av selve
greenen og områdene rundt legger
grunn-laget. Dette har topp prioritet,
også i tider der bemanningen er
redusert. - Greenene går foran alt annet,
sier Frode.

Imponerende nytt teested
Den mest iøynefallende forbedringen på
banen siden siste sesong er nytt 56teested på hull 8. Alf Inge Bjørnsen og
Inge Ullestad har æren for den flotte
nye steinmuren og de fint tilhogde steintrappene som leder opp til teestedet.
Inge Ullestad var som kjent banesjef før
Frode overtok, og han har bygd mesteparten av de karakteristiske steinmurene
og bruene som binder alt så fint sammen
og gir banen vår et helt eget særpreg.
- Men vi ble litt forsinket med å få lagt
på sand og så i gress, så det blir sikkert
ferdigtorv, sier Frode.
-Og når kan teestedet tas i bruk?
-Tipper det blir slutten av juni, begynnelsen av juli hvis alt går etter plan.
Alf Inge nikker samtykkende.

Enda mer drenering

Ikke mye igjen - bare litt ferdigtorv på toppen - og det nye teestedet på hull 8 vil snart være klart til bruk!

sola ikke kommer til. Her er det lagt på
ny torv og området vil bli spillbart så
snart gresset har fått satt seg.
Mellom green 10 og fairway på hull 2
er det utført opprydding- og dreneringsarbeid, og her har Alf Inge vært i gang
med gravemaskin og jevnet ut stien.
På drivingrangen er det drenert og fylt
på flere lass med grus. På toppen legges
det geonetting som skal hjelpe til med
å stabilisere grusen. Her blir det også
sådd i med gress.

Spillere over alt
Det som har vær spesielt med denne
våren er at det kreler med folk over hele
banen - hele tiden. Tidligere år har det
vært stillere perioder, spesielt morgen
og formiddag, slik at de ulike arbeidene
med klipping av greener og fairwayer
etc. har kunnet gå sin gang uten altfor
mye venting for noen parter.

Nå går fireballene ut fra klokken seks av,
og siden går det slag i slag til sent på
kveld, og det er nesten ingen pusterom.
Da er det ikke alltid lett å få jobben gjort
på en effektiv måte, og det blir en del
venting - både for banemannskapet og
spillerne. Frode ber om forståelse for at
det er helt nødvendig at banemannskapet får utført de planlagte arbeidene,
men presiserer at de prøver å ta hensyn
til spillerne så godt det lar seg gjøre.
Men banemannskapet har forrangen.
Det viktigste er likevel sikkerheten - ikke
la utålmodigheten ta overhånd og ikke
slå ut før banemannskap (eller andre) er
på trygg avstand.
Og selvsagt gjelder det som alltid
- legg på plass torv og reparer nedslagsmerker på greenen. Og viktig - følg med
på de reglene som til en hver tid gjelder
i disse smittetider. Forholder vi oss til
disse, ligger svært mye til rette for en
fantastisk fin golfsesong!

Annet å legge merke til er at det flere
steder på banen er opparbeidet mindre
hauger og ondulerte partier i forbindelse
med etableringen av nye grøfter og
dreneringsrør. Hensikten med å løfte
opp/senke deler av landskapet er å få
til en mer effektiv drenering av overvann
ned mot dreneringspunktene. Alle disse
nye opparbeidede områdene vil etter
hver få tilført jord og vil bli sådd i, og når
gresset grønnes vil de gli fint inn i
helheten.
På fairwayen på hull 8, der de store
granene lager mørke skyggepartier, er
det lagt ny drenering slik at disse områdene kan tørke raskere ut selv om
Villniss er erstattet med ny rhododentron-beplantning i skråningen til venstre for teestedet på hull 4.
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Fra vinteren og vårens arbeid på banen
Nytt teested på hull 8

Takk til banesjef Frode Jørmeland for bilder

Hull 8

Dreneringsarbeid på drivingrangen
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Lyst til å spille gratis på flere
av Nordens fineste baner?
Nå som vi går inn i mer nøysomme tider og det dessuten blir mye dyrere å fly,
er kanskje gratis- tilbudet fra Top Nordic Golf plutselig mye mer aktuelt? I løpet
av sesongen kan hver av oss få fire runder og velge mellom 16 av Nordens
fineste baner, uten å betale et øre i greenfee.
T E K S T N I N A T J O M S L A N D / K A RT E L L E N J E PS O N

