Foto: Ellen Jepson

M E D L E M S B L A D S TAVA N G E R G O L F K L U B B
U T G AV E N R . 4 / 2 0 2 0 - H Ø S T

Målrettet og kontant! Tomine er en av de mange unge som har beriket klubben vår i en meget spesiell tid.

Annerledes - og kjekt!
Vi er i ferd med å runde av en sesong som nok har vært den mest spesielle
i klubbens snart 65-årige historie. Det føltes skummelt og ANNERLEDES da covid-19 i vår
festnet grepet og satte det meste på hodet. Likevel - så heldige vi har vært som har
fått utøve den sporten vi elsker - takket være helt overkommelige forholdsregler.
Medlemstallet har skutt i været - og de unge strømmer til klubben vår som aldri før!
Les mer om ANNERLEDES-sesongen i årets fjerde utgaven av bladet vårt.
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Vi lærer mye av
ANNERLEDESÅRET
Mange nye medlemmer og et enormt belegg på banen gjennom hele
sommeren. Hvem hadde trodd det da landet stengte 12 mars? Dette er
noen av konsekvensene av pandemien. Men gjennom det hele er
planene klare for stadige forbedringer.
AV GEIR HAUG (TEKST) OG ELLEN JEPSON (FOTO)

Ingen tiltrengt ferie-pause for banen vår i år - midt i juli ble det arrangert NM Lag, og både før og etter har tilstrømningen til banen vært enorm.

Rush av nye medlemmer
Da vi oppsummerte 2019-sesongen til
årsmøtet i februar, var vi rimelig godt
fornøyd med at medlemsantallet stort
sett var opprettholdt. En del utmeldinger var kompensert med nye medlemmer gjennom tiltak som VTG (Veien
Til Golf ) og endringer i medlemskontingenten. Målet for 2020 var å opprettholde medlemstallet fra 2019. Men så
kom pandemien og alt ble snudd på
hodet. Først med en forsinket oppstart
av sesongen (åpning 3. april), mens
banen fristet med grønne fairways og
greener. Og deretter, allerede i slutten

av mai, var det kommet ca. 200 nye
medlemmer. Og ikke bare det, men vi
opplevde et betydelig større «trøkk» på
banen. For å være sikker på å få en
bestemt tid for utslag ble det nødvendig
å legge seg inn i Golfbox både fire og
fem dager på forhånd. Slikt hadde vi
aldri opplevd før. Og rundt om blant
medlemmene ble spørsmålet stilt:
Er vi blitt mange nok?
Og gjennom sommeren har flere nye
medlemmer strømmet til. Pr. 1. september er det registrert 300 nye, slik at
klubben nå har totalt 1819 medlemmer.
Av disse utgjør kvinner kun 23,1 %.
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Banen i mye tettere bruk
Samtidig har «trøkket» på banen holdt
seg oppe på et høyt nivå. I perioden fra
1. april til 1. september er det i Golfbox
registrert 11.114 flere spilte runder enn
i 2019. Det er en gjennomsnittlig økning
på 36 %. For de mest attraktive starttidspunktene, mellom klokken 10.00 og
11.00, er utnyttelsesgraden økt fra ca.
70 % til 80 %. Totalutnyttelsen av banen
er økt fra 44 % i 2019 til 74 % i 2020,
viser tall fra Golfbox. Isolert sett er dette
en suksess. Vi har fått et anlegg som er
attraktivt og som utnyttes godt. Og
dessuten gir økte kontingentinntekter
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oss større muligheter. På den annen side
fører det med seg betydelig større slitasje
på banen og mindre fleksibilitet i valg
av spilletider for medlemmene. Derfor
har også spørsmålet om vi er mange nok
medlemmer i klubben igjen kommet
opp. Dette vil bli diskutert videre blant
medlemmene og ikke minst i styre og
administrasjon.

Når vi ikke reiser...
Nå er det ikke bare nye medlemmer
som er årsaken til det økte «trøkket» på
banen. På grunn av reiserestriksjoner er
folks reiseaktiviteter sterkt redusert.
Trolig har bare denne ene grunnen i seg
selv stor betydning for belegget på banen.
Og hvor lang tid det går før denne situasjonen normaliseres, er det ingen som
vet. Men styret i klubben vil sette antall
medlemmer og belegg på banen på
dagsordenen i løpet av høsten. Det som
allerede er gjort, er å ikke tilby nye
VTG-kurs resten av sesongen. Gjennom
disse kursene er det i 2020 kommet hele
65 nye medlemmer. Tallet er inkludert
i de 300. Samtidig er det innført et tak
på maksimum hcp pr. flight på 165 for
å hindre at flere høy-handicapere går
sammen og dermed sinker spillet. Andre
tiltak vil bli vurdert etter behov.

Golfbiler
Det er også registrert økt etterspørsel
etter leie av golfbiler. Nå har klubben
tre biler, og det har til tider vært stor
etterspørsel etter disse. Dette har kommet overraskende på mange. Flere biler
vil selvsagt ha økonomiske konsekvenser
ikke bare for investering i biler, men også
for investering i garasjeplass og ladestasjoner. Og spørsmålet melder seg
hvor høyt nye golfbiler skal prioriteres
i klubbens investeringsprogram. Mange
potensielle prosjekter, som utbedring av
bunkere, og utvidelse av banen og
treningsfasilitetene, kommer for de aller
fleste høyere på prioriteringslisten.
I øyeblikket er det derfor ingen planer
om å øke antallet golfbiler.

Bunkere
Klubben har gjennom sesongen høstet
mange lovord om banen og de øvrige
fasilitetene. Bunkerne har vært unntaket.
Det jobbes for å gjøre endringer på disse.
For å si det enkelt; det gjelder både selve
formen på bunkerne og innholdet i dem.
For å ta det siste først: bunkerne er
skjemmet av at det kommer stein opp
av grunnen og at samme bunker kan ha
et veldig varierende sandlag.

Konsekvensen er at forholdene fra
bunker til bunker varierer veldig. Det
eneste dette er godt for, er unnskyldningen når vi ikke får til et ordentlig
bunkerslag!
Måten å forbedre bunkerne på, er å
legge en spesiell betong i hele bunkeren
som drenerer og samtidig forhindrer
stein å trenge opp gjennom sanden.
I tillegg vil sanden bli byttet ut med en
annen type sand som i større grad lar
seg binde til betongen og dermed gir
muligheter for lik sanddybde i hele
bunkeren.
Men utformingen av bunkeren vil også
bli endret. Opprinnelig design var en
liten helning inn mot en flate og en
større helning mot greenen. Flaten i
bunnen er nå stort sett borte. Disse
flatene vil igjen bli laget større i areal.
På denne måten vil våre bunkere bli mer
lik bunkere på andre norske baner
(Losby og Miklagard er eksempler) og
som man har god erfaring med. I tillegg
vil midtre bunker på hull 5 bli omgjort
til en gressbunker. Arbeidet starter i
oktober dersom reiserestriksjonene
tillater det. Konklusjonen er klar:

nå er vi enda mange fler som har
mye å se frem til.

En av flere “vanskelige” bunkere er den foran greenen på hull 8. Her komme Susanne Jepson greit ut på 1. forsøk, mens Jørn Meling følger med.
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MYE GODT

kom ut av en merkelig sesong
I skrivende stund skinner solen og i Junior og Elitekomiteen har vi fortsatt mye golf
foran oss. Samtidig begynner vi så smått å se tilbake på det som ble en veldig
merkelig sesong, men som det også har kommet mye godt ut av.
AV TORBJØRN NÆSS (TEKST) OG ELLEN JEPSON

Kult med golfcamp! Disse kjekke juniorene praktiserer det de har lært av Are Friestad (trener) ute på banen, og fotografen kan underskrive
at de har en sving som de fleste av oss bare kan drømme om! Fra v. Herman Ingebretsen, Olivia Erevik Seland, Ella Ingebretsen og Annika Berge.

estriksjoner på gruppestørrelser og avlysning av
turneringer satte naturlig nok en demper på sesongstarten. Men det at golf var en av de få idrettene som
fortsatt kunne utøves, bidro nok til at vi utover våren opplevde
en sterk tilstrømming av barn og unge som ønsket å begynne
med golf. I SGK er vi heldige som har god tilgang på dyktige
trenere, og i kombinasjon med at gruppestørrelsene etterhvert
kunne økes noe, kunne vi derfor tilby et godt treningstilbud
til både nye og etablerte spillere. Frem til juni fikk vi ca. 50
nye juniorer som er bortimot en dobling fra sesongstart.

organisere et tilbud med ukentlig sommerskole for barn mellom
6 og 15 år. Med god hjelp fra unge voksne hjelpetrenere kunne
vi ta imot ikke mindre enn 185 deltagere, noe som langt overgikk forventningene. Når det gjelder turneringer og elitegolf,
er vi også tilbake til mer normale tilstander. Narvesen Tour
startet opp i juni, og vi står foran en aktiv høstsesong med
mange turneringer.

