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Takk til alle!

Karl & Gunhild Rian Sola på hhv. 78 og 80 år har “alltid” spilt golf, og de er ute på banen minst tre ganger i uken.

Å spille golf er faktisk noe av det lureste du kan gjøre! Les mer om dette i egen artikkel.

12. mars, da Norge ble stengt, så det bekmørkt ut. Men takket være strålende innsats fra
styre, administrasjon og banemannskap, og tilpasningsvilje blant medlemmene, fikk vi en

strålende vår. Banen blir brukt mer enn noen gang før, velvære preger det hele, og nye
medlemmer strømmer inn. Vi ser fram til en ivrig golfsommer - og sender våre beste ønsker

til eliten, som har utvist stor kreativitet for å holde formen konkurranseklar. Les mer om
dette og mye mer i årets 3. utgave av medlemsbladet vårt.
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akturaene for medlemskontin-
genten var allerede sendt ut da 
alt så mørkest ut. Ville da folk

betale for å holde liv i et anlegg vi ikke
kunne bruke? Det positive er at de aller
fleste etter hvert støttet lojalt opp. Men
på sponsorsiden ble det derimot helt
stopp. Heldigvis var allerede rundt 90 %
av avtalene i havn, og vi kan bare takke
en foroverlent administrasjon for godt
arbeid som også fortsatte utover våren
- men med magert resultat.

Antall medlemmer
Gofklubber verden rundt har slitt med
synkende oppslutning. På årsmøtet
3. mars ble spørsmålet tatt opp om
hvordan vi kunne unngå reduksjon i
medlemsmassen. Svaret var å gi styret
anledning til å fjerne innmeldings-
avgiften for å styrke vår stilling blant
klubbene i nærmiljøet, og å redusere
årskontingenten for spesielle alders-
grupper.

Gjennom korona-månedene har NGF
registrert ca. 12.000 nye golfere i hele
landet. Rundt 200 av disse er meldt inn
i vår klubb, og av dem er hele 84 under
33 år. Gjennom Veien til Golf-program-
met er det kommet 27 nye medlemmer.
Altså har kombinasjonen pandemi/pris-
endringer medført at målsettingen om
å øke medlemstallet er mer enn oppfylt.

Klubben har nå ca. 1700 medlemmer,
men antall passive medlemmer er lavere
enn det har vært på lenge. Spørsmålet
som nå er kommet opp, er om vi er
mange nok: antall medlemmer er én ting.
Hvor mange som er aktive og virkelig
bruker banen, er en annen side av saken.

Bruk av banen
Registrering i Golfbox har vist en for-
midabel økning i belegget på banen. Tall
fra april 2019 og 2020 viser en økning
på hele 70 % - noe som medfører at vi

må være tidlig ute for å få spille på de
tidene vi ønsker. Golfbox viser også at
medlemmene spiller oftere nå enn
tidligere. Trolig skyldes dette at vi holder
oss hjemme: ingen reiser for å spille i
andre land.

Noen medlemmer har ytret meninger
om at klubben bør innføre tak på antall
medlemmer, eller at belegget bør regu-
leres gjennom forskjellige restriksjoner.
Slik regulering kan gjøres på mange vis,
og klubben har virkemidlene om det
trengs. For tiden er det innført en regel
om at samlet handicap per flight ikke
kan overstige 165, for å hindre at fire
nybegynnere går i samme gruppe og
dermed sinker spillet. Administrasjonen
følger situasjonen tett og vil innføre nye
restriksjoner dersom det viser seg
nødvendig.

MER SLITASJE:
la oss stelle pent med banen!
Et annet aspekt ved intensiv bruk av
banen er at den slites desto mer. Vi ser
det spesielt på fairwayene og på ut-
slagsstedene. Dette setter større krav
til banemannskapene - men også til
spillerne, som bes innstendig om å legge
oppslått gress tilbake og ikke minst å
fikse nedslagsmerker på greenene.
Ta To!

F
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12. mars så det bekmørkt ut da statsministeren i sin tale erkærte at landet skulle

stenges for å prøve å begrense pandemi-katastrofen. Inntil da hadde vi håpet på en tidlig

sesongstart. Alt så bedre ut enn noen gang før: gresset var allerede i vekst, vinteren hadde

vært uvanlig snill, og banemannskapene hadde gjort en imponerende innsats.

VAR ALT TAPT?
Nå, tre måneder senere, ligger følelsen av målrettet innsats og utbredt velvære over hele

anlegget. Banen blir bedre utnyttet enn noen gang før, og medlemstallet øker raskt.

Vi har vært svært heldige i Norge når vi slapp å
stenge ned baner i mer enn en kort periode i mars.
Situasjonen var atskillig verre i flere andre land i
Europa og verden forøvrig.

AV GEIR HAUG (TEKST) OG ELLEN JEPSON (FOTO)

Da det så
  MØRKEST ut...



Turneringer
Etter hvert er det jo fra nasjonalt hold
gjort lempinger i konkurranseregle-
mentet og tillatt sportsarrangementer.
Dermed har også våre vanlige klubb-
turneringer startet, og deltakelsen er
formidabel.

Dessverre er det bare svært få turne-
ringer som kan gå som shot-gun. Dette
er et stort savn for mange, fordi vi da
går glipp av praten og det sosiale sam-
været i etterkant. Til dette er å si at det
fremdeles er strenge restriksjoner for
større ansamlinger av mennesker, noe
som umuliggjør den sosiale delen av
shot-gun-arrangementene.

For det andre er selve shot-gun-
turneringsformen svært ineffeketiv når
det gjelder utnyttelse av banen. En full
shot-gun-turnering betyr at banen for
alle praktiske formål blir stengt for andre
i hele åtte timer, og dette passer dårlig
i denne tiden da belegget allerede er
rekordhøyt.

Det er blitt gjort noen få unntak i dette
for helt spesielle turneringer som St.
Hans Mix i juni og Hydrawell-turneringen
i august.

I tillegg vil noen av sponsorturneringene
som Skagen og SR-bank gå som shot-
gun fordi spilleformen er en del av
kontrakten klubben har med dem. De
sosiale arrangementene etterpå må
selvsagt skje i følge de til enhver tid
gjeldende smittereglene.

Oppsummering
Da banen ble stengt 12. mars var det
vanskelig å se at dette kunne gå godt.
Men det har det altså gjort. Økonomisk
ligger klubben godt an. På den ene siden

har vi litt større inntekter fra flere
betalende medlemmer, og på den andre
litt større utgifter enn budsjettert på
grunn av smitteverntiltak.