D

u skal gjerne se det, nikker
vår markedssjef Kim SemHenriksen. - Dette opplegget
som nå er fem år gammelt, kan
sikkert få et oppsving nå som Sydenturer og vanlige familiereiser er ut
og folk reiser mindre lang-distanse.
Og mange tenker nok mer golf, vi
ser at aktiviteten på vår egen bane
øker sterkt i disse dagene - du må
jo bestille minst tre-fire dager på
forhånd for overhodet å kunne spille.
De første årene måtte vi gå veien
om Kim for å få bestilt tid på de
andre 16 banene som er med i Top
Nordic-opplegget. Nå er IT-systemet
på plass slik at vi enkelt kan gå inn
via vår egen nettside og bestille selv.
- Hvordan har tilbudet Top Nordic
Golf slått an?
- Det tok et par år før folk flest
skjønte hvor gunstig dette er: «ingen

ting er gratis» var en vanlig reaksjon.
Men disse rundene i venneklubbene
er jo faktisk gratis, og i tillegg kan
vi benytte hotellpakker. SGK har en
slik pakke med rimelig overnatting
på Energy-hotellet ved DNB Arena,
og dette overnattingstilbudet er
lagt opp slik at alle våre medlemmer
kan oppnå disse rabattene hvis de
ønsker det, for tilreisende familie og
venner, presiserer Kim.

Alle detaljer finner vi på våre egne
nettsider. Maksimalt antall spillere
fra samme klubb på én dag er fire;
maksimalt antall runder for én og
samme spiller på én bane i løpet av
syv dager er tre, og maksimalt antall
gratisrunder i et kalenderår er fire
for hver spiller.
Men du verden for et utvalg - hvorfor
ikke la Odense Eventyr Golf stå som
symbol for hele opplegget?

- Her hadde vi opp mot 100 slike
gjester i fjor, de fleste fra Bjaavatn
og deltakerklubbene på Østlandet,
men også en god del fra Danmark.
De siste årene har vi også sett en
stor økning i bruken blant våre
medlemmer, og da spesielt mot
Danmark.
I alt deltar altså 17 klubber i Top
Nordic Golf: seks danske, fem norske,
fire svenske, en finsk og en estisk.

Kullo Golfklubb, Finland
- Kanskje litt langt å reise til Finland i år - men Kullo Golfklubb er absolutt verd et besøk når det blir lettere å reise utenlands...
12

GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB

Flere smakebiter...

TOP NORDIC GOLFKLUBBER

Estonian Golf & Country Club, Estland

DANMARK
Aalborg GK
Esbjerg GK - Marbæk Course
Esbjerg GK - Myrtue Course
Kokkedal GK
Ledreborg Palace GK
Odense Eventyr Golf
Silkeborg Ry GK - Silkeborg
Silkeborg Ry GK - Ry

ESTLAND
Estonian Golf & Country Club

Tyrifjord, Norge

FINLAND
Kullo GK

NORGE Tyrifjord

NORGE
Bjaavann GK
Losby GK
Miklagard GK
Stavanger GK
Tyrifjord GK

SVERIGE
Bokskogens GK - Gamla Banan
Bokskogens GK - Kungsbanan
Forsgårdens GK
Kalmar GGK - New Course
Kalmar GK - Old course
Österåkers GK

Miklagard
Stavanger

Bjavann
Aalborg

Losby

Esbjerg
Odense

FINLAND
Kullo
Estonian
ESTLAND

SVERIGE
Forsgården

DANMARK
Silkeborg

Østeråkers

Kokkedal

Kalmar

Bokskogen
Ledreborg
Fri greenfee

Österåkers Golfklubb, Sverige

Kokkedal Golfklubb, Danmark
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Turneringer?
- Vi håper jo på det beste!
Dette er så absolutt et tilfelle av at veien blir til mens vi går, sier
turneringskomiteens leder Nina Middelthon. - Vi må simpelthen vente og se hva
vi får lov til, prøve å gjøre det beste ut av mulighetene vi har. Men det er jo bare slik
at mange av turneringene våre er avhengig av det sosiale samværet.
T E K S T N I N A T J O M S L A N D / FOTO E L L E N J E PS O N

