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GULLJENTA !
Selv om vi hevder oss bra nasjonalt, så er det slett i kke hverdagskost med en

Norgesmester for damer i klubben vår. Faktisk er det bare to av våre som har oppnådd
dette tidligere - Marthe Wold i 2015, og så må vi tilbake hele 35 år til 1986 og 1987

da Elin Malde tok gull to år på rad. Les mer om NM i årets høstnummer og også
om alt det andre kjekke & spennende som skjer i klubben.

Men først: Gratulerer hjerteligst, Vilde Marie!
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Rettedal-
jordet

Mortvedt-stykket
P

ca. 20 da

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

Rettedaljordet er
pr. i dag dyrket mark.
Golfbanen ligger til
høyre i bildet.

Kommuneplanens arealdel
og Rettedaljordet

Dette gjelder jordet mellom parkeringsplassen og driving rangen.
Forslag til utvidelse av golfklubbens bruksareal til også å omfatte
Rettedaljordet ble tatt med i innstilling til kommuneplanens
arealdel 2023-40. Innstillingen ble enstemmig vedtatt
i kommunestyret før sommerferien, og er nå sendt
på høring til berørte parter. Høringsfrist er
i slutten av september, og så langt er
det ikke kommet innsigelser.

Vedtaket er positivt for oss fordi
det tillater at jordet kan inngå
som en del av golfbanen, forut-
satt at SGK kommer til enighet
med grunneier om en leieavtale.
Vi har allerede inngått en inten-
sjonsavtale og har store forhåpninger
om at dette vil gå i orden. Foreløpige
planer for området er å lage en 6-hulls par 3-bane,
samt to treningsgreener (like ved parkeringsplassen) med tilhørende
sandbunkere. Det har også kommet forslag om å bygge en mini-
golfbane på området. Dette vil bli utredet nærmere.

Pågående offentlige prosesser

Høyspentkabel
over banen

Som du kanskje har sett i media,
har diskusjonen om nye
høyspentkabler på vestsiden
av Store Stokkavatn nå fokusert
på alternativer til den foreslåtte
trafostasjonen på Stølaheia.
Det betyr at endepunktet for
kablene som skal krysse
golfbanen, ikke er besluttet.

Da er det naturlig å stoppe
dette delprosjektet i påvente
av beslutning om lokalisering
av ny trafostasjon.

Vi holder oss orientert og
er i kontakt med L-nett om
utviklingen.

Store Stokkavatn

Turvei

Dagens
trafostasjon

Selvaag Gartneri

Golfbanen
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STØLAHEIA

       Nåværende
høyspentkabel
           i dagen

Turvei

       Mulig endepunkt
for kabel over banen

i dette området

Tomt for
mulig fremtidig
trafostasjon
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Driving rangen
Det er ikke alltid hyggelig å være nærmeste nabo til en driving range der

noen spillere er langt fra stødige på retningen. Økt risiko og frykt for personskade,
spesielt på barna som bor og leker i området, oppleves nå som uakseptabel.

AV GEIR HAUG (TEKST) OG ELLEN JEPSON (FOTOMONTASJE)
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D R I V I N G  R A N G E

Rangen ligger i kort avstand
til gangsti og Slåtthaug bolig-
område. (Foto er fra før 2022)

Slåtthaug
boligområde

I løpet av sommeren har vi dessverre

opplevd en betydelig økning av baller

som blir slått over gjerdet på venstre

side av driving rangen og inn i hagene

til naboene som bor i Ragveien. Dette

har medført flere tilfeller av  materielle

skader som knuste vinduer, ødelagte

takpanner og skader på parkerte biler,

og dertil relativt store kostnader for

klubben. I tillegg representerer disse

ballene på ville veier en stor sikkerhets-

risiko både for beboerne og personer

som benytter gangstien mellom husene

og driving rangen. Til tross for ulemp-

ene har beboerne i de aktuelle husene

så langt vært både tålmodige og

konstruktive.  Men nå er grensen nådd.

Tiltak for å forebygge
ulykker
At beboerne nå opplever økt risiko og

frykt for personskade - spesielt på barn

som bor og leker i området, har vi full

forståelse for. Derfor har vi nå innført

tiltak som skal forhindre slike uhell i

fremtiden:

• Forbud mot bruk av driver og wood

på rangen

• Stenging av ballmaskin hver dag 

mellom klokken 21:00 og 06:00

• Plukking av baller

(første 100 meter) hver kveld

• Kameraovervåkning

Vi oppfordrer sterkt
til å følge reglene
Medlemmene er gjort kjent med til-

takene gjennom informasjon på nettet

og med skilting på driving rangen.

Baneverter og ansatte vil følge ekstra

godt med på at de nye reglene følges.

Vi har imidlertid ikke kapasitet til å

være på driving rangen til enhver tid,

og oppfordrer derfor sterkt til at med-

lemmene viser ansvar spesielt når det

gjelder ikke å bruke wood eller driver.

På tross av at disse reglene ble innført

i midten av august, har vi observert

medlemmer som likevel bruker driver,

wooder og som trener med disse etter

klokken 21 om kvelden. Det er uaksep-

tabelt! Det mest graverende tilfelle vi

har sett, var to personer som klokken

03.38 en natt samlet baller i lyset fra

lommelykt og slo disse ut! Dette var

ikke medlemmer.

Hvis nye uhell inntreffer,
kan rangen bli stengt
Man kan lett argumentere for at spillere

som ikke slår langt, likevel bør få anled-

ning til å bruke driver og wooder. For

eksempel kunne seniorer og barn/

ungdommer være unntak. Problemet

er å sette grenser og å sørge for at disse

blir overholdt. Administrasjonen

arbeider med forskjellige løsninger som

forhåpentligvis kan settes i verk til neste

sesong. I mellomtiden gjelder reglene

ovenfor. Dersom det skjer nye uhell,

risikerer vi at driving rangen blir stengt,

for all trening.
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 i – som alltid – har mengder av

positive emner å ta opp i årets 

høstnummer. Det som gjennom-

lyser alt, er at vår idrett er i særklasse

fordi den tilbyr trivsel, glede, læring og

helse til alle aldre. Faktisk fra 3-års-

alderen, som var tilfellet for vår nybakte

18-årige Norgesmester Vilde Marie Ny-

strøm, til spillere som har rundet de 90.

Vi har også flere eksempler på hvordan

klubben er åpen for å inkludere men-

nesker som risikerer å havne i smerte-

fullt utenforskap. Her kan de føle seg

velkommen.

At styre, administrasjon, banemannskap

og andre ansatte pluss et stort antall

frivillige gjør en enestående innsats,

opplever vi i hele klubbkulturen, mest

av alt i form av at vår vakre bane er så

velpleid trass i mer intensiv bruk enn

noen gang før. Desto mer gledelig er

det da å høre at banemannskapene nå

opplever merkbar bedring i spillernes

respekt og vilje til å etterleve reglene

for hensynsfull fremferd - selv om vi

ennå har et godt stykke igjen før alle

bunkere er skikkelig raket, alle ned-

slagsmerker reparert, alle torver lagt på

plass, og alle køller plassert på riktig

side av greenene for å hindre tregt spill.

Vi kan nok alle tidvis ergre oss når

spillet går tregt og det blir mye venting.

Da kan det være tankevekkende å innse

at når spillere synes turneringer blok-

kerer altfor mye spilletid, skyldes noe

av trykket senvirkninger fra pandemien

fordi arrangementer har stått på vent.

(Og vi var jo i særklasse gjennom pande-

mien, vi som kunne utøve vår sport i

sosialt lag gjennom det hele.) Pluss at

det å balansere mellom turneringer og

åpen tid alltid er en vanskelig oppgave

for styre og administrasjon: mange turne-

ringer bidrar til å finansiere de stadige

bedringsprosjektene på banen. Til

større arrangementer blir dessuten

banen fintrimmet, noe vi alle har glede

av – tenk  bare på hvordan det var klippet

og renset rundt hver eneste trestamme

til NM for lag, som ble spilt i sommer.

Men  med alt

dette er rangen

blitt en verkebyll.

Verken klubben eller naboene på

Slåtthaug kan leve med ikke bare dyre

skader på husene langs gangstien, men

fare for livstruende skader. Nye, høye

gjerder i venstre kant av rangen hjalp

lite. Mens saken nå blir grundig utredet,

gjelder klare og strenge regler, blant

dem at nå trener vi utelukkende med

jernkøller.

Da ønsker vi hverandre en fin avslutning

på sesongen, og mange gode stunder i

fellesskapet – enten det nå er ute på

banen eller med simulatorene - gjen-

nom en ny og forhåpentligvis grønn

vinter.

Hjertelig hilsen fra oss

i redaksjonen

Nina Tjomsland, Ellen Jepson,

Geir Haug og Eldbjørg Sanni

Kjære leser,

Klubben hadde lagt svært godt til rette for at alle, både lokale og tilreisende, skulle kose seg på vår fantastiske bane under årets NM for lag. Foto: Ellen Jepson
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Arbeider på banen
I år som i fjor har vi stengt banen i to
hele dager på grunn av arbeider på
banen. Den første av disse dagene ble
brukt til sprøyting av alle spilleflatene
med ugressmiddel. Mattilsynet, som har
myndighet på dette området, krever at
sprøytet areal ikke må brukes av
mennesker før tidligst dagen etter.

Den andre dagen banen ble stengt var
30. august. Dagen ble brukt til dugnad
med igjenfylling av divots utført av med-
lemmer, mens banemannskapene var
opptatt med tyngre vedlikehold, bl.a.
på greenene. Dette vedlikeholdet kunne
alternativt blitt utført uten å stenge
banen, men ville da ha vært til større
sjenanse for spillerne. Denne måten å
organisere arbeidet på gir høynet
kvaliteten på banen til glede for alle
medlemmene.