R

SGK har på ny markert seg i toppen
Eliteserien Srixon Tour er også igang, og her har klubben
allerede rukket å markere seg i toppen. Rikke Nordvik og Nova
Siljander har imponert med henholdsvis én og to seire, mens
både Pia Eide, Henrik Kleivenes og Mine Othilie Lid alle har
flotte topp-3 plasseringer.

Barnas Sommer overgikk forventningene
Men det stoppet ikke der. Noen uker før sommeren ble vi invitert av kommunen til å støtte opp om prosjektet Barnas
Sommer, der klubben kunne få økonomisk støtte til å gi barn
og unge et gratis ferietilbud i en tid mange familier opplevde
som vanskelig. Der ønsket vi selvsagt å bidra, og på imponerende kort tid klarte vi med trener Are Friestad i spissen å

Til tross for en famlende start synes vi at sesongen har utviklet
seg meget bra, og vi ser frem til en fin høst med forhåpentligvis
gode forhold lang tid fremover.
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Kjære leser,
I år kan nok utallige golfklubber rundt
om i verden nikke til det gamle ordspråket at «aldri så galt at det ikke er godt
for noe» - i hvert fall når alle fra styre,
administrasjon, banemannskap, trenere,
frivillige og faktisk hele medlemsmassen
i form av klubbkulturen har visst å møte
utfordringene så positivt og konstruktivt
som her i SGK.

Banepleien var allerede på topp da vi
kunne åpne for spill i april. Heldigvis.
For det er nesten utrolig hvor godt de
ansvarlige har klart å møte all den uunngåelige slitasjen på grunn av det kraftige
ekstra «trøkket» i form av økt tetthet
i bruken.

Men dette krever også ekstra oppmerksomhet og innsats av alle oss brukere.
Slurv med raking i bunkere, ureparerte

NINA TJOMSLAND

nedfallsmerker på green, og avfall som
eierne ikke har giddet legge i søppelspannene, kan raskt slå negativt ut på
vår supre bane.

nødvendig få veiledning i normene, og
styrke mot og vilje til å virkelig utnytte
mulighetene i Golfbox og spille med i
turneringer.

Siden det ble slutt på den gamle ord-

Våre fortreffelige trenere fikk en ekstra

ningen med grønt kort, og nybegynnere
kan gå rett ut på banen uten å ha fått
en grundig innføring i regler og etikette,
er det blitt ekstra viktig at klubbkukulturen tar ekstra godt imot både dem og
alle nye medlemmer som kanskje
kommer fra klubber hvor reglene for å
ta hensyn kan være litt annerledes enn
våre. Det er en selvfølge at vi alle går
inn for å forklare og oppmuntre i stedet
for kanskje å ergre oss og vise irritasjon.
Og så har jo klubben en stor fordel i
den tradisjonsrike Onsdagsslicen. Den
er til for å hjelpe folk å føle seg hjemme,
bli kjent med andre og med banen, om

oppgave med Barnas Sommer, og gjorde
også dette tilbudet til en fullt utnyttet
suksess. Hvem vet, kanskje blir også noen
av disse barna ihuga golfere. Og uansett
lover det godt for klubbens fremtid at
antall juniormedlemmer er omtrent
doblet i år – snakk om rekruttering!

D

ette er da den fjerde utgaven i år av
medlemsbladet vårt, og vi håper at
stoffet kan være til glede og nytte for
flest mulig. Alle vi i redaksjonen tar
med takk imot alle innspill – som kan
rettes til Ellen Jepson, Geir Haug,
Johnny Prøis, og Nina Tjomsland.

ELLEN JEPSON

Etter den dramatiske starten på sesongen kan daglig leder Frode Vassbø og styreleder Kjersti Jæger senke skuldrene litt og glede seg over
en formidabel vekst i medlemstallet og en bane som vel aldri har vært bedre - til tross for enorm pågang. Her under årets NM Lag - som
for øvrig gikk knirkefritt til tross for covid-restriksjonene.
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SGK: en viktig del av hele
prosessen for å helbrede kreft
Det sosiale livet i her i golfklubben har vært en viktig del av hele prosessen jeg har gått
gjennom med kreftbehandling, sier Brit Norheim Larsen. Eldbjørg Sanni bekrefter:
- Denne klubben er veldig inkluderende. Jeg har spilt i andre klubber også; her er så
mange hyggelige mennesker, og du blir virkelig tatt vare på.
AV NINA TJOMSLAND (TEKST) OG ELLEN JEPSON (FOTO)

B

egge vet av erfaring hvor mye
det betyr å trimme og holde
seg i fysisk form når folk må
gjennom hele pakken kreftbehandling,
med cellegift, operasjon og stråling.
Eldbjørg har lest at behandlingen faktisk
kan gjøre folk opptil 10 år eldre, og de
kjenner mange som sliter med alvorlige
senskader. Et år etter behandlingens
slutt i Eldbjørgs tilfelle, og fem år for
Brit, har de begge leddsmerter, mest i

hender og føtter – men, som Eldbjørg
sier: - Det glemmer jeg så snart jeg får
en golfkølle mellom hendene og går ut
i hyggelig lag!
De kan ikke få fullrost behandlingsopplegget nok, alt fra informasjon og
veiledning til oppfølging. - Da jeg begynte behandlingen, fikk jeg en grundig
innføring i hele prosessen fra A til Å,
og tenkte at «da skal livet etterpå bli

akkurat som før» forteller Brit.
- Men det gjelder å være forberedt, og
problemer oppstår selvfølgelig. I behandlingstiden spilte jeg først seks hull,
strakk det så til åtte. Det var naturlig
for meg å være helt åpen. Da jeg var
blitt skallet og alle visste hvorfor jeg
gikk med lue, åpnet mange andre også
opp og syntes det var godt å kunne dele
sine egne historier.

Eldbjørg Sanni (t.v.) og Brit Norheim Larsen - ferdig med dagens 18-hullsrunde - og tenk så heldig, vi klarte det uten en dråpe regn!
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Brystkreft var tabu

Stiftelsen Aktiv mot kreft

- Brystkreft var lenge tabu, noe ingen
snakket om. Det hjalp nok da både
Wenche Foss og Wenche Myhre var
naturlige og åpne, og for meg lå det mye
støtte i det å fortelle
om kreften og
utviklingen. Jeg fikk all mulig støtte av
familie og venner, og det at min mann,
Svein, var med til konsultasjonene føltes
veldig betryggende – det er alltid godt
å være to som ser og hører. Og siden
alle visste hva jeg holdt på med, opplevde
jeg utrolig mye omsorg og varme, og
hjelp med slikt som å trekke trallen opp
bakken på 18, forteller Brit. For Eldbjørg
satt det lenger inne å fortelle om sykdom
og behandling, og venne seg til at energien var minimal. Selv om hun syklet til
cellegiftbehandling, kunne hun ikke
gjøre noe med at hun ikke orket å spille
18 hull. Men etter hvert som hun lærte
å være mer åpen, ble livet greiere Da det
ble vondt å løfte bagen og hun sa fra
om det, fikk hun tralleskap nede med
én gang. - Men jeg ser jo nå at svært få
som har vært gjennom hele prosessen,
går tilbake i full jobb etterpå. Både hjerte
og lunger blir påvirket av cellegift og
stråling. Fysioterapeuten sa «du har fått
juling» - cellegift er skikkelig juling for
kroppen.

En best mulig balanse mellom fysisk
aktivitet, hvile og fornuftig kosthold kan
gjøre en dramatisk forskjell. Og det gjør
også det å være åpen om det de går
gjennom. Brit husker med glede hvor
godt det var også å la barnebarnet Mari,
som da var seks år, være med i prosessen.
Da håret begynte å falle av, og jenta
hjalp med å gre det, ble hun etterhver
helt avslappet – og fikk en viktig læring.
Mange er slitne, deprimert, orker ingen
ting, lenge etterpå. Eldbjørg hadde et
opphold på Montebello, hvor det var
mange som slet med senskader. Der tilbyr de også andre kurs i aktiviteter som
kan bidra til bedringsprosessen. Brit
nikker: det er viktig bevisst å velge seg
tilbake i hverdagen, og ikke fortsette å
leve i kontakt med sykdommen. – Jeg
sier til venner at de må avdramatisere.
Eldbjørg har også hatt stor glede av tilbudene til stiftelsen Aktiv mot kreft,
med treningsopplegget Pusterom. Grete
Waitz og Helle Aanensen etablerte
denne stiftelsen i 2007 for å få fysisk
aktivitet inn som del av kreftbehandlingen; og Pusterom er et lavterskel
treningstilbud. Blant ambassadørene for
Aktiv er Marit Breivik, Bente Skari og
Terese Johaug, og de bidrar da til å spre
forståelse for at trening kan bedre livskvalitet, redusere mange negative
bivirkninger, tilpasses slik at pasientene
tåler behandlingen bedre, får færre senskader, og redusert risiko for følgesykdom og tilbakefall. Stiftelsen bidrar også
til å finansiere forskning. Ett av oppleggene er den årlige golfturneringen – som
vi også har hatt her i vår klubb – og som
leverer betydelige beløp. Logoen, den
rosa sløyfen, er etter hvert blitt godt kjent.