F

ra først av kunne selvsagt heller
ikke turneringskomiteen ha noen
møter, og vi må alle til enhver tid
respektere de regler og forordninger som
gjelder. Men egentlig er dette likevel
nokså greit å finne ut av, og forholde
oss til etter hvert som det blir mulig å
arrangere flere konkurranser, siden
reglementet alltid kommer opp på
skjermen når vi melder oss på i GolfBox.
Men etter at myndighetene begynte å
løsne på forordninger og reglement ved
overgangen april-mai, går nå damedag
hver mandag, medal hver torsdag, og

senior-golf annen hver onsdag. De samme regler gjelder ved alle konkurranser:
én av spillerne i hver gruppe fører score
på ett og samme kort, og oppgir da også
medlemsnummeret til hver deltaker i
gruppen.
Foreløpig står også en del andre turneringen på listen: SGK Open Pairs 9. mai,
junior vårturnering og KM Foursome
Herrer 13. mai. Samme dato, 13. mai, er
også påmeldingsfrist for Nora Smedvigs
Pokal, pluss SGKs match herrer, med
spillestart fra 15. mai. Begge herreturneringene forutsetter at minst 20

10
14

spillere melder seg på, og for dameturneringene er minimumsdeltakelse
satt til 16.
Etter den strålende seieren til begge
våre lag i fjor sommer, står jo SGK jo
som arrangør av Lag-NM, 17-18-19 juli.
Her må selvfølgelig forbundet se hva
som er mulig, og hvordan - foreløpig
henger det hele i luften, sier Nina. Hun
vet ennå ikke om forbundet har åpnet
for påmelding.
- Egentlig svever det hele. Men vi håper
jo på det beste!
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Kjære leser,

NINA TJOMSLAND

Desto kjekkere er det å kunne legge
fram, i denne utgaven, detaljer om de
imponerende planene administrasjon
og styre har laget for å ytterligere
bedre og videreutvikle anlegget vårt.
Disse planene ble presentert på årsmøtet. Men siden bare et lite mindretall
av alle våre medlemmer deltok, er det
på sin plass å gi alle brukere av anlegget et innsyn i det som nå gradvis skal
bli virkelighet.

og klart det nesten utrolige: å få
ambisjoner i to retninger til å styrke
stillingen og mulighetene for begge.
Ved å få både by og fylkeskommune
til å støtte, og stille seg bak, vår søknad
om en PGA World Cup har de også
hjulpet lokalpolitikerne til å innse
klubbens betydning for helsebringende
aktivitet og velvære. Det å arbeide for
at klubben skal få disponere arealer
som kan hjelpe oss å bedre fasilitetene
ytterligere, kan nå virke meningsfylt.

Her har alle nøkkelbegrepene som

Samtidig som vi forteller om dette

skal hjelpe oss gjennom og ut av krisen
vært i spill: idérikdom, kreativitet, målrettet og utholdende innsats, strategi,
og mestring av det muliges kunst.
Styre og administrasjon har arbeidet
lenge og grundig med prosjektene,

har vi gleden av å bringe rapporten
om Junior & Elite-seksjonen. Her
ligger hele klubbens framtid. Og nå
kan den virke lysere enn på flere år:
seksjonen er godt styrket, og nå er
hullene tettet i kommende årsklasser.

Vi har all grunn til å takke både alle
de frivillige og pro-ene som utrettelig
arbeider for å skape vennskap, samhold, lojalitet og glede blant alle de
yngre årsklassene.

I denne krisetiden er det ekstra kjekt
å oppleve gleden og trivselen på banen.
Helt fra første dag banen ble åpnet
har GolfBox vært så godt som full,
hele tiden. Og trass i dette flyter spillet
faktisk bedre enn ofte før: synderlig
venting er bare et sjeldent unntak.
Med så mye godt vær attpåtil, ligger
følelsen av velvære og privilegium
oppe i dagen.