Sponsorturneringer
I år har denne type turneringer ikke lagt
beslag på banen i særlig grad sammen-
lignet med tidligere år. Det er faktisk tre
turneringer færre i år enn i 2021.

Det er kun  i alt tre bedrifter som på
grunn av sin størrelse legger beslag på

hele banen med sine respektive turne-
ringer. De øvrige sponsorturneringene
legger beslag på ca. 50 % av banen, og
da kan andre spillere benytte den sam-
tidig. Blokkeringene i Golfbox vil da ligge
for det meste om morgenen, slik at de
siste ni hullene står tomme fra lunsj av.
På denne måten halverer vi blokkerings-
tiden på banen.

Men nå må det innrømmes: i august kom
det heller tett med sponsorturneringer.
Vi hadde kundeturneringene til Skagen
Fondene, SR-Bank og Stavanger Oilmens
Golf Tournament (SOGT). Alle disse
arrangementer legger beslag på hele
banen som derfor er stengt for ikke-
deltagere og vanlige medlemmer.

Samtidig har alle disse turneringene en
inntektsside som er av stor betydning
for klubben. Og inntektene pløyes til-
bake til den kontinuerlige hevingen av
banens kvaliteter. Til glede for alle!

Andre turneringer
Klubben får en rekke forespørsler om å
arrangere forskjellige turneringer. Det
kan være fra Norges Golfforbund som
ønsker å arrangere NM i ulike klasser
eller andre organisasjoner som ønsker
å få benytte vår bane.

Det må innrømmes at det er svært
gledelig at Norges Golfforbund ønsker
å bruke vår bane i NM-sammenheng. I
tillegg har vi i år blant annet arrangert
Europamesterskap for flygeledere og
Nordisk politimesterskap. Det er litt
spesielt med de to siste fordi vi for flere
år siden ønsket dem velkommen, men
så ble begge arrangementene utsatt
på grunn av pandemien. Når de til slutt
kom, havnet begge i samme sesong.
Fordelen med slike turneringer er at vi
prøver å «toppe» kvaliteten og forhold-
ene på banen før de går av stabelen;
spesielt gjelder dette NM-arrangemen-
ter, til glede for både medlemmer og
klubbkassen.

Vurderinger
Administrasjonen og styret i klubben
ønsker primært å holde banen åpen så
mye som mulig. Samtidig har vi behov
for inntekter utover det vi får inn i med-
lemskontingent og tilskudd fra det
offentlige. Derfor forsøker vi, etter beste
evne, å avveie fordeler mot ulemper for
medlemmene. Men selv om vi blir hindret
i å spille en dag fordi banen er stengt,
skal vi huske på at vi mest sannsynlig
får en enda bedre bane å spille på.

Europamesterskapet for flygeledere i juni var et av arrangementene som førte til stengt bane, men også til tiltrengte kroner i klubbkassen.

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

Banen er STENGT
Uff, tenker du. Nå igjen. Hva er det som foregår? Mange synes at banen har
vært stengt for spill svært mange ganger i årets sesong. Hva er årsakene?
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ette ble ekstra tydelig de to 

tunge pandemiårene. Her 

trengte ingen føle seg isolert og

molefonken: takket være ledelsens

innsatsvilje kunne vi så å si hele tiden

gå  ut i sosialt lag og bruke kroppen i

praktfull natur. Naturlig nok ble banen

brukt mer intensivt enn noen gang før

- og likevel klarte banemannskapene å

holde den i super stand.

Mange par, og familier, har ekstra glede

av fellesskapet i denne sporten. Par

reiser gjerne sammen på golfturer og

-opphold i varmere strøk. Foreldre og

barn – for ikke å snakke om besteforel-

dre og barn - kan gjøre dette sammen.

I eldre år er man jo fri til å reise på golf-

turer både innen- og utenlands, og

dette tar seg nå raskt opp igjen. Og er

man alene, er det alltid fellesskap å

finne i en gruppe golfere.

Blir kjent - også med
mange yngre
Gjennom golfen, deltakelse i kon-

kurranser, og ikke minst litt kreativ og

nysgjerrig bruk av Golfbox, har vi

enestående muligheter til å bli kjent

med spilllere også fra yngre genera-

sjoner. Mange av oss eldre har mistet

langt de fleste av våre nærmeste venner,

men takket være golfen kan vi få nye

nettverk av både bekjente og faktisk

gode venner på våre barns alder - går

det an å være mer privilegert enn det?

Selvfølgelig har spillerne som begynte

tidlig, en stor fordel. Men det betyr

ikke at det er håpløst å ta opp golf i

pensjonistalderen:

6

Vi eldre: golf er en vesentlig
faktor for trivsel og helse
Dette er sporten hvor alder er underordnet, sier 80-årige William Pettersson. Gleden

deler han med mange: i SGK er vi hele 48 medlemmer i gruppen 80+. Ferdigheter spenner

vidt, men alle er vi klar over hvor privilegert vi er, at golf er en vesentlig faktor for både

trivsel og helse. - Når folk spør meg hvorfor jeg har vært så heldig med helsen, pleier

jeg svare GOLFEN! Sier Britha Thomseth, som rundet 90 for et par år siden.

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

90+ og still going strong med golfen. Britha Thomseth er ofte å se på banen og har vært “fast inventar” både i KM og på seniorturneringene.
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William Pettersson var 70 da partner

Tove Hognestad utfordret ham til å ta

et golfkurs. Det fengslet ham å starte

helt på bunn; nå har han et meget res-

pektabelt handicap og fryder seg over

hvert fine slag - aller mest når han slår

Tove på poeng!

Han understreker også at spillingen

under pandemien betydde uendelig

mye: muligheten til å komme ut og

spille i en ellers vanskelig tid med mye

isolasjon, var direkte livgivende.

Gleden er like stor, uansett
prestasjon
Dessuten kan det jo også være slik at

for noen av oss falmer ambisjonene. Vi

føler det ganske enkelt som livgivende

å gå rundt på banen i godt lag. Jeg selv,

som raskt nærmer meg 88, bedriver for

det meste noe som kan minne mer om

loppespill enn golf. Det spiller ingen

rolle i det gode samværet, og dessuten

inntreffer alltid ett og annet rimelig bra

slag, og utrolig nok er gleden like stor

som før. Minst.

Noen medlemmer - også enkelte under

80 - kan overkomme kroppslige utfor-

dringer ved hjelp av en golfbil. Klubben

eier disse bilene som er reservert for

golfere med legeerklæring. Knut Berg-

Thommassen kom inn i SGK for over

40 år siden, og har vært avhengig av bil

de siste to årene. -Nå har jeg trass i syk-

dommen noe å forholde meg til gjen-

nom hele året, sier han. -Golf må jo

alltid være lystbetont! Det sosiale betyr

mye, og jeg har fått mange venner her

i klubben, også noen som er yngre enn

meg. Min kone og jeg har reist veldig

mye og spilt; her hjemme har vi et hyg-

gelig miljø og flott kvalitet på banen.

Gå på banen gir en følelse
av frihet
Øystein Egeland understreker hvor

viktig det er å oppleve følelsen av at

kroppen fungerer - noe vi kanskje aldri

skjenket en tanke i yngre år. -Golf er

utmerket både for kroppen og det men-

tale, sier han. -Og det å gå her på banen,

gir en følelse av frihet.

Her er et kor av fornøyde stemmer.

William uttrykker det slik: -jeg er for-

nøyd med Stavanger Golfklubb slik den

er i dag med et fantastisk vedlikehold

på banen og mange hyggelige mennes-

ker, og håper vi kan spille sammen i

mange år fremover.

Blant de få ønskene om forbedringer

er Øystein Egeland som kunne tenke

seg en egen klasse i konkurranser for

de over 80, uavhengig av nivå. Mens

Britha Thomseth ville sette pris på en

enklere metode for å justere handicap-

en: -Jeg synes det er komplisert på nettet!

William Pettersson ble kjent med golf takket være Tove Hognestad - og det angrer han ikke.

Øystein Egeland liker friheten på banen og at
kroppen fungerer - både til spill og i dugnadsarbeid.

Knut Berg-Thommassen kan takket være golfbilen komme seg ut på banen.



8

Suksess for stort NM-løft
Stavanger Golfklubb var arena da juniorer fra i alt 14 ulike klubber møttes til dyst

28. juni–1. juli i Sxrixon Tour NM for lag. Med strålende sommervær, fantastiske greener og
en bane som var preppa etter alle kunstens regler, lå alt til rette for noen supre dager.

Turneringskomiteen + medhjelpere med Nina Middelthon i spissen har årelang erfaring med
slike store forbundsturneringer. og det meste gikk også denne gang på skinner.

Fana-jentene - klare
favoritter fra start
Selv om vi hadde forhåpninger til våre to

lag, så var det ingen som trodde dette ville

bli easy match for våre jenter og gutter.

På jentesiden var det nok Fana-laget det

var mest grunn til å frykte. De stilte med

noen av Norges beste junior-spillere; Mia

Sandtorv Lussand, Silje Torvund Ohma og

Hedevig Anna Braastad-Huth.

Ikke overraskende gikk Fana i ledelsen alle-

rede etter onsdagens åpningsrunde, og

derfra fortsatte det strake veien til seier.

Med uoppnåelig margin til gull-laget (-18),

havnet våre  jenter til slutt på en fin-fin

sølvplass med + 9 totalt og Oslo GK sikret

bronseplassen med +21.

Nedrykk ble det for Sola GK og Moss & Rygge

GK, og dermed rykket Oppegård GK og

Sotra GK/Voss GK opp fra førstedivisjon.