trening med vekter.
Hvor mye egen innstilling betyr? – Når
folk sier «du har jo vært så flink» tenker
jeg alltid at selvfølgelig er det viktig å
tenke positivt, men jeg har også vært
heldig, understreker Brit. Eldbjørg nikker. Begge synes at «hun tapte kampen
mot kreften», «hun vant kampen» er helt
feil uttrykk. Kroppen lever sitt eget liv,
den. - Når unge foreldre dør fra små
barn, synes jeg nesten at jeg burde be
om unnskylding, sier Brit. – Kreft er et
lotteri som vi slett ikke vil delta i, sier
Eldbjørg: - og siden jeg er alene, er den
sosiale biten kjempeviktig. Jeg hadde en
krevende jobb og valgte å bli pensjonist,
og har nå stor glede av slikt som å jobbe
som frivillig i Onsdagsslicen.
Og begge er altså å se på golfbanen –
ofte. Som Brits ektemann Svein
uttrykker det: - etter at vi fikk barna, er
noe av det beste som er skjedd oss i livet,
å spille golf!

«Kampen mot kreften» er
misforstått

Eldbjørg med friskt driv i baksvingen ...

Nå er de begge med i et forskningsprosjekt som går over 10 år: det handler
om det er mulig å redusere fra 25 til 15
strålinger. Da de begynte, ble de omhyggelig undersøkt og fotografert, og alt fra
underhudsfett til muskler ble sjekket og
diskutert. Brit er for eksempel blitt
sterkere i armene, takket være mer bevisst
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... og Brit aslutter perfekt!
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Annerledes-NM
i annerledes-året
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NM Lag 17.–19. juli
Norges Golfforbund vet at dette med store turneringer, det kan vi i
klubben vår. Men da det bøttet ned ustoppelig hele lørdagen under Lag-NM,
da skjøt deltakernes ros opp til nye høyder: tenk at banemannskapet
stilte frivillig og skyflet vannet av greenene, kjapt og effektivt
på 0,0, for hver eneste flight!
AV NINA TJOMSLAND (TEKST) OG ELLEN JEPSON (FOTO)

Noen tilskuere trengte seg på
- Det som tidvis skapte problemer, gjaldt
publikum og avstandsreglene. Dette er
jo en turnering hvor det kreler av folk
over alt. Med spillere, kapteiner, turneringsledere og dommere var det mer enn
100 personer spredt rundt omkring på
anlegget. Derfor måtte vi sperre av både
klubbhuset og uteplassen, og dessuten
mellom hull 9 og 10, for å holde stor
nok avstand. Likevel ville noen av tilskuerne trenge seg opp for å se på utslagene på 10-eren. Og slikt går jo ikke.

Ingen tvil! I takketalen fra NGF ble det slått fast at de som reddet hele mesterskapet fra
total kollaps - da det regnet som verst - var vårt banemannskap. Banemester Frode Jørmeland (t.h.) nølte ikke da krisen var åpenbar, han satte i gang de fire sommervikarene, sønn
Emil Jørmeland (i midten), Judson De Souza Torquarto Svensen (t.v.), Milos Michalowski og
Robin Aspheim (de to sistnevnte er ikke med på bildet). Det ble en knallhard økt på 12 timer
med skyfling av overflatevann på greenene - men det gjorde nytten!

et hele gikk fra time til time,
forteller Nina Middelthon som
leder turneringskomiteen.
– Covid-19 restriksjonene gjorde jo at
vi måtte planlegge ekstra grundig og så
tilpasse underveis. Restauranten viste
seg å være akkurat stor nok til å romme
kapteinmøtet. Vi pleier å printe ut lokale
regler som starterne gir til spillerne. Det
gikk jo ikke nå, og spillerne kunne heller
ikke få tildelt oversikt over flaggplasseringene på grunn av potensiell smittefare. Altså måtte vi be dem om å bruke
mobilene sine til å ta foto av både lokale
regler og flaggplasseringer.

D

Akkurat dette siste var jo en forenkling
for oss. Og det at score blir meldt inn
på spillernes egne mobiler, gjør selvfølgelig en stor forskjell: nå trenger vi
langt færre frivillige, både ute på banen,
hvor vi hadde noen fore-caddies, og på

turneringskontoret. Denne gangen var
vi altså forholdsvis få fra klubben, blant
dem tre startere som fungerte utmerket.
Ellers er det alltid en rekke små og store
oppgaver som må utføres, som å plassere
de spesielle mesterskapsklossene til
forbundet på de ulike utslagsstedene.

Fore-caddy på i bakken på hull 18., Frode
Kleppestø, kan by på flagg og et stort smil!
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Men bortsett fra den slags var egentlig
den eneste komplikasjonen de store
diskusjonene om en hendelse på 8. hull.
Det handlet om en ball som lå helt
inntil muren inne i skogen oppe til
høyre. En dommer ble tilkalt, så en til,
og det endte med at alle tre dommere
var på pletten og hoveddommeren måtte
avgjøre. Denne muren er definert som
en integrert del av banen, og det står
spesifikt i de lokale reglene. Etterpå
kom hoveddommeren til oss og sa at
«der gjorde jeg en forferdelig feil avgjørelse» - og slikt er alltid vondt.

Store og små justeringer
Ellers er det alltid fine nyanser, og distansering spillerne imellom krevde
selvfølgelig ekstra oppmerksomhet. For
tiden er det forbudt å overhodet røre
flaggstengene. Men hvis det blåser så
kraftig at en stang står skjevt, er det lov
å bruke en kølle til å rette den opp, forteller Nina. - Hvordan gikk det med
matservering midt i alt dette? - Helt
greit, vi fikk ingen klager. - Og premieutdelingen? - Da var det bare noen
ganske få igjen, egentlig bare spillerne
som hadde vunnet premier. Men overrekkelsen måtte jo også Covid-tilpasses.

GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB

Premiene lå på en hvit duk på baren som vender
ut mot plassen, og det så riktig fint ut. Vanligvis
blir båndene med premie trukket over hodet
på spillerne. Siden det var umulig, måtte
spillerne selv gå frem og hente trofeene sine.

Strålende fornøyd banemester Frode
- Nå har klubben vår årvisst vært vertskap for
Norgesmesterskap, noe som er kommet automatisk fordi våre lag har vunnet. Selvfølgelig
er det prestisje for SGK, men det har sin pris:
trass i at forbundet dekker noe av kostnadene,
har klubben store utgifter, ikke minst fordi det
går mye overtid til eksta pleie av banen.
- Er nå både styre, stab og frivillige lettet over
at våre lag ikke gikk til topps i år? - Ja, ikke
minst banemester Frode Jørmeland synes det
er fantastisk å slippe å ha et NM i 2021!
Trolig vil vi bli bedt om å ta en Srixon-tour.
Dessuten har vi Narvesen-tour vi hvert år; den
tar juniorkomiteen seg av.

Mye info å holde styr på! NGF-dommer i samtale med turneringsleder Nina Middelthon,
styreleder Kjersti Jæger og klubbens NGF-representant Katrine Eide.

Fra hele landet
- men mest østfra
Det nordligste laget kom hele veien fra
Ålesund, ellers var feltet dominert av lag
østfra. Kjekt at både Stavanger og Sola GK
var representert i begge gruppene. Solas
damelag fikk en god 4. plass, og herrene
(som hadde Eirik Tage Johansen med) endte
på 10. plass. Totalt 8 damelag stilte:
Vestfold, Oslo, Stavanger, Sola, Losby,
Asker, Grimstad, Onsøy, og 14 herrelag:
Miklagard, Oslo, Stavanger, Drøbak,
Byneset, Nøtterøy, Moss & Rygge, Ålesund,
Bærum, Sola, Grønmo, Vestfold, Bergen,
Arendal og omegn.
Trofaste frivillige! Gunvor Grundstad og Olaug Slethei stiller alltid opp! Og på gårdsplassen var det et yrende liv av spillere og funksjonærer, spesielt da det sluttet å regne!

LITE MEN BEST! Vestfolds dame-vinnerlag
hadde bare 3 spillere, men Tonje Daffinrud,
Celine Borge og Madelene Stovnar klarte
brasene til gagns. Og de var kjempeglade!
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Vi gratulerer

BRONSELAGET
Lag NM SGK 2020

Bak fra v.: Kaptein for herrene Are Friestad, Mats Ege, Ole Ramsnes, Aksel Olsen, Petter Mikalsen og kaptein for damene
Kim Sem-Henriksen. Foran fra v.: Vilde Marie Nystrøm, Mine Othilie Lied, Ruth Tønnessen, Rikke Nordvik og Marthe Wold.