Vi i redaksjonen - Ellen Jepson, Geir
Haug, Dag Svihus, Johnny Prøis og
Nina Tjomsland, ønsker hele klubben
en fortsatt opplevelsesrik sesong.

ELLEN JEPSON

Krise er nøkkelordet denne våren.

Det gror godt i underskogen av de yngre årsklassene, og med disse på plass ser det lyst ut for klubbens fremtid.
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Frir oss fra
«uvedkommende juletrær»
Egentlig skulle de hatt gullstjerner på medlemsmerket, alle karene i dugnadsgjengen.
Har du sett de digre tømmerstokkene som har ligget kuttet opp langs bakken ved
1-eren? Dugnad har vært et kjernebegrep i SGK helt fra starten i 1950-årene, og
imponerende mange medlemmer bidrar med viktig, frivillig innsats. Men det denne
gjengen får utført, er nesten utrolig. Kanskje er nøkkelen det at de har det så
innmari kjekt sammen. Og de vil mer enn gjerne ha med flere T E K S T & FOTO N I N A T J O M S L A N D

Idrettsmangfold i regionen

Hver onsdag i vinterhalvåret

Samvær og fellesskap råder. Spør du
hvem som styrer dette, får du jo vite at
for tiden er Ove Sembsmoen bas, og
Thomas Thorsen blir omtalt som sagfører fordi han kan alt om å styre en
motorsag og få trærne til å falle slik de
skal. Men dette er i høyeste grad en vigjeng: det handler om å jobbe sammen
og utfylle hverandre.

Dette skjer hver onsdag fra halv 10 til
12, fra november til midten av mars.
Etter fullført innsats påskjønner klubben
dem med mat og kaffe - til og med varm
mat når kafeen er i drift gjennom de
mørke månedene, og nå for tiden med
smørbrød fra Shell-stasjonen. Samlingen
holder til i møterommet oppe i Sagenhuset, og da kan skjemt og moro slippe
til.

Alt er frivillig, så ingen er bundet av noe
som helst - folk kommer ganske enkelt
når de kan, fordi det er så kjekt å komme
ut og få brukt seg i godt lag gjennom
hele vinterhalvåret.
Noen håndterer stammene, noen sager
grener av og opp, noen rydder opp i under
skogen, noen kjører kubber opp til
parkeringsplassen. De har flere maskiner
til rådighet, og peker fornøyd på
haugene av fibre og hakk som en kvistemaskin maler opp.

Hvem bestemmer så hvilke trær de skal
gå løs på? Stort sett skjer det i samråd
med banemannskapet, og Frode Jørmeland legger spesiell vekt på få vekk
trærne som skygger for teestedene og
greenene. Men noen år har vinterstormene avgjort: mange medlemmer
husker vel ennå all rotvelten den
vinteren da orkanen hadde herjet med
dominoeffekt, mest av alt langs 4-eren.

Thomas Thorsen leser kjempens historie
iårringene.

Til sammen var det gått med over 30
trær. Og dette var slett ikke første gang.
Både i 1969 og 1981 krasjet mange trær
- og det er neppe tvil om at etter hvert
som stammene vokser seg enda høyere
og tykkere, vil vinterstormer rasere
stadig verre.

Vinterens kjempe var 74 år
De siste tre-fire årene har nok gjengen
tatt rundt 60-70 store trær. I år har det
spesielt gått på 1-eren, og ved veien
langs driving-rangen. Alt dette er sitkagran - som slett ikke hører til på våre
kanter: Arne Tønnessen, som var med i
dugnadsgjengen i en årrekke, kunne si
nesten nostalgisk at «disse trærne var
jeg med og plantet som skolegutt.»
Ove Sembsmoen: - Se hvor fint maskinen maler opp!
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Intet tre er for stort for dugnadsgjengen, fra v.: Jan Arne Hansen, Ove Sembsmoen, Per Ersfjord, Torstein Østbø, Inge Ullestad, Tor Madland og
Pål Christophersen. Michael Oram og Thomas Thorsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Historien til dugnadsgjengen går langt
tilbake. Selve banen ble skapt ved hjelp
av «dugnad, dugnad, og dugnad» slik
jubileumsboken fra 2006 beskriver det.
Men selv med banemannskap på plass

var det alltid bruk for innsats som krevde
mange hoder og mange hender: de
plantede trærne vokste ille og vinterstormer knekket greiner og feide dem
ut over banen. Større trær kunne
knekke, eller miste rotfester og velte.