Tilstrømningen til banen vår, og til golf
generelt, er stor. Men pågangen skaper
utfordringer. Styret og administrasjonen
følger nøye med i utviklingen, og har de
redskapene som trengs for å lede
klubben i disse foranderlige tidene.

Og sikkert er det, at alt ser ganske
annerledes lyst ut i dag enn det gjorde
den 12. mars!

Fullpakka bane! Slik har det sett ut på Golfbox hver eneste dag siden banen fikk åpne den 3. april.

I

Det kryr av spillere overalt! En jevn strøm beveger seg over fairwayer og greener, og stemningen er upåklagelig i det fantasktiske juni-været.
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      enne utgaven av medlemsbladet

har vært en ekstra hyggelig jobb fordi

månedene som nå ligger bak oss, ble

den rene fryd på banen vår. Mot alle

odds, og takket være snarrådig og

kreativ handling av banemannskap,

styre og administrasjon, sammen med

godvilje og tilpasningsdyktighet blant

frivillige og medlemmer.

Hvem ville ha trodd den 12. mars

at vi gjennom våren har økt bruken

av banen med 70 % over i fjor? At nye

medlemmer strømmer inn? Og at gol-

fen raskt skulle vise seg ekstra attraktiv,

både fordi vi er ute og bruker kroppen

i vakker natur - og, ikke minst, fordi

vi da hele tiden har kunnet nyte sosialt

samvær. Derfor forteller vi også om

nyere forskning som viser at den kjente

sunnhetsgevinsten av sport og trim

for både hode og kropp er enda større
når vi trimmer i sosialt lag.

Det er jo også et tillitsvotum til SGK
at klubbens søknad om offentlig støtte
til vår sommerskole nådde opp i kom-
munens program for barn: gjennom
en årrekke har våre trenere vist sin
evne til å la en golfuke være både

lærerik, gøyal og sosial.

Overraskelser som denne golfvåren
går inn i historien. Og klubbens
historie er viktig å ta vare på. Desto
mer intenst er Inge Ullestads håp om
at noen har tatt vare på gamle trykte
utgaver av medlemsbladet Røffen,
hvor vi nå mangler flere årganger.
Hvem kan hjelpe?

Blant problemene vi tar opp denne
gangen er villfarne skudd fra driving-
rangen. Et annet er at nå som grønt

kort-ordningen er slutt, kan nybe-
gynnere gå rett ut på banen uten en
grundig innføring i regler og etikette.
Men til dette siste har klubben
løsningen klar: Onsdagsslicen er et
glimrende opplegg hvor nye spillere
blir kjent med hverandre og samtidig
får veiledning av erfarne - og hen-
synsfulle - folk: det er en grei sak å
forklare akkurat hvorfor vi raker alle
bunkere etter oss, reparerer nedfalls-
merker på green, legger oppslått torv
på plass, setter køllene på den siden av
greenen vi skal gå videre fra, og aldri
kjører trallen mellom green og bunker.

Har du selv noe på hjertet som du
gjerne vil vi skal ta opp? Vi i redak-
sjonen - Ellen Jepson, Geir Haug,
Johnny Prøis, Dag Svihus og Nina
Tjomsland - tar mot alle innspill med
glede.

Kjære leser, N I N A  T J OM S L A N D
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Sesongen hittil har vært preget av en stappfull bane og et yrende liv av fornøyde spillere rundt gårdsplass og klubbhus. (Foto: Ellen Jepson)
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år vi er fysisk aktive sammen 
med andre, får vi både fysisk 
trening samtidig som hjernen

har anledning til å være sosial, konklu-
derer Linda Hildegard Bergersen som
er professor i fysiologi ved Universitetet
i Oslo og forsker på aldringens biologi.

- Vi har endret livsstilen vår dramatisk
på veldig kort tid. Jeg som er født på
1960-tallet, tilhører en generasjon som
har gått, syklet eller brukt ski til skolen.
I dag kan et barn som ikke er med på
organisert idrett, risikere å bli sittende
hele dagen.

Helsedirektoratet anbefaler at vi trener
med moderat intensitet sammenlagt 2,5
timer hver uke, eller drøyt 20 minutter
hver dag. At dette reduserer risikoen
for Alzheimer, er det flere som ikke er
klar over. Hjernen er veldig plastisk,
også når vi eldes. Det innebærer at vi
selv kan påvirke den, langt opp i alder-
dommen, når hukommelsessenteret
krymper. Bilder av hjernen viser at denne
skrumpingen skjer langsommere blant
dem som er fysisk aktive. Hos dem
dannes nye og friske blodårer i hjerne-
vevet - nettopp i det området hvor
hukommelsen ligger.

Hele livet får vi nye nerveceller, også i
hjernen. Men siden nydannelsen går
senere og senere med alderen, er ikke
trening nok når vi nærmer oss 60 eller
er blitt eldre: vi må også bruke hjernen.
Og det gjør vi altså best når vi trener
sammen med andre.

Trening styrker kanskje
hjernen aller mest
Lege og forsker Ole Petter Hjelle
bekrefter dette, og er opptatt av at fysisk
aktivitet må inn i verktøykassen til
legene.

N

Golf er tingen! Nå forklarer forskere den følelsen av glede og velvære
som har rådet på banen helt siden den åpnet i april: det å holde seg i form

er like viktig for hjernen som for kroppen. Faktisk er hjernen det som styrkes
aller mest. Aller best trener vi hjernen når vi er sammen med andre.

Og det er aldri for sent å begynne.
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AV NINA TJOMSLAND

VI GJØR DET RETT!



- Hjernen er kanskje det organet som
styrkes mest av å trene. Studier som har
fulgt folk over lang tid, viser at de fysisk
aktive kan halvere risikoen for å få
Alzheimer. Hvorfor bruker da ikke alle
en så lett tilgjengelig medisin?

På medisinstudiet i Oslo har de nå 45
minutter om dette temaet i løpet av seks
år. Hjelle tror én av grunnene er at ingen
industri står bak og dytter trening fram
som et reelt behandlingstilbud på lik
linje med det legemiddelindustrien
naturlig nok gjør med sine medika-
menter, mener han.

- Ikke gjør det for komplisert
Hvor mye trening må til for å gjøre en
forskjell? Dette har forskere diskutert

i årevis. Mye handler trolig om at vi er

forskjellige. Fysisk aktivitet tre dager i

uken kan være nok for én person, mens

en annen må gjøre det fem dager i uken.

Noen bruker lenger tid på å komme i

fysisk form enn andre. Det som er viktig,

er at vi ikke gjøre det for komplisert,
oppfordrer Bergersen.