Likt med Losby etter
3. runde - 1 slag etter Oslo
I gutteklassen var det ganske jevnt i toppen

mellom Oslo og Losby GK, men våre gutter

hang med og etter tredje runde var vi likt

med Losby og bare ett slag etter Oslo. Men

på de siste rundene dro Oslo-laget i fra og

kapret til slutt de nødvendige 5 poengene

(-18) som ga seier for Michael Alexander

Mjaaseth, Petter S. Dale, Oscar Bach og

Fritdjof  Farhang og med Losby til en

fortjent 2. plass (-13). På de to siste rundene

droppet vårt lag noe av, men sikret likevel

en fin bronseplassering med +12 totalt.

De som måtte rykke ned til førstedivisjon

var Ålesund, Drøbak, Nøtterøy og

Kristiansand. Haga, Atlungstad, mens

Holtsmark og Østmarka ble sikret opprykk

fra  førstedivisjon.

AV ELLEN JEPSON (TEKST & FOTO)

SGKs junior-gutter  kjempet hardt og gjorde sitt beste – og bronseplassen  var vel forjent.

Litt spenning etter siste runde mens resultatene blir verifiserert.

Takk til de mange frivillige som hadde lange dager og

som gjorde sitt beste for at turneringen skulle gå på skinner.

Alltid trofaste Elisabeth Nevland på atten var en av dem.
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BRONSE
GUTTENE
(fra v.): Helge Olai Jacob-
sen, Henrik Kleivenes, 
Benjamin Solan Slethei,  
Sander Lode, Jacob 
Austdal og kaptein 
Aksel Olsen.

SØLV
JENTENE
(fra v.): Tomine Sel, 
Nova Siljander, Vilde Marie 
Nystrøm, kaptein Are 
Friestad, Ella Ingebretsen, 
Pia Eide og Anine Berge.

GULL
TEAMET
Regien ble holdt styr på av
turneringsleder Nina Middel-
ton med en trofast stab
av frivillige, folk fra SGKs
administrasjone og NGF.
Det ville være er umulig for
SGK å arrangere en slik stor
turnering uten de mange
frivillige - og de fortjener en
stor takk for dette arbeidet.
Nina (t.h.) og Katrine Eide,
vår representant i NGFs
forbundsstyre, har styr på
premiene.



vårens utgave av Golfentusiasten 
formidlet vi at banemannskapet 
ønsket at spillerne i større grad skulle

ta hensyn til dem ute på banen. Bane-
mannskapet hadde hatt flere episoder
hvor de følte seg som målskiver. De ba
om at spillerne skulle vise litt mer var-
somhet med å slå baller mot dem.

Derfor er det nå en glede å fortelle at
på dette punktet er det stor fremgang
å spore. Takk for at spillerne tar
hensyn!
Men likevel, en liten observasjon: bane-
mannskapene ser at en eller flere spil-
lere står på utslagstedet og venter på
klarsignal til å slå, men først etter at

dette er gitt begynner den som skal slå
sine forberedelse til slaget. Det er altså
fullt mulig å gjøre dette mens vi venter
på klarsignalet. Det anbefales at spille-
ren står klar med riktig kølle, og er ferdig
med eventuelle prøveslag (ved siden av
utslagsstedet). Gjør vi alle det, blir det
mindre forsinkelser i spillet.

10

– sett fra
banemann-
skapenes
ståsted

Nok en dag på
golfbanen

I Golfentusiasten har vi som oftest det samme perspektivet som spillerne og

medlemmene; hvordan kan klubben legge til rette for at oppholdet på golfbanen skal

oppleves best mulig og være en vitamininnsprøyting i hverdagen? Slik vi gjorde i forrige

utgave, og vil fortsette med fremover, så snur vi på dette og spør: hva er det

banemannskapene ønsker at spillerne skal bidra med i dette bildet?

AV GEIR HAUG (TEKST)

De mange merkene etter prøveslag på hull 3 vitner om at forbudet mot dette ikke blir respektert av alle. Foto. Ellen Jepson
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Ennå mye dårlig bunker-
raking
Kvaliteten på de nye bunkerne har vært
meget bra og vi har fått mange gode
tilbakemeldinger. Men det rakes ikke
godt nok, og heller ikke riktig.
Riktig raking er å bruke riven
med taggene ned kun på
de horisontale flatene.

I skråningene ned
mot flaten skal den butte delen av
riven benyttes til å jevne ut sanden.

Prøveslag og oppførsel på
utslagsstedet
I forrige nummer minnet vi spillerne på
at det ikke skal foretas prøvesving på
utslagsstedene. Til nå har det kun stått
informasjonsskilt om dette på hull 1.

Dessverre vitner skadene på diverse 
teesteder om at dette ikke er blitt bedre. 
Det er fremdeles noen som tar full prøve-
sving og etterlater seg dype merker. På 
noen testeder, for eksempel på hull tre 
er dette tydelig, der merkene har retning 
ut over Stokkavannet 90 grader og på 
rett linje mot greenen! En spiller er også 
observert å slå med jernet mot peggen 
etter at ballen er spilt i den hensikt å få 
peggen løs. Det er unødvendig  å si hva 
banemannskapene mener om en slik 
oppførsel. Flere skilt som forteller at 
prøveslag ikke skal skje på utslagstedet, 
vil bli satt opp. Det er også en god idé 
å bruke sandposen til å fylle i divots 
som man likevel lager med et ordinært 
utslag. Prøveslag kan skje utenfor 
utslagsområdet.

Et annen og skjemmende moment er
brukne pegger. Når vi kommer til et nytt
utslagsted er det herlig å slippe å se en
mengde brukne pegger strødd rundt
omkring. Banemannskapene henstiller
til alle å rydde litt etter seg. Det er ikke
mye jobb, og det ser så mye finere ut.

Lov å ta «Flere enn to»
Et stadig tilbakevendende tema er ned-
slagsmerker på greenene.

Vi kjører stadig «Ta To»-kampanjer. Det
virker litt, men bare en kort tid. Vær
spesielt oppmerksom når banen er våt
og myk og saumfar greenen når solen
står lavt. Da er det lett å få øye på
ujevnhetene. Og husk: Det er lov å ta
«Flere enn To».

Plassering av traller
En siste sak har med tempoet i spillet
å gjøre. Ved flere hull har spillerne en
tendens til å sette traller og bag’er foran
greenen for så å ta ut køller for å hulle
ut. Deretter går man mot spilleretning
tilbake til bag’en for så å gå videre, alt
mens den etterfølgende flighten står
og venter på klar bane. Dette gjelder i
særlig grad på hull 7 og hull 14. Sett
bag og traller godt til side og i retningen
du skal gå når du har gjort seg ferdig på
greenen. Det vil redusere ventetiden for
flighten bak.

Riktig teknikk med green-gaffelen etterlater
et nesten usynlig nedslags-

merke

FOTO: FRODE JØRMELAND

FERDIG RAKA: I skråninger med den butte enden av
riven ned,  på flate partier med taggene ned, og gjerne
i sirkler hvis hele det flate partiet skal rakes

Taggene NED der det er flatt
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Norgesmesteren:
begynte med golf da
hun var tre år gammel

Tre-åringen fikk eget golfsett og hadde tutten
hengende på bagen, etter at faren hadde lovet
henne is og brus for å gå med ham en runde.
Bittelille Vilde Marie Nystrøm syntes dette
så kjekt ut, og raskt ble det slik at hun
gledet seg til å gå på rangen etter hver
runde de hadde spilt. Og nå, 15 år senere,
kunne faren følge den nybakte Norges-
mesteren til USA for å installere
henne i golf-college i North Carolina.

AV NINA TJOMSLAND (TEKST)

Vilde Marie Nystrøm

FOTO: ELLEN JEPSON
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eks år gammel ble Vilde 

Marie medlem i klubben vår 

og begynte på knøttetrening.

Da hun var 10, begynte hun å trene

med Are Friestad, og det året spilte og

vant hun sin første junior-tour. -Jeg

elsket det fra første sekund, forteller

hun nå: -Det å konkurrere var og er det

gøyeste jeg gjør. Det føltes som det vik-

tigste i verden, og jeg ble sur hvis jeg

ikke gjorde det bra.

Altså hadde 10-åringen noe vesentlig

å lære. Men det kom raskt på plass: det

løsnet da hun var rundt 11; 13 år gammel

hadde hun 12 i handicap, kvalifiserte

til Srixon-tour, kom skikkelig inn i mil-

jøet og fikk være med på elitetrening.

Vilde Marie hadde prøvd seg på litt for-

skjellig sport. Men da håndballkamper

begynte å kræsje med golfturneringer

var det naturlig å velge golfen - og fra

12-årsalderen har hun konsentrert seg

til fulle om golfen. -Og etter hvert som

jeg har klatret opp nivåer, har jeg bare

synes det har vært kjekkere og kjekkere.

-Are er flink til
å se spillerne sine
-Hva tror du var viktigst for din

utvikling?

-Det viktigste har vært det gode miljøet

i klubben, hvor mye trening er blitt

naturlig og det å bruke timevis på golf-

banen hver dag har vært til stor glede

for meg. Are har også vært veldig viktig

for utviklingen min. Han er flink til å se

spillerne sine og vi har alltid hatt en

veldig god kjemi. Han har lært meg

mye, sier Vilde Marie.

Vilde Marie gikk på Wang, og måtte da

sjonglere for å få til både skole, lekser,

trening og turneringer. -Men opplegget

der er veldig bra og oppfølgingen god.

Treningene er fine, og skoledagen blir

ikke like tung når man starter dagen

med fysisk aktivitet. Selvfølgelig er det

hektisk og travelt når elevene drar på

mange turneringer og samlinger, men

skolen hjelper med å legge til rette for

at elevene lærer det de skal og får tatt

de nødvendige prøvene.

Vilde Marie serverer hovedpoenget om

disse krevende videregåendeårene:

-Så lenge man er disiplinert, går det

bra!

Var fast bestemt på
college i minst fem år
To dager etter NM-seieren i Fredrikstad

satt hun på flyet til North Carolina.

-Når skjønte du at du hadde lyst til golf-

college i USA? Hvilke tilbud fikk du, og

hvorfor gjorde du det valget du tok?