Martin Roa trakk det i gang
Fra først av sprang innsatsen ut av banekomiteen. Martin Roa, som hadde overtatt
ansvaret i banekomiteen da pioneren
Torolf Smedvig døde, var kyndig med
både motorsag og traktor, og en
ustoppelig pådriver som ble formelt

påskjønnet for all innsats i 2001 da
klubben utnevnte ham til æresmedlem.
I de senere år har både Aksel Johansen
og Rein Brand fungert som dugnadsbaser. For tiden er det altså Ove
Sembsmoen som står for innsatsen
sammen med Pål Christopheren, Per
Ersfjord, Jan Arne Hansen, Tor Madland,
Michael Oram, Thomas Thorsen, Inge
Ullestad og Torstein Østbø.
Men som sagt: denne gjengen tar mer
enn gjerne mot alle som har tid og lyst
til å hjelpe til å gjøre banen vår enda
bedre!
ELLEN JEPSON

Disse «uvedkommende juletrær» som
Alexander Kielland kalte dem, har vokst
seg uhorvelig svære. Thomas Thorsen
har telt årringene på den aller største
kjempen fra i vinter, og kommet til 74
år. Han peker på stubben, og viser at
det innerste i stammen egentlig var
dødt: bare i de ytterste ringene er det
ennå kvae å se.

Sitkagran - ikke lenger velkommen i norsk natur
Sitkagran (Picea sitchensis) har sitt navn fra delstaten
Sitka i Alaska. Den ble importert til Norge for over
hundre år siden og er det mest utplantede utenlandske
treslaget i landet. Den største utplantingen foregikk
i årene 1960–1975. Sitkagran er nå oppført i fremmedartslista til Artsdatabanken med risikokategori SE Svært høy risiko - på grunn av dens trussel mot
biologisk mangfold. Arten er svært hardfør, vokser
raskt og sprer sine frø til sårbare landskap, spesielt i
den truete naturtypen kystlynghei, i naturbeitemarker
og på øyer og holmer langs kysten. Det brukes årlig
store ressurser på å fjerne sitkagran fra ulike typer
verneområder, og det er ikke lenger lov å utplante
denne type gran i Norge uten spesiell tillatelse.
TEKST ELLEN JEPSON

Martin Roa med motorsagen.
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- Gratulerer, Jan Roger!
Klubben vår har fått et nytt ansikt i greenkeeperstaben. Det er 39 år gamle
Jan Roger Nornes som nå har fullført sin greenkeeperutdanning ved Elmwood College
i Scotland. Men veien til fast jobb - og golfen - har for Jan Roger vært både lengre og
mer kronglete enn for de fleste. Desto større grunn til å gratulere!
TEKST ELLEN JEPSON
FOTO E L L E N J E PS O N

et er faktisk veldig vanskelig
å forstå at den kjekke unge
mannen som jeg sitter overfor og skal intevjue, i mer enn
halve sitt liv har levd som rusmisbruker
og kriminell. Historien hans er et sterkt
bevis på at det kan være lys i enden av
selv den mørkeste tunnel.

D

- Hvordan var hverdagen din som ungdom?