Da jeg leste i The Times at «Round of

golf once a month reduces risk of early

death” med referanser til amerikansk

forskning, var jeg nok for forutinntatt

mot bildet av golfbiler med ølbokser

ombord til å ta det så altfor høytidelig,

selv om forskerne hevdet at «turgåing

og moderat jogging er mindre gunstig

enn golf fordi de mangler konkurranse-

elementet. Jevnlig aktivitet i mindre

forurenset natur og med sosial inter-

aksjon er positivt for helsen.

En annen fordel er at eldre kan fortsette

å spille, i motsetning til andre sports-
grener som fotball, boksing og tennis.»

Det var jo heller ikke så merkelig at
forskere ved universitetet i Edinburgh
kom til at golf vil hjelpe til å forlenge
liv, hjelpe på kroniske lideler, og øke
hjernekapasiteten.

Noe av det smarteste vi
kan gjøre
- Så godt som alle hjernens områder og
funksjoner styrkes når vi beveger oss.
Vi blir mer oppmerksomme. Vi får
bedre hukommelse. Vi blir mer kreative.
Vi takler stress bedre, hevder professor
i psykologi Arthur Kramer ved North-
eastern University i Boston etter 30 års
studier av effekten fysisk aktivitet har
på hjernen. Og nå kommer altså norske
forskere - jeg har riktignok ikke sjekket
om de selv spiller golf - og bekrefter
disse teoriene samtidig som de under-
streker verdien av sosialt samvær.

Uansett hvordan spillet går: noe av det
smarteste vi kan gjøre, er å være aktiv
sammen med andre mennesker.
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Nå har vi fått det bekreftet - å spille golf og konkurrere er noe av det beste du kan gjøre for hjernen din. (Foto: Ellen Jepson)
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-Han er bare sykt flink til å forklare, erklærer Grethe Berg, der Tim Brookes går rundt og
oppmuntrer - lovely! - og passer på standarden - keep the two balls there on either side

of the ball you want to hit, on the mat, don't cheat and take the easy way out! Den
tredje av fire runder i Veien til Golf-kurset er i fulll gang på rangen.

AV NINA TJOMSLAND (TEKST) OG ELLEN JEPSON (FOTO)

- Sykt flink til å forklare!
Erfarne  Tim Brookes har alles oppmerksomhet når han instruerer og viser basic principles for hvordan en golfkølle skal holdes.



EIEN TIL GOLF består altså 
av fire ganger to timer, hver gang
halvparten på rangen og halv-

parten i treningsområdet på den gamle
8-eren. En koffertspiller med fett handi-
cap kan faktisk bli ganske misunnelig
over å se hvor fin sving mange får på
ballen. Allerede.

Tim både forklarer og viser, og sjekker
hele tiden at alle får det med: - Denne
gangen vill jeg se ballen din trekke litt
mot venstre - slik. Kroppsvridning er
nøkkelen - det er utrolig hvor mye du
må rotere for å få ballen rett frem.
Rotation is all! Han svinger en gang
med bare armene, og ballen gjør en
sørgelig liten exit mot høyre.

- Og så må svingen gå gjennom! Aller
helst vil jeg se tåen på klubben peke
opp mot himmelen!

Stort aldersspenn
Det er stort aldersspenn mellom de 14-
15 deltakerne i dette kurset, men iver
og innsats har de felles. - Egentlig liker
jeg ikke ting jeg ikke får til så fort, men
dette er skikkelig kjekt, sier Grethe
Berg. Hun har spilt litt før og tok faktisk
grønt kort en gang; det vil jo også si at
hun har en fordel fordi hun da har be-
stått prøve i regler og etikette, som står
sentralt i hele golfkulturen.

Mens Tim sier og viser akkurat hvordan,
går Petter Mikalsen stille rundt og vei-
leder og justerer. Her er god og intensiv
hjelp å få. Og det må til:  - Det er jo
ganske mye vanskeligere enn det ser ut,
sier Ellen Tangenes. Hvorfor hun ble
med på kurset? Hun har venner som
spiller og hadde lyst til å begynne nå

som ungene er voksne og muligheten
er der.

- Jeg tror jeg kommer til å melde meg
inn, ikke minst fordi dette er så sosialt!

-Vil nok melde meg inn!
Corona-krisen var den utløsende
grunnen til at Håkon Strand meldte
seg på, og han ser så absolutt en fremtid
i golfen fordi han allerede har venner
som spiller. - Nå som kurset snart er
ferdig, må jeg melde meg inn, sier han.

Men da gjelder det nok å være rask.

Tilstrømningen av nye medlemmer til
SGK de siste månedene har vært så stor
at det nå er snakk om å sette et tak slik
at vi kan dekke kapasitetsbehovet på
tilfredsstillende vis - for oss alle.

V
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VEIEN TIL GOLF - VTG

Dyp konsentrasjon på mattene når pro Petter Mikalsen og Tim Brookes har one-to-one instruksjon for VTG-deltakerne.
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SOMMERSKOLEN

BARNAS SOMMER
- også i vår klubb

Snakk om påskjønnelse! Stavangers myndigheter har tydeligvis

forstått verdien av junior-miljøet vårt: utvalget som fordelte 7 millioner

til «Barnas sommer»-opplegg for å lage en drømmesommer for barn og

unge i Stavanger, bevilget 240.00 kroner til vår Golf Sommerskole.

Tredve elleville jenter og gutter klare til moro & lek på sommerskolen. I alt 150 unger er påmeldte og skal få slippe til utover sommeren.
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AV NINA TJOMSLAND (TEKST) OG ELLEN JEPSON (FOTO)
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SOMMERSKOLEN
år  søknad viste at 
vi tilbyr hele pakken,
for både etablerte 
og ferske juniorer. 
Nå håper vi å ut-
nytte hele vår kapa-

sitet og fylle hver av de fem ukene med
30 nybegynnere og 20 etablerte barn,
sier head-pro Are Friestad.

Golfskolen går fem ganger i sommer:
29. juni–3. juli, 6.–10. juli, 20.–24. juli,
27. juli–3. august, og 3.–7. august.

Klubben har 30 køllesett, komplett med
bære-bag, til rådighet for nybegynnerne.
- Dagen begynner kl. 9, forteller Are.

- Etter at vi har hilst hverandre velkom-
men, går halvparten av gruppen til
rangen og den andre halvparten til
treningsområdet på gamle hull 8, og
trener fram til kl. 11.30. Så får de lunsj
- varm mat hver dag, som for eksempel
kylling og ris. Etter en liten filmpause
hvor de får fortelle hva de har mest lyst
til å se, fortsetter treningen på motsatt
område av der de var om morgenen, og
holder på fram til kl. 15.