Europatour-spillerne på vår bane
Det var flere kjente navn som deltok i årets
NM lag - blant annet hadde Oslo GK i sitt
lag Europatour-spillerne Espen Kofstad og
Kristoffer Reitan, og av den grunn var det
nesten forventet at de skulle vinne. Men de
ble slått på målstreken av Miklagard GK,
fulgt av SGK på bronseplass.
På damesiden var det trioen i Vestfold GK
som seiret overlegent, fulgt av Oslo GK på
andreplass – og SGK på tredje.
Spillerne var kjempefornøyd med banen
og turneringen forøvrig. Det var bare godord
å høre fra alle kanter.
Bildet: Her sier SGKs Aksel Olsen (t.v.)
takk for denne gang til Espen Kofstad og
Kristoffer Reitan etter premieutdelingen.
TEKST: ELLEN JEPSON
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Å NEI
- jeg landet i bunker igjen!
AV JOHNNY NORDAHL PRØIS

Her er det mange som kjenner seg igjen. Det stadig tilbakevendende området på golfbanen som plager oss, og som
setter spesielt de med litt høyt handicap på ekstra prøve.
Og, mange lurer på, hva gjør jeg nå? Vel, det enkleste
er å mestre dette slaget. Men her tar vi for oss
andre muligheter til å redde situasjonen,
riktignok med en eller annen form for
straff.

FOTO: JOHNNY NORDAHL PRØIS
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Spilleren definerer sin ball i bunker som uspillbar

emaet er alltid aktuelt, men for oss i SGK har det
spesiell interesse nå i høst/vinter, fordi det skal
foretas en gjennomgripende omarbeidelse av våre
bunkre. Målsetning er at bunkrene skal være like
lette å slå ut av som bunkre på de beste banene. Dette har
ikke alltid vært tilfelle: våre bunkre kan oppfattes som harde,
uten sand, ofte våte og lite anvendelige. Og, det er heller ikke
alltid at vi spillere forlater bunkeren i den stand vi selv ønsker
å finne den.

T

1.

Med ett straffeslag kan spilleren ta slag-og-lengde fritak
i bunker

2.

Med ett straffeslag, spilleren kan ta bakover-på-linjen
fritak i bunker

3.

Med ett straffeslag, spilleren kan ta sideveis fritak i
bunker
Med totalt to straffeslag, spilleren kan ta bakover-pålinjen fritak utenfor bunkeren basert på en referanselinje som går rett bakover fra hullet til den opprinnelige
ballen

4.

Definisjon på bunker
Dette beskrives som et kunstig bearbeidet område på golfbanen som skal sette golfspillerens evne på test, gjennom å
slå et slag fra en sandfelle. Bunkeren beskrives ofte som et
”hasard-område”. Altså en grop i spilleområdet på banen som
er fylt med sand, eller har naturlig sand. Disse varierer i
størrelse og dybde, og kan også inneholde overheng (leppe)
av gress. Et slag som foretas ut fra bunker kalles ofte et
bunkerslag.

KLIKK HER for ytterligere beskrivelse
I og med at vi kan definere ballen i bunker for uspillbar på
ethvert sted på banen (utenfor straffeområde), kan vi fra der
hvor vi slo ballen fra, opprinnelig inn i bunker, erklære ball i
bunker for uspillbar, ta ett straffeslag og slå ny ball (selvsagt
med fare for å slå opp i samme bunker).
Vi håper at dette gir en god avklaring på dine muligheter i
bunker fremover. Samtidig anbefaler vi å lære bunkerslag fra
våre proffe instruktører, samt øke treningsmengden til slagene
sitter.
Og, vi ser også fram til fornyede bunkre i vinter som kanskje
også vil hjelpe oss til å lykkes bedre med våre golfslag i
bunker.

Den historiske bunker
Bunker er et gammelt uttrykk som vi finner i The Historical
Dictionary of Golf fra omkring 1700-tallet. Det finnes i hovedsak to typer bunkre; den ene er ved eller i fairway og kjennetegnes ofte som noe grunnere dybde og ligger på langs i
forhold til spilleretning.

FOTO: ELLEN JEPSON

Den andre typen skal beskytte greenen med såkalte ”greenside bunkers”. Disse bunkrene ligger ofte svært nær greenen
og skaper ofte trøbbel for oss spillere. De kan være dypere
og ha en profil som gjør at det vanskeligste stedet å slå ut
ofte peker direkte mot der hvor flagget står på greenen.
I tillegg finnes det (spesielt på de britiske øyer) såkalte ”Pot
Bunkers”, særlig på Linksbaner. Disse bunkrene er små, men
dype med steile vegger på alle sider.

Våre muligheter når ballen ligger i bunker
Hvilke muligheter har vi så dersom vi ikke ønsker å slå fra der
hvor ballen ligger i bunker? Da må vi forholde oss til de reglene
som finnes av nyere dato – altså de reviderte reglene som
ble publisert 26. november 2018 for å tre i kraft fra 1. januar
2019.
Det finnes en regelApp som du kan laste ned fra Golfforbundet.
Denne er på norsk og kan bringes med overalt på din smarttelefon.
Ok, hva kan vi gjøre dersom vi ikke er fornøyd med hvordan
ballen ligger i bunker, og vi ikke ønsker å slå ballen fra det
stedet den befinner seg?
I hovedsak har vi fire muligheter, med forskjellig straff. Vi
understreker at en spiller kan, til en hver tid definere sin ball
for uspillbar. Dette gjelder ikke i straffeområde hvor det finnes
andre regler (Se evt. Regelbok på nett eller App), se for
eksempel rødmerking (vann og sidevannshinder etc.), eller
hvitmerking (Out of Bounce). Bunker er ikke et straffeområde,
men inneholder likevel noen små forskjeller fra andre hasardområder.
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Juniorer: det spirer og gror
- Første gang jeg spilte turnering var i fjor. I år har jeg spilt flere.
På bursdagen min var jeg med i Narvesen-turnering på Utsikten. Det var ganske
vanskelig men skikkelig kjekt, så jeg håper det blir mange turneringer neste år også,
forteller ni år gamle Filippa Sel. Og snur seg for å fortsette gruppetrening
med Tone Totland: - På trening lærer vi veldig mye!
AV NINA TJOMSLAND (TEKST) OG ELLEN JEPSON (FOTO)

Filippa har opplagt rett når hun sier at på trening lærer de veldig mye - tenk om vi alle var så gode til å holde hodet nede -

F

ilippa har spilt et par år, begynte
fordi både pappa og storesøster
spiller. Golf er en skikkelig familiegreie: lillebror Henrik på syv er er også
i gang, og mamma skal begynne igjen.
Tomine (bilde på forsiden) begynte
allerede da hun var fem-seks. Bestevennninnen Ella Ingebretsen spiller
også, og de to har det skikkelig kjekt
når de spiller mot pappaene. Nå ligger
Tomine på handicap rundt 28, og er

med i gruppen med det lovende navn
Yngre Runner-Up som trener med Are.
- Han får masse ut av treningen, vi lærer
noe nytt hver eneste gang, sier hun.
Hva de andre i klassen sier om slik golfiver? Tomine smiler: - De fleste driver
jo med idrett selv. Det er nok noen som
synes golf er tåpelig, dette med å drive
for å få en ball på plass. Men egentlig
kan vi jo si det om all ballidrett…
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Turneringer er gøy!
Både Filippa og Tomine sier det samme
om konkurranser som 9-åringene Einar
Kjetilstad og Magnus Skaaar Stornes,
to av guttene som er i ivrig i gang med
torsdagstreningen med Petter.
Turneringer er gøy! Begge spilte sine
første i fjor. -Det var ganske skummelt
men skikkelig gøy. Jeg hadde ikke peiling
på handicap og slikt, men det var

GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB

kjempekjekt da starteren ropte opp navnet
mitt, og det gikk greit, forteller Einar.
I sommer har han spilt masse. Mens det
var hjemmeskole, jobbet han for fullt slik
at han var ferdig med leksene halv ti, og
kunne dra rett på golfbanen, det var helt
topp. Stoltheten ligger i stemmen når
Einar rapporterer at han selv kan gå inn
i Golfbox og bestille tid, enten det nå er
med pappa eller med kompiser.
I år har disse rekruttene spilt med i flere
turneringer, blant dem Narvesen her, på
Jæren og Utsikten. Det har vært mye
mindre skummelt og skikkelig gøy.
Magnus ligger nå på rundt 35 i handicap. På Utsikten vant han sin klasse, og
han håper jo å gå raskt ned. Hele gjengen
som deltok på Utsikten, spiste middag
sammen. – Det var skikkelig koselig,
forteller Tomine.

Magnus og Einar møttes i SGK og ble kompiser med én gang.