-Da de eldre i klubben reiste til college

og jeg fikk vite at det var en mulighet,

var det ikke noe spørsmål om hva jeg

skulle gjøre etter videregående. Jeg har

vært fast bestemt på å dra på college i

minst fem år, og prøvd å jobbe så godt

jeg kunne mot dette målet.

Minst like stolt over NM-seieren i Fredrikstad er trener Are Friesad som har fulgt Vilde siden
hun var 10.

USA og college i North Carolina - here I come!
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Mesterskapet var bra organisert, forteller Are. Det
hadde regnet godt de to dagene før, så de første par
dagene var banen veldig bløt; til gjengjeld satte de
pinnene overkommelig. Dag fire var grunnen blitt mye
hardere - så da ble pinnene satt ekstremt vanskelig!

-Kan Vilde Maries seier bety at vi blir bedt om å arrangere
NM 2023? -Nei, det er for Lag-NM at det stort sett
fungerer slik. Det kan være mange ulike grunner til at
en klubb blir spurt om stå for NM, som for eksempel et
jubileum. Økonomisk er en slik oppgave en stor
belastning, men klubber som har elitespillere, tar gjerne
del av ansvaret på seg, forteller Are.

Prosessen med å velge college var lang,

stressende - og gøy. Jeg snakket med mange

skoler og fikk tilbud fra en del. Så endte jeg

med å velge University of North Carolina på

grunn av kjemien med coachene, trenings-

fasiliteter, og beliggenhet. Jeg fikk rett og

slett bare et kjempegodt inntrykk av skolen,

og siden jeg besøkte den i desember, har jeg

gledet meg hver dag til å flytte over, forteller

Vilde Marie.

Slet seg opp fra bogey-land
Vi var mange som knapt kunne tro det vi så

på nettet under avslutningsrunden på

Gamle Fredrikstad, da Vilde Marie måtte

slite seg ut av et miserabelt bogey-land hvor

hun etter 11 hull hadde tapt hele ledelsen

på fire slag. Uansett hvor dyktig, konsentrert

og  og gjennomtrenet hun er, kunne det være

mulig for en 18-åring i knivskarp konkurranse

å spille seg suverent til topps igjen, på de

siste sju hullene?

Trener Are Friestad er overbevist:

- Ingen i feltet fortjener seier så godt som

hun gjør. - Hun skilte seg først ut rundt 12-

årsalderen da hun begynte å gi skikkelig

gass. Vilde Marie er garantert den jenta i

Norge som trener mest, og det vil hun utvil-

somt fortsette med. Det er kult å se resultatet

av god trening over en lengre periode, og

hun er en kjempegod modell for alle!

NM: Vilde Marie til topps, og Mats på 3. plass

Vilde Marie har lagt ned utallige timer med trening opp gjennom årene og hun har satt
seg tydelige mål for fremtiden. Vi i Stavanger Golfklubb ønsker henne lykke til med
den nye tilværelsen i USA, og vi håper at hun får det kjekt og lærer masse!

Som klubb greide vi oss bra i NM, sier Are Friestad: bare én
av våre spillere misset cut-en. Selvfølgelig var det stort at
Vilde Marie vant - siste gang vi hadde en kvinnelig
Norgesmester var da Marthe Wold gikk til topps i 2015.
Renate kom på 4. plass i år, Rikke på 7., og Othilie på 14,
samtidig som Mats havnet på 3. plass og Petter på 12.

Nr. 1 Vilde Marie (SGK) flankert av nr. 2 Franziska Sliper (Sola GK) (t.v.) og
nr. 3 Mia Sandtorv Lussand (Fana GK) (t.h.)

SGKs Mats Ege fikk en fin
3. plass i NM som ble vunnet
av Michael Alexander Mjaaseth
(Oslo GK) foran Jarand Ekeland
Arnøy (Fana GK). Jarand har
status som pro, mens de to
øvrige er amatører. Vinner-
scoren var på 273 og Mats
sin score var på 277 for de
fire rundene.
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elvfølgelig skifter både ønsker og

innstillinger gjennom tidene. En

del av de tradisjonelle turne-

ringene har hatt sin tid, mens andre er

justert eller trolig vil bli det. Ett eksem-

pel her er klubbmesterskapet, som ville

vinne på å få flere deltakere i hoved-

klassen.

Balansere mellom hensyn
Styre, administrasjon og turnerings-

komité vil alltid måtte balansere

mellom mange hensyn. Denne seson-

gen har mange medlemmer syntes at

turneringer tok så mye plass at det

kunne være vanskelig å finne ledig

spilletid i Golfbox. Da er det godt å ha

i mente at sponsorturneringer står for

en viktig inntektspost for klubben, slik

at de går inn som del av forutsetningene

for den stadige bedringen og utviklin-

gen av banen - og derved kommer oss

alle til gode.

Og selv om klubben for tiden har vente-

liste, er det jo alltid en fordel for klub-

bens profil at spillere kommer inn fra

andre klubber, andre landsdeler, og

andre land, og opplever vår vakre og

særdeles velstelte bane.

Savner det sosiale
samværet
Et annet poeng er at enkelte av årets

turneringer var blitt utsatt flere år på

grunn av pandemien.

-Vi savner det sosiale samværet etter

turneringer, sier mange medlemmer, -

fordi ytterst få arrangementer får bruke

shot-gun start. Dette henger selvfølgelig

sammen med den tette bruken av

banen; det viktigste hensynet er å sikre

at flest mulig spillere kan finne tilgjen-

gelige tider til å gå ut.

Et stort og krevende arbeid ligger bak

hvert turneringsopplegg. Som nevnt

er komiteen glad for alle konstruktive

innspill, og håper på at sammen kan

vi gjøre dette enda bedre, konkluderer

Nina Middelthon.

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

Hva synes du om

turneringskalenderen?

Turneringskomiteen tar gjerne imot konstruktive innspill fra medlemmene angående både eksisterende turneringer og evt. forslag til nye.

- Kunne du tenke deg andre typer turneringer enn de vi nå har, eller endringer
i noen av arrangementene? Da ville det være til god hjelp hvis du kom med innspill

til turneringskomiteen slik at vi kunne vurdere det, sier Nina Middelthon.
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Arbeid i SGK kan gi alvorlig
psykisk syk et godt liv

“Mørkets nærvær” heter boken som 27 år gamle Christina Lønø får utgitt

10. oktober. Bare ni år gammel bestemte hun at hun ville bli forfatter og begynte

å skrive dikt, sanger, og historier. Helt fra hun var liten har hun alltid slitt med uro,

med redsel. Christina var 15 da hun ble alvorlig psykisk syk og prøvde å ta livet sitt for

første gang. Nå er hun ansatt i SGK, jobber for banemester Frode Jørmeland og har

fleksibel arbeidstid. - Det er flott å få mulighet til å snakke om boka mi

og forklare hvor takknemlig jeg er for å jobbe her, sier hun.

Smilet er åpent, hjertelig, og tillitsfullt.

Christina Lønø -  vanligvis å se iført arbeidstøy - trives veldig godt med å jobbe i klubben vår. Foto: Ellen Jepson

AV NINA TJOMSLAND (TEKST)
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eg hadde en perfekt barndom, 

sier Christina: -Alt lå til rette for 

at jeg skulle utvikle meg positivt,

ikke bli alvorlig psykisk syk. Hun får

ikke fullrost foreldrene og de to søsk-

nene, som alltid stiller opp. Da faren

fortalte sin venn Frode Vassbø om

Christinas utfordringer, sa Frode at

klubben er villig til å legge til rette for

henne.

-Det har stor betydning for meg at jeg

kommer ut hit, møter andre mennes-

ker, har noe å fylle dagen med. Jeg har

veldig variert arbeid, alt fra å plukke

peg-er på rangen og koste uteområdet

til å luke og male. Mine arbeidsopp-

gaver er ofte ting jeg gjør alene, men

banemannskapene er utrolig inklude-

rende og jeg spiser alltid lunsj med dem

når jeg er på jobb. De er mennesker

som gir meg en følelse av trygghet slik

at jeg ønsker å være sammen med dem.

-Utrolig å føle meg trygg
på jobben!
-Det har vært en positiv overraskelse å

komme hit og føle meg trygg på jobben.

Det jeg har fått her, er så godt tilrette-

lagt: hvis jeg har mye sosial angst en

dag, går jeg ikke på jobb, og dette har

hatt veldig god innvirkning på angsten

for å være blant andre mennesker.

Også spillerne - på banen møter jeg

utelukkende hyggelige folk!

Christina husker at hun følte på det

dystre, det farlige, helt tilbake i barne-

hagealder. Hun er sterkt visuell og har

alltid likt å fantasere fram bilder og

historier. Men denne innbillingskraften

lager også mange farer: hun kan bli

redd av sin egen fantasi. Hun begynte

hos en psykolog da hun gikk i åttende

klasse, og går ennå en gang i uken. -Jeg

føler vi har en god relasjon, jeg kan

være åpen og ærlig med henne.

Skrev om å være i sinnet
til en psykisk syk
-Du sa «prøvde å livet mitt for første

gang». Har det skjedd mange ganger?

-Ja, det har det. Det har vært en

blanding - noen ganger fordi jeg ikke

følte at jeg klarte mer, andre ganger

fordi jeg følte jeg ikke ble hørt før jeg

gjorde noe drastisk. Allerede etter første

gang skrev jeg om mitt møte med helse-

vesenet, hvordan det er å være i sinnet

til en person som er psykisk syk.

Nå som jeg er kommet inn og er

akseptert i SGK-miljøet, opplever jeg

at jeg har det fint. Jeg er veldig takk-

nemlig for å være der jeg er nå i livet,

og føler at det er dette jeg har jobbet

for i alle disse årene, at jeg kan bli frisk

nok til å ha et godt liv.

