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Stort rangeløft i vår!
Denne imponerende roboten er en del av klubbens storstilte satsing på drivingrangen.

Forbedringen er merkbar, med nye båsgjerder, targets og to roboter som skal gjøre det meste
 av arbeidet med ballplukking og klipping. Ute på banen er det gjort flere forbedringer -
bl.a. opprensking og isåing av nye områder, renovert dam på hull 17 og ny bru på hull 16.

Banemannskapet med banesjef Frode Jørmeland (bildet) skal ha all
ære for banen, som til tross for sen vår og lite regn, er i veldig spillbar stand!
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Kan dere hjelpe til med å

TA VARE PÅ BANEN?
litasje på banen er en naturlig
konsekvens av det intense

trøkket vi har hatt det siste året.
Derfor har vi startet en kampanje
myntet på medlemmer hvor vi ber
alle om å hjelpe til med å ta vare på
banen ved bl.a å ikke slå flere baller
(trene på banen), reparere nedslags-
merker, legge divots på plass, rake
i bunker samt utvise trallevett.
I den forbindelse er vi nå i ferd med
å iverksette et prøveprosjekt hvor

vi gir de medlemmene som ønsker
å delta en liten pose med nyblandet
vekstmasse. Blandingen skal drys-
ses i overflatesår/divots som ofte
oppstår etter golfslag - men bare
når du ikke finner igjen torven du
slo opp. Ordningen vil i år være på
frivillig  basis. På grunn av Covid må
blandingen foreløpig fylles på av
starter før runden.

Tanken er at alle medlemmer etter
hvert vil få en slik pose, og at de

selv skal kunne fylle på vekstbland-
ing før runden. Det vil bli satt opp
en beholder med sand og frø like
ved startboden.

Dersom dette fungerer slik vi håper,
vil vi få en enda flottere bane samt
at det vil føre til en betydelig av-
lastning for greenkeeperne.
I tillegg håper vi at medlemmene
med dette vil oppleve økt eierskap
til banen.

AV FRODE VASSBØ, DAGLIG LEDER SGK

S

Viggo Olsen er en av de første til å delta i prøveprosjektet. Å fylle vekst-
blanding i sår på gressflaten - forårsaket av eget spill - er helt vanlig på
golfbaner over hele verden. Foto: Mads Reinkjøp.

BRUKSANVISNING:
1) Fyll en skje sand og en skje frø pr. pose
(når det er tillatt å fylle i posen selv).

2) Lukk posen og rist blandingen sammen.

3) PÅ BANEN: Når slaget ditt har forårsaket
en divot (sår i gressmatten), og du ikke finner
torven, strø et jevnt lag med vekstblanding
i divoten og tråkk på det. Torver som du finner
skal legges på plass og tråkkes på som før.

4) Ev. rester kan tømmes i røffen eller ligge
i posen til neste gang du skal spille.

Den er din til odel og eie. Fyll opp posen før
runden og bruk vekstblandingen når det
trengs - til beste for banen!
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Posen skal gjenbrukes - IKKE kastes!
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medlemsundersøkelsen som vi 
gjennomfører hvert år, har vi fått
mange kommentarer til jobben

som marshallene gjør. Både ros og ris.
Kommentarer har gått på antall per-
soner, hvor ofte de er tilstede og deres
forskjellige roller som starter og ikke
minst rettledning ved sakte spill. Vi
har derfor omdefinert rollen ved å
legge vekt på at hovedrollen skal
være:

• Veiledning av spillere for å oppnå 
mest effektivt spill

• Større glede og større sikkerhet for
spillerne med hensyn til uforutsette
hendelser

• Orientering om banestatus i øye-
blikket (klipping, sanding, ballplas-
sering, pågående arbeider etc.)

• Oppfordring til effektivt spill.

Banevert heter det nå

Personer som vil delta i ordningen, vil
ha gjennomført førstehjelpskurs. Det
ble derfor tidlig i vår annonsert etter
personer som kunne ha interesse for

å delta. Omdefinering av arbeidsopp-
gave har gjort det hensiktsmessig å
omdøpe tjenesten til baneverter.

Som forsøksordning vil 12 personer
dekke tjenesten. Fra og med 1. mai og
fram til 3. oktober vil det være to
baneverter tilstede hver ukedag kl
15–19 og i helgen fra kl 13 og utover.
Nå får vi høste erfaring med hvordan
tjenesten fungerer og gjøre praktiske
endringer underveis. Medlemmene
oppfordres til å gi konstruktive tilbake-
meldinger til administrasjonen.

Bli kjent med våre nye
BANEVERTER!

Mange tilbakemeldinger om marshallenes rolle på banen har ført til at
styret har omdefinert rollen. Nå er de baneverter og skal passe på både

flyt og at alle spillere viser omsorg for bane og alle andre golfere.

Her er et stort knippe kjekke SGK-baneverter: Bak fra venstre: Erling Brattaas, Per Helge Ersfjord, Dagfinn M. Andresen, Larry Ryan.
Foran fra venstre: Helge Hollund, Helge M. Reindal, Helge Rune Økland, Timo Heikki Kunnas, Ove Brattaas. Ikke tilstede: Nils Øverland,
Tom Vevle, Mads Reinkjøp

I
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Banevertenes oppgaver ved
start av spill:
• Ønske velkommen - gi gjerne 

spillerne et scorekort + informere 
om spesielle regler, arbeider etc.

• Kontrollere at spillerne er godkjente
og har betalt medlemsavgift og/eller
greenfee. Ikke godkjente spillere 
skal bortvises.

• Kontrollere at spillerne har registrert
runden. Det foretrekkes at dette blir
gjort i proshop, men det skal også 
kunne utføres av starter. Dette er 
viktig for å få oversikt over 
«Noshows».

• Oppfordre spillerne til å holde spille-
farten til ballen foran.

• (Oppfordre spillerne til å  ta kontakt
med banevert dersom det oppstår
uenighet mellom spillere knyttet til
tempo eller  etikette.

• Alle golfere er forsikret gjennom
NGF (dette er spesielt viktig å 
informere om dersom en ball 
treffer biler eller personer).

Omsorg for banen:
• Kontrollere at spillerne har green-

gaffel og samtidig minne dem om 
at de skal reparere sine egne og 
andres nedslagsmerker på greenen.
(TA GJERNE TO).

• Oppfordre spillerne til å reparere 
divots, og til å bruke divot-pose som
fås i proshop når dette tilbudet er 
på plass (se side 2). .

• Det er ikke lov å trene på banen.

• Raking av bunkre, trallebruk (traller
skal skal trekkes rundt og utenom 
greenområder).

• Minne om at søppel skal i bossdunk
(snusposer, sigarettsneiper, m.m).

Oppgaver på banen:
• Golfbilen er utstyrt med første-

hjelpsutstyr (inkl. engangshansker).

• Baneverten skal tilkalle hjelp ved 
behov.

• Bidra til at flyten i spillet er tilfreds-
stillende (en runde bør ikke ta mer
enn 3,5–4 timer).

• Ta seg av spørsmål, forespørsler og
bekymringer som spillerne måtte ha.

• Rettlede når det er nødvendig.

• Oppstår det uenighet mellom spil-
lere knyttet til tempo eller etikette,
bør de involverte oppsøke/kontakte
baneverten. Han/hun skal ikke 
engasjere seg i diskusjoner, klager
o.l. men kun referere til regler og la
det være med det.

• Eventuelle klager (fra spillerne) skal
være skriftlige og skal rettes til 
post@sgk.no.

Noen har kanskje fått spørsmål om  golfforsikring ved
spill i utlandet. Mange baner i utlandet ligger tett opp til
veier, lekeplasser, basseng, hager og hus. Her vil det være
en risiko for å skade både personer og gjenstander.

Ved spill i Norge er risikoen for å skade andre spillere
utvilsomt den største. En golfball i full fart er et livsfarlig
prosjektil - og få spillere har vel unngått å oppleve at ballen
fløy i en annen retning enn planlagt. Og risikoen øker selv-
følgelig når verken den uheldige selv eller medspillerne
brøler den foreskrevne advarselen FORE!

Gjennom vårt medlemskap i klubben er vi automatisk
medlemmer i Norsk Golfforbund, som har en forsikrings-
avtale med CODAN. Vi er altså forsikret både i Norge og
i utlandet, både mot skade på oss selv og på andre.
Oppstår skade, er det viktig å melde i fra, enten vi selv blir
skadet eller vi skader personer  eller gjenstander i nærheten
av banen. Uten å melde fra, blir det ikke noe erstatnings-
oppgjør.

Beskrivelse av forsikringsordningen finner du på
NGFs hjemmesider (klikk på lenken under):

Vi er forsikret - men husk å melde skade!