Trener Tone Totland overvåker dagens
treningsøkt på øverste del av gamle åtten.

Alle får medaljer
Einar og Magnus husker tilbake, de kan
beskrive omtrent hvert eneste hull og hvert
slag. På Jæren slo Magnus out of bounce
tre ganger på hull 5. En annen gang var
Einar med på vinnerlaget, som startet med
en eagle og så fikk de en birdie! Når
Magnus eklærer at trening på rangen er
aller kjekkest fordi det er så gøy å slå langt,
mener Einar at lengden er ikke så farlig
– hele forskjellen ligger jo i nærspillet, sier
han. - Trenerne er flinke, og oppfordrer
barna til å være med på turneringer, sier
Magnus’ mor Siri. –Utsikten er en kjempevanskelig bane, men på dette nivået får
alle medaljer. Hele Narvesen-konseptet
er et kjekt, inkluderende opplegg.
Mens treningen går for fullt, holder en
ivrig fireåring, Nathaniel Bergsagel, på for
seg, godt hjulpet av mamma Marlene.
Han har nok et ekstra øye på det de store
guttene rundt ham gjør: her har underskogen flotte modeller å strekke seg etter.

Viktigst av alt: golf skal være gøy!

Nathaniel på fire viser både lyst og anlegg til å krøkes - og er omgitt av modeller han
kan se opp til her på treningen.
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Utålmodige spillere:
SKJERP DERE!
I år har banemannskapet opplevd flere ganger å bli truffet av baller, og banemester
Frode Jørmeland er bekymret. - Det er flerfoldige år siden det skjedde sist, så i år har
det vært spesielt. En av greenkeeperne ble truffet i armen, en annen i kneet, og en
fikk en ball susende rett foran ansiktet sitt. Slik kan vi ikke ha det!
AV ELLEN JEPSON (TEKST OG FOTO)

Viktigste regel i golf: ikke slå før du er helt sikker på at din ball ikke kan treffe noen, og er du i tvil, vent - ta den ekstra tiden som trengs!

A

ldri før har banen vært travlere,
og antall spillere som daglig
strømmer ut på teesteder og
fairwayer overgår alle rekorder. Men med
flere spillere på banen øker også faren
for uhell og ulykker. Blant annet har vi
fått 300 nye medlemmer, noen kommer
rett fra nybegynnerkurs ut på banen,
og det sier seg selv at det fort kan gå
litt på “skeivå”. Dette kan også skje for
mer rutinerte spillere som slår langt, og
ikke sjelden lander ballen på “feil”
fairway. De fleste av oss har ofte i denne
sesongen opplevd at noen brøler ‘FORE’
bak oss eller fra annet steds på banen
- vi huker oss sammen, holder rundt
hodet og håper på det beste. Noen
ganger er det et under at det går godt.

Når er det trygt å slå?
Baller ute av kontroll kan gjøre alvorlig
skade hvis de treffer noen. Vi har alle
et ansvar for at dette ikke skal skje. Du
som spiller må passe på at det er god
nok avstand til de som er foran før du
slår. Er du i tvil om hvor langt ballen din
vil gå - vent! Dette gjelder alltid - og
spesielt når banemannskap er i arbeid
i nærheten av deg. Det er ikke deres
ansvar å ikke bli truffet av en ball - det
ansvaret hviler ene og alene på deg!
- Den vanligste unnskyldningen folk har
når ballen lander faretruende nær er at
de ikke trodde de kunne slå så langt –
eller påstår de faktisk aldri har slått så
langt før, forteller Frode. - Men det hjelper
lite hvis den ballen treffer oss!
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Banemannskapet
har prioritet - uansett!
Banemannskapet har sin faste arbeidstid mandag–fredag, normalt fra kl 06
om morgenen til kl. 14.30. ettermiddag.
I dette tidsrommet skal de utføre pålagte oppgaver som er nødvendig for at
du og jeg skal ha en fin bane å spille på.
- Det vil være umulig for oss å få gjort
jobben vår uten at noen spillere av og
til må vente, sier Frode. - Vi prøver å spre
arbeidet på banen på best mulig måte,
og har oppmerksomhet på spillerne så
godt det lar seg gjøre. Men arbeidet
krever også oppmerksomhet - og vi kan
ikke følge med på de som spiller hele
tiden, det sier seg selv.

Vent på signal!
Det kan ikke gjentas for ofte, når du
kommer til et sted på banen der arbeid
pågår, kanskje et par tre hull, SÅ VENT
MED Å SLÅ TIL DU HAR FÅTT KLARSIGNAL! Frode, som har ansvaret både
for seg selv og hele banemannskapet
sier det så sterkt; - den som ikke overholder dette og slår før vi har vinket,
kan risikere å bli bortvist fra banen!

- Noen folk er rare
Frode og mannskapet har opplevd det
meste av “spesielle” spillere, og kan
utdype; - Så har du disse som tror at de
“eier” hele banen, og at vi som banemannskap skal slippe alt vi holder på
med og omtrent stå med lua i hånden
til de har spilt forbi. - Eller de som nærmest forlanger at vi skal slå av maskinen
fordi det forstyrrer dem i svingen!
- Heldigvis er de fleste greie og har tålmodighet med arbeidet som pågår, sier
Frode - men det er altså noen som
trenger å skjerpe seg!

Mye skryt av banen!
Denne sesongen har det haglet med
lovord om banen, og spesielt greenene.
De har virkelig bestått “hard-testen” og

har holdt jevn og høy kvalietet i tidenes
travleste seong. Dreneringen fungerer
bra og det til dels kraftige regnet vi har
hatt har ikke voldt store problemer,
bortsett fra NM Lag da det måtte en
del skyfling til i de verste bøyene.

holde på fuktigheten i sanden.
Slik beskriver leverandøren selv
produktet:

Endelig bunkrenes tur
Det er blitt enda klarere gjennom denne
sesongen at bunkrene ikke er opp til
standarden ellers på banen, og at tiltakene som er gjort i tidligere år ikke
har virket optimalt. Nå skal samtlige
bunkre gjennomgå en grundig renovering. Hvis corona-situasjonen tillater det,
starter arbeidet opp en gang i oktober
når banearkitekt Graeme Webster fra
Skottland kommer hit med sitt Niblickteam. Bunkrene skal da justeres og
‘reshapes’ og gjennomgående gjøres litt
“flatere” i bunn.

Capillary Concrete™ is a
patented pending sports-base
drainage and hydrating material.
It is strong, environmentally
sound and easy to mix and install.
It has the ability to drain
enormous amounts of water and
still keep a minimum level of
moisture by capillary action.

Spesialbetong nederst
Den største operasjonen går ut på å
renske ut all gammel sand og grus for
så å legge et lag med et spesielt betongdekke i bunkrene. Trinn 2 blir å fylle på
med sand. Betongen er en egen
blanding - CAPILLARY CONCRETE - som
har evnen både til å drenere, men også

Capillary Concrete™ is the only
sports-base material that can
remove water and replenish
moisture at the same time,
essential in presenting the best
sports surfaces.

Det har gått med en del timer til raking og vedlikehold av bunkrene denne sesongen. Her er det sommervikar

som svinger riven.

midtre bunkeren på hull 5 til gressbunker.
Det vil nok glede mange som altfor ofte
opplever at utslagsballen havner i
akkurat den bunkeren. De langtslående
har en stor fordel fra teestedet her, de
kan slå et høyt jern og lande trygt på
greenen, mens mange kortslående ofte
må ty til wood. Det gjør det til et forholdsvis mye vanskeligere hull for denne
gruppen. Midtre bunkeren er jo som en
magnet for akkurat deres utslag! Med
gress istedetfor sand vil det helt sikkert
bidra til økt spilleglede for de som ellers
gruer seg litt til dette par-3 hullet.

Ikke billig

Bildet over (fra en bane i Skottland) viser
hvordan betongblandingen ser ut og
hvordan den blir fordelt jevnt utover i
den renskrapte bunkeren. Her det også
lagt flere dreneringsrør i den dypere
delen, og massen blir fraktet til stedet
ved hjelp av traktor.
- Vi må også leie et blandeverk som skal
produsere massen for oss, for å få 10
års garanti på produktet. Det vil så bli
tilkjørt til oss i betongbiler, forteller Frode.
Metoden med slik Capillary Concrete er
anvendt på mange golfbaner rundt om
i verden, også norske, og det vil bli utrolig
spennende å se hvordan den oppfører
seg i vårt klima og spesielle forhold.

Kortreist sand
Sanden som skal fylles i bunkrene er
kortreist - den kommer fra Sviland og
tåler 32 graders stigning - ergo blir dette
maks stigning på de nye bunkrene sikkert til glede for mange! Sanden har
vært til grundig testing hos European
Turfgrass Laboratories (ETL) i Skottland
og har fått tommel-opp. For de som vil
teste den er det mulig på hull 15 - i
venstre bunker.