En viktig stemme
Boka hennes blir utgitt i Oslo av et nytt

forlag som heter Skamløst. Christina

kjenner én som utga en bok hos dem.

Hun sendte inn sitt manus - og ble

godtatt med én gang. Her er en viktig

stemme.

-Jeg håper at boken min kan hjelpe

andre i samme situasjon og at folk i

helsevesenet vil lese om hvordan vi kan

oppleve dem. I tillegg, selvfølgelig at

folk generelt vil lese dette for få litt

innblikk i psykisk helse, sier hun.

Så kommer det strålende smilet igjen:

-Og så håper jeg at mange golfspillere

vil lese den, og se hvor enestående

klubben er for meg!

Blåmerker

abstinenser etter å være normal

lengter etter det som var

bi-virkninger av livet

kan ikke sjelen full av blåmerker

bare få hvile

Diktet er fra boken

“Mørkets nærvær” som 
kommer ut 10. oktober

Christina (til h. i bildet) sammen med banemannskap og dugnadsgjeng etter en lang økt med ifylling av divots på banen. Foto: Frode Jørmeland

Christina Lønø

17
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AV NINA TJOMSLAND (TEKST)

Klubbmester for tredje år på rad

Det ville ha utløst
stormende jubel i en stor
internasjonal turnering,
spillet som de tre beste
i søndagsrunden av KM
herrer presterte på hull 12:
Arne Ravndal, som endte
på tredjeplass, hadde
drivet til mellom trærne til
høyre foran greenen, og
spilte en wedge - i hullet,
til en eagle.

Årets mester Ole Ramsnes
og toeren Petter Mikalsen
lå begge utenfor greenen
på to - og chippet i hullet
for birdies.

Det var ikke vanskelig å lokalisere Ole Ramsnes og vinnerballen  på søndagen - Oles røde bukser viste godt igjen. - Fantastisk bane og utfordrende pin-

plassering bidro til mye spenning og overraskelser like til siste putt var satt.    Foto: Ellen Jepson

Bare ett skag skilte Ole (i midten) med 209 slag på tre runder og Petter (t.v.) med 210, mens  Arne (t.h.) 
endte opp med 214. Beste runde i mesterskapet sto Ole for - han landet på 68 slag på runde 3.

VI GRATULERER!    Foto: Magnus Jepson

KM
2022
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 AV NINA TJOMSLAND (TEKST) OGELLEN JEPSON (FOTO)

Pin-plasseringene var skikkelig vanske-

lig begge dagene, og vinden kunne rive

- «men sola skinner i hvert fall» sa

spillerne, selv om tordenvær passerte

søndag, og det dryppet litt innimellom.

Sammen med Sondre Ronold lå Ole og

Petter på -1 etter lørdagens runder,

mens Arne etter å ha levert -8 på den

første runden, da alle putter klappet

rett i, var havnet på +1. Ole tok ledelsen

med fire slag søndag, fikk problemer

på flere hull og tre-puttet på hull 17,

men reddet seg så ut fra en ikke helt

praktisk drive på 18 - for å bli klubb-

mester for tredje år på rad.

Ella hadde håp om å vinne
I damenes hovedkonkurranse, hvor det

bare var fem deltakere, vant 15-årige

Ella Ingebrigtsen  etter å ha ledet med

tre slag foran Pia Eide etter lørdagens

runde. For henne har sesongen gått

opp og ned, men bedre mot slutten -

og hun hadde nok et håp om å vinne,

innrømmer hun.

Hun begynte i et treningsopplegg da

hun var fem år gammel og syntes det

var kjempegøy; en tid var hun også med

i håndball og turn, men golf var

kjekkere så valget var klart. Ella

stortrives med å trene med Are

Friestad: han er veldig kunnskapsrik

og flink til å forklare, sier hun. Nå går

hun på Wang Ung - og drømmer om

golf-college og LPGA.

En annen Wang Ung-elev, 14 år gamle

Helge Olai Laugtug Jacobsen, gjorde

seg godt bemerket i hovedkonkurran-

sen for herrer, hvor hele 36 deltakere

var med. Første lørdagsrunde spilte han

til par, etter begge runder hadde han

+7, og søndag avsluttet han på +6.

“Syyykt vanskelig hullplassering”. Dette var en kommentar som gikk igjen over hele linja. Noen innspill ble svært utfordrende med flagget

plassert rett bak bunker – eller på hellende terreng. Bente Soltvedt, vinner av klassen Damer 50+ følger spent med på ballens bane mot  hullet.

KM
2022

DAMER KM: Ella Ingebrigtsen (t.v.) og Pia Eide. Imponerende resultat av unge Helge Olai!
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Hole-in-one - mens
Golf-Box klappet sammen

Unge Bjørn Kåre Kristiansen fikk god bruk for

smilehullene sine på søndag, da han kunne notere

hole-in-one på hull 5.

Den som hadde en skikkelig ugrei søndag formid-

dag, var turneringssjef Nina Middelthon som var

alene på turneringskontoret gjennom det hele.

Mange syntes nok det var tankeløs gjerning å endre

opplegget i GolfBox akkurat nå når alle klubbene

arrangerer KM - og som ikke det var nok, klappet

hele systemet sammen. Da var det godt når spillere

kom inn med vakkert og tydelig utfylte scorekort…

Men det er og blir jo tankevekkende at hovedkon-

kurransen for damer trekker så få spillere, og at så

mange både kvinner og menn velger heller å spille

i konkurransene for eldre årsklasser.

Markedssjef Kim Sem-Henriksen brenner for en

forsøksvis omlegging neste år, hvor kanskje bare

hovedkonkurransene går den store KM-helgen, og

spesielle årsklasser en helg før eller etter. Her er

mye å diskutere, vurdere, eventuelt planlegge -

Bjørn Kåre oppnådde det som mange golfere bare kan

drømme drømmer om...

Markedssjef Kim Sem-Henriksen fulgte nøye med under

årets KM.

Damer 50+: 1. Bente Soltvedt (2 fra v.), 2. Tone Totland (helt til v.),

3. Anne Friis Thomassen (2 fra h.), Hilde Erevik Ronold (helt til v.) på 5. plass.

Herrer 50+: 1.Nic Jepson (t.v.) , 2.Stig Andre Fredriksen (t.h.),

3. Morten Vestbø (i midten).

Herrer 60+: 1. Roger Iversen (i midten), 2. Bernt Malmo (t.h.),

3. Tore Tollefsen (t.v.)

Herrer 70+: 1.Tor Dahle (bildet).

2. Kjell Willy Steine, 3. Joao Leitao

Damer 65+: 1.Bodil Borgen (t.h.)

2. Elisabeth Thorsen (t.v.)
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orespørselen om dette besøket 

kom fra Gjert Gjertsen. Gjennom

15 år har han brukt kreftene sine

på  å hjelpe til å trene folk med funk-

sjonshemming og andre utfordringer

– ved hjelp av nettopp golf. Golf Grønn
Glede har en meget aktiv avdeling med

10-12 deltakere på Bryne, i Jæren

Golfklubb. Og da Gjert kontaktet SGK-

 administrasjonen for å høre om en

gruppe kunne komme og oppleve vår

bane, var resultatet klart: 24. mai sto

golfbilene klare da han ankom med

spillere og assistenter. Meteorologene

hadde først truet med en avskrekkende

lekk himmel, men

modifiserte det til nærmere yslik at

turen kunne gjennomføres. Og om ikke

det var solskinn, så både lyste og varmet

golfgleden.

-Oppleve mestring og
utvikle oss
Noen av disse rekruttene fikk høre om

opplegget gjennom Elisabeth Olsen

som er engasjert i Friskliv, som er et

samarbeid mellom kommunene Time,

Hå, Gjesdal og Klepp, for folk som er

hjemme på dagtid. Javisst hørtes det

umiddelbart ut som litt sprøtt, men du

store verden hvor kjekt det er å prøve

noe nytt, i frisk luft, kunne prestere og

oppleve mestring og utvikle oss, sier de

alle. –Dette er en veldig god og inklude-

rende gjeng!

Inger fortalte at fra først av brukte hun

en spesialbil (paramobil) som de kunne

spenne henne fast i. Det fungerte så bra

at hun bestemte at hun gjerne ville fort-

sette. Nå er hun begynt å stå selv mens

hun slår. –Og jeg kunne ikke ha med

spesialbilen hit, så dette er å krysse en

terskel!

Deltakerne snakket villig om sine erfa-

ringer, fra Veien til Golf-kurs og for noen

allerede etablering av handicap. Ikke

bare ble de støttet av sine hjelpere:

denne avdelingen av Golf Grønn Glede

er en fortreffelig illustrasjon på hvor

smittsom golfglede er, i og med at alle

assistentene er like tent og ivrige.

Anniken Thorkildsen, Ingers personlige

assistent, begynte å spille nå i januar:

-Elisabeth fikk pusha meg også, og jeg

har vært med på Veien til Golf.

Smittsom golfglede gjør
også andre ting lysere

Jeg var på tur med turistforeningen hvor en turleder, Elisabeth, spurte om jeg ville

prøve "Golf Grønn Glede". Først trodde jeg at forslaget hennes var en spøk, så jeg var

fullstendig overgitt da jeg skjønte hvor kjekt det var, forteller Inger Stokkeland som er rammet

av cerebral parese. Ikke bare har Inger så  stor glede av golfen, men hun merker også klar

fysisk bedring. Villy fra Klepp nikker: -Golf er så gøy at andre ting også blir lysere!

Anniken Thorkildsen og Inger Stokkeland er klare til en kjekk stund på banen.

Gjert Gjertsen - primus motor i Grønn Glede.

AV NINA TJOMSLAND (TEKST) OG ELLEN JEPSON (FOTO)
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Villy, en opprinnelige trønder, kom inn via

Gjert. Han hadde prøvd litt golf før og visste

ikke at det var så gøy. -Gjert er flink til

overtale.