Litt med hjertet i halsen - veldig lett å treffe en parkert bil med et uheldig  utslag på 1’en, men heldigvis er vi forsikret gjennom NGF.

 GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB

AV ELDBJØRG SANNI (TEKST) OG ELLEN JEPSON (FOTO)

https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/okonomi-forsikring/forsikringer



     jelden har vi vel hatt en så
strålende måned april - og aldri før
har banen vært så godt utnyttet som
de siste to årene. Men dette har også
medført problemer, både med
manglende hensyn til bane og andre
spillere, og med tilgjengelighet og
flyt.

       erfor er det ekstra kjekt å legge
ut denne utgaven av medlemsbladet,
hvor vi forteller om styrets grundige
og klare grep for å forbedre forhol-
dene, fremme flyt og trivsel. Dette er
vesentlige nyheter for alle oss med-
lemmer. Vi gjør godt i å lese omhyg-
gelig og huske hva vi har lest, fordi
endringene som nå blir satt i verk,
vil komme oss alle til gode. Her er
det faktisk snakk om å løfte hele
kulturen flere hakk og skape ytter-
ligere glede og trivsel.

        fte er det slik at låneord fra andre
språk utløser lite følelser - bare tenk
på hvor lettvint det er å slenge ut
engelske eder og bannord, sammen-
lignet med våre egne. Prøv bare, om
ikke ordet «banevert» kjennes mye
mer hyggelig og positivt enn
«marshall». Nå omfatter en forsøks-
ordning hele 12 baneverter, og det
skal alltid være to i aksjon hver
ettermiddag, når presset er størst.
De skal holde øye med at alle spillere
følger regler og etikette og bidrar til
god flyt i spillet. Selvfølgelig er det
en krevende oppgave å påpeke svikt,
og ikke alle vil sette pris på å bli
irettesatt. Men det er jo i alles inte-
resse at spillet flyter godt og at hver
eneste golfspiller hele tiden viser
hensyn til andre og til banen. Derfor
oppfordrer ledelsen også til at vi

kommer med konstruktive tilbake-
meldinger til administra-sjonen, slik
at vi sammen kan få størst mulig
utbytte av nyordningen.

      lik vil det også bli enda mer
attraktivt for nye medlemmer å søke
seg til klubben. Nå under pandemien
er det blitt ekstra tydelig hvor mye
det betyr å få god morsjon, ute i
vakker natur og attpåtil i hyggelig
sosialt lag. Golf har en oppsving - og
ekstra positivt er det at så mange
juniorer og yngre nybegynnere
kommer til.

        en midt i alt dette synker andel
damer ytterligere. Her har vi alle en
oppgave: vi har mange gode argu-
menter når vi opptrer som ambassa-
dører for klubben og sporten vår.

Kjære leser, N I N A  T J OM S L A N D
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Årets
TIM-sitat
Tim Brookes og Petter
Mikalsen avslutter hvert
Veien Til Golf-kurs med å ta
med nybegynnerne rundt et par hull på
banen for å forklare viktige regler og vise
hvordan vi alltid legger torver (divots) på
plass, reparerer nedslagsmerker på greener
og raker i bunker.

Da Tim selv begynte å spille golf som 12-
åring, ble han drillet av en komité som også
understreket at «du skal alltid reparere ditt
eget nedslagsmerke. Pluss ett til.» Nå er hans
forslag til Årets Sitat fra Tim:

“Det er ikke greenkeepernes opp-

gave å legge torver på plass, reparere

nedslagsmerker eller rake i bunker.

DET ER VÅR EGEN JOBB.

Hvem har forkjørsrett
på banen?

Vi terper på dette i hvert nummer av Golfentusiasten - fordi det
er så viktig. Og for de som ennå ikke har fått det med seg - på
banen har BANEMANNSKAPET forkjørsrett. Dere som spiller
må vente på tegn for å få spille forbi, eller det må ikke være tvil
om at den som er i jobb har sett dere og trer til side eller evt.
vinker. Banemannskapet har en viktig jobb å gjøre, og den må
de få utføre uten å sette sitt eget liv og helse i fare.

 GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB

TEKST: NINA TJOMSLAND

“
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apasitetsutnyttelsen av banen 
var i 2020-sesongen rekordhøy: 
det ble registrert hele 68.313 runder,

en økning på 34 % sammenlignet med
2019. August var den travleste måneden
med 7.711 registrerte runder og en
utnyttelsesgrad på 75 %. For å avvikle
spillet på banen på den mest effektive
måten er booking-reglene revidert.
Marshalltjenesten som vi fra nå av kaller
Baneverttjenesten vil også bli vesentlig
forsterket i samme hensikt (se også
sidene 3–4).

For medlemmer
• Forhåndsbooking øker fra fem til 

syv dager.

• Aktive bookinger per medlem vil 
fremdeles være tre.

• Max hcp per flight er 165.

• Medlemmer har ansvar for sin egen
booking, og er forpliktet til å kansel-
lere sin tee time i god tid dersom man
ikke har mulighet til, eller ønsker,
å spille.

• Å bruke andre medlemmer som 
ikke har tenkt å spille til å fylle opp
flighten, er ikke tillatt. Medlemmer
vil med 1. gangs “no-show” motta 
en advarsel. Ved 2. gangs “no-show”
vil man bli belastet for 1 greenfee.

• Alle runder skal registreres i proshop
eller hos banevert før spill. Ved spill
før proshop åpner, skal runden 
registreres ved endt spill.

Det henstilles sterkt fra administra-
sjonen at man ikke tøyer disse reglene
fordi det vil gå ut over andre spillere,
kapasiteten på banen og gleden vi har
ved å spille golf på vår egen bane.

For gjester
• Forhåndsbooking i Golfbox er tre 

dager.

• Alle bookinger skal forhåndsbetales
gjennom Golfbox.

• Kansellering:
-  Ved kansellering mottatt mer enn

48 timer før tee time vil det gis full 
refusjon.

- Ved kansellering mottatt mellom
48 og 12 timer før tee time vil det ut-
stedes tilgodelapp/voucher som kan
benyttes ved neste booking.

- Ved kansellering mottatt mindre enn
12 timer før tee time, eller ved
«No-show», gis det ingen refusjon.

- Større grupper kan forhåndsbestille
tider via administrasjon. Faktura for
spill sendes ut to uker før tee time og
skal være betalt innen forfallsdato, 
minimum 72 timer før tee time.

- Har din bedrift en rabattkode for 
greenfee, skal denne oppgis i Golfbox
ved booking.

Booking-regler for gjester er ikke tatt
i bruk enda, da NGF og Golfbox per
dags dato ikke er klar med denne
løsningen om forhåndsbetaling slik vi
ønsker det. Reglene blir iverksatt så
snart det er teknisk mulig.

Inntil videre er det disse
reglene som gjelder:
• Alle starttider bookes i Golfbox eller

via Proshop.

• Gjester kan booke tre dager frem i tid.

• Gjester skal betale sin greenfee før 
spill. Gjerne via klubbens webshop,
og så vise til kvittering ved 
registrering.

• Ved «No show» vil klubben sende 
faktura på «1 primetime greenfee»
i etterkant. Dette gjelder både 
medlemmer og gjester.

• Større grupper bes kontakte admi-
nistrasjonen for tilgjengelig tid. Alle
grupper vil bli forhåndsfakturert to 
uker før spill.

NB! Reviderte booking-regler
 I fjor var banen  travlere enn noen gang før, og det ser ut til at utnyttelsen blir

på samme nivå denne sesongen. For å unngå problemer har styret i SGK
vedtatt en grundig revisjon av reglene for hvordan vi bestiller tid.

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

K

Administrasjonen vil gi beskjed

når endringer skjer, og nett-

siden vil bli oppdatert.
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Bakken på hull 18
- Fairway
eller røff?
(nok en gang)

Få saker om banen er
diskutert mer enn denne
blant medlemmene.
Problemstillingen kommer
opp i de tilfellene det er
ballplassering på fairway,
slik vi hadde hele 2020-
sesongen. Styret behand-
let saken samme år og
vedtok at bakken skal
defineres som røff.
Nå er spørsmålet igjen
brakt opp av turnerings-
komiteen (TK), som fore-
slår at bakken skal
redefineres som fairway
og at ballen dermed kan
plasseres dersom det er
ballplassering på fairway.

tyrets holdning har vært at 
bakken er klippet som røff, og er

derfor per definisjon røff. Dersom den
skal defineres som fairway, må dette
være nedfelt i klubbens lokale regler, noe
det per i dag ikke er. En kompliserende
faktor er markering av grensen mellom
definert fairway og røff, som igjen vil
medføre økt arbeidsbelastning for
banemannskapet.

