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- Møje så skjer!
Det har vært ekstra travle tider for banemannskapet med Frode Jørmeland

i spissen det siste halvåret. Nytt treningsområde under etablering og renovering av
samtlige bunkers har krevd store ressurser og alt tilgjengelig banemannskap. Takket være

framifrå teamarbeid og fantastisk stå-på-vilje fra mannskap og administrasjon kan vi
allerede nå nyte fruktene av det harde arbeidet - mye bedre bunkre! Og i høst åpner

det nye treningsanlegget! Les om dette og mye mer i vårnummeret!
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rbeidsplassen til banemann-

skapene er på greener, fairwayer,

i bunkere, tee-bokser og i røffen.

Kort sagt på alle steder golfere ferdes.

Og mannskapene er der for å legge for-

holdene til rette for at golferne skal

trives best  mulig på banen. Men jobben

har en stor ulempe: de kan ikke arbeide

kontinuerlig med oppgaven til de er

ferdige. Det kommer stadig nye flighter

som skal passere, og mannskapene blir

ofte avbrutt i arbeidet.

Når de føler seg som
målskiver
Stort sett går dette bra, men noen

ganger skjærer det seg. Det er ikke få

ganger i løpet av en sesong at bane-

mannskapene føler seg som målskiver

for flyvende golfballer. Og de lurer selv-

sagt på hva golfspillere tenker på når

de slår ut mot dem, samtidig som de

kjenner på usikkerheten og ubehaget

ved å kunne bli truffet. En golfball kan

gjøre alvorlige skader. Én kreativ løsning

på denne utfordringen kunne være å

utstyre banemannskapene med hjelm

og skuddsikker vest. Men la det være

sagt med en gang: det kommer ikke på

tale. Banemannskapene ønsker en

sikrere arbeidsplass og ber spillere

forsikre seg om at ingen slår baller mot

dem. Det gjelder hele banen, men

spesielt par 3-hullene, og hull 10 i

særdeleshet.

En dag på golfbanen
– slik banemannskapene opplever det

I Golfentusiasten ser vi oftest livet i klubben fra perspektivet til spillerne
og medlemmene. Hvordan legger klubben til rette for at oppholdet på golfbanen

skal bli en best mulig opplevelse og en vitamininnsprøyting i hverdagen?
Her snur vi det: hvordan opplever banemannskapene oss spillere? Og hva kan

golfspillerne gjøre for å legge forholdene best til rette for dem?

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

Fullt belegg på banen fører ofte til arbeidsavbrudd og også en del venting for banemannskapet Her skal greenen få tilført gjødsel.
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Slå aldri før klarsignal!
Et vanlig scenario er at en flight står og 
venter på at banemannsakapet som 
jobber på banen foran dem, skal opp-

dage at de kommer. Det kan ta litt tid 
før spillerne blir observert: de mister 
tålmodigheten og slår ut før de får klar-

signal. Dette skal aldri skje. Spillerne 
skal ta det med ro og vente på signal 
om at det er OK å spille. Husk at den 
som jobber foran deg, er fullstendig klar 
over at du kommer. Det tar bare litt tid.

De som mangler den påkrevde roen,

burde kanskje gjøre noe annet den

dagen enn å spille golf. Utålmodighet

gagner ikke golfspillet.

En del av kommunikasjonen mellom

banemannskapene og spillerne skjer

ved hjelp av skilt som sier hva spillerne

kan gjøre og ikke kan gjøre. Av og til kan

en stille spørsmålstegn ved leseferdig-

hetene til spillerne. Når banen er stengt

ved frost, så er den stengt. Ferdig med

det. Ingenting å diskutere.

«Ingen prøvesving på tee» er
alvor
Har du forresten sett det lille skiltet på

tee 1 som sier: Ingen prøvesving på

tee? Det gjelder hele banen. Det er ikke

få spillere som har glemt dette allerede

på tee 2. Skal du ta en prøvesving, så

gjør det i kanten på tee-boksen, slik at

du ikke utsetter tee-stedet for ytterligere

skader.

Og når vi først er innom tee-steder. Noen

spillere er uenige i hvordan utslags-

merkene er satt opp. Det er helt greit,

men for all del: ikke flytt disse slik det

passer deg og ditt spill. Vi kan ikke ha

et system der spillerne endrer utform-

ingen av banen etter eget forgodt-

befinnende. Det skulle tatt seg ut hvis

spilleren kunne flytte hullet nærmere

ballen! Er du uenig i hvor utslagsmer-

kene skal stå, kan du ta dette opp på en

saklig måte med banemannskapene,

banekomiteen eller administrasjonen.

Banemannskapene får i løpet av seson-

gen mange tilbakemeldinger på jobben

de gjør. For det aller meste er disse

positive og bidrar til å gjøre dagen ekstra

hyggelig. For begge parter. Dette gjelder

selv om man er saklig uenige.