-Har brukt golfen til å komme meg
For Gjert Gjertsen er fremgang og glede til de

grader selv-levd liv. Da han langsomt kom til

bevissthet igjen etter et alvorlig hjerneslag i

1983 i USA, var han uten taleevne og helt lam.

Etter en måned, da en sykesøster spurte hva

han ville savne mest, svarte han smaken av

mat og det å spille golf.

I dag kan ingen se noe ugreit med kropp og

bevegelser: -Jeg har brukt golfen aktivt til å

komme meg, sier Gjert.

-Har det vært vanskelig å finne støtte til dette

arbeidet ditt? -Nei, jeg får den støtten jeg

trenger. Kommunene er med, og blant spon-

sorene er både banker og bedrifter som Nor-

Dan og Coop. Nå har jeg dessuten et svært

interessant prosjekt, et samarbeid med

Lundheim folkehøgskole, for funksjons-

hemmedede, på Moi.

- Det trigger meg å se hvordan mulighetene

åpner seg gjennom golf. Det gjør jo for

eksempel ingen ting om folk ramler ute på

banen. Spillet er ideellt, gir store muligheter

til bedring og en opplevelse av mestring, også

for folk med psykiske utfordringer.

-Aldri sett sure mennesker
på en golfbane
-Dessuten er golfmiljøene så fine: - folk er så

positive, her er bare smil –jeg tror aldri jeg

har truffet sure mennesker på en golfbane!

Vår egen daglige leder Frode Vassbø var på

pletten for å ønske dem alle velkommen og

riktig god tur. Han gleder seg over at det er

mulig å ta imot denne gruppen og tilrette-

legge for den, selv med en så tett sesong.

–Mens disse spillerne har et hjem i klubben

på Bryne, engasjerer vi oss i Golf som Terapi, 
et opplegg med fokus på personer med 
psykiske lidelser og utfordringer med rus, 
forteller han.

Golf Grønn Glede er et tilrettelagt golftilbud hvor
målet er å gi deltakerne mulighet til å være aktive
etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig
som det sosiale aspektet ivaretas.

Villy Verstad og Gjert Gjertsen

Stian Bergene, Trygve Omland og Sven Eirik Lindberg

Verene Omland og Inger Ausdal

Golf som terapi ble
etablert i 2004 og
har som formål å gi
personer med psykiske
lidelser, herunder også rusmisbrukere,
et tilbud som kan føre til en sunnere
livsstil og bedre hverdag.
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e to trenerne arbeider med en 

hel bukett av juniorgrupper. Are

trener Elite Junior hver mandag

i to timer, Yngre Runner-up halvannen

time hver tirsdag og torsdag, og Junior

G1 i halvannen time før det. Aksel har

hånd om Junior G2 en time hver tirsdag

og torsdag, en  rekruttgruppe jenter

mandag og torsdag i en time, og det

samme med en rekruttgruppe gutter,

i tillegg til nybegynnerne i VTG-

gruppen. Til sammen deltar 75 juniorer

i disse gruppene, og Ares grupper har

fysisk trening på Wang treningssenter

i tillegg.

Pluss at, som vi vet, er miljøet så kjekt

at svært mange også ender med å trene

på egen hånd i tillegg. Ofte og mye.

Liker å gjøre det enklest
mulig
-Alle har muligheter til å bli skikkelig

gode, mener Aksel. -Jeg kommer med

innspill og tips som jeg vet kommer til

å hjelpe, og så er det opp til hver enkelt

hvor mye tid de har lyst til å bruke på

golf. For at de skal kunne lære enklest

mulig gir jeg som regel et par forskjel-

lige tips, som da går innenfor samme

idé om en sving. Jeg liker å gjøre det

enklest mulig for dem, med å prøve å

finne en forklaring på endringen i

svingen som de forstår best.

-Jeg har alltid syntes at klubben gjør en

veldig god jobb med å støtte junior-

satsingen, sier Aksel.

623

Mål: å rekruttere

50 nye juniorer hvert år
Uansett ruskevær går treningen for fullt på rangen en sen torsdagsettermiddag. Mens Are Friestad

ser ut til å følge hver muskel gjennom svingen til de unge i Junior Gruppe1, og gjerne tar i bruk mobilvideoen
for å klargjøre, er Aksel Olsen i gang med nybegynnerne i junior-VTG: -Gå litt lenger fra ballen, du - ja, slik, flott!

-Det viktigste for de minste er nok å få inn mest mulig enkle og greie øvelser, med litt lek på slutten.
Jeg ønsker jo at det skal være gøy med golf og ikke bare drilling, sier han.

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

- Viktig med et godt grep! Trener Aksel Olsen viser og instruerer mens 7-årige Oskar lytter oppmerksomt.



-Alt ligger til rette for at juniorene skal

bli så gode som de ønsker selv, og med

renoveringen på gamle åtten får de

enda bedre treningsmuligheter!

Aksel begynte da han var
fire-fem
Dette er levd liv. Aksel var fire-fem da

han begynte med golf, begynte å trene

mye da han var seks, og fikk handicap

da han var ni - som den gang var alders-

grensen for å ta grønt kort og etablere

handicap.

-Jeg var heldig med at golfmiljøet var

stort, slik at det alltid var noen å spille

med da jeg vokste opp. Vi trengte

nesten aldri planlegge når vi skulle

spille, vi kunne bare gå til klubben så

var det alltid noen der, forteller han.

Hans første seier var Jr Svingen, en

SGK-turnering som ble holdt nesten

hver fredag.

Som junior var han aldri den aller beste,

men uansett fikk han raskt lyst til å gå

på golf-collelge og bli proffspiller. Og

det var i college-tiden at han begynte

å spille sin beste golf. -College er nok

den beste måten å ta steget fra junior-

golf til amatørgolf, fordi studentene får

spille på ekstremt gode og krevende

baner mot de beste amatørene i verden,

og samtidig får en utdannelse. -Nå

spiller jeg ikke profesjonelt lenger, så

mitt fokus er som trener, forteller han.

Strategien er klar
Når klubbens spillere gjør det oppsikts-

vekkende godt, kan vi trekke historien

helt tilbake til 1970-årene. Nå er

strategien klar:

SGK skal være blant de ledende i

landet i utvikling av golfspillere, også

ut fra at forbilder og rollemodeller

fremmer vennskap, glød og spiller-

utvikling. Miljøet skal være positivt

og inkluderende både i bredde og

topp, og oppnå gode sportslige resul-

tater Målet er å rekruttere 50 nye

juniorer i året, og de får da oppleve

gode treningsopplegg, god organi-

sering  av juniorarbeidet, god

økonomi, og god kommunikasjon

både internt og eksternt.

Og alt dette begynner altså med at golf

skal være gøy, og ikke bare drilling!
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Stavanger Golfklubb
har en lang historie
med flinke juniorer

AV ELLEN JEPSON (TEST & JONAS HAR FRIESTAD (FOTO)

Vi spoler tilbake 15 år - til 2007.
Da vant SGKs juniorlag NM på
Losby GK etter å ha slått Bærums
lag med 11 slag. De som var med
på laget var (fra v.) Sondre E. Ronold,
Ole B. Ramsnes, Joakim Knag - og
de to staute karene helt til høyre er
Aksel Olsen og Are Friestad. De er i
dag en del av klubbens trenerstab.

Også Ole B. Ramsnes har jobbet som
trener i klubben. Han ble dessuten
klubbmester for tredje år på rad i
år, mens Sondre kom på 5. plass.
De er alle fire bevis på at den åre-
lange og målrettede juniorsatsingen
i klubben for dem har vært spring-
brett til både utdanning og jobb.

Ella Ingebretsen finpusser svingen under 
taket på rangen. Hun er i trener Are 
Friestads Elite-gruppe.

Trener Aksel Olsen tror at alle har mulig-
heter til bli skikkelig goe.
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olitiet arrangerer norsk 
mesterskap hvert år, mens det
nordiske går hvert fjerde år.

Det forrige var i 2017, så denne gan-
gen var det et år forskjøvet på grunn
av pandemien. Hvert land kan stille
med seks kvinner og seks menn. Det
har vært vanskelig å finne seks damer,
men faktisk hadde damene rekord-
deltakelse denne gangen - og så vant
norske June Bolme dameklassen.
En annen strålende innsats gjorde
 “vår egen” Fredrik Soltvedt, som ble

nummer tre av herrene. Fredrik var fra
barnsben aktivt med i SGK-junior-
miljøet og siden som medlem til han
i voksen alder flyttet til Østlandet ifm.
jobb og utdannelse i politiet. Nå har
han Hauger som sin hjemmeklubb.

Felles for mange av deltakerne er at
de utmerker seg med svært lave
handicap. Selv har Morten Vestbø for
tiden 5,7. Han ble overtalt av venner
til å spille sin første runde i Kristian-
sand, i 1994, og han har siden det
vært medlem i SGK.

-Banemannskapene gjorde en fantastisk jobb, og spillerne fra hele Norden
- blant dem seks-syv med plusshandicap - var strålende fornøyd, forteller

Morten Vestbø. Som medlem av SGK og grenleder i Norges Politiidrettsforbund
hadde han ansvaret for politiets nordiske mesterskap, som ble

spilt 6. og 7. september Stavanger Golfklubbs bane.
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Nordisk politi: “strålende bane
- og imponerende Jan Roger”

AV NINA TJOMSLAND (TEKST)

Strålende fornøyde politi-golfere med lag fra Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland samlet på vår bane. Det norske laget med sine
representanter i hvitt (midt på bildet). Norge havnet på 3. plass etter Sverige og Damark, etterfulg av Island og Finland.

Morten Vestbø (t.v.) og Arne Sindre Gilje, leder av
Rogaland Politiidrettslag.
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Morten fikk grønt lys: hvis han ville
stå for arrangementet her, på en så
flott bane og med hele logistikken på
plass, skulle altså årets nordiske gå i
Stavanger. På en tirsdag og en ons-
dag, med innspillingsdag mandag.