Røff - for at ballen skal bli
liggende!
Grunnen til at bakken er klippet som
røff er at baller spilt inn i bakken skal
ha gode muligheter for å bli liggende
og ikke trille ned til bunnen av bakken.
Dersom bakken ble klippet som fair-
way, ville baller definitivt rulle helt ned.
Det er altså til spillers fordel at bakken
er klippet som røff. Det er da urimelig
at spiller skal få nok en fordel ved at
røffen blir definert som fairway og at
man har ballplassering.

På bakgrunn av dette har styret be-
sluttet at vedtaket fra i fjor om å defi-
nere bakken som røff, blir stående.
Imidlertid kan turneringskomiteen
velge å innføre turneringsregel for
enkelte klubbturneringer (som ikke
vil gjelde for Medal og Klubbmester-
skap) hvor bakken på hull 18 define-
res som fairway. Dersom turnerings-
komiteen velger denne løsningen, må
det være klart hvor grensen mellom
fairway og røff skal gå. Styret under-
streker viktigheten av å informere
medlemmene om dette vedtaket.

Det er dessverre for de færreste av oss
forunt å slå opp hele bakken og der-
med unngå dette problemet. Men vi
skulle så gjerne...

Tsige Berhe slår langt og kommer som regel opp bakken, men synes det er irriterende når ballen er nesten oppe og triller helt ned igjen.

S

“Veldig irriterende med
en ball som nesten er oppe
som triller rett ned igjen”

 GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB

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



ROBOTENES
- Slutt på overtidsarbeid og motorisert ballplukking og klipping.

Nå har to batteridrevne roboter - en gressklipper og en ballplukker - overtatt
arbeidet med å holde rangeområdet i tipp-topp stand. De kan motta instrukser

via mobiltelefon eller datamaskin, og jobber døgnet rundt om nødvendig.

inntog på drivingrangen

e var ikke billige, ca. en halv 
mllion, men banesjef Frode 
Jørmeland er overbevist om at

kostnaden vil bli spart inn ganske fort.
- Bare tenk på alt overtidsarbeidet på
kvelder og i helger som før gikk med
til klipping og plukking av baller, det

koster også mye! Nå når robotene 
overtar dette arbeidet, frigjøres tid og 
mannskap som vi har god bruk for 
ellers på banen. Ballplukkeren rommer 
ca. 250 baller, og den kan hente inn 
mellom 13–15 000 baller pr. døgn. 
Klipperen kan settes i gang ved behov.

De eneste pausene robotene trenger,
er en tur til ladestasjonen i nye og ne.
Den solide konstruksjonen tåler alt av
vær og vind og å bli truffet av baller.
Robotene er derfor ikke av-
hengig av fri bane og tom
range for å gjøre jobben sin.

På den korte tiden ballplukkeren har operert, har den dekket nesten hver cm av drivingrangen. De røde strekene  viser aktiviteten.

D

8
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STORT RANGE-LØFT
Siden januar og utover våren har mye
av arbeidet dreid seg om oppgradering
av drivingrangen. Tunge lastebiler har
gått i skytteltrafikk og forsynt grave-
maskinen med sand, grus og jord.
Store deler av området på ca. 22 mål
har blitt jevnet ut og formet slik at de
nye robotene nå kan jobbe uten å
støte på huller eller andre hindringer.

Blant annet måtte det meste av lang-
siden mot bebyggelsen renskes opp
slik at robotene skal komme til også
her. Men ikke alt kan legges til rette
og planeres, så den gamle ballpluk-
keren vil fremdeles bli brukt på noen
områder.

Et milelangt nett av kabler og diverse
ledninger er gravd ned rundt hele
rangen. De definerer og avgrenser
arbeidsområdet for robotene samt
guider dem omkring på banen og fører
dem trygt inn til ladestasjonene.

Ballplukkeren går automatisk til
tømmegropen og vaskestasjonen når
magasinet er fullt med baller. Ball-
vaskeanlegget har plass i det lille
huset rett innenfor inngangen til
rangen. Det er tilkoblet grøften som
går over fairwayen på hull 9, og et
kraftig spylesystem fører skitten fra
ballene direkte til avløpskum, mens
ballene ledes videre til vaskeanlegget.

I dette området, langs gjerdet mot
9’en, er også ladestasjonene plassert,
men det viser seg at  robotene kaver
litt i den myke sanden når de skal til
og fra lading og snu seg rundt. - I dette
området må vi nok legge en stripe
med asfalt, sier Frode. Det blir bedre
med et fast og stødig underlag.

Frode tipper klipperen over og da er
det lett å skjønne at snuing med et
slikt understell ikke går så godt
sammen med et mykt sandunderlag.

.ass etter lass med jord er i vår tilkjørt rangen og brukt til planering og tilretteleging for at robotene skal få jobbe så uhindret som mulig

9

Robotene kommer inn til ladestasjonen
når det trengs, og stiller sg automatisk
i riktig posisjon for lading.

Robotene kan styres av en egen app.

 GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB



AVANSERT TEKNOLOGI

Nede på rangen får vi demonstrert
hvor enkelt robotene kan dirigeres.
Frode gir beskjed via mobilappen til
ballplukkeren, som er ute “på jobb”, at
den skal komme inn til tømmegropen.
Først litt plunder, siden roboten må
manøvrere seg forbi et flagg på et av
target-områdene, men så kommer den
raskt på rett kurs mot destinasjonen.
Vel fremme stiller den seg over risten
i tømmegropen - og akkurat som en
høne som legger egg - løfter den litt
på “hamsen” og slipper fra seg ballene
sine. De faller ned i en renne der en
kraftig vannsprut aktiveres og spyler
ballene mens de skyves stadig lenger
nedover i vaskeanlegget.

I tillegg til fjernstyring, kan robotene
styres via en skjerm som befinner seg
under et deksel på oversiden.
- Vi må nok regne med en innkjørings-
periode, sier Frode. Men hvis de svarer
til forventningene, kan det være at
robotparken blir utvidet med en til
ballplukker.
- Hva med stjeling? Robotene er jo litt
utsatt der de surrer rundt helt alene
på rangen nattestid? - Det vil nok være
ganske vanskelig, sier Frode. For det
første er de veldig tunge, og jeg får
øyeblikkelig beskjed via mobilen om
noen prøver seg. I tillegg har de inne-
bygget GPS slik at vi kan følge med
på hvor de befinner seg.

NYE RANGE-TARGETS
På rangen er det nå plassert flere nye 
targets (mål) i ulike avstander fra 
utslagsboksene. Disse kan spillerne 
sikte seg inn mot og få testet både 
treffsikkerhet og  ulike køllers rekke-
vidde. Det er jo kjekkere å sikte på et 
mål i stedetfor å slå bare på måfå, 
men fremdeles er det baller som 
kommer altfor langt ut av kurs.

- Bare i år har vi hatt flere tilfeller av
baller som har havnet i boligområdet,
forteller Frode. Nå skal det settes opp
et nytt sikkerhetsgjerde langs hele
turstien i øvre kant av rangen, og
forhåpentlig vil det hjelpe på. - Også
langs 2’en mot turveien kommer det
nytt sikkerhetsgjerde. Det har allerede
vært noen uheldige episoder her etter
at trær ble tatt ned langs dette
strekket. - Det virker som om vi har
flere av slike hendelser nå, sier Frode.
Det henger nok sammen med at det
er langt flere folk både på banen og
rangen enn tidligere.
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Mange timer har gått med til med bygging av flere targets (mål) på drivingrangen. Her er det helt nederste t.h. for teested på hull 9.

Drivingrangen har fått flotte nye gjerder 
mellom utslagsbåsene. De skal bane-
mannskapets Terje Haukelid ha æren for!

På vei mot risten over tømmegropen.

Slik ser ballplukkeren ut på undersiden.
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Tredagers-fest kan bli
FESTIVAL-UKE
18-19-20 juni blir ekstra interessante
dager i klubben vår, med spesielle turneringer
hver dag. Og hvis dette slår an, har vår pro
Tim Brookes lyst til å utvide gradvis til en
hel uke med forskjellige typer konkurranser
hele veien.

Tim Brookes

Kim Sem-Henriksen
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Dette er en veletablert tradisjon i mange store britiske klubber,
hvor de kaller det festivaluke, forteller Tim. Fjoråret, som var
hans første år i SGK, begynte han forsiktig i håp om at en litt
spesiell turnering, «Tim's Pairs», ville slå an. Den gikk i
oktober, og viste seg så populær at de måtte ha dobbel
shotgun-start for å få plass til 50 lag, det vil si til sammen 200
spillere.Følgelig var det ikke vanskelig å få positiv respons da
han luftet tanken på å bygge dette opp til tre dager i år. Ett tegn
på ledelsens reaksjon er at prosjektet nå går under navnet
Tim-Kim; «Markedssjef & Klubbadmin» Kim Sem-Henriksen
er velutstyrt med entusiasme og innsatsvilje for nye tiltak.