- Den var preget av rus, kriminalitet, inn
og ut av fengsel - en evig runddans. Det
var hele tiden å være på utkikk etter nye
muligheter til å gjøre et brekk og skaffe
penger - hvor som helst og når som helst.
Trangen til rus var drivkraften.
- Var du alene om dette, og hvor var det du
begikk innbruddene?
- Det var for det meste i bedrifter, og jeg var

alene om det. Kunne for eksempel stjele en bil
og krasje den gjennom ruta om jeg trodde det
var noe av verdi å hente på det stedet. Jeg var
alltid på desperat jakt etter penger til dop, og
det var det hele min tilværelse dreide seg om.
Jan Roger drar opp mobiltelefonen og leter
fram et bilde. Jeg ser portrettet av en rufsete
kar jeg vil tro er minst 60 år gammel med
rynkete, magre kinn og med et slørete blikk
som bærer tydelig preg av et hardt liv og mange
år med rus. - Det bildet ser jeg på ofte, sier
Dag Roger, for å minne meg selv på hvordan
jeg var før jeg sluttet med rus.

Begynte da han var 12
Jan Roger og familien kom opprinnelig fra
Bergen. Foreldrene seilte ute, og hadde ungene
med. Da Jan Roger skulle begynne på skolen,
bosatte familien seg i Sandnes, der moren
hadde familie. Jan Roger likte seg på skolen,
men ble etter hvert utsatt for en del mobbing.
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Han ble kalt for ‘tjukken’ og andre ting som
fikk han til å reagere med sinne - og som noen
ganger endte opp med slåsskamp. Han ble på
grunn av sin utagering plassert i spesialklasse,
noe som fungerte bra, og han så fram til å
komme seg over på videregående. Men før det,
i 1993, da han var 12 år, stiftet han sitt første
bekjentskap med rusmidler. - En kar i nabolaget på Sandnes hadde stjålet noe amfetamin,
og Jan Roger fikk tilbud om til å prøve.
- Hvorfor ville du prøve amfetamin?
- Nei, det var vel for å være tøff da, for å
imponere.
Dopet ble tatt gjennom nesen - og han
beskriver det utrolige kicket og den nesten
euforiske lykkefølelse det ga. - Jeg kunne
plutselig se ting klarere, alt ble liksom mye
lettere. Den intense og spesielle følelsen skulle
lede Jan Roger inn i tilsammen 23 år med
rusmisbruk og kriminalitet.
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Kort vei nedover
Men det var først noen år senere han havnet
ordentlig på kjøret. Før det hadde han droppet
ut av videregående, det ble for vanskelig og
overveldende etter en skjermet spesialskole.
Plutselig skulle han forholde seg til helt nye
fag og nye lærere. Problemene tårnet seg opp,
og oppfølgingen fra skolens side var mangelfull. Gradvis ble hverdagen hans preget av mer
rus og etter hvert - kriminalitet.
Men endelig, etter flere år harde år på gata
kom Jan Roger under aktiv rusbehandling, og
det begynte å gå bedre. - Jeg fikk meg jobb
på et kjøkken i Sola og klarte etter hvert å
kjøpe meg leilighet. Det var noen “sprekker”
også i den tiden, men jeg tok meg fort meg
inn igjen, og jeg likte å jobbe.

Vendepunkt til det verre
Så skjedde det fatale - et stygt fall på kjøkkenet
der han jobbet resulterte i sterke ryggsmerter,
og Jan Roger ble sykmeldt. Det ble prøvd ulike
former for alternativ behandling for smertene,
blant annet fysioterapi, men ingen ting hjalp.
Hos fastlegen ble han brutalt avvist da han
i desperasjon ba om å få bli medisinsk
utredet. - Legen trodde meg ikke, han
mente at dette var et forsøk på å skaffe
smertestillende midler. Han kastet
meg regelrett ut fra kontoret. På
toppen av det hele; på grunn av
omorganisering hos NAV, hadde
Jan Rogers sykmelding blitt borte
i systemet, og penger til å dekke
løpende utgifter til lån og ny
leilighet, uteble.
Da NAV endelig fikk ryddet opp
og Jan Roger fikk tilbakebetalt
sykepengene, hadde han vært uten
inntekt i mer enn 6 måneder.
Inkassokravene var ubønnhørlige,
og leiligheten gikk til slutt på tvangssalg. Så bar det tilbake til et liv på
hospits, og derfra var det kort vei til
rus, kriminalitet og det evige pengejaget.

med fengselsansatte som behandler deg fint.
Jan Roger opplevde også å bli satt to ganger
på isolasjon etter at nye regler ifm. med pågripelser ble innført i 2016/2017. Siste gang, i total
isolasjon og helt i fravær av menneskelig
kontakt, kom Jan Roger inn i en slags psykose.
- Jeg begynte å snakke til TV og innbilte meg
rare ting - antakelig på grunn av sansedeprivasjon. Da ble jeg innlagt på psykiatrisk, og
psykosen forsvant over natten, takket være at
jeg kom ut av isolasjonen.