Mange melder seg inn
- Vi legger stor vekt på å holde det lekent.
Golf skal være gøy. At dette lykkes i mil-
jøet vårt går også fram av den kraftige
økningen i junior og elite: nå har vi over
100 til sammen i de ulike årsklassene.
Blant annet har vi hele 20 aspiranter,
det vil si juniorer yngre enn 7 år.

De siste par årene har det vært vanlig
at mellom hver femte og hver tiende
deltaker i sommerskolen kom inn som
medlem. For noen år siden var sommer-
skolen del av kommunens Fiks Ferrige
Ferie-opplegg, men da kunne kursene i
en viss grad simpelthen fungere som
en slags barneparkering, en avlastning
for familiene.

Ikke bruktmarked i år
- Kommer rekruttene nå stort sett fra
golf-familier?

- Mange av de aktive har golf-foreldre,
men slett ikke alle er veldig golfete.

Etter hvert ser vi flere helt ferske barn
som har lyst til å prøve fordi de har
venner eller naboer som spiller her.

- Hvis de blir ivrige og trenger eget
utstyr, har vi vel ingen mulighet til å
organisere bruktmarked i år?

- Nei dessverre, og jeg vet ikke hva
planene er, men det ville opplagt være
en fordel om dette kom inn igjen, sier
Are.

Han står selv for instruksjon av de litt
etablerte i aldersgruppen 10-15 og
elitegruppen, mens Petter Mikalsen og
Tone Totland har ansvaret for Veien til
Golf-kursene som går jevnlig gjennom
sesongen. Disse kursene varer i alt åtte
treningstimer og åpner da for spill på
banen – noe som har gjort det nødven-
dig å begrense max total-handicap i hver
firergruppe til 165.

Kjekt å leke inne - spesielt siden det er regnbyger ute.

Medhjelper og elitespiller Vilde Marie Nystøm m/unger på vei til gøy & trening på gamle åtten.

V-
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orge er rammet av pandemi 
Corona C-19, som alle andre
land. I denne forbindelsen har

Norges Golfforbund (NGF) og golf-
klubbene samarbeidet om hvordan vi
skal takle vår idrett, med de retnings-
linjer og regler som er nødvendig for
fortsatt å kunne utøve golf.

Treningssentere har vært stengt i peri-
oden mars fram til 15. juni og de fleste
golfbaner var stengt fra mars fram til
begynnelsen av april. Stavanger golf-
klubbs bane ble åpnet 3. april, men da
med de nødvendige C-19-restriksjoner.

Hvordan har så våre beste kvinne-
lige og mannlige spillere, eliten,
taklet denne perioden, både med
trening, tilgjengelighet til fasiliteter
og konkurranse? Og, ikke minst,
hvordan har dette endret de fysiske
og mentale utfordringer som disse
begrensningene gir?

Da vi stilte disse spørsmålene til Rikke
Nordvik, Vilde Marie Nystrøm, Mats
Ege og Petter Mikalsen, håpet vi at
deres svar også kunne lære oss andre
medlemmer noe. Men vi ønsket også å
få en forståelse av hvordan de, med

forskjellige utgangspunkt, har taklet de
ulike utfordringene i kjølvannet av
pandemien.Disse fire utvalgte spillere
har fått konkurranser utsatt, trenings-
samlinger avlyst og har ellers opplevd
store forskyvninger i de respektive planer
for 2020. Dette gir spesielle utfordringer
og krever stor fleksibilitet i trenings-
opplegg og konkurranseplaner.

Se intervjuer med Petter, Rikke, Mats
og Vilde på de neste sidene, samt
faktabokser for de respektive spillerne
nederst på denne siden.

N

KREATIV ELITE
gjennom nedstengingen

-Da et nært familiemedlem ble satt i lang karantene under Corona C-19
pandemien i vår,  ble også vi berørt i fem uker hjemme. Jeg laget driving
range i garasjen, forteller Rikke Nordvik: -av en matte og et tørkestativ.
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AV JOHNNY NORDAHL PRØIS (TEKST & FOTO)

Alder: 26
Status: Student UIS -
Energi, Miljø og Samfunn
Pro SGK
Trener og kursleder
Ranking:
Spiller Nordic League
Meritter: Listen er lang
med høydepunkter gull
i Lag NM Herrer 2011,
2013, 2014 og 2019,
sølv i 2015 og 2016,
bronse 2018.
I tillegg en mengde flotte
plasseringer ifm. college
golf 2013–2016 og siden
2017 deltakelse i Nordic
League .

Petter Mikalsen Rikke Nordvik Mats Ege Vilde Marie Nystrøm
Alder: 20
Status: Student
California State Nortridge
Business (Los Angeles)
Ranking:
Amatør ranking 584
Meritter:
Vinner Norgescup 2017
og 2018.
Deltok Lag EM 2017.
Nr. 2 og 3 på College
Norgesmester Lag NM
2019.
Nr. 5 NM Match 2019.

Alder: 18
Status: Student
Rutgers, New Jersey
Ranking:
Srixon Tour - 4
Garmin Norges Cup - 3
Meritter:
Vinner Srixon, Kjekstad
2019. Gull NM Lag 2019 i
Stavanger. Nr. 5 Scottish
Girls 2019. Nr. 2 Norgescup
Bjåvann 2019.
Vinner Srixon Kragerø
2018. Vinner Norgescup
Kongsvinger 2018. Gull
Lag NM Damer Miklagard
2018. Nr. 3 Srixon Bærum
2018.

Alder: 16
Status: Videregående
Wang

Meritter:
Vinner 2018 U-15 Srixon
Fana.
Vinner 2018 U-15 Srixon
Elverum.
Vinner 2018 U-15 Srixon
Bærum.
Vinner 2018 U-15 Srixon
total.
Vinner 2018 U-15 NM
Stiklestad.



Vi starter med Petter Mikalsen, som er en av SGKs
fremste elite-representanter, og som også jobber aktivt
som pro og kursleder i klubben. Petter har en lang
merittliste med imponerende resultater (se faktaboks).

-Hvilke utfordringer har du møtt i denne perioden
som startet tidlig mars, og som fortsatt påvirker spille-
 og treningsplaner? -Alle turneringer ble utsatt eller
avlyst fra mars, så sesongen kom liksom ikke i gang.
Spesielt var det at Nordic League, som inneholder opp
mot 25 turneringer i løpet av sesongen, ble utsatt.
Disse turneringene er fordelt mellom alle de nordiske
landene, og dette var én spillemulighet som tidlig gikk
tapt.

-Hva har du gjort i denne perioden, og hvordan takler
du utsettelser og restriksjoner mentalt? -Det gode
kameratslige klimaet i klubben har ført til at vi har
hatt mange sosiale samlinger og mye teamarbeid på
banen. Tiden har blitt brukt mer på de andre, slik som
juniorer, gjennom treningledelse og kurs. Dette har
også hjulpet min økonomi, siden jeg er student.