Tre spennende dager
Fredag 18. juni går “SGK Open Senior Slagkonkurranse”,
som da i likhet med de andre to dagene også vil hilse spillere
fra andre klubber velkommen. “Junior og Foreldre Scramble”
spilles også på fredagen, shotgun kl 17.

Lørdag 19. er satt av til «SGK Open Teams by Tim Brookes”,
hvor alle er fri til å velge sitt eget lag på fire spillere og de to
beste scorene på hvert hull teller. Her går det altså an å spille
sammen begge kjønn og alle aldre - kanskje voksne og juniorer,
kanskje besteforeldre og barnebarn.

Søndag 20. avslutter festen med «SGK Open Slagturnering
by  Tim Brookes”, hvor lavhandicap menn spiller fra back tee
og høyere fra 56, mens alle damer spiller på 46. Hver gruppe
har sitt eget premiebord. Og selv nå i annerledesår nummer
to vil arrangørene gjør sitt ytterste for å skape ekstra fest
med hyggelig - og velsmakende - samvær etter rundene.

Kan bli festival-klubb
-Hvis dette går skikkelig bra, kan vi kanskje neste år ha en
firedagers fest og legge til en konkurranse på mandagen
også, sier Tim. Mulighetene er legio - som for eksempel en
famliekonkurranse eller en Junior Open. Han gliser håpefullt:
- Det er ikke så langt fra fire dager i 2022 og fem i 2023 til en
fullstendig og fullgod festival-uke!
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ivind Holm Lund sto for det 
største smilet: - Jeg har vært
medlem siden 1984 og del-

tatt i mengder dugnader. Og endelig,
etter alle disse årene, har jeg fått
lov å kjøre traktor! Det kunne han
takke en lett forsovelse for. Da han
ankom, 10 minutter etter starttid,
var alle rivene opptatt. Nå regnet

han med å kjøre et par mil, faktisk:
før ble kongler og kvister og rusk og
rask brent, med røyk og sot, men nå
blir det dumpet oppe i området
mellom hull 16 og 18. - Dette er
økologisk dugnad på høyt nivå!
erklærte han.
Kohorter, også på dugnad
Geir H. Moen - som for øvrig flyttet

hit fra Kongsvinger på grunn av vår
bane og klubb - hadde begynt med
å rake ved inngangen. Som tidligere
pilot vet han alt om hvor viktig et
førsteinntrykk er. Da vi traff ham,
samarbeidet han med Inge Bjørn Eidem
som har vært medlem siden 1987,
og følte med én gang han kom inn at
her var det bare å senke skuldrene.

 DUGNAD
Trygg og blid sto banemann Jan Roger Nordnes klar ved verkstedet for å notere

hvem som kom til dugnaden lørdag 20, mars, og fortelle hvor de skulle gjøre hva.
“Men aller først, kom her, anti-bac!” Midt på formiddagen hadde han fått inn  22 frivillige
- og det var rikelig med oppgaver. Samtidig kunne han registrere at medlemmer er tydelig

imponert over alt arbeidet banemannskapet har fikset i vinter.

Øystein Egeland (t.v.) lytter nøye til de instruksene Jan Roger Nordnes gir - her skal det rakes kongler og kvist rundt green og bunker på hull 9.

i annerledes-året

E
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Korona-året betyr jo også kohort. Karly Krog
og Alfred Steffensen rakte iherdig langs hull
9, og syntes det var godt å komme seg  ut og
få litt frisk luft - trass i litt yr som viste at selv
Yr's løfter om ingen nedbør ikke helt holdt
stikk. Nær dem var Øystein Egeland i full sving
på sin dugnad nummer ørten, omtrent: han
kom inn i klubben i 1993, etter å ha vært i
Amerika og funnet ut at golf var en kjekk sak.

Familie-lag
Kohorten på hull 2 besto av far og sønn, Matt
og Mons Pinfold, sammen med Ralph Andersen.
Mons er med på juniortreningen på simulato-
rene og arbeider seg støtt nedover i handicap.
Matt traff sin norske kone ved universitet i
England, og fant at forutsetningen for å bli
fru Pinfold var at de skulle  flytte tilbake til
Stavanger. Det har verken far eller sønn det
minste imot - og det høres ut til at SGK er et
viktig element i det bildet. Eivind Holm Lund skal kjøre mange kvistlass til og fra dumpingplassen.

Matt og sønn Mons Pinfold tar en pust i bakken sammen med Ralph Andersen.Dagfinn Klovning er en trofast dugnadsdeltaker.

Geir H. Moen synes det er fint å rake kongler sammen med Inge Bjørn Eidem.Karly Krog og Alfred Steffensen har sin egen kohort.

13
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 Sen vår - sen åpning
De er ingen hemmelighet at det hersker en viss konkurranse banene

imellom om hvem som kan åpne sesongen tidligst. Fra banehold i vår klubb
har beskjeden alltid vært klar; åpning skjer når greenene våre kan  tåle det,

uavhengig av hva andre klubber gjør. I år ble datoen fredag 16. april.

vor mye greenene kan tåle avhen-
ger selvsagt av hvor stor vinterens

belastning har vært i form av vær og
vind, og det pleier banemester Frode
Jørmeland si at ingen kan styre. Helt
sant, vi er prisgitt det været vi får, og
det kan variere dramatisk hva gjelder
temperatur og nedbør. Selv om store
renoveringer og ombygginger har gjort
greenene mer robuste, kan likevel straf-
fen blir stor hvis åpning skjer for tidlig.
Greenene kan “slite” utover og være mer
utsatt for bl.a. sykdom og vil trenge mer
omsorg utover i sesongen.

Grafen under viser dato for  baneåpning
siste 12 år, og det har uten tvil vært
stor variasjon - bl.a. mer enn halvannen
måned i forskjell fra ett år til det neste
(2013–2014)

Kan vi lese klimaendringer ut fra en
graf som tar for seg de siste 12 årene?
Neppe. Da må nok perspektivet bli en
god del lengre. Det eneste vi kan lese
ut fra grafen er at ingen ting er sikkert,
og at vi antakelig må være forberedt på
både tidlige og sene åpninger i fremtiden
også - det er greenene som bestemmer!

Kilde graf: Alf Inge Bjørnsen, greenkeeper SGK
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Dato for baneåpninger
SGK 2010–2021

Stor stas med baneåpning 16. april i år. Utslag fra fra matter går helt greit, så lenge det
står et flagg og venter på sommergreenen i enden av fairway.
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FOTO: KNUT HARBOE

        elveste oversagføreren, Thomas Thorsen,      
         forlater nå Stavanger og flytter tilbake til
gården han har på Sørlandet. Dugnadsgjengen, 
som legger inn en iherdig ukentlig arbeidsøkt 
gjennom hele vinteren, mister sin kunnskaps- og 
erfaringsrike oversagfører gjennom flere år. -Det blir 
et stort tap for klubben, og vi kommer til å savne 
ham til gagns, sier daglig leder Frode Vassbø. 
-Han er en utrolig fin type og har gjort uendelig 
mye for oss. Hele sitt liv har han jobbet i skogen, 
og uten ham kunne vi for eksempel aldri ha fått 
ned de digre trærne i bakken ved 1-eren. Ikke 
bare deltok han i alle onsdagsøktene, men han var 
ofte her utenom for å kappe opp kubbene også.

-Hva fikk ham hit til vår klubb?

-Han hadde bodd på Sørlandet hele livet, helt til
han traff sin store kjærlighet som bodde her i byen,
og da flyttet han hit og la altså inn en svær innsats
i klubben og banen. Men så ble hun alvorlig syk,
og døde i fjor, og nå flytter han da tilbake til gården
sin, forteller Frode.
Og understreker at Thomas Thorsen alltid
vil være hjertelig velkommen og kan spille
alt det han vil hos oss, hver gang han får lyst
til å gjeste byen.

HOLE IN ONE
...3 uker for sent!
Det var på en friendly runde i
begynnelsen av mai at junioren Einar
Kjetilstad slo en kjempedrive på hull 13.
Ballen gikk rett fram og landet på fair-
way – trodde alle. Men da gruppen kom
frem til området ved 100-metersmerket
var det ingen ball å se! Høyst merkelig!

Så da ble det leting selvsagt, først uten resultat, men plutselig
oppdaget medspiller og junior Børge Harboe at det lå en ball
oppi koppen på vintergreenen! Einars ball, så klart, og regelrett
HOLE IN ONE, altså! Men dessverre for Einar var det litt for
sent å telle denne som offisiell Hole in one, siden sommer-
greenen litt lenger oppe nettopp hadde åpnet opp for spill.
Gleden over det gode golfslaget var allikevel stor!

-Vi kommer nok til å se mer av denne karen fremover, sier
medspiller Knut Harboe, som er ny leder av J&E-komiteen.
Flere av hullene ble nemlig avsluttet på par, selv om Einar
ennå  “bare” har 33 i handicap!