Første befatning med golf
I den siste dommen Jan Roger ble idømt ville
dommeren at han skulle sone de siste åtte
månedene ved Veksthuset, en terapeutisk
behandlingsinstitusjon tilknyttet Åna kretsfengsel.

Rusen tok årene
Fra 2009 fulgte så flere vanskelige år - inn og
ut av rettsaler, inn og ut av fengsel. - Det var
nesten en lettelse å få komme i fengsel, leve et
rolig liv med strukturerte dager, sove, spise, og

-Og hvordan føltes det å treffe ballen?
- Lyden av et godt slag, se ballen fly gjennom
luften - ren lykke! Det er det som får deg til
å komme tilbake, gang på gang!
Jan Roger gledet seg til golftimene, det hjalp
han til å stå støere i den 13 måneder lange
tøffe rehabiliteringen, og han ble styrket i håpet
om å kunne leve et verdig liv - uten rus.

Veien mot en god hverdag

Gjennom TAFU - en hjelp til arbeidstrening
og tilbakeføring til hverdagen for tidligere
kriminelle, fikk Jan Roger praksisjobb på golfbanen i 2018. Her kunne han kombinere en
jobb som han trivdes veldig godt i, med en
sport han var blitt fullstendig hekta på, i et
miljø han følte seg trygg i. Han elsket jobben,
og hadde lyst til å lære mer. Frode og Alf Inge
i banemannskapet motiverte og oppfordret
Jan Roger til å ta utdanning som greenkeeper,
og med et godt NAV-samarbeid og støtte
fra klubben, var greenkeeperutdannelse ved
Elmwood College i Scotland plutselig en
realitet. - Jeg grudde meg veldig på forhånd, trodde ikke jeg skulle klare det,
Torvlegging på
men skolen var helt fantastisk!
Lærerne var fine folk og flinke til å
fairway 8, april 2020
motivere, og jeg prøvde alltid å være
godt forberedt til timene. Hans
interesse og iver resulterte i at Jan
Roger, som eneste i klassen, ble
plukket ut til å klippe treningsgreenene ved Alfred Dunhill Links
Championship på Kings Barn og
Canosti golfbaner - fordi han klippet
benest av alle i klassen.De andre
ble forøvrig satt til å rake bunkre!

Livet smiler

- Kunne du ikke stått i mot, du
hadde jo klart deg bra før dette fallet?
- Kanskje. Men i tiden før det jobbet jeg
veldig mye, sikkert 150 %, skulle jo betale på
leilighet. Hadde antakelig ikke så mye overskudd til å takle problemene, og smertene i
ryggen bare tiltok. På den tiden var det heller
ikke noe velfungerende ettervern eller nettverk,
og veldig lite å ta seg til på fritida for rusavhengige. I dag er det mange slike tilbud.
Samfunnet har erkjent at rusmisbruk er en
sykdom og at det er enormt mye å hente på å
få folk vekk fra gata og gjentatt kriminalitet.

slik kom trener Are Friestad inn i livet hans.
- Det var fantastisk fra dag 1. Han behandlet
meg på likefot - nesten som en kompis.
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Her utøves
knallhard disiplin og læring gjennom fire ulike
faser, med målrettet og gradvis oppbygging.
Det er absolutt ingen toleranse for rus. Ansvar
for eget liv står i sentrum.