REGEL NR 1:
Vent på klarsignal

Her er greenkeeper Jan
Roger Nordnes i ferd med
å gjødsle rundt greenen
der maskinene ikke så lett
kommer til, men snart
kommer  det en ny flight
som skal slå ut fra
teestedet.

Disse
skal ikke
flyttes

Disse
skal ikke
flyttes
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Ikke alle utviser folkeskikk!
Men det hender at mannskapene blir

overhøvlet med svært usaklige tilbake-

meldinger. Det er greit å være frustrert,

forbannet og opprørt, men ikke la det

gå utover dem som jobber kontinu-

erlig for at du skal få en god dag på

golfbanen. Det er urettferdig og bryter

med alle regler for god folkeskikk og

god golfetikette.

Mye av arbeidet som banemannskap-

ene gjør, forringer på kort sikt kvaliteten

på banen. Det gjelder sanding, dressing,

lufting, skjæring og så videre. Husk at

det er ikke banemannskapenes skyld om

du spiller dårlig like etter at slikt arbeid

er utført. De gjør dette for deg og for at

banen skal bli enda bedre på sikt. Hvis

du misliker det og ikke kan styre tempe-

ramentet ditt, vent med å spille til en

annen dag når du er mer i balanse og

banen ikke nettopp bearbeidet.

- Vi lytter gjerne til saklig og
konstruktiv kritikk!
- Det er i grunnen underlig at golf som

vi liker så godt, og gjerne kan spille hver

dag, får fram det verste i noen mennes-

ker! - Som ellers i livet forventer vi ikke

kun positiv tilbakemelding, sier bane-

sjef Frode Jørmeland. -Men har du

kommentarer, er både banemannskap,

komiteer, ledelse og styre interessert i

saklig og konstruktiv kritikk.

- Med vekt på saklig og konstruktiv,

legger daglig leder Frode Vassbø til.

For banemannskapene var det fantas-

tisk at banen ble stengt for spill to dager

i fjorårssesongen for dugnad og ekstra

innsats. Dugnadsgjengen gikk mann-

gard over alle fairwayene og fikk lagt

sand og frø i alle divots, mens resten av

mannskapene da kunne konsentrere

seg om arbeidsoppgaver som ellers ikke

kunne bli utført med spillere på banen.

Nødvendig stenging gir bedre
bane
Det er full forståelse for at stenging av

banen betyr en ulempe for spillere. Men

samtidig er det også en stor fordel i

arbeidet med å øke kvaliteten på banen.

Bedre bane enn vi hadde i 2021, har vi

vel aldri hatt. Av den grunn blir det i

2022-sesongen videreført ordningen

med stenging av banen ved ekstra-

ordinært vedlikehold.  Dessuten har

alle mulighet til å ta med seg en pose

sand med frø før de går ut på runden.

Blandingen legges i slag-merkene som

oppstår under spillet.

Klubben er, i likhet med 2021, pålagt av

myndighetene å stenge banen etter

sprøyting. I alt kan dette bli tre stengte

dager i løpet av sesongen.

OPPSUMMERT:
Husk at banemannskapene jobber

for deg. Husk at de hver eneste dag

gjør en innsats for at du skal trives

enda bedre på golfbanen. Og husk

at når de gjør jobben sin, er de på

fairway, i bunker og på greenen –

akkurat der du skal spille! De vet

at du kommer, så gi dem litt tid.

Vi kan ikke miste noen av dem.

De står på, og er blant de aller beste

i jobben sin.

Noen arbeidosppgaver tar lengre tid, f.eks. når hele faiwayen skal skjæres på tvers og traktoren må gå mange ganger frem og tilbake.

Sanding av greenen kan forringe spillet ditt den dagen, men sanden er nødvendig for
å få til en sunn og robust putteflate med god gressvekst og effektiv drenering.
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Tenk om vi snudde på det -

at banemannskapene slurvet ille

med jobbene sine, og kjeftet på

golfspillere de syntes var i veien

for dem? Hva ville da skje, med

trivsel i klubben og selve golf-

gleden?

Nå tar vel langt de fleste av oss

hensyn: vi reparerer nedslags-

merker, raker skikkelig i bunkerne,

legger rivene riktig - og viser

mannskapene at vi setter stor

pris på den flotte jobben de gjør.

At banen blir stadig bedre, selv

etter de to siste sesongenes

rekordstore belastning, er borti-

mot utrolig. Og derfor gjør det

ekstra vondt å høre om hensyns-

løs spilling og grov utskjelling.