-I hvilken grad har denne perioden påvirket egen form
og utvikling? -For min del har treningen for så vidt
gått normalt, med en del små tilpasninger. Siden vi
fikk svært godt vær i perioden fra midten av mars, har
all trening foregått ute. En del løping og fysisk trening
uten apparater. Formen føles bra.

-Hva eller hvem har vært til størst hjelp for deg i den
siste tiden? -Det å få være trener og kursleder har gitt
bra sysselsetting for egen del i denne perioden. Og Jan
Egil Nærland (tidligere trener SGK og Team Norway)
har vært en støtteperson og inspirator.

-Hva er dine planer fremover, og hva kan bli den
største utfordringen? -Det er viktig for en golfspiller
med ambisjoner å se fremover og på hvilken vei man
ønsker å gå. Så målsetningen er Europa Tour eller
PGA, fortsatt for min egen del.

-Hva er dine langsiktige målsetninger som golfspiller?
-Å bli så god som mulig med bakgrunn i eget potensial.

-Til slutt, hvilke generelle råd vil du gi nye, unge
spillere som er i starten av sin karriere?

-Gå ut og ha det gøy! Tren sammen med venner og
medlemmer. Det er viktig å beherske alle deler av
golfsporten, så la dere inspirere av de muligheter
som vår klubb og våre omgivelser gir.

PETTER:
-gå ut på banen
og ha det gøy!
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Vi møter Rikke Nordvik på golfbanen i full trening i midten
av juni (se også faktaboks).

-Rikke, hvilke utfordringer har du møtt i denne perioden
som startet tidlig mars, og som fortsatt påvirker spille- og
treningsplaner? -Da restriksjonene kom, ble det personlig
veldig tøft siden et nært familimedlem måtte i lang karantene.
Dette påvirket hele familiens dagligliv, og gjorde også at jeg
selv ikke kunne gå ut for å trene, slik som de andre, i en
periode på fem uker.

-Hva har du gjort i denne perioden, og hvordan takler du
utsettelser og restriksjoner mentalt? -Jeg laget min egen
driving range i garasjen for å kunne trene med sving. Et
tørkestativ med en matte ble “mål” for mine slag. I tillegg
hadde foreldrene til trener Are Friestad en egnet garasje for
all slags treningsapparater og vekter. Det mentale ble ikke
noe problem da jeg kom ”ut i friluft” igjen. Mye mengdetrening
og spill med Mats, Vilde og andre ble en god løsning. Vi
støttet hverandre svært bra i denne perioden. Det passet også
riktig bra at min bror Hermann flyttet ut, så hans værelse ble
fort konvertert til treningsrom med vekter og manualer.

-I hvilken grad har denne perioden påvirket egen form og
utvikling? -Formen er bra. Jeg har akkurat avsluttet videre-
gående på Wang. Jeg ser at noe må jobbes mer med, men det
er en del av videre arbeid for å skaffe seg fremgang.

-Hva eller hvem har vært til størst hjelp for deg i den siste
tiden? -Mine lagkamerater Mats og Vilde har vært til stor
støtte. Og Are har alltid vært tilgjengelig på face eller mobil.
Ares bærbare Trackman på range har også gitt gode tilbake-
meldinger på køllehits, ballhastighet etc.

-Hva er dine planer fremover, og hva kan bli den største
utfordringen? -D-Srixon Tour på Vestfold golfbane 21.-23.
juni er første, store utfordring for mange av oss. Dette blir i
praksis sesongåpning. Så følger Garmin NM-match
Atlungstad GK 25.-27. juni. Og så gleder vi oss til NM-lag
på hjemmebane. Vi er jo forsvarende Norgesmestere, etter at
både herre- og damelaget til SGK vant i fjor. Men før det
gleder jeg meg til å hjelpe til på SGKs sommerskole.

-Hva er dine langsiktige målsetninger som golfspiller?
-Jeg skal bli profesjonell golfspiller. Norske spiller har vist at
det går an. Derfor reiser jeg til  Rutgers College, New Jersey
til høsten. Et stort steg, men jeg håper det er i riktig retning.
Suzann Pettersen og Viktor Hovland har vist oss veien…

Rikke føyer til noen gode råd til nye spillere:
Ha det gøy sosialt med andre spillere. Lær av hverandre og
bruk klubbens ressurser aktivt!

RIKKE:
gleder meg til å hjelpe
til på SGKs sommerskole
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        ats Ege tar et brekk i treningen for
å slå av en rask prat. Hans opprinne-
lige hjemmebane er Bjåvann, Kristian-
sand, hvor han kommer fra. Han angrer
ikke et sekund på at han for tre år siden
valgte å flytte til Stavanger og bo på
hybel for å gå på Wang samt trekke
erfaring av Stavanger Golfklubbs
ressurser og omgivelser.

-Mats, hvilke utfordringer har du møtt
i denne perioden som startet tidlig
mars, og som fortsatt påvirker spille-
og treningsplaner? -Jeg vet positivt at
manglende tilgang til helsestudio har
satt meg litt tilbake. Jeg kjenner på
kroppen at det fysiske nivået er litt
svekket. Det merkes på spillet, ikke så
mye kvalitativt, men mer på ryggen. Jeg
har nettopp avsluttet tre år på Wang,
så Henning og Are (trenere) har fulgt
meg godt opp. Men jeg har ikke anled-
ning på min hybel til selvkonstruerte
løsninger slik som Vilde og Rikke, men

siden banen åpnet har jeg vært på banen
omtrent hele tiden. Mye golfspill
sammen med mine treningsvenner har
vært det beste svaret på restriksjonene.

-Hva har du gjort i denne perioden, og
hvordan takler du utsettelser og restrik-
sjoner mentalt? -Treningen kunne lett
blitt mer ustrukturert, men jeg har taklet
det gjennom mye spill, vært tidlig på
banen hver dag, sammen med gjengen.
Bra vær og Ares Trackman har gitt
kjempemuligheter for å være ute og
spille/trene i reelle omgivelser.

-I hvilken grad har denne perioden
påvirket egen form og utvikling?
-Jeg føler at jeg golfteknisk har hatt
god fremgang takket være mye mengde-
trening. Målet er å spille bedre og bedre.
Så mentalt trener jeg spill som om det
er konkurranse. Dette er min sterke
side, noe som gir gode resultater.

-Hva er dine planer fremover, og hva
kan bli den største utfordringen?