Hvorfor politiidrett og
Nordisk golfmesterskap?
-Politiet kan til tider være et belasten-
de og krevende yrke, sier Morten. Vi
må ha fokus på god ivaretakelse,
spesielt etter en kritisk hendelse.

Uavhengig av yrke og stilling, er det
viktig å ha en annen arena. Dette gir
bedre arbeidsfokus og har ikke minst
en stor helseverdi. Derfor er politi-
idretten vår arena. Der vi kan møtes
på tvers, flytte fokus og ha en sosial
ramme utenfor arbeidet.

-

Et spesielt trekk ved slike samlinger
er at i Norden bryr vi oss om mennes-
ker på samme måte. Det ligger i sosial-
demokratiet, sier Morten.

-Bedriftsidrett skal jo være gøy, men
det er riktig å bringe alvoret inn, sette
livet i perspektiv.

Vi heier på slike historier
-Derfor satte deltakerne ekstra pris
på fortellingen til SGK-greenkeeper
Jan Roger Nordnes, under banketten.
Jan Roger har vært rusmisbruker og
kriminell, og imponerte forsamlingen
stort da han åpnet skuffen og fortalte
om fortiden sin. -Jeg har selv jobbet
med gjengangere, og vet hvor krev-
ende det er å komme ut av det. Etter
mange års slit og motgang klarte han
ved hjelp av Golf som Terapi-opplegget
å flytte fra skråplanet over i et gavnlig

og meningsfylt liv: å trives og yte så
godt i banemannskapet at han ble
sendt til greenkeeper-utdannelse i
Skottland, var den eneste i kullet som
fikk tilbud om fast jobb i St. Andrews,
og nå er et høykvalifisert og skattet
medlem av banemannskapet.

-Og Jan Roger har humoren på plass.
Til gutta på hotellet sa han at dette
var første gang han hadde sittet foran
i en politibil!

-Vi i politiet heier på slike historier. Da
jeg snakket med ham i forkant, ville
jeg ikke legge press på ham for å gjøre
dette, men han ønsket å trigge seg
selv, sier han er nødt til å komme ut
av komfortsonen sin innimellom.
Og nå er han en flink ambassadør for
hele Golf som Terapi - som denne
gangen fikk gehør hos kremen av
nordiske politigolfere.

Fredrik Soltvedt
slår ut på sytten.

Vinner av dameklassen, June Bolme og nr. 3 i herreklassen, Fredrik Soltvedt. Fredrik har
begge foreldrene, Bente og Øyvind, solid plantet i golfklubben, og tar ofte en runde med
dem på sin gamle hjemmebane når han er på disse kanter.

Tim Brookes hadde den viktige jobben som
starter, og siden politiet var ute på banen var
det han som måtte passe på vinnerpokalen.

FOTO ELLEN JEPSON

FO
TO

 E
LL

EN
 J

EP
SO

N



27

- en bogey er kanskje ikke
det verste her i livet…
Ukens møte med banemannskap og administrasjon bød denne

tirsdagen på en overraskelse. Her sto plutselig politi i uniform på møterommet.

Heldigvis skulle ingen arresteres, men noen skulle takkes.

Politimannen var SGK-medlem Morten
Vestbø som på vegne av Nordisk Politi-
mesterskap i golf ville takke Jan Roger
Nordnes, som til daglig er greenkeeper i
SGK. På banketten som markerte avslut-
ningen på mesterskapet, sto Jan Roger
modig foran en stor og meget lydhør
politiforsamling og fortalte om sin fortid
på skråplanet - og om hvordan Golf som
Terapi og folka i golfklubben ble redningen.
Nå skulle Jan Roger få en minneverdig tale
og takk for dette bidraget.

Jan Roger Nordnes flankert av Morten Vestbø - i politiembeds medfør
- og daglig leder Frode Vassbø som sammen med Golf som Terapi,
banemannskap og andre aktører har bidratt til å gi Jan Roger
et godt liv.

AV ELLEN JEPSON (FOTO & SAMMENDRAG)
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Stunden på møterommet ble minneverdig
- og sterkt. Det var sikkert flere enn foto-
grafen som kjente en tåre i øyekroken da
Morten Vestbø i sin tale berørte noen
vesentlige og triste sider av det å være
rusavhengig og måtte leve livet på
skyggesiden.  Han utdypet:

- Et liv i kriminalitet er en brutal og tung
tilværelse preget av narkotikarus, lov-
brudd og et evig jag etter "raske penger",
oftest i en mørk og brutal underverden
som få forstår noe av. Det er mange som
forsøker å komme ut av rusen, ut av det
kriminelle miljøet, men det er få som
lykkes.

– Og Morten fortsetter: -Du, Jan Roger
har klart det. Etter flere ti-år i elendighet.
Det står det stor respekt av.

-Politiet er imponert over det som du har
klart. Du har fått en god jobb og har flotte
medarbeidere rundt deg. Du er rusfri, og
har en trygg havn i Stavanger golfklubb.
Vi er alle sammen imponert over det som
du har klart. Takk for at du delte historien
din til politiets deltagere under Nordisk
politimesterskap.

Og til slutt litt perspektiv:

-Og når vi hører din historie,
er en bogey kanskje ikke det
verste her i livet…”

Nei, ikke FANGEnummer...

...men MEDLEMSnummer!

Jan Roger fikk i forbindelse med talen overrakt et gavekort og et eget politi-krus med med et nummer på. Jan Roger var litt
spent på om det kunne være fangenummeret hans, men Morten forsikret om at det nå er byttet ut - med medlemsnummeret.

Tale om vanskelige liv

- En liten tur ned på greenen der Jan Roger får vist
putteferdighetene sine. Han har klart å komme
ned på imponerende 16 i handicap, men så var han
også helt hekta på golf fra det aller første slaget
for over fem år siden og spiller så ofte han kan.
Og som sikkert eneste greenkeeper i Norge (og
kanskje hele verden?) har han nå altså sitt eget
politikrus med medlemsnummeret på.
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Stavanger Golfklubb var sterkt representert med NM-bronse-
vinner Mats Ege på herrelaget og nybakt norgesmester Vilde Marie
Nystrøm på damelaget da VM AMATØR GOLF ble spilt på Le Golf
National og Golf de Saint-Nom-La-Breteche, Paris 24. aug–3. sept.

Historisk 4. plass i VM
med Mats Ege på laget

ALL GRUNN TIL Å
VÆRE FORNØYD:
Damelaget, som be-
sto av Silje Torvund
Ohma (Fana GK),
Vilde Marie Nystrøm
(SGK) og Mia Sand-
torv Lussand (Fana
GK) gjorde et stort
rykk oppover på
rankinglisten med
flott 16. plass (av
i alt 56 landslag).
De var før turneringen
ranket som nr. 29, så
et hopp på 13 plasser
er imponerende.

I herreklassen stilte hele 71 landslag til start, og da er det intet mindre enn en sensasjon at Norges lag
etter 4. dag var å finne så høyt oppe på resultatlisten. De ble kun slått av Italia, Sverige og USA. Norges
lag besto av Mats Ege, Stavanger GK og Herman Wibe Sekne og Michael Mjaaseth, begge Oslo GK. Alle tre
er college-golfere. Jevnt og stabilt spill viste seg å gi uttelling og førte nordmennene forbi de store golf-
nasjonene Spania, Frankrike og Japan. Neste år går VM i Dubai, og det skal bli virkelig spennende å se om
den oppsiktsvekkende fremgangen fortsetter.

AV ELLEN JEPSON (TEKST) OG NGF (BILDER)
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DUGNAD BANEN
STENGT

Fra venstre:  Michael Oram, Pål Christophersen, Dagfinn Klovning, Per H. Ersfjord, Øyvind Soltvedt, Tor Lorentzen Styr, Helge 

Reindal, Bjørn, W. Willumsen, Øystein Gripsgård, Jostein Kaada, Kjell Willy Steine, Terje Haukelid, Bernt Malmo og Jostein  Husebø.

FOTOS: Frode Vassbø

30. august ble banen stengt for alt spill. Rustet med bøtter og sand inntok en flott
dugnadsgjeng fairwayene og fylte i med sand hvert eneste av de tusenvis av divots 

som vi spillere har etterlatt oss. I mens jobbet banemannskapet på greenene og rundt 
omkring, og disse nødvendige arbeidene  hadde ikke vært mulig å utføre så

raskt og effektivt uten at banen ble stengt.

TUSEN TAKK FOR VEL UTFØRT ARBEID!
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Nytt liv til greenene BANEN
STENGT

Med stengt bane på denne fine soldagen i slutten av august kunne bane-
mannskapet konsentrere seg om de mest presserende arbeidsoppgavene. Nå var det
tur for greenene - isåing av gressfrø, deretter sanding og til slutt rulling. Dette arbeidet
forutsetter tørre greener og fint vær. Det er viktig at de bittesmå frøene som skal bli til
nytt gress og revitalisere greenene ikke blir utsatt for fuktighet mens isåingen og sand-
ingen pågår. Da kan det lett bli gjørme som kan kludre det til for effektiv gressvekst.

Slik fungerer direktesåmaskinen
V-formede skåler lager et skarpt kutt direkte
ned i greenen. Så slippes en presist tilpasset
mengde frø fra frøbeholderen ned i bunnen
av kuttet - i samme operasjon. Kuttedybden
kan justeres fra 0–2,5 cm. Dette er en
isåingsmetode som det er lang erfaring med
fungerer meget bra på ulike typer sports-
arenaer, i parker og innen landbruk.

Denne unike direktesåmaskinen - som hektes bak på traktoren -  plasserer gressfrøene med stor
presisjon direkte ned i V-kuttene den lager. (SGK eier denne såmaskinen sammen med Sola GK.)