Sand blir erstattet med gress
Niblick-teamet vil få assistanse av to
stk. fra vårt banemannskap. Det er også
våre egne folk som skal omarbeide den

- Renoveringen vil vel koste masse
penger? - Det vil det, slår vår banemester fast, akkurat hvor mye regnes
det på fremdeles. Men bunkrene har i
alle år vært et problem, og noe måtte
gjøres! Det går jo mye tid og penger med
til vedlikehold og stell av bunkre som
ikke fungerer som de skal. Kvaliteten
har vært veldig ujevn, og det er frustrerende for spillerne og banemannskap.
Det vil utvilsomt også øke spillegleden
for alle – både nybegynnere og viderekomne å kunne spille fra bunkre med
jevn kvalitet og godt drenert sand.
- Litt usikkerhet er det rundt oppstarten
av arbeidet - reise- og karanteneregler
forandrer seg hele tiden, og fly blir
kansellert. - Men får vi det ikke til i
oktober, så krysser vi fingrene for at vi
får det til på vårparten, sier Frode.

Hull 5: Bunkeren midt i bildet skal til manges store gled bli erstattet med gress og gjøres litt flatere slik at den blir grei å klippe.

2009

2020

HJELP! Det gror igjen!
Hull 17 var i mange år banens “smykke” - med den nydelige
muren langs bekken, bruene og den åpne dammen - selve
“juvelen” - som sterkt bidro til hullets spesielle karakter.
Men ikke nå lenger - dammen er okkupert av struttende
vannplanter, endene har forsvunnet, og snart er siste lille
bit av vannspeil borte. I bekken er det total stillstand...
AV ELLEN JEPSON (TEKST OG FOTO)

- Dette er et problem som det dessverre ikke er så mye å gjøre med på det nåværende tidspunkt, sier banemester Frode - Vi skal prøve å støpe noen “trau”
i bekkene for å få bedre gjennomstrømming, men det tilføres hele tiden næring
til bekken og dammen fra landbruksområdene på høyden over hull 6. Det
stimulerer vekst av diverse vannplanter som trives enormt bra med mye gjødsel.
Løsenet for dammen på 17. hull er å lage den dypere, men det er et stort arbeid
som må tas i forbindelse med fremtidig banerenovering. - Og selv om vi klarer å
fjerne noe av veksten i dammen nå, så går det ikke lenge før den er tilbake, sier
Frode. - Vi har heller ikke lov å bruke sprøytemidler nærmere enn 10 meter fra
vann. Uansett - vi får håpe at noen kan komme med en god løsning - slik at det
ikke går alt for lenge til vi får vannspeilet tilbake i dammen vår.
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Om ikke lenge vil hele dammen være okkupert av
planter, det samme med bekken. Det er selvklart
at det er et stort arbeid å få rensket opp i villnissset...

GOLF-biler på banen:
til glede eller irritasjon?
For få år tilbake måtte du ha legeærklæring for å få leie en golfbil - og klubben
hadde kun én. Men tidene forandrer seg, nå har klubben hele tre biler til utlån, og
ingen spør om du har noen fysiske skavanker når du legger inn din bestilling.
Et visst stigma henger nok igjen i vår klubb
når det gjelder bruk av golfbil - du skal helst
halte eller se litt skrøpelig ut før du viser
deg i en. Men etterhvert har flere av oss
vært i utlandet, der bruk av golfbiler er helt
vanlig, og det er åpnet opp for slik bruk i de
aller fleste klubber i Norge. - Gjør de noen
skade på banen? - Svært lite, sier banemester Frode - så lenge banen ikke er veldig
våt. Det var bra å høre, for selv om noen
ikke ser vitsen, så er det en kjensgjerning
at en golfbil i noen tilfeller kan være svært
grei å ha. Ikke alle fyker like lett rundt banen
ved egen hjelp. Men det er ingen planer om
å utvide stallen (se s. 3.) - Og litt arbeid er
det jo med vasking og vedlikehold for banemannskapet - på bildet er Jone Egeli i ferd
medd litt mer enn en kattevask på den
nyeste bilen.
TEKST OG FOTO ELLEN JEPSON

15
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De tør - og satser på en bra runde i den friske vinden: t.v. Gro Rogdeberg, i rosa Kjersti Nåmdal og t.v. Berit Gilje som gir råd og veiledning.

- å lære å tore
Er du nybegynner og har lyst til å bli kjent med andre spillere, og lære om
reglene og hvordan vi best tar hensyn til hverandre på denne banen?
Er du ny i klubben og ønsker å finne deg enda bedre til rette?
Da er kanskje Onsdagsslicen en super inngang for deg.

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

og jeg kan trekke mye på egen erfaring
etter å ha spilt i over 40 år.

ette spesielle treffet går annenhver onsdag kveld gjennom
sesongen, over ni hull, og omfatter en god prat over kaffe og kake
etterpå. Klubben spanderer serveringen
slik at startkontingenten er nærmest
symbolsk, 30 kroner. Hver spillergruppe
består av max fire men helst bare to
eller tre spillere, og har med en ledsager.
Og hver deltaker kan velge mellom å
spille scramble, eller å spille Stableford
i håp om å etablere et handicap.
Inger Mydland leder det hele - og her
mangler ingen ting i erfaringen: hun
har vært med i minst 20 år. Onsdagsslicen er altså så grundig etablert i
klubben vår at tidlig historie også dekker
en tid da nye spillere måtte kvalifisere
seg til spill på banen med å få et «grønt
kort» - et formelt tegn på at de også
hadde satt seg skikkelig inn i regler og
etikette, de spesielle reglene vi har for
å ta skikkelig hensyn til alle andre
spillere og hjelpe til å sikre at baneforhold og flyt er best mulig. Altså, hver
og én av oss har medansvar for at alle
skal trives og føle seg velkomne på en
bane i topp stand.

Effektiv port inn i
klubbliv og klubbkultur
«Minst 20 år» var jo lenge før Golfbox
ble til, slik at slicens tilbud mer gjaldt
å bli kjent med andre medlemmer i
klubben. En tid var det mindre vekt på
nybegynnere. Nå, når pågangen har vært
stor på Veien til Golf-kursene og grønt
kort-ordningen for lengst er avskaffet,
kan Onsdagsslicen fungere som en
effektiv port inn i både klubbliv og
klubbkultur. Deltakerne blir kjent med
andre og får en praktisk innføring i
hvordan vi alle best mulig bidrar til
trivsel og velvære på banen.
Skremmende er det i hvert fall ikke:
premiene er baller, noe alle er glade for,
og loddtrekning avgjør hvilket lag som
skal premieres den gangen.

Inger begynte å spille golf da hun levde
i Afrika, i Tanzania og Zambia. I Tanzania spilte hun mest med briter, som jo
legger sterk vekt på regler og etikette,
og følger kleskodene mye strengere enn
vi gjør her. I Zambia spilte hun nesten
bare med lokalbefolkningen, men de var
jo også opplært av kolonialistene.

Nybegynnere er gjerne
lydhøre
-Hva kan det være vanskeligst å få innarbeidet? - Egentlig er både nybegynnere og nykommere veldig lydhøre. De
er så oppmerksomme, så opptatt av å få
dette til. Men i all iveren kan det for
eksempel ta tid å innarbeide at vi automatisk setter køllene der vi skal gå videre
til neste teested - og ikke foran greenen!
Der det trengs en hjelpende hånd - der
stiller Inger Mydland!

- Deltakelsen har vært litt opp og ned,
forteller Inger, - men egentlig på det
jevne. - Vi veiledere er så absolutt ikke
golftrenere, men vi kan gi råd om valg
av kølle til et slag. Og, ikke minst,
fremme vanen med alltid å planlegge
neste slag mens vi går fremover: hvor
vil jeg prøve å legge ballen, og hvilken
kølle er best til det? Det er jo viktig å
ha for seg, hele tiden, at et slag på 2
centimeter teller akkurat like mye som
ett på 200 meter! Dessuten gjelder det
å få det inn at det aller viktigste er å ikke
gå og tenke på et dårlig slag - uansett
så har vi alle i det minste ett godt slag
på en runde!

Briter var strenge
læremestre
- Måtte du selv pugge regler og etikette
ekstra da du kom inn i slicen?
- Jeg prøver jo alltid å lese meg opp slik
at jeg er godt inne også i nye og reviderte
regler. Men det hjelper selvfølgelig å ha
lang yrkeserfaring fra det å være lærer,
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Det er klart at Onsdagsslicen er et
uvurderling tilbud. - Men hvordan når
dere ut til alle som kan ha glede og nytte
av dette? - Både trenerne og folkene i
pro-shopen er flinke til å oppmuntre
nybegynnere og nye medlemmer til å
skrive seg på. Hittil har vi aldri stått
oppført i turneringslistene, så det håper
vi å få ordnet til neste sesong.