Et annet problem er når rasende

- og oppgitte - beboere ved Rag-

veien melder om stygge skader

fra range-baller på ville veier. Alle

kan vi være uheldige. Men det

skal godt gjøres å overhøre en

ball smadre en glassrute. Og det

må være selvfølgelig at spilleren

øyeblikkelig melder fra til admi-

nistrasjonen som da kan ordne

med erstatning og gjøre sitt beste

for å opprettholde et positivt

naboskap.

For plusssidene ved hele klub-

ben vår er bortimot overveldende:

bane, landskap, miljø, rekrutte-

ring, kontaktnett, fellesskap,

frivillig innsats - kort sagt glede,

velvære, sunnhet.

Tenk bare

hvor privi-

legert vi har vært

under pandemien: mens andre

led under avstand og strenge

restriksjoner, kunne vi gå ut i

herlig natur og bruke kroppen i

sosialt lag.

Nå er da tiden inne til å ønske

hverandre en fortsatt rik og

spennende sesong. Hvor vi alle

tar hensyn til hverandre.

Vi håper at denne utgaven av

medlemsbladet vil være til nytte

og glede, og tar alltid mer enn

gjerne imot innspill og ideer.

Kjære leser,

Hjertelig hilsen fra redaksjonen

Nina Tjomsland, Ellen Jepson,

Geir F. Haug og Eldbjørg Sanni

Utenom renovering av bunkrene og arbeidet på det nye treningsområdet har banemannskapet utført en rekke drenerings-
arbeider rundt omkring på banen. Her er Alf Inge og Stan i ferd med å fylle på sand og jevne ut i området ifm. ny drenering og 
nytt vanningsanlegg rundt greenen på hull 13.
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Golfklubben
I DET STORE BILDET

Følg med, følg med! Lnett skal bestemme hvor den nye 132 kV-kraftledningen
fra Ullandhaug til Krossberg skal gå. På tross av omfattende samtaler med SGK har

Lnett fremdeles to luftkabeltraseer på listen over aktuelle alternativ. Disse skal utredes
i forbindelse med utarbeidelsen av konsesjonssøknad til NVE. SGK har sterkt frarådet
luftkabler og har foreslått jordkabel som ikke vil ha samme inngripende konsekvenser
for banen. Først når søknaden er ferdig utarbeidet får vi vite hvilke alternativ Lnett vil
fremme. Både alternativ 10.0 og 11.0  (se illustrasjon) vil ødelegge mye skog og være

visuelt svært skjemmende. - Saken er nå imidlertid satt på vent mens det
utredes et nytt alternativ til foreslått trafostasjon på Krossberg.

I det store bildet inngår også den nye kommunedelplanen som vil ha avgjørende
betydning  for mulighetene for foreslått utvidelse av SGKs spillearealer.
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Kabelen skal føres
til ny trafostasjon
på Krossberg

Jordkabel
Trasé foreslått
av SGK

Store Stokkavatnet
Luftkabel
ikke ønskelig

Jordkabel
Trasé foreslått
av SGK

Luftkabel

Mastepunkt
for luftkabel

Illustrasjonen viser
Lnetts to alternativ
(10.0 og 11.0) for
luftkabel (blå strek)

I tillegg vises ulike
alternative traseer
for jordkabel samt sjø-
kabel i Stokkavatnet

Sjøkabel
SGKs foretrukne alt.

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

Alt.
10.0

Alt.
11.0

Sjøkabel, klart å foretrekke, men svært dyr

Jordkabel, trasé anbfalt av SGK

Jordkabel, trasé frarådes pga. stort inngrep i skog

6



egge disse beslutningene, både
om kabeltrasé og forslag til 
utvidelse av banen, vil ha vidt-

rekkende og langvarig innflytelse for
SGKs anlegg.

Hva luftkabel over golfbanen angår,
vil den ene foreslåtte traseen (merket
10.0) gå ved hull 2, krysse hele hull 3,
og skjære over skogen ved tee 4.
Dette vil bety ødeleggelse av skogen
på hele strekningen.

Alternativ luftkabel (merket 11.0)
kommer inn ved hull 9 og krysser fair-
wayene på hull 18, 15, 13, 12 og 4.
Også denne traseen vil ødelegge mye
skog (se illustrasjon). Plassering av
mastene er vist som blå sirkler. Det
er et understatement å si at dette
kommer ikke til å se pent ut.

SGK har foreslått at det kan legges
jordkabel på samme strekning som
alternativ 11.0 med minimale ødeleg-
gelser av skogen. I tillegg har vi fore-
slått et jordkabelalternativ der kab-
lene kommer inn ved hull 7, følger
fairwayen mot nord og skjærer over
fairway 6 og ut av banen mot Kross-
berg. SGK er i dialog med Lnett om
utviklingen.