15

Takk til SGK’s beste oversagfører

Intet tre er for stort for oversagføreren Thomas Thorsen

FOTO: ALF INGE BJØRNSEN, GREENKEEPER.

S

TEKST: NINA TJOMSLAND
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ulighetene for å spille ute har 
vært sterkt varierende i vinter.
Januar og februar var jo preget

av langvarig frost, snø og is. Desto mer
kjærkomment var tilbudet med det
flotte simulatoranlegget i Sagen-huset,
hvor juniorene har trent når anlegget
var ledig - og i perioder da det var
stengt for voksne medlemmer. Takket
være at barneidretten var unntatt de

strengeste covid-restriksjonene gjen-
nom store deler av vinteren kunne
juniorene boltre seg fritt.

I Junior & Elite-komiteen har vi hatt et
sterkt fokus på å bygge gode sosiale
relasjoner mellom juniorene for å sikre
at de blir værende lenge nok hos oss
til å få muligheter til å utvikle seg videre
til spillere på nasjonalt nivå og inter-

nasjonalt. Her ser vi gode tendenser.
På jentesiden er Pia Eide, Vilde Marie
Nystrøm og Nova Silander etablert på
Srixon. På guttesiden er Henrik
Kleivenes i G15 og Sander Lode i G19.
Og bak dem er flere på vei mot
Srixon tour, hvor Helge Olai Laugtug
Jacobsen klarte å komme med via
siste Narvesen-turnening i fjor.

Positivt JUNIOR OG ELITE

Juniorarbeidet har så klart hatt utfordringer i forbindelse med pandemien,
akkurat som alle andre medlemsgrupper i klubben vår. Likevel ga sommeren 2020

oss et veldig godt grunnlag å bygge videre på: den store tilstrømingen av nye
medlemmer inkluderte også mange juniorer. Og vi gjør vårt beste

for å sikre trivsel og utfordring i miljøet.
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M
Juniorene har trent iherdig på simulatorene i vinter, så godt å komme ut og kjenne vårsola i ansiktet på drivingrangen.
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To junior-foreldre scrambler
De sosiale sammenkomstene vi ønsker
å arrangere, må ennå vente på opp-
lett i covid-restriksjonene, men vi har
gode ambisjoner utover juni og juli
hvis situasjonen tillater. Etter innspill
fra Tim Brookes har vi også valgt å
legge inn to junior-foreldre scrambler
i år. Den nye kommer som siste arran-
gement før sommeren, og som vanlig
avsluttes sesongen med samme opp-
legg. Disse turneringene har vist seg å
være veldig populære, og vi håper på
god oppslutning på begge i år!

Vårt juniormiljø har gjennom flere år
vist seg så attraktivt at unge talenter
velger å flytte til Stavanger for å kombi-
nere SGK med Wang toppidrett. Nå
kan vi ønske Sander Lode fra Bergen
velkommen: han spiller for vår klubb
sammen med Vilde Marie Nystrøm,
Henrik Kleivenes og Mats Ege. Mats
er for tiden hjemme fra USA fordi han
skal bytte college til East Tennesee.
Otilie Lied, Rikke Nordvik og Renate
Grimstad, som befinner seg i USA,
utgjør elitegruppen.

Treningssamling i stedet
for Tour-er
Første runde av Srixon ble dessverre
avlyst, og det ble også første runde av
Narvesen Tour som skulle ha vært
arrangert av vår klubb. Men en flott
treningssamling som vi i stedet fikk
arrangert for våre juniorer, viste at det
har vært trent godt i vinter. To klasser
ble premiert i denne litt uformelle 18-
hulls runden. Blant spillerne under
18 i handicap vant Henrik Kleivenes,
og blant over 18 vant Kaila Ligård.
Siden i fjor har komiteen endret seg
litt. Katrine Eide og Torbjørn Næss
har takket av. Jeg er valgt som ny leder,
og synes dette er en spennende tillits-
erklæring å få. I tillegg har det kommet
to nye medlemmer, Cecilie Otterøen
og Oddgeir Kjetilstad. Sammen med
de gjenværende medlemmene i komi-
teen sikrer dette kontinuitet, og det er
bra.

17

Høy forbrenning under vinterens innedørstrening.

Vilde Marie Nystrøm og Mats Ege på vei til
trening. De sikret begge seier under årets
første Norgescup på Meland GK.

Knut Harboe - ny leder i
Junior og Elitekomiteen

Knut Harboe startet sin golfkarriere i
1999 og tok Grønt kort i Bjørnefjorden
Golfklubb mens han studerte i Bergen.
Etter han stiftet familie i 2002 ble det ikke
så mye tid til å spille - før sønnen Børge
begynte med golf for ca. 3 år siden. Da
fikk han en kjempegod unnskyldning for
å spille mye golf.

I 2017 ble Børge rekruttert til juniortrenin-
gene av Steinar Tønnessen (J&E). Knut fikk
erfaring med at klubben har et svært godt
juniorarbeid, og da han i 2020 ble spurt
om å bli med i juniorkomiteen, var det lett
å si JA! I 2021 gav Torbjørn Næss seg som
leder, og Knut ble bedt om å ta over. Han
synes det var kjekt å bli spurt, og takket
følgelig ja til ledervervet.

Sammen med en god gjeng av nye og
erfarne komitemedlemmer satser de
videre på det gode juniorarbeidet i SGK!

Knut har ellers en travel hverdag som
avdelings/-overlege ved ortopedisk
avdeling på SUS. Tidligere var han utdannet
som dataingeniør. Knut er gift og har
tre barn.
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nledningene er ulike, og
speiler Aud Egebergs brede
engasjement i både selve

golfspillet, i fellesskapet og i klubb-
kulturen.

Ekteparet Aud og Thomas Egeberg
kom flyttende til Stavanger i 1967, da
Thomas fikk i oppgave å bygge opp
Akers Norsco-base. Golfens plass i
Norge var ennå veldig beskjeden, og
pionerene sto på for å få alle nykom-
mere og -begynnere til å føle seg
hjemme. Både Aud og Thomas satte
seg raskt i respekt. I tillegg til å være
både sporty og språkmektig og åpen
for nye bekjentskaper hadde Aud en
sans for orden og rettferd som fikk
henne til å sette seg grundig inn i
etikette og regler. Mens Thomas gikk
inn i styret i 1977-78 var Aud blant
mye annet med i huskomiteen,
hvor hun var aktiv fra 1975–82.
Den gangen sto medlemmene
selv for langt det meste av alt
det praktiske: huskomiteen støv-
suget og pusset vinduer i vårens
storrengjøring, bakte kaker
og traktet kaffe og ser-
verte, pyntet med
blomster og ryddet
og ordnet opp.

De store turneringene - ikke minst
Canners Cup, hjertelig hyllet med
Alf Thorkildsens perle av en sang -
var strålende begivenheter, også
sosialt. Gamle vennskap ble hedret,
og mange nye inngått.

Med hele erfaringen fra vår klubb var
det naturlig for Aud å stille opp da
Oppegård Golfklubb ble stiftet rundt
ekteparets retur til Kolbotn i 1986.
Her var damen som kunne og ville
og gjorde - og var klar på at alt skulle
gjøres korrekt, etikette
og regler respekteres
og folk ta hensyn til
hverandre.

Aud vant Kolbotn-klubbens første
mesterskap og ble sett opp til av
mange flere grunner: Aud Egeberg
var oppmerksom og positiv, ene-
stående til å oppmuntre, motivere,
veilede og inspirere. Hvis noe floket
seg til, brukte hun gjerne sin elegante
humor til en lynrapp bemerkning
som løste det hele opp.

Slik kan vi si at læring og erfaring fra
Stavanger Golfklubb har vært sentral
i å forme en positiv og inkluderende
        klubbkultur i Oppegård - takket
               være Aud Egeberg.

Brukte rik erfaring fra
SGK i ny klubb

 GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB

Aud Egeberg døde 26. februar 2021, 90 år gammel.
Hun er avbildet i den første  jubileumsboka vår fra 1981, og flere

steder i den neste som kom ut i anledning  50-årsjubileet i 2006. Her
figurerer hun blant annet i kapitlet om de ulike komitéene.
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En anledning hvor
det vanket blomster til
Huskomiteen for god
innsats.
Aud Egeberg i midten
flankert av Bea Kloster
(t.v.) og Nina Middelthon,
leder av dagens
Turneringskomite

AV NINA TJOMSLAND (TEKST)



Fra gata til FAIRWAY

n klok dommer sendte Jan Roger
til soning ved Veksthuset, og 
herfra gikk veien til et trenings-

opplegg, Golf som terapi, ved SGK,
der han ble tatt vel imot av trener Are
Friestad. Senere - via praksisjobb på
golfbanen og med aktiv oppbakking
av banemester Frode Jørmeland og
greenkeeper Alf Inge Bjørnsen, ble
dette en ny start for Jan Roger.