Fantastisk å se
golfgleden spre seg
- Dere investerer både tid, godvilje og
gode porsjoner tålmodighet i dette. Hva
har dere igjen for det?
Svarer kommer kontant, med et stort
smil: - Det er en fantastisk opplevelse
å se når «våre» folk får nye bekjentskaper
gjennom bestillinger i Golfbox, går ut
og spiller i konkurranser, gjør fremgang.
Å tore er et stikkord her: at nybegynnere og nye medlemmer tør ta kontakt,
finner seg godt til rette, tør å delta i
turneringer. Det aller viktigste er at vi
ganske enkelt skal få inn gleden ved å
spille golf!

GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB

Klar seier for begge

KLUBBMESTRE 2020
Han skapte en hel fugleflokk underveis til å bli klubbmester 2020,
Ole Berge Ramsnes: ikke bare serier med birdies, men også en eagle på hull 11.
AV NINA TJOMSLAND (TEKST) OG ELLEN JEPSON (FOTOS)

Trofast caddy - og pappa - Leif Ramsnes - er i likhet med Ole norgesmester i individuell golf (hhv. 1977 og 2016 ). Begge har vunnet gull i
NM Lag to ganger (hhv. 1978/1980 og 2011/2013). Nå har Ole klart det som ikke pappa Leif klarte - nemlig å bli klubbmester!

tter lørdagens to runder lå han
sterkt an på søndag 23. august.
Ole ledet med syv slag over Arne
Ravndal og 14 over Klaus Vikesdal
Petersen. Så begynte avgjørende runde
på søndagen elendig. - Men eagle'n ga
meg et skikkelig løft, smiler Ole. Forståelig: sluttscore ble -10, hele 21 slag
foran Ravndal og 24 foran Vikesdal
Petersen. Det ville jo ikke være underlig
om dette i seg selv er en ny rekord?

E

Etter golf-college i Statene og ha prøvd
seg som proffspiller og deretter studert
ved Handelshøyskolen er livet nå blitt
mye jobb. Men Ole er skikkelig godt fornøyd, fordi jobben er på det travleste
om vinteren, roligere om våren, og med
lang sommerferie. Slik kan han glede

seg med golfen. - Det gjelder å justere
forventningene når man ikke trener så
mye slik at spillet lett blir mer varierende. Men gleden ved å spille bra og
ha det gøy er topp, og mestring er en
stor motivator, sier Ole.

- Kanonbra banestell
Mesterskapshelgen bød på mye vær.
Likevel var banen veldig bra, påpeker
han. - Det er fascinerende å se hvor
fabelaktig bra greenene holdt, også
gjennom alle regnskyllene på lørdagen.
Helt siden banen åpnet i april har det
ofte vært minst 200 spillere ute hver
dag. Dette gir opplagt stor slitasje. At
banen likevel er så fin, viser at banemannskapet gjør en kanonbra jobb.
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Hele tiden var spillerne nøye med å
studere linjene på greenene. - I klubbens
søknad om en PGA-turnering var banens
«undulating greens» fremhevet. Det kan
virke som hellingene rundt hullet går i
alle retninger? - Javisst! Av alle de
banene jeg har spilt, har vi de vanskeligste greenene. Men det må også til
når vi ser det i et eliteperspektiv, mener
Ole. Etter årevis med store prestasjoner
på mange kontinenter, og her hjemme
en Kongepokal for Norgesmesterskap,
er det likevel en kick å komme på klubbmester-tavlen? - Klart det. Kanskje er
det aller mest en kompisgreie, fordi så
mange av vennene mine allerede står
der, blant dem Aksel Olsen og Petter
Mikalsen.
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- Klart det er store forskjeller mellom
klubben den gangen og nå; den aller
største forskjellen er nok at vi har så
utrolig mange medlemmer. Men likevel
er miljøet skikkelig bra. Jeg har jo også
vært på tur og blant annet spilt Lag-NM,
uten problemer fordi folk er så inkluderende. Det hun nå håper på, er et treningsopplegg «for oss spillere som ikke
hører til i eliten», kanskje folk med handicap rundt 10. - Det hadde vært topp!
Elin Malde
Heia damer - dere vil vi ha mere av til neste år! Vinner av dameklassen Maria Bjørndal Oulie
(t. h.), Nova Sofia Siljanderi midten, og Pia Eide (t.v).

19-årig damemester
Det med mestertavlen er nok ekstra
kjekt for årets klubbmester Damer, Maria
Bjørndal Oulie. På tavlen i klubbhuset
kommer nå det etternavnet som Sigrid
Undset plasserte på klassikerhyllen med
sin gjennombruddsroman «Fru Marta
Oulie». Boken handler om kjærlighetens
nødvendige sammenheng med livet i sin
helhet - og faktisk var det kjærligheten
som brakte 19-årige Maria hit og inn i
klubben vår.
Hun har spilt i Asker, begynte da hun var
i 13-årsalderen fordi faren spilte og jenta
raskt fant ut at dette er gøy. Hit kom
Maria fordi kjæresten studerer her. Nå
vil hun prøve å finne en jobb, og så regner
hun med å dra til golf-college i Statene
neste år. Trolig blir det i Georgia.
Planene? - Jeg har lyst til å bli pro, men
nå blir det altså først college og så får
vi se. I år har jeg spilt mer på det jevne,
stort sett vært midt på treet i konkurranser. Her i SGK ville det være kjekt å
komme inn i et opplegg med en trener,
sier Maria.

Faktisk var hennes seier enda mer romslig enn Oles. Etter lørdagen ledet hun
med 16 slag over Pia Eide og 19 over
Nova Sofia Siljander, og sluttresultatet
ble henholdvis 23 og 29. Dessverre
deltok bare de tre, og tatt i betraktning
at de andre to er 14 år gamle, gjorde de
begge en imponerende innsats (og så
må vi alle håpe at deltakelsen blir
mangedoblet til neste år!)

Bodil Borgen

Hjem etter 24 år
I klasse Damer Senior vant Elin Malde
med fem slag over Tone Totland og 12
over Anne Friis Thommassen og Kjersti
Jæger. Elin begynte å spille golf da hun
var rundt 11 og var i mange år en ener
i klubben, slik at navnet står på mesterskapstavlen for 1985. Etter 24 år ute
av det var hun skikkelig fornøyd da det
spesielle tilbudet i fjor gjorde det mulig
for henne å komme inn i klubben igjen.
Hun føler seg godt hjemme her, var
nokså rask til å melde seg på Rogaland
Dametour og ble kjent med mange der.

Nervepirrende med så like sluttscore i herrer Senior! Men den som etter hvert ble klart var
1)Stig André Fredriksen (t.h.), 2) Torgeir Tunge (t.v.) og 3) Arve Pedersen (midten).
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Kom igjen, damer, i 2021!
I motsetning til disse to klassene, var
marginene hårfine i Herrer Senior 50+
60+70+. Der vant Stig André Fredriksen,
faktisk med samme score, +8, som
Torgeir Tunge og Arve Pedersen, og på
fjerdeplass Morten Vestbø med +9.
I gruppen Damer Senior 65+ var deltakelsen nesten like sørgelig lav som Damer
Junior. Men der var sluttresultatet mer
forskjellig: Bodil Borgen seiret med +14,
ni slag bedre enn Elisabeth Thorsen.
Altså ligger det i dagen, i vår spillevende
og mangfoldige klubb, at her gjelder det
å motivere langt flere damer til neste
års klubbmesterskap. Gleden ligger i å
delta! Kanskje kom dette aller tydeligst
fram etter innnkomsten, da vinner Elin
Malde nikket til Solfrid Foseide - som jo
også har plass på mestertavlen, i både
1992 og 1999: «du slo meg i dag!»
Solfrids svar var lynkjapt: «Unnskyld!»
Smilet lå herlig på lur, og kommentaren
i luften: ALT HAR SIN TID.
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Hvordan
inspirere flere
til å delta i klubbmesteskapet?
Kun tre jenter stilte i årets KM Damer: Marie Bjørndal Oulie, Nova Sofia Siljander og Pia Eide.

Hvorfor spiller så få JENTER
OG DAMER i KM, når vi er så
mange i klubben? Virker
denne konkurransen avskrekkende? Kan den legges
opp bedre? Anna Terese
Lekvam, tidligere leder av
damekomiteen, har en
rekke innspill – og alle videre
forslag er selvfølgelig
velkomne.
AV NINA TJOMSLAND (TEKST)
OG ELLEN JEPSON (FOTO)

- Aller først: det er en forutsetning at
kaféen holder åpent begge dager, også
søndagen. I år var kaféen stengt da vi
kom inn søndagen, og svært gjerne
skulle hatt noe å spise og drikke etter
runden, sier Anna Therese. I år var det
bare tre deltakere i selve damemesterskapet, det hvor vinner får sitt navn på
tavlen i klubbhuset. Vinneren Maria
Bjørndal Oulie er 19, de andre to 14.
- Jeg mener vi bør ha en egen klasse
Junior, og en klasse Damer, sier Anna
Terese. - Da kan Junior, Dame og Senior
Dame50+ spille fra 52 slik at de kan ha
en egen konkurranse om hvem som er
årets klubbmester. Dette vil altså ikke
gjelde for Eldre Senior Damer, som fortsatt vil spille fra 46.