-Delta på så mange turneringer som
mulig, samt spille NM-lag på hjemme-
bane. Utfordringen blir å øke fysisk
selvtrening nå når helsestudioene har
åpnet, erklærer Mats. Han sto klar på
Madla da de åpnet 15. juni. -Står opp
tidlig-tidlig for å spille en runde før
skolen, og har fått låne bil av SGK-
administrasjonen for å rekke raskt rundt.

-Senere blir det flytting til California
med det stresset som følger med. Det
avhenger av når USA opphever innreise-
restriksjonene.

-Hva er dine langsiktige målsetninger
som golfspiller? -Å bli så god som
mulig og å bli profesjonell via amatør-
serien i universitetsmiljøet, samt på sikt
å etablere PGA-spill.

Mine råd til nye spillere er å finne gode
lagkompiser som du kan spille med.
Det er viktig å trives - og å ha det gøy
på trening.

MATS:
trener spill som om
det er konkurranse
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Også Vilde Marie Nystrøm nyter det fine været.

-Hvilke utfordringer har du møtt i denne perioden som
startet tidlig mars, og som fortsatt påvirker spille- og
treningsplaner? -På tross av restriksjoner som stengte
baner, stengt drivingrange, stengte helsestudioer og
stengte simulatorer har jeg fått trent bra fysisk. Jeg laget
en egen drivingrange i hagen hjemme (dette fikk fatale
følger en gang hvor ballen kom hurtig tilbake fra grunn-
muren på huset (se Vildes selfie med kul i pannen under).
Jeg laget nett og kunne utføre alle de svingslagene som
kreves.

-Hva har du gjort i denne perioden, og hvordan takler
du utsettelser og restriksjoner mentalt? -Da jeg fikk
skikk på den fysiske treningen, ordnet de mentale ut-
fordringene seg selv. God støtte og god oppfølging fra
trenere Henning og Are har vært svært verdifullt.

-I hvilken grad har denne perioden påvirket egen form
og utvikling? -Formen er så bra den kan være. Jeg får
kjempeoppfølging fra trenerne, og god støtte av familien.
Vi rakk også en treningsleir i Spania før restriksjonene.
Det var svært nyttig. Også Vilde skal delta i Vestfold,
som blir en slags sesongåpning, 21.-23. juni. Videre blir
det Srixon Cup, Garmin Norgescup 7.-9. juli, Lag NM
i Stavanger i juli, samt NM i Drammen 30. juli-2. august.

-Hva er dine langsiktige målsetninger som golfspiller?
-Å kvalifisere meg til et college i USA samt etablere en
høy amatørstatus der. Overordnet mål er å bli profesjonell

golfspiller. Vilde avslutter med sine beste råd til nye,
unge spillere:

-Å ha det gøy og spille med gode, trygge venner - Mats,
Vilde og Rikke er et godt team. Og kombinasjonen
Wang videregående, SGKs juniorsatsning samt det
gode, sosiale klimaet i klubben har hjulpet meg
fremover.

VILDE:
laget drivingrange
i hagen hjemme
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-Jeg var litt nervøs for å skrive meg inn i Golfbox, så Onsdagsslicen har
vært et strålende tilbud. Her er jeg blitt kjent med andre, og nå har jeg

bygget opp mot slik at jeg også har spilt med i damedag en
to-tre ganger, forteller Wilma Anderson.

1016

AV NINA TJOMSLAND (TEKST) OG INGER MYDLAND (FOTO)

En vei inn i golflivet – og
GOLF-FELLESKAPET

Klar for ny kjekk runde i Onsdagsslicen: (fra venstre) Elin Mauritzen, Tracy Nordskog, Terry Allen og Ragnhild Paaske



ed avbrekk i juli går slicen 
annen hver onsdags kveld 
gjennom sesongen. De fleste

velger å spille scramble, mens noen er
kommet et skritt videre og spiller stable-
ford i håp om å kunne registrere en
tellende score. Men scramble er ekstra
kjekt også fordi spillerne da tør ta sjanser
de ellers ville styre unna: ligger ballen
rett foran bunkeren ved greenen? Vi
slår til, og prøver! Og uansett hva nivået
er vil hver eneste deltaker oppleve noen
gode slag i løpet av en slik runde.

-Dessuten, sier Terry Allen, -er det alltid
kjekt å spille med folk som er på omtrent
samme nivå!

Her lærer de også å fylle ut et scorekort.
Spørsmålene er mange: hva betyr
indeks? Hvordan kan jeg se på tabellen
hvor mange slag jeg har? På slicen
spiller damene fra 46 og mennene fra
52. Listene henger i vinduet til start-
boden. Og når vi først vet hvordan, er
jo dette så enkelt som bare det.

Etikette er å vise hensyn
- ganske enkelt
Alle deltakere i Onsdagsslicen stiller en
halvtime før kl. 18, når de begynner å
slå ut fra hull 1, og spiller ni hull. Hver
gruppe har med en etablert spiller som
ledsager og veileder. Etter at grønt kort
med sine prøver i regler og etikette ble
avskaffet, og nye spillere kan gå rett ut
på banen etter Veien til Golf-kurs, er
dette en sosial og kjekk måte å inn-
arbeide regler og etikette - sentrale
elementer i sporten vår.

-Men egentlig er dette så enkelt som
bare det, sier ledsager og veileder Johnny
Prøis: etikette handler simpelthen om
god folkeskikk og sunn fornuft, å ta
hensyn. Hensyn til andre spillere, til de
som jobber på banen, og til miljøet.
Da blir det raskt en selvfølge å ikke
forstyrre andre spillere, å konsentrere
seg om å henge på gruppen foran uten
å slå for tidlig, å holde tempo, ha kølle
klar når det blir din tur til å slå, ikke
svinge når en annen slår, være med på
å lete etter en ball og når vi leter, slippe

gruppen bak gjennom hvis det er plass
foran.

Hensyn til spillere,
banemannskap og miljø
At vi skal vise hensyn og vente når
banemannskap holder på foran oss, er
selvsagt. Det er det selvfølgelig også at
vi alltid kaster søppel i spannene. -Det
er en styggedom å se saker som sigarett-
sneiper og snuspakninger ligge rundt
om, sier Johnny. - Hensyn til miljøet vil
også si at vi raker i bunkere, legger
oppslåtte torver på plass og tråkker dem
ned, reparerer nedslagsmerker på green,
og aldri trekker tralle mellom bunker
og green.

Inger Mydland har lang erfaring som
leder av hele Onsdagsslice-opplegget,
nå i samarbeid med Tone Arild, Berit
Gilje, Johnny Prøis og Eldbjørg Sanni.

Johnny sto for den siste slicen på for-
sommeren, onsdag 24. juni. Da var
såpass mange med, takket være VTG-
kursene, at han raskt hanket inn en
erfaren deltaker, Marit Refsnes, til å
veilede  én av gruppene.