Etter å ha vist solid stabilitet og stå-
på-vilje i praksisjobben, ble NAV og
SGK-administrasjonen koplet inn, og
det umulige ble plutselig mulig. Den
tidligere rusmisbrukeren og fengsels-
fuglen fikk ta greenkeeper-utdannelse
ved Elmwood College i Scotland - der
han fullførte med glans!

Nå er Jan Roger et fullverdig medlem
av banestaben - og av golfklubben.
Frode Jørmeland har bare godt å
si; -Jan Roger er et skikkelig arbeids-
jern som liker å stå på og ta ansvar!
Dessverre er det ikke alle vi kan hjelpe
til en greenkeeper-utdanning, Hvert
år har vi mange som via kriminalom-
sorgen og Røde Kors får arbeidstrening
og praksis hos oss. Jan Roger var
heldig - vi var heldige. Det har med
timing å gjøre.

Jan Roger er ofte å finne på golfbanen
(ikke med klipper - men med køller)
når han ikke er på jobb.Tenningen på
et godt golfslag og mestringsfølelsen
var viktige element på veien mot et
bedre liv uten kriminalitet og rus.

- Lykkefølelsen når alt klaffer i et godt
golfslag - det kan vi alle kjenne oss
igjen i!

Vi er takknemlige for Jan Rogers åpen-
het om sin vanskelige fortid. Han er
et bevis på at det går an å reise seg
og få et godt liv, selv etter mange år
i elendighet. På veien tilbake har han
hatt gode og engasjerte støtte-
spillere både i banemannskapet og
administrasjonen - og en hel golfklubb
som heier på han.

Historien til Jan Roger er gjenfortalt i
bl.a. Norsk Golf, men Golfentusiasten
var “først ute” med et lengre intervju
i vårnummert 2020 (side 19 og 20).
Det kan du finne ved å trykke på
lenken helt nederst på denne siden.

17. april 2021var det 4 år siden SGKs greenkeeper Jan Roger Nordnes
sa farvel til et liv i fangenskap. Det han da vendte ryggen til var mange år 

med utallige fengselsopphold, uverdighet og et sant rushelvete.

     https://www.sgk.no/wp-content/uploads/2020/05/Golfentusiasten-va%CC%8Ar-2020-2.pdf

Dette bildet (t.v.) la Jan Roger ut på sin Facebookside 17. april med over-
skriften: 4 år siden jeg forlot rus-helvetet. Kjenner vi Jan Roger rett, ble
dagen sikkert feiret i full jobb på golfbanen. Vi gratulerer!

E

Les fullt intervju ved å trykke på lenken:
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Vårlig fisketur
Hva slags ekspedisjon er det banemannskapets
Kenneth Tennfjord er ute på i dammen på hull 17 ?
Kan det være jakt på perlemusling, sjøorm, eller
andre eksotiske fiskeslag?

ei, det er hverken karper eller sjøorm Kenneth jakter på, men et
høvelig sted å sette opp en fontene! Håpet er at vannet fra

fontenen skal sette mer fart på vanngjennomstrømming og bidra til å
hindre gjengroing i den nyrestaurerte dammen. For når det er liten be-
vegelse, dannes det fort et lag med slam og organisk materiale på
bunnen. Her kan ulike vannplanter lett etablere seg. Når de står slik
tett i tett, bremser de vannets vei mot utløpet. Etter hvert gror bekker
og grøfter på begge sider igjen – og til slutt er det ingen bevegelse.

Bildet i midten viser hvor ille det var i 2020. Etter flere år med gradvis
gjengroing i dammen, var det på høstparten bare en liten flekk igjen av
vannspeilet. Det er grunnen til at dammen ble totalrenovert i vinter.

Banemannskapet må prøve seg litt fram hvor fontenen kan være mest
effektiv - høyt oppe, på midten eller lenger ned mot utløpet, og da er
det jo hendig med en kayak for å slippe å bli alt for våt på bena.
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Slik så det ut i fjor i dammen - total overgroing

N
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Men så var det disse
gjerdene da...

På grunn av den sene våren, som har resultert i minimal gressvekst rundt om
på banen, har banemannskapet vært nødt til å sette opp gjerder med godt synlig

oransje tråd for å beskytte nysådde partier og steder som er utsatt for stor slitasje,
spesielt rund greenene. Her er den klare beskjeden til oss spillere:

Gjerdene er ikke bare myntet på traller - de gjelder all trafikk!

e aller fleste av oss som har spilt 
noen runder på banen i vår, har

garantert mange ganger tatt snarveien
- løftet opp tråden og “smøget” oss
under til andre siden, men uten trallen
- fordi vi har trodd gjerdet gjaldt kun
den. Det har uten tvil hersket en del
usikkerhet om hva som er rett, men
banemester Frode Jørmeland har klar
beskjed til oss alle: GÅ HELT RUNDT
GJERDET - OGSÅ UTEN TRALLE!.
Disse områdene trenger ekstra beskyt-
telse av én god grunn - de aller fleste
er sådd i med gressfrø. Når vi trør på
dem, eller i verste fall  drar trallen over,
så forstyrre det gressveksten siden
frøene ikke får etablert seg skikkelig.

Nå vil mange av gjerdene fjernes etter
hvert som gresset gror bedre, men de

kan komme opp igjen ved behov, og
da skal det ikke være tvil: der hvor det
er gjerder, skal du gå RUNDT - IKKE
UNDER!

Sen vår - lite gressvekst
I det hele tatt har denne våren vært
preget av lave temperaturer med til
dels nattefrost til langt ut i april. Det
er nesten et mirakel hvor bra banen
likevel har vært, takket være bane-
mannskapets iherdige innsats for å
beskytte sårbare partier og fylle på
med sand og frø der veksten har
stoppet opp. En ny såmaskin er en
god hjelper i dette arbeidet. - Været
kan vi gjøre lite med, sier Frode, men
noen gode regnværsdager og høyere
temperaturer vil nok gjøre susen!

Fotspor på greenen
Ennå er det tydelige fotspor igjen på
flere greenen etter at noen i vinter har
gått over det frosne gresset. Det vil nok
ta en tid før de forsvinner, og de er
nok et eksempel på at folk må respek-
tere gjerdene som er satt opp av bane-
mannskapet. De er der for en grunn!

Takket være vanningsanlegg på 
greenene har  ikke disse tørket opp 
slik som fairwayene. De kan vannes 
ved behov og er blitt skjært, hullet og 
dresset etter et nøye oppsatt program 
og etter alle kunsten regler.
Men vil greenene bli like bra som 
i fjor? Et unisont JA kommer fra både 
Frode og greenkeeper Alf Inge. Vi er i 
god rute!

21
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Er du trygg på at du kjenner golfreglene ut og inn
- eller hender det at du tviler? Reglene kan være nådeløse. Men det finnes

også mange eksempler på at skikkelig mestring av reglene kan hjelpe deg å unngå
unødvendig straff eller komplikasjoner. I dagens quiz har vi trukket opp  eksempler på

ubehagelig velkjente problemer, og så er det opp til deg å finne riktig svar!

1. VED UTSLAG FRA TEESTED har ballen kurs mot
skogen eller røffen, og du er usikker på om du finner
ballen. Hvilke alternativ har du?
A: Lete i inntil 3 minutter. Finner du ikke ballen, dropper du 

en ny ball fra der du tror den forsvant i røff eller skog.
1 straffeslag.

B: Slå en ny ball og håpe at du i alle fall finner én av dem.
1 straffeslag hvis du slår på den nye ballen.

C: Slå en ny ball og gi tydelig beskjed før slaget om dette er 
ny ball eller provisorisk ball. Er det nytt slag, spiller du 
videre med denne ballen og vil ikke kunne spille  med den 
opprinnelige ballen. Er det en provisorisk ball, leter du 
inntil 3 minutter etter opprinnelig ball. Finner du ikke 
denne, spiller du videre på den provisoriske ballen.
Begge alternativ gir 1 straffeslag.

2. BALL I STOKKAVANNET. Ballen treffer bakken
på bortsiden av bekken før den ruller ut i vannet.
Hva gjør du nå?

A: Slår en ny ball fra teested. 1 straffeslag.

B: Spiller ny ball fra droppsonen. 1 straffeslag.

C: Dropper ny ball innen 2 køllelengder, men ikke nærmere 
hullet, fra der ballen rullet ut i vannet. 1 straffeslag.

3. UMULIGE BUNKERE. Du havner i en bunker du
synes ser ufyselig ut. Hvilke valg har du?
(Her er 2 alternativer mulige)

A: Erklærer ballen uspillbar og slår en ny ball fra samme 
utslagssted. 1 straffeslag.