Prosjekt satt på vent
Men i øyeblikket er prosjektet med
kraftledning over golfbanen satt på
vent fordi Lnett er blitt bedt om å ut-
vikle et nytt alternativ til den fore-
slåtte trafostasjonen på Krossberg
(Stølaheiå). Og før det gjøres et
valg der, kan ikke prosjektet
kraftlinje fra Ullandhaug
til Krossberg
detaljplanlegges.

Med hensyn til kostnader og  villig-
het fra Lnetts side til å vurdere jord-
kabel er en tilsvarende sak under
utvikling i Klepp. Her sa hele kom-
munestyret nylig ja til at kommunen
skal bruke 1 mill kr på å utrede bruk
av jordkabel i stedet for luftspenn til
den nye kraftlednin-gen Håland –Vagle
i regi av Lnett.

Også for Rennesøy/Finnøy (nå del av
Stavanger kommune) og Randaberg
kommune er disse problemstillingene
aktuelle når kraftledningen skal videre-
føres nordover fra ny trafostasjon.

Så for alle som er interessert i utvik-
lingen, er det bare å følge med i medias
dekning av disse sakene. SGK vil også
holde medlemmene informert
gjennom e-post mm.

Utvidelse av spillearealene
Som kjent har klubben søkt om å få
disponere området rett øst for driving-
rangen pluss skråningen bak ned mot
Stokkavatnet (se illustrasjon under).
I denne saken kan det skje mye i den
nærmeste fremtid.

Kommunedelplanen er nesten ferdig
utarbeidet. Ett av diskusjonstemaene
er forholdet mellom områder klassi-
fisert som sport og friluftsliv, slik
golfbanen er, og til LNF (Landbruk,
Natur og Fritid)-områder.

Blir områdene rundt golfbanen
definert som LNF, kan det bli uhyre
vanskelig, for ikke å si umulig, å få
etablere deler av golfbanen der. Vi har
imidlertid gode grunner til å håpe på
et positivt utfall for SGK.

Politisk behandling og høring
Kommundelplanen skal behandles i
Utvalg for by- og samfunnsutvikling
19. mai. Planen går så videre til kom-
munalutvalget som skal behandle den
i møte 30. mai, og deretter til kom-
munestyret som skal behandle inn-
stillingen i møte 20. juni. Etter det blir
planen sendt ut på høring. Frist for
denne ennå ikke satt.

Det vi kan si er at SGK-ledelsen lenge
har jobbet både med politikere som
er representert i Utvalg for by- og
samfunnsutvikling og med de som
sitter i kommunestyret. SGKs kom-
mentarer er lyttet til, og ikke minst
har vi fått forståelse for at de blir
innarbeidet i planen. Vi har god tro
på at vi har lykkes i vårt påvirknings-
arbeid.

Da er det bare å følge med i medias
dekning av utviklingen også i denne
saken – og hvor SGK havner i det store
bildet. Klubben vil informere om
sakens utvikling via e-post mm.
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PROSJEKT 1
Rettedal-jordet

PROSJEKT 2
Mortvedt-stykket

P

Utvidelse av banen
Flerbruksbane
Korthullsbane

Treningsanlegg
6-hulls kortsløyfe
Pitching/putting

Illustrasjonen
viser to områder
SGK har søkt om
å få disponere

ca. 20 da

ca. 30 da
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a han begynte her i fjor, ble 

sentrale fornavn i klubben enda

lettere å huske: de tre Frodene

Vassbø, Jørmeland og Sandvaag plusss 
Kim/Tim henholdsvis Sem-Henriksen 
og Brookes.

Som representant for Gaffel & Karaffel

forteller Frode Sandvaag at selskaps-

lokalene er nøkkelen til at de kan drive

i klubben. Når ikke klubben trenger

disse lokalene, kan restauranten dispo-

nere dem.

- Pågangen er stor, og mange SGK-med-

lemmer velger jo også å ha selskaper her

- kanskje konfirmasjoner, fødselsdager,

bryllup eller andre anledninger.

Driver med ferskvare
- I kafeen kan vi ikke ha en svær matdisk

siden vi driver med ferskvare, men vi

kan servere spesielle menyer hvis større

grupper er interessert og har spesielle

ønsker. Vanligvis går det mye i kaker.

Baguetter er også populært, og der vil

vi variere og alltid tilby en «dagens»,

sier Frode. - Og mange av de yngre vil

veldig gjerne ha pizza.

- Det kan sitte langt inne i hvert fall for

eldre medlemmer å gå over fra mat-

pakke til kafémat?

- Vi kan gjøre en god del med bedre

markedsføring - blant annet gjøre det

kjent blant de mange turgåerne rundt

Stokkavatnet at dette er et flott område

å ta en liten hvil og unne seg noe godt.

Dessuten er det jo slik at mens de eldste

pensjonistene vokste opp i en veldig

nøysom verden og er vant til å spare,

4Kafé:
åpen flere timer

4Kafé har nå samme åpningstider som