Mens han selv fulgte årvåkent med i
gruppen han veiledet, fikk han også
smettet inn vennlige påminnelser av
typen «her ja, før vi går i gang med
nærspillet, setter vi bag-ene forbi
greenen der vi skal gå videre til neste
hull.»

Påmelding
Hittil har påmelding skjedd via skjema
i Sagen-huset eller henvendelse til
lederne. -Neste år må vi se på å legge
inn påmeldingen i Golfbox, slik at det
å gå inn der også blir naturlig, sier
Johnny.

M
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Her er det Ragnhild Paaske som fører ballen på åttende green.



Med all glede, støtte og fellesskap vi opplever i klubben, kan det likevel være nyttig å gjennomgå,
og alltid huske, de viktigste reglene for etikette – fremferd på banen. Disse reglene er jo simpelthen
til for å minne oss alle om hvor viktig det er å vise respekt for alle medspillere, gjennom å ta hensyn.
Viktigst: Følg de gjeldende Covid-19-restriksjoner- og regler, slik at du ikke utsetter noen for fare.

ETIKETTE

er respekt for våre medspillere

Alle leser vi de lokale reglene som står på baksiden av score-
kortene, husker dem og respekterer dem.

Vi raker alltid i bunkere etter å ha spilt oss ut, og legger riven i
sanden ved kanten, slik at banemannskapet slipper å flytte den
når de kjører med maskiner.

Vi står aldri i synslinjen eller i synsfeltet på siden når noen skal
slå eller putte. Vi står stille og tause – hvisker ikke en gang.

I golfens iver kan det kan det være lett å glemme at andre kan
være i full konsentrasjon like ved, og kanskje ute av syne for
oss, der hvor greener og teesteder ligger tett opptil hverandre
– som for eksempel i området mellom hullene 4, 12, 5, 6 og 17.

Vi legger alt avfall, rusk og rask (også brukte snuspakker)
i søppeldunkene - eller tar det med hjem og kaster det der.

Hvis spillerne bak må vente, og det er ledig bane foran, er vi raske
til å slippe gjennom.

Vi reparerer alle nedslagsmerker på green (ta to) og legger torver
på plass (og det skader jo ikke om vi reparerer etter andre heller).

Vi trekker aldri tralle mellom bunker og green.

Når vi spiller rundt eller på green, setter vi aldri bag foran, men
godt unna på den siden vi skal gå til neste hull.

Når vi er ute på siden for å finne en ball, sørger vi alltid for at en
bag står slik at den er godt synlig for spillere bak, slik at de ser
den og ikke slår før vi er godt unna rekkevidde.

Sist men ikke minst: Vi slår selvfølgelig aldri ut hvis det er den
minste fare for at ballen skal havne blant spillerne foran, eller
treffe banemannskap som er i arbeid. Vi venter til banen er klar,
eller til vi får signal om at det er ok å slå.

Da er det bare å ønske oss alle lykke til!

Lokale regler viktig å lære

Rive i bunkeren etter raking

Hysj - stillhet er påkrevd

Avfall i dunken – eller hjem!

Nedslagsmerker repareres

Ingen traller bunker/green

Torver legges tilbake
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Pass på skyggen!

TEKST NINA TJOMSLAND OG LAYOUT ELLEN JEPSON



            en selvfølgelig medfører et 
så stort arrangement stadig
mange oppgaver, og Nina

setter stor pris på at mange medlemmer
allerede har meldt seg til å hjelpe - enda
dette skjer i den store sommerferie-
måneden.

- Opplegget blir selvfølgelig litt anner-
ledes enn i tidligere år. Dette er jo et
svært arrangement, med totalt 120
spillere pluss lagledere, og for å sikre
avstand må vi stenge både driving-range
og putting green. Vi må også reservere
hele kafé- og restaurantavdelingen for

spillerne. Publikumsvennlig blir det altså
ikke, her oppe rundt plassen. Men det
er alltid en opplevelse å se landets beste
spillere i aksjon, og hvis folk har lyst til
å følge med, er det jo fint å gå rundt på
stiene, sier Nina.
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Annerledes-sesongen
GÅR FOR FULLT

-Det nye av året med Lag-NM, som går hos oss 16-20 juli, er at
all score blir lagt inn på mobil med én gang ute på banen i stedet for at

vi bruker skjema og så må legge inn scorene på kontoret. Dette er faktisk
en revolusjon, det sparer mange arbeidstimer på kontoret og betyr

også at alle kan følge alle, hele tiden, forklarer Nina Middelthon,
leder i turneringskomiteen vår.

AV NINA TJOMSLAND

Scoren direkte på nett via mobilen innebærer et stort fremskritt som også sparer turneringskomiteen for manfoldige arbeidtimer.

M



-En annen form for skjema som vi slipper
i år, er de for hullplassering: alt slikt skal
spillerne selv fotografere. (- Da kan vi
tilføye at det kanskje ville være enda
mye mer hjelp i topografiske kart som
viste alle de innfløkte hellingene -
onduleringene, med et fint ord - på
greenene våre.)

En ære å være vert for NM
Det er selvfølgelig en ære for SGK å få
huse dette mesterskapet i år igjen - og
en særdeles velfortjent ære etter
dobbeltseieren i fjor. Å arrangere et slikt
mesterskap er en stor utgift for klubben
selv om vi får refundert noe; ikke minst
skal jo banen være i topp stand enten
det nå blir tørt og behov for vanning,
eller så vått at det kanskje må tørkes
ut. Semi-roughen skal være klippet litt
høyere enn ellers, og allerede nå er har

mannskapet begynt å klippe rundt
greenene på en spesiell måte - det ser
litt utenlandsk ut ifølge Nina.

Systemet med inntasting av score
gjorde også St. Hans-mixen fredag 19.
juni mye enklere for turneringskomiteen:
hele 40 par deltok, og bare tre leverte
inn kort på scoren - da er det gjort på
et øyeblikk for turneringsledelsen å
taste dem inn. Og dagens spillere er så
å si alle lynrappe på mobilskjermene.
-Heldigvis gjør de det adskillig raskere
enn meg og deg, sier hun og henspiller
til det vi kan omskrive til alderens
privilegier…

Moro å spille match
Trass i alle dystre spådommer blomstrer
alle våre turneringslister.  50+ turne-
ringen for hele regionen ble for første
gang arrangert her i år, og viste seg

ekstremt populær da den gikk i godt
vær 2. pinsedag med løpende start. Hele
141 spillere deltok, og alle var kjempe-
fornøyd. Det er i det hele tydelig at
medlemmene har satt ekstra pris på
turneringer i år: SGK Pairs i begynnelsen
av juni hadde 132 deltakere.