B: Dropper ballen ut av bunker (ikke nærmere hullet).
1 straffeslag.

C: Som alternativ b, men med 2 straffeslag

4. Ballen havner i OUT OF BOUNDS fra teested.
Hva gjør du? (Du har valg mellom to alternativer)

A: Slår et nytt utslag. 1 straffeslag.

B: Dropper ballen på fairway i nærheten av der den
endte opp. 2 straffeslag

C: Spiller videre på ballen der den ligger. 1 straffeslag.

5. Ballen treffer et fremmedelement på banen
(spiller, tralle, bag...). Hvilke valg har du?
A: Ballen spilles på nytt fra samme utslagssted.

1 straffeslag.

B: Ballen spilles fra der den stoppet. 1 straffeslag.

C: Som B, men uten straffeslag.

AV ELDBJØRG SANNI (TEKST) OG ELLEN JEPSON (FOTO)

Løsning: 1. C     2. C     3. A og C     4. A og B     5. C
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er i vår klubb falt et medlem
om i fjor, og fikk øyeblikkelig
førstehjelp fordi både en lege

og en sykepleier var til stede. Begge
hjelperne har tilgang til helsevesenets
systemer for å bearbeide eventuelle
sterke erfaringer. De-briefing heter
det på godt norsk.

Men langt de fleste tilfeller av hjerte-
stans skjer i hjemmet. Det vil si at

førstemann på stedet oftest er en som
står pasienten nær - og dette forster-
ker gjerne en traumatisk opplevelse.
Enten det skjedde slik, eller med en
ukjent, kan mange spørsmål surre og
slite. Noen kan for eksempel frykte
at de ikke handlet raskt nok eller ikke
gjorde tilstrekkelig innsats, og få
problemer med søvn,  angst, konsen-
trasjonsvansker og/eller vekttap.

Selv om man ikke skulle ha noen av
de overnevnte symptomer, har man
uansett opplevd noe uvanlig som det
kan være godt å få snakke med noen
om.

Viktige samtaler
-Vi tilbyr samtale med erfarent helse-
personell, der vi kan gjennomgå
hendelsen sammen med deg og gi
deg svar på eventuelle spørsmål.

Også hjelperne kan
trenge hjelp

Var du der da noen falt om? Enten du prøvde å hjelpe eller ikke,
har du gått med tanker og bekymringer etterpå? Om så, er det hjelp

å få. Et nytt prosjekt ved SUS tilbyr oppfølging - så vidt de vet,
som det første i verden i offentlig regi, forteller prosjektleder

Anna Marie Moe Øvstebø.

Prosjektleder Anna Marie Moe Øvstebø ved SUS ønsker velkommen til samtale med erfarent helsepersonell.
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Alle som tar kontakt med oss, får
tilbud om en samtale; vi setter av
halvannen time, men kan godt bruke
mere tid dersom det trengs. Mange
har forestillinger om at en pasient vil
overleve hvis bare hjerte- og lunge-
redningen er bra nok, og kan tro at
det er deres svikt dersom pasienten
dør. Slik er det bare ikke, fordi så
mange faktorer spiller inn, forklarer
Anna Marie.

Prosjektet har fått navnet Oppfølging
av førstehjelpere og driftes av Regio-
nalt akuttmedisinsk kompetanse-
senter i Helse Vest (RAKOS).  Tilbudet
gjelder alle som har vært tilstede eller
gitt førstehjelp ved hjertestans eller
en bevisstløs pasient.

Overlevde pasienten?
Et annet poeng kan være at en redder
så gjerne vil vite utfallet til pasienten,
naturlig nok. Helsevesenet har jo
taushetsplikt, men gjennom samar-
beid med personal ved nødtelefon
113 kan pasient eller pårørende
kontaktes, og dersom de samtykker
kan hjelpere få vite om pasienten
overlevde.

Videre kan frykten for smitte komme
opp. Trass i at risikoen for smitte ved
førstehjelp er minimal, kan en
samtale være til hjelp dersom noen
går og bekymrer seg. I tillegg kan
hjelperen frykte å ha påført pasienten

skade under førstehjelpen. Moderne
livredningstrening gjør det klart at
alle eventuelle skader ved forsøk på
livredning er uvesentlige, sammen-
lignet med det å ikke gjøre noe.
Slike samtaler kan dessuten også
være til hjelp for hele den profesjo-
nelle redningskjeden: dersom legfolk
på stedet opplevde at noe fungerte
dårlig, kan RAKOS melde fra slik at
eventuelle mangler kan bli rettet opp.

Foregangsby Stavanger
Dette prosjektet ble til fordi anestesi-
lege og seniorforsker Conrad Bjørshol
så behovet, etter mange års erfaring
med å hente hjertestanspasienter fra
skadesteder - og har opplevd at leg-
folkene som hadde gjort det beste de
kunne, sto igjen fulle av spørsmål og
kanskje i lettere sjokk. Prosjektet
bygger også på Wenche Torunn
Mathiesens doktorgradsarbeid. Hun
og Conrad Bjørshol gjennomførte en
studie som ga en av de første viten-
skapelige dokumentasjonene på at
førstehjelpere kan oppleve hjerte-
stans som en stor påkjenning.

Både Laerdals forskningsfond og
Helsedirektoratet støtter prosjektet.
I første omgang regner gruppen med
å spre arbeidet til alle landets helse-
regioner, og i neste også internasjo-
nalt. Den banebrytende trenings-
dukken Resusci Anne ble utviklet her
i Stavanger, og byen rangerer blant
toppene i verdens beste livredder-
byer. Takket være et bredt samarbeid
mellom SUS, Luftambulansen, opp-
lærings- og forskningssenteret Safer,
og Laerdal Medical.

I tilegg til alle frivillige førstehjelpere
- som nå altså kan få vesentlig støtte
til å bearbeide sterke opplevelser og
legge dem på plass.

Conrad Bjørshol Wenche Torunn Mathiesen

Det er mange spørsmål en kan ha etter å ha vært førstemann på stedet der en person - kjent eller ukjent - plutselig faller om.

Tilbudet er gratis og samtalen
er taushetsbelagt.

Se mer informasjon på

sus.no/rakos-forstehjelp
Kontakttelefon: 903 66 529

“Til deg som har vært
i en førstehjelpssitua-
sjon … som kan være
en tøff opplevelse”:
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I løpet av de fire første månedene fikk klubben 150 nye
medlemmer. Av disse er dessverre kun 24 damer. Det er
derfor nødvendig å minne medlemmene på oppfordrin-
gen fra årsrapporten om at: “klubben har målsetting om
å øke kvinneandelen til minimum 25 %. Vi oppfordrer
derfor alle medlemmer til å bistå med rekruttering av
flere damer / jenter.” Ved siste årsskifte var kvinne-
andelen 23 %,  og den har altså sunket utover i 2021.
Gjennomsnittsalderen for alle nye medlemmer er 35,4 år.

Totalt antall medlemmer pr. 30 april er 1837, en økning
på 150  siden 1. januar. Til sammenligning hadde vi
pr. 31.12.20 registrert 1841 medlemmer. Styret følger
utviklingen i medlemsmassen nøye og blir orientert både
om denne og kapasitetsutnyttelsen på banen i hvert
styremøte. På bakgrunn av den løpende informasjonen
kan det bli vurdert om det er nødvendig med spesielle
tiltak, som for eksempel å begrense inntaket av nye
medlemmer.

25

Mange nye - men altfor få DAMER

Selv om kvinneandelen i klubben er for lav, er det i alle fall stor interesse blant de damene vi har, om stadig å lære mer. Kurs myntet på
damer er svært populære. Trener Tim Brooks har stor formidlingsevne, og damene på vår-kurset suger til seg alle gode tips om putting.

Bare et lite forslag... Med økende medlemsmasse og stadig press
på banen kan vi kanskje bidra litt med å være
ørlite mer fleksible. F.eks. - når vi står og
venter på utslagsstedet på hull 3, de foran
er irriterende sene - har problemer med
baller i vannet - i bunker og i skogen bak, og
gruppen foran dem har  forlatt testedet på
hull 4 for leeeenge siden... Det hoper seg opp
med den ene flighten etter den andre bak
dere -  like utålmodige. Gjør dere som ingen-
ting og bare slår ut når den treige gruppen
foran endelig har forlatt teestedet? NEI!
Prøv en ny vri - inviter gruppen bak dere, som
nå har entret testedet på hull 3, om å slå ut
sammen med dere! Bare et lite forslag...