Premiering rett etter slutt
- Hva med premieringen, selve jubelstunden der vinnerne blir klappet for og
gjort stas på?
- Den bør absolutt foretas der og da,
snarest mulig etter at turneringen er
avsluttet. Uansett hvor mange deltakere det er i hver klasse, bør både 1., 2.
og 3.plass få premie – ihvertall de to
beste hvis svært få har deltatt. I tillegg
mener jeg vi bør premiere beste netto
i hver gruppe, det vil si de som spiller ut
fra samme tee-box. Her er jo to muligheter: Enten kan vi kjøre aller beste
flight i alle klasser sist på søndagen,
Anna Terese Lekvam
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eller vi kan premiere hver klasse når alle
deltakerne i den er kommet i mål.
Beste netto premieres også i hver klasse
gruppe, dvs. de som spiller ut fra samme
tee-box. I tillegg kunne klubben legge
inn andre konkurranser som for
eksempel lengste drive, mest nøyaktige
drive, nærmest pinnen på to slag,
nærmest pinnen på alle hull. På denne
måten vil alle deltakerne ha en mulighet
til å vinne en premie!

Skjerm for livescore
- Hva med muligheten for publikum og
andre spillere til å følge med i ståa?
- Vi bør ha en skjerm for livescore, slik
at alle interesserte kan følge med fra
restaurant/kafé eller hjemmefra, mener
Anna Terese.

Informasjon i Golfbox
- Kan minimal deltakelse ha noe med
manglende informasjon å gjøre, en utbredt oppfatning om at “dette er bare
for eliten”?
- Generelt må all informasjon om
turneringen alltid inn i Golfbox, hvor det
nå kan skje at slik informasjon mangler.
Vi må jo ikke glemme at klubben nå har
mange nye medlemmer som kanskje
ikke kjenner til alle turneringene,
konkluderer Anna Terese.

PRO-SHOP:
bra sesong etter skremmende start
Starten var skremmende. Da Tim Brookes ankom i mars og
skulle overta ansvaret for golf-shopen vår i tillegg til å være trener, måtte
han først i karantene. Og selv om klubb og bane var Covid-19-stengt, ble varene
han hadde bestilt, levert på døren. – Selvfølgelig kan vi aldri gjøre opp for to
måneders stenging, men helt fra åpningen har vi hatt det så travelt at jeg
tror sesongen blir ok allikevel, sier han.
AV NINA TJOMSLAND (TEKST) OG ELLEN JEPSON (FOTO)

Tim og Irene i proshopen kan foreløpig puste lettet ut. Og til neste sesong skal det fylles opp med masse godsaker etter årets høstsalg.

H

va som har solgt best? Det er
umulig å si, fordi folk har så forskjellige ønsker og interesser.
Og hans tilbud om VIP lojalitetskort har
slått an: etter å ha kjøpt for en viss sum
og tatt ut kortet, får vedkommende
15 % rabatt på alt, ned til minste peg.
Muligvis har andre klubber tilsvarende
ordninger, men han har aldri hørt om
noen.

Vi hadde lenge hørt at det å drive en
shop var blitt vanskelig fordi så mange
sjekket ut der hva de ville anskaffe – og
så bestilte på nettet for å spare noen
kroner. Rabattkortet var Tims egen idé
for å inspirere flere til å bruke shop-en
og forbli trofaste kunder. - Jeg tror så
absolutt at det gjør en forskjell når folk
føler seg velkomne og godt tatt vare på
i en shop, nikker Tim.
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På dette punktet fungerer både han og
hans hjelper Irene akkkurat slik hans
venn og kollega Raymond Lees gjorde:
de husker alle ansikter og alle navn. –
Raymond var enestående, han hadde jo
ikke Golfbox å støtte seg på slik vi har
nå. Vi ser navnene der når spillerne
kommer inn og melder fra at de går ut,
og det gjør det mye lettere å bli kjent
med alle.

Viktor-effekten

De siste årene har golfklær endret seg
raskt, både stilmessig og teknologisk.
For eksempel kan regn- og vindtette
plagg være både varme og fjærlette. Nå
har Tim og Irene plukket ut kolleksjonene
for 2021-sesongen. For damer kommer

et godt utvalg av Daily, Footjoy og
Calloway, mens mennene kan velge
mellom Travis Mathew i tillegg til Footjoy
og Calloway, alt i både lyse og mørke
farger. – Vi prøver hele veien på ha
virkelig god kvalitet til en best mulig pris,
sier Tim. - Men moter og trender? Da ler
han: - Vi har jo Viktor Hovland-effekten!
Da han begynte å ta av, introduserte jeg
Ping-cap med én gang her i butikken.
Den solgte så bra at nå er lagrene tomme
i hele Norge, medlemmene vil ha den
selv om de slett ikke bruker Ping-køller,
og vi skal selvfølgelig sørge for å ha den
til neste år.

utvalg som i år, men da med Ping i tillegg.

- også for køllevalg?

Toveis trivsel

- Betyr det mye for spillernes køllevalg
når Viktor Hovland ikke bare bruker Pingcap, men også Ping-køller? I år kunne
Tim heller ikke få inn Ping-køller, på grunn
av Covid-19 problemer i produksjon og
leveranse. Det skal rettes opp til neste
sesong slik at han kan by på samme

Om det virker som medlemmene trives
i shop-en, er følelsen så absolutt toveis.
Tim vil gjerne understreke at både han
og Irene vil takke oss alle fordi vi bidrar
til at de føler seg så velkomne.
– Vi snakker stadig om hvor kjekt vi
synes det er å være her!

ELLEN JEPSON

Fin turneringssesong
trass i restriksjonene

- Skjer det noe drastisk i kølle-teknologi?
Faktisk er alle køller nå så avanserte at
det er vanskelig å si, og Tim har ennå
ikke vært hos produsentene. – Teknologien er kjempeviktig, ikke minst for
puttere. Men det er det få som tenker
på, overhodet. Alle er mer opptatt av
drivere, på alle vis: stadig vekk kommer
folk til meg og vil trene drive, mens ingen
ber om instruksjon i putting. Det er lett
å glemme at akkkurat som Black Lives
Matter teller hvert eneste treff, en
halvmeters putt er like viktig som en
drive på flere hundre meter!

- Det er både synlig og følbart at banen er en ekstra viktig
sunnhetsfaktor denne sesongen, og blir brukt mer intensivt
enn noen gang før. - Men hvordan er interessen for turneringer
med alle de nødvendige restriksjonene?
- Faktisk har deltakelsen vært god så å si hele veien, med
rundt 100 spillere i de fleste turneringene. Ett unntak er
arrangementene som skal være med mat, for da må det være
maks 60 deltakere for å kunne holde tilstrekkelig avstand,
forklarer turneringskomiteens leder Nina Middelthon.
- Det vi måtte avlyse, var en Senior-tour vi skulle ha arrangert
i slutten av april. Men vi hadde en Dame-tour her i juni, og
vi har stått for sesongens siste Region-tour, den som avslutter
sesongen. Den trakk et stort antall deltakere. Og det er
spesielt gledelig å se at så mange nye medlemmer deltar i
turneringer, det går frem av alle medlemsnummerne som
begynner med tallet 8.
- Vet dere noe om neste sesong?
- Egentlig ikke noe annet enn at vi da ikke skal arrangere
noe NM. Men jeg tror vi blir bedt om å ta en Srixon-tour.
Dessuten har vi Narvesen-tour hvert år; den tar
juniorkomiteen seg av.
Litt vemodig? Neste år får vi ikke gleden av å se Ole Ramsnes (bildet)
i aksjon i et NM lag på hjemmebane, men heldigvis er det nok av
andre kjekke turneringer å se fram til.
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TAKK TIL DERE ALLE
- nye og gamle medlemmer!
Vi fikk en fantastisk sesong - alt fullpakket - og en bane som aldri har vært finere.
Det er god grunn til å takke styre og administrasjon som har lost oss gjennom
en vanskelig tid, og som har tatt Covid-situasjonen på dypeste alvor.
Og ikke minst - takk til banemannskapet som har sørget for at vi har fått
uendelig mange timer med pur glede på vår nydelige bane!

Derfor skal vi følge banemester Frode Jørmelands innstendige oppfordring:
- Vi går mot høst og vinter og greenene er ekstra sårbare når veksten stopper
opp. Sjekk nøye for nedslagsmerker - reparer ditt ditt eget, og
alle de du ellers måtte se på greenen!

GOLFENTUSIASTEN ER UTFORMET AV ELLEN JEPSON