Nå får greenen tilført et tynt lag sand.

Siste operasjon for dagen - de isådde greene med sandlaget blir tromlet slik at sanden trykkes
ned og over frøene. Det gir gode vilkår for spiring av nytt gress og vitale og sunne greener.

Alf Inge viser frem de ørsmå frøene som ligger i beholderen.

Kuttene som frøene blir plasser i er nesten ikke synlige
og skader ikke gressflaten.

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

et første skjedde en fuktig dag.

Utslaget gikk smertefritt, en 

høy ballbane med passe lengde.

Da vi ikke fant ballen, lurte vi på om

den var plugget. I en tegneserie hadde

jeg sett at en spiller tilfeldigvis kikket i

hullet - og der lå ballen. Det gjorde min

også, og gleden var litt sjokkartet da det

gikk opp for meg hva som var skjedd,

minnes hun. -Den gangen var Braathen

sponsor for HIO på banen vår. Premien

var flybilletter tur-retur innenlands

pluss en lekker genser med logoen

deres. Siden de tydeligvis ikke var vant

til å dele ut golfgensere til damer, hadde

de bare store størrelser. Jeg har den ennå.

I tillegg hadde mannen min, Svein

Knutsen, forsikret meg mot HIO da jeg

så smått begynte å spille i 1965, så nå

fikk jeg da også rundt 4000 kroner til

champagne eller bespise medspillerne.

Medspillerne hylte
Neste gang var to år senere, på hull 3 i

en damekonkurranse. Medspillerne var

meget habile, Sigrun Øverland og

Rigmor Hamre. Utslagsstedet var der

hvor herrene står nå, og greenen lå til

venstre for veien nede på flaten. Utsla-

get mitt, med 3-er wood, gikk rett i hullet,

og damene hylte. Riktignok gikk spillet

mitt litt i stå etterpå - men Color Line

sponset den gangen med to Kielbilletter.

Så tok det 11 år før mitt tredje HIO, som

faktisk skjedde på min 67-års fødsels-

dag under en seniorkonkurranse. Vår

flight slo ut på hull 5, og hørte plutselig

et brøl fra flighten som ventet på hull 6

- de hadde sett ballen min gå i hullet.

Da hadde jeg avsluttet forsikringen

fordi jeg regnet med at etter to HIO ville

det aldri skje igjen. Premien sørget jeg

selv for: siden dette ga mersmak på mer

golfspill og jeg var blitt pensjonist,

investerte jeg i en elektrisk tralle.

-Nesten litt flaut
Mitt fjerde HIO inntraff nå i sommer

på hull 3. Siden utslaget mitt med wood

5 så ut til å nå greit fram, snudde jeg meg

for å gå til bag-en. Da ropte medspiller

Marian Sævereid: «Tove, se, se, den går

i hullet!» Gleden var jo absolutt, men

det var rart å føle på en liten bismak.

For en helt vanlig middels golfspillerske

var dette nesten litt flaut, når min ekte-

mann Svein Knutsen som var elite-

spiller gjennom mange år, bare hadde

et eneste HIO.

Toves konklusjon er klar: -Vi trenger

den rette køllen til slaget - og gruelig

mye FLAKS!

Fire HIO: -Vi trenger riktig
kølle - og gruelig mye flaks!

Hullene 10 og 17 har Tove Synnøve Hognestad ennå til gode på listen
over holes-in-one. Men på 3 gikk utslaget rett i koppen både en gang i år 2000

og så igjen nå i sommer, og på hull 5 inntraff hennes aller første hole-in-one
i 1998 og det andre i 2011. Hver gang opplevde hun, naturlig nok,

det hun nå karakteriserer som morsomme reaksjoner.

Svein Knutsen, Toves
ektemann, var en meget
talentfull golfspiller.
Han vant NM i 1971 og
var med i gull NM-lag
i 1979, 1981 og 1983.
Han var også klubbens
styreleder fra 1987–88.
Svein døde i 1989.

1998 2000 2011 2022

Ut ifra den enkle grafen på bildet, der den hvite streken er et år og rød sirkel er HIO, inviteres dere til 
å forutsi når det neste gang skal klaffe for Tove - om to, ti eller tyve år? Sikkert et eller annet system...
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I anledning NGA/GAF Mesterskap på Utsikten Golfpark 13. september sponset klubben

våre fire konkurrerende greenkeepere med matchende skjorter, trøyer og jakker. Det var det

ingen av de andre ca. 80 deltakerne fra over 30 golfklubber som hadde. Bilen de fikk låne,

i stil med garderoben, var en flott 9-seters Toyota Proace - sponset av Toyota Sørvest.

Og de kom hjem med en mesterskapsvinner - Norbert Michalowski.

et er viktig at våre spillere viser
et “felles ansikt” utad når de er
ute og konkurrerer, og både

juniorer og elite har alltid like klær med
logo når de er med i større turneringer.
Kim Sem-Henriksen i administrasjonen
sørget for at også de fire som skulle til
Kvinesdal fikk med seg fint tøy i reise-
bagen. Om klærne gjorde utslaget skal
være usagt, men det ble i alle fall full
klaff for Norbert Michalowski som vant
sin klasse - og Mattew Pinfold kom på
tredje i sin klasse. Jan Roger Nordnes og
Edmund Hortman havnet litt lenger ned
på listen i samme klasse som Norbert.

Godt miljø og golf stimulerer
Banemannskapet opplever at de har en
kjekk arbeidsplass, preget av god dialog
med ledelse og administrasjon. Trivselen
forsterkes med at de også spiller golf
sammen. Faktisk er nesten samtlige av

banemannskapet involvert med golf,
mer eller mindre regelmessig og på litt
varierende nivå. Maskinansvarlig Jone
Egeli har opp gjennom årene prestert
veldig bra, spilt “fast” i torsdagsmedal
og vunnet en mengde turneringer. -Han
har vært min coach, sier Norbert, som
begynte å spille golf i SGK for 7 år siden.
I år har har det virkelig løsnet med spillet,
og han leder foreløpig både Medal sam-
menlagt, Eclectic og Order of Merit. Og
nå altså seier i NGA/GAF Mesterskap.

SGK - klubb med godt rykte
Mesterskapet ble spilt med en 18-hulls-
runde på Utsikten Golfpark og så middag
og overnatting på Utsikten hotell.

 -Var det kjekt?

-Det som er kjekt og som vi legger merke
til når vi er ute, sier Jan Roger, -er at det
er mange av de andre klubbene som
kjenner til Stavanger Golfklubb. Den har
et godt rykte. Banemester Frode nikker.
-Sikkert fordi vi har hatt mange store
turneringer, og så har vi en veldig fin
bane – og så hevder våre spillere seg
ofte helt i toppen .

NGA /GAF Mesterskap arrangeres
årlig. -Tidligere var det også et nordisk
mesterskap, men det er visstnok slutt,
forteller Frode, som er synlig stolt over
innsatsen til SGK-banegutta.
Og vi gratulerer!

Våre spillere  i Kvinesdal; (fra v.) Edmund Hortman, Jan Roger Nordnes, Mattew Pinfold (3. plass) og MESTEREN Norbert Michalowski.

-Eneste med like klær!

AV ELLEN JEPSON (TEKST)

NGA står for Norwegian Greenkeepers Association og GAF for Golf Management Norge.

Utsikten Golfpark
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Tusen takk, SR-bank

Sperringene rundt det enda uferdige treningsområdet (pr. 7. juni) må vi bare respektere, men vi kliner oss tett opp til for å få med så mye som
mulig av bakgrunnen med på bildet. Grete Wennesten fra SR-bank står for den symbolske overrekkelsen, og Frode takker på vegne av klubben.
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-Nå er SR-bank her, kan du komme? En opprømt og glad daglig leder Frode Vassbø

er på tråden, og amatørfotografen kommer ilende for å forevige dette kjekke øyeblikket

når klubben får overrakt den svimlende sum av en halv million kroner fra

Sparebankstiftelsen SR-bank. -For en gave! Tusen, tusen takk SR-bank!

Kr 500 000

Sparebankstiftelsen begrunner tildelelsen slik:
Stavanger Golfklubb er landets nest eldste 18-hulls golfbane med nydelig beliggenhet like ved Store Stokkavatn.

Klubben søkte Sparebankstiftelsen SR-Bank om midler til å lage et nytt stort treningsområde for medlemmene, samt
lyssetting på området slik at det kan brukes året rundt. De fikk innvilget totalt kr 500.000,- til dette formålet, og det nye

treningsområdet ser imponerende ut. Det kommer garantert til å være til nytte for medlemmer i alle aldre. Jeg er heldig og
stolt over å få jobbe i SpareBank 1 SR-Bank som kan være med å dele ut overskudd til foreninger og lag i lokalområdet.

Vedtaket:

Styret i Sparebankstiftelsen SR-Bank har besluttet å tildele kr 500.000 i pengegave til
Stavanger Golfklubb for lyssetting og bygging av kunstgress på nytt treningsområde (gamle 8). Dette er

veldig gledelig, og et viktig bidrag i forbindelse med byggingen av det som vil bli Norges beste treningsområde.

Grete Wennersten



 GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB

Juniorene Helge Olai Laugtug Jacobsen og Henrik Kleivenes fikk i høst lov til å teste det nye treningsområdet

som åpner på vårparten 2023.

UTFORMING GOLFENTUSIASTEN  / ALLE BILLEDTEKSTER

V/ ELLEN JEPSON

Vi har mye å glede oss til!

Årets sesong har bydd på en lang rekke fine dager

og svært mange har benyttet muligheten til å spille golf 

på en av landets fineste og mest velholdte baner.

Vi har også kunnet glede oss over små og store forbedringer 
på banen, spesielt de nyrenoverte bunkrene.

Og neste år blir det åpning av det nye treningsområdet.

Mye mer om treningsområdet i vårutgaven 2023.
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