I juli skjer det forholdsvis lite utenom
NM, mens Herrenes og Damenes pokaler
går 1. august. Hydrawell går fjorten
dager senere, også den en turnering
med bred appell.

- Det som er synd, er at vi måtte avlyse
Nora Smedvigs Pokal nå i vår, det var
simpelthen for få påmeldte. Jeg tror ikke
folk vet hvor kjekt det er å spille match.
Men takket være handicap er det jo ikke
det minste farlig: en spiller med høyt
handicap har bøttevis av slag på en lav-
handicapper, og utfallet er aldri gitt!
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For alle dere nye medlemmer og andre som ikke har fått det med seg med seg; - grunnen til at Stavanger Golf-klubb skal
arrangere NM Lag i 2020 er at vi vant fjorårets mesterskap - med gull til både herrelaget og damelaget. Og da er det slik at
det er vinnerklubben som må arrangere neste års mesterskap.

Vi deler dette bildet fra vinnerene av Lag-NM 2019 med dere, og ønsker 2020-lagene lykke til med årets mester-skap!
Fra venstre på bildet: Jan Inge Strand (kaptein damelaget), Jens Håkon Middborg Bendiksen, Renate Hjelle Grimstad,
Petter Mikalsen, Ruth Tønnessen, Aksel Olsen, Marthe Wold, Tomas Helgø, Rikke Nordvik, Mats Ege, Vilde Marie Nystrøm og
Are Aasland Friestad (kaptein herrelaget).
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et er selvsagt ingen som med 
vilje slår ballen så til de grader 
ut av kurs, men vi vet det skjer

og vi må prøve å finne ut om det er noe
å gjøre med dette problemet. Kunne én
mulighet være å henstille langtslående
om ikke å bruke driveren på rangen?

- Vi har vært inne på tanken. Nabolaget
mellom range og hull 9 er et alvorlig
problem og vi må finne en løsning, sier
daglig leder Frode Vassbø.

- Men vi vil selvfølgelig svært nødig
innføre begrensninger for våre beste og
mest langtslående spillere!

Vi er alle klar over at vi må holde utkikk
når vi går på fairway 9, og vi er vant til
å se range-baller ligge langt forbi 250-
meter merkene på rangen, tidvis også
helt nede på green 8. Styret arbeider
med saken og har blant annet diskutert
et gjerde langs enden på rangen. Men
et gjerde som kunne stoppe baller med

loft så langt som over alle trærne er
utenkelig, fordi det måtte være altfor
høyt.

Det ville neppe hjelpe, heller, om spil-
leren som slo et slikt slag, hadde brølt
foooooore! - for selv om folk på og
rundt 9-er tee hørte ropet, skal det mye
til at noen trodde det kunne gjelde dem,
og fikk alle rundt til å reagere raskt nok.
Her er det god bruk for ideer til mulige
tiltak.

Farlige baller fra rangen
En spiller sto på veien ved siden av herre-tee på hull 9 da en range-ball
kom susende over trærne - og føk tett forbi hodet hennes. En hårsbredd

fra tragedie, ikke bare for de involverte, men for hele klubben.

Her er noen av våre beste elitespillere i aksjon, Pia Eide og Mats Ege blir overvåket av head pro Are Friestad.

D
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AV NINA TJOMSLAND (TEKST) OG ELLEN JEPSON (FOTO)
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rkivet med våre medlemsblad 
har stor verdi for klubben. Ikke 

bare av nostalgiske grunner, men som
viktige kilder når vi skriver den rikholdige
og stolte historien til Stavanger Golf-
klubb - som vi gjorde ved vårt 25- og
50-års jubilum.

Inge Ullestad, som har vært både SGKs
formann og banemester, hadde tatt
vare på hver eneste utgave. Ved en
flytting av kontorer ble imidlertid (ved
en feiltakelse) hele budden kastet - og
nå håper vi at medlemmer kan hjelpe
oss med å samle inn et komplett arkiv
igjen av den trykte utgaven av Røffen.
Tanken er å få årgangene  innbundet,
likt vårt opprinnelige medlemsblad,
Golfentusiasten. Bladet kom ut regel-

messig fra julen 1956 og i 24 år frem-
over - helt til redaktørene Kjell Øverland
og Alf Thorkildsen overlot det til NGF
hvor det så ble utviklet til Norsk Golf.

Greit nok det, men grafisk formgiver og
daværende styremedlem, Ellen Jepson,
tok opp tråden da behovet for informa-
sjon i klubben ble påtrengende tydelig.
Hun sørget for at nyskapningen Røffen
nr. 1 ble lansert i 1993 etter anmodning
fra Sverre Ekeli, som da var klubbens
formann. I de første årene var Komite-
formennene bidragsyterne, og Ellen tok
bilder og sydde det hele sammen. Fra
først av var bladet i svart-hvitt, men det
utviklet seg raskt både med farger og
volum.
Vi har de trykte årgangene 2010-2018
komplett, pluss 2008, 2006 og 2005,

men mangler 2009 og nr. 2 fra 2007 -
og altså alle utgavene mellom 1993 og
2004.

Nå håper vi intenst at noen har tatt vare
på Røffen-årgangene (2 stk. pr år) og
kan forære oss de vi mangler. Hvis så,
ber vi dere ta kontakt. Om dere gjerne
vil beholde bladene selv, kan vi eventuelt
få tatt kopier: her handler det om å sørge
for at klubbens arkiv er komplett.

Det er planer er å få i stand også et
digitalt arkiv, men i denne omgang er
det de trykte utgavene vi er ute etter.

Hvis dere kan hjelpe, så vennligst ta
kontakt med klubbens administrasjon,
eller med Ellen Jepson eller Nina
Tjomsland.

HJELP! Har noen tatt vare på

A

?

Inge Ullestad håper noen av medlemmene har tatt vare på de manglende årgangene av Røffen, slik at vi kan få den komplett i arkivet vårt.

FO
TO

: E
LL

EN
 J
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?
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G O L F E N T U S I A S T E N  E R  U T F O R M E T  A V  E L L E N  J E P S O N

Banen forbedres stadig til glede for oss alle  - her er Terje Haukalid og Alf Inge Bjørnsen (på traktor) i ferd med å legge på jord

og glatte ut terrenget etter vinterens dreneringsarbeider.

Vi ønsker alle våre nye
medlemmer VELKOMMEN og

håper de vil trives i klubben vår.
Ha en god sommer - og i disse koronatider - det viktigste du

kan gjøre for deg selv og dine medspillere er å holde avstand,
 hold deg hjemme hvis du er syk og unngå situasjoner

som kan medføre økt smittefare.