TEKST OG FOTO: ELLEN JEPSON
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edlemmer med god husk minnes
kanskje at det i «gamle dager» var

et piano i Jærhuset. Administrasjonen er
vanligvis ekstremt service-innstilt og
svarer som gjerne at “jo det skal vi nok
fikse.” Det gjaldt ikke i denne saken; et
mer vagt svar gikk ut på at “hvis det
plutselig kommer et piano denne veien,
skal vi nok ordne denne saken også.”
En pen måte å si at piano i alle fall ikke
har første prioritet.

Men så skjer det...

Et medlem vet om noen som skal gi bort
et piano. Og plutselig er der en mulighet
som blir grepet med begge hender.

I dag er pianoet på plass i Jærhuset. Hvor
det venter ikke bare på en pianist, som
det forøvrig er flere av blant medlem-
mene, men på flere gode sosiale arrange-
menter hvor det kan bidra til økt trivsel.
Vi kan bare glede oss til myndighetene
får kontroll med pandemien. Da skal
det spilles i Jærhuset!

Golfklubben – nå også med

PIANO!

Uten tvil, så snart vi er friskmeldte, ja da skal
det spilles i Jærhuset! Her er det Frode Kleppestø
som prøvekjører tangentene. Det må likevel
konstateres at det nye  pianoet vil måte trenge
en stemming eller to for å bli helt tipp-topp...

Å jobbe i administrasjonen i Stavanger Golfklubb kan by på mer varierte
arbeidsoppgaver enn det man kunne tenke seg. Her går det ikke bare på tilstanden
på greener, bunkere, fairways og etikette etc. De siste årene har flere medlemmer

faktisk ytret ønske om at klubben skulle anskaffe seg et piano.
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tort sett har vi de samme mer-
kene som i fjor, men i år har vi 
også Ping og Lyle & Scott, fortel-

ler Tim. -Kolleksjonen fra Lyle & Scott
kaller vi Retro, fordi både skjorter og
gensere har det opprinnelige emble-
met til SGK som understreker klub-
bens ærverdige historie, opprinnelsen
da dette var den femte 18-hullsbanen
i landet. Irene legger til at fra først av
fikk de ikke Lyle & Scott-plagg til
damer, men at hun satser på å få inn
V-hals gensere av fineste merino-ull.
Og erklærer seg så fornøyd med kval-
iteten at hun mener disse skottene
slett ikke tar noen u-pris for varene
sine. De får også inn mer lyse plagg,
har bestilt både Daily, FootJoy og
Callaway. Og varmen kan gjerne
komme: her venter Capri-bukser til
rett under kneet og Daily shorts til
rett over.

Ping på plass
-Hva Ping angår så førte jo Hovland-

effekten til at dere gikk tomme for caps
i fjor? -Nå har vi dem på plass igjen,
selvfølgelig, sier Tim. -Men egentlig
tror jeg at Pings popularitet har mest
med kvalitet å gjøre, enda mer enn
Hovlands meritter.  I år har vi også
Ping-køllene tilbake i utvalget vårt.
Mike Nicholls i Ballerud Golf-klubb
har lenge representert Ping i Norge.
Det var en sørgelig dag da han avslut-
tet den oppgaven - men vi er så heldige
at han gikk med på å komme til oss for
demo-dag 2. mai. Og det er ingen tvil
om at Ping er et ledende merke. Histo-
rien er velkjent, om Karsten Solheim
som egentlig var spesialisert i flypro-
peller da han begynte å eksperimentere
for å få til en putter som lot ballen
rulle flatt og pent bortover greenen.

Ping-navnet beskriver lyden fra
treffet, et kontant og presis «ping».

Spesielle tilbud
-Tidlig denne sesongen kjører vi en
spesiell kampanje: hvis du kjøper tre
ting, får du den rimeligste for halv
pris. Og vi fortsetter ordningen med
Loyalty Card som vi introduserte i
fjor, og som slo veldig godt an: ved å
sette 3000 kroner på kortet, får du en
grei rabatt på alt du kjøper.

-Mange golfshop-er klager over at
folk kommer og ser seg ut hva de vil
ha, for så å bestille på nettet?
-Våre medlemmer er stort sett veldig
lojale overfor shop-en og setter pris
på at vi yter service og hjelper med
kølle-fitting, sier Tim. - Og hvis du
kommer hit og har en fitting, får du
alltid et godt tilbud for det du
bestiller.

Rikholdig utvalg
– komplett med retro

I pro-shopen startet sesongen med at folk var så ivrige etter å sikre seg nye
plagg at enkelte modeller snaut rakk å bli pakket skikkelig ut. Irene Reinkjøp trodde

hun hadde bestilt rikelig, men måtte skynde seg å få inn ordre for mer av noen plagg.
- Men vi har et rikholdig utvalg av alle varer for sesongstart, understreker Tim Brookes.

S

- Hva med denne? Irene har masse lekkert å vise frem både for herrer og damer, med eller uten emblem. Kom inn og se, da vel!
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DAMMER OG BEKKER
- bra for biologisk mangfold
Banemannskapet har gjort en formidabel jobb med å renske opp i dammen på hull
17 i vinter. Nå har den fått en “lillebror” i skogsområdet mellom hull 11 og 13/14,
hvor det er tatt ned en god del trær. Her er det gravd ut en liten dam og bekk med
utløp via grøfta over 11’en til Stokkavatnet. Slike dammer og bekker har stor verdi,
både økologisk og visuelt, og de kan skape leveområder for flere arter og habitater.

elv om disse dammene er relativt små,
kan vi likevel håpe på at de vil føre til

etablering av noen småkryp og arter vi gjerne
vil ha mer av - f.eks. noen sneglearter, øyen-
stikkere og vannlevende biller og krepsdyr.
I tillegg kan de gi levelige forhold for padder.
Våre venner stokkendene er veldig glad i bl.a.
dammen på 17’en hvor de i fjor viste fram et
stort kull andunger. Og kunne vi fått rødliste-
arten småsalamander til å etablere seg her,
ville det være fantastisk, men det krever nok
at tilsiget av fosfor fra områdene høyere opp
måtte reduseres betydelig. Vi kan alltids håpe!

S

TEKST OG FOTO: ELLEN JEPSON
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esteparten av konseptet for 
kafé-driften er omtrent som i 
fjor: kaffe, te, kakao, vafler,

kaker, is. Det som er nytt, er nærings-
rike, sprø og velsmakende baguetter.
I rustikke baguetter består fyllet for
eksempel av kyllingbryst som vertene
selv har marinert og stekt,
med aoli.

Resultatet ser lekkert ut - i klar kontrast
til de fleste andre baguetter som gjerne
er pakket i plast og ofte har ligget time-
vis i en kjøledisk. For tiden er både
drift og omsetning begrenset på grunn
av både alkoholrestriksjoner og restrik-
sjoner på antall gjester. Men nye planer
er på plass, ikke minst for grilling hver
eller annenhver søndag. Ulike typer
pølser og hamburgere. Ikke veldig
avansert og til overkommelige priser
og helt sikkert miljøskapende.
Vi gleder oss.

Å benytte kafeens lokaler til feiringer
av ulike begivenheter vil også etter-
hvert bli en mulighet. Tiltaket har vist
seg å være  veldig populært til  både
konfirmasjonsfeiring, bryllup, barne-
dåp og andre store dager. De fleste
foretrekker å feire her istedenfor i
Gaffel & Karaffels lokaler i sentrum.
Og det forstår vi godt.

Åpningstider:
Mandag–ondsdag kl. 12 –18
Torsdag–fredag kl. 12 –20
Søndag kl. 10–16

Nick (t.v.)  og Streten, hhv. kjøkkensjef og kokk v/Gaffel & Karaffel, vil forsyne deg med snacks og drikke både før og etter runden.
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4kafé: planer for mer
samvær når bare -

Nick fra Australia og Streten fra Bosnia samarbeider inntil videre om driften
av 4kafé. De har begge lang erfaring fra kafé- og restaurantdrift og jobber egentlig
i Gaffel & Karaffel i sentrum. Men så lenge de strenge koronarestriksjonene gjelder

og Gaffel & Karaffel er stengt, har de sin arbeidsplass i klubbhuset. Begge er i ferd med
å lære norsk og vil sette pris på å få praktisert norsken i løpet av arbeidsdagen.

AV ELDBJØRG SANNI (TEKST) OG ELLEN JEPSON (FOTO)
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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

Hvilke muligheter har du hvis utslaget ditt treffer bakken og ballen triller i vannet?
Hvis du ikke vet, gå til Golfquiz-siden lenger framme i dette nummeret av Golfentusiasten.

Jarle Vinningland (bildet) prøver i mens å finne ballen sin i dammen på hull 17.

FOTO: ELLEN JEPSON

Vi ønsker alle våre
nye og gamle medlemmer

Velkommen til ny sesong!
Noe av viktigste du kan gjøre for deg selv og dine medspillere er å holde

deg oppdatert om smittevernreglene og følge disse til enhver tid
– både på og av banen.