I Veksthuset blir det også lagt stor vekt på
fysisk aktivitet, og da Golf som terapi forelå
som et aktivitetstilbud, søkte Jan Roger om å
få bli med. Det ble innvilget, Jan Roger stilte
til treningsøkter på Stavanger Golfklubb, og
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Jan Roger har gått gjennom mye - han
er blitt herdet i møte med livets bitre
realiteter gjennom mange år med rus.
Han har mistet mange venner i overdose,
også sin yngste bror. Nå har han fast jobb
og bopel og mor og yngre bror som gode
støtter. Han elsker å både jobbe med og spille
golf, og er på banen så ofte han kan. Handicapet
er på rask vei til under 20. Jan Roger er også
full av ros over arbeidsplassen sin og alle de
flotte folka der. - Det har bare vært helt
fantastisk! Det er så mye å lære, og jeg spør
og graver, og får alltid god hjelp. - Et veldig
stort øyeblikk var da daglig leder Frode Vassbø
på høsten 2018 kom ned på 18. green der Jan
Roger var i ferd med å klippe. Her ble han
overrakt et helt nytt sett køller, gave fra
klubben, og tilbud om fast medlemsskap. Dette
er et verdifullt minne som Jan Roger har tatt
med seg på reisen mot et fullverdig liv.

Vi ønsker Jan Roger varmt velkommen
og håper han får en god og meningsfull
tilværelse i klubben vår!

GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB

En super-positiv form for slice
Har du over 30 i handicap? Kunne du ha lyst på en uhøytidelig
og hyggelig nihullsrunde i godt selskap og kanskje gjøre nye bekjentskap
attpåtil? Kanskje er da Onsdagsslicen en hyggelig mulighet. Den første går
onsdag 13. mai og deretter slices det annenhver onsdag ut juni - for så å ta
til igjen i august måned. Leder Inger Mydland har sendt rundt en invitasjon og
ber pro-ene oppmuntre folk til å bli med. Hun understreker at dette er alltid
kjekt, også fordi i løpet av ni hull har alle i hvert fall ett godt slag!
T E K S T N I N A T J O M S L A N D / FOTO I N G E R L A U R A M A R I E MY D L A N D

Golf skal være gøy, uansett om vi nå er høy-handicappere eller ikke. Og Onsdags-slice er tydeligvis kjekt, selv om det bøtter ned. Dette bildet, fra 2018, viser
(fra venstre): Nina Foseide Pedersen, Reidar Pedersen, Synnøve Engeseth og Terence Allen.

n slice er jo noe de fleste av oss
gjør vårt ytterste for å unngå. Men
dette er en helt annen slice,
fullstendig på plusssiden. Flere har allerede
spurt når det kan bli mulig å få dette
arrangementet i gang igjen. Og nå som
banen er åpen, lar det seg gjennomføre:
det tradisjonelle sosiale samværet etterpå
kan bli gjennomført ute hvis været tillater,
og lederne vil sørge for kaffe, og noe attåt
hvis kjøkkenet er åpent, pluss kjekke
premier. Et påmeldingsskjema er på plass
i gangen i Sagen-huset.
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Onsdagsslicen har vært et skattet innslag
i klubbkulturen gjennom en årrekke Inger har ikke tall på hvor mange år hun
har vært med sammen med sine hjelpere
som fungerer slik at hver gruppe har en
etablert spiller som ledsager. Selvfølgelig
kan de da også besvare spørsmål, hjelpe
til å utrede etikette og regler, og kanskje
komme med ett og annet godt tips.
- Lederne ber alltid pro-ene fortelle nybegynnere om dette tilbudet. Terskelen er
lav. - Spillerne kan velge mellom lekent
scramble-spill og Stableford; vi pleier å
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oppmuntre de som har etablert handicap
til å spille Stableford for å utvide øvelse
og erfaring, forteller Inger. Vanligvis deltar
mellom 10 og 20 spillere, men nye er alltid
hjertelig velkommen - de som er med,
synes dette er skikkelig kjekt.
Altså: annen hver onsdag, fra 13. mai og
ut juni. Start klokken 18, og tid til en
prat etterpå. Disse månedene er det jo
lyst og fint om kveldene, men til høsten
vil lederne prøve å få til en start klokken
17.30, slik at folk kan nå å bli med etter
arbeidstid, og det fremdeles går greit å se
hvor ballen går - forhåpentligvis!

Vi ønsker gamle og nye
medlemmer velkommen til klubben.

Ha en flott 2020-sesong!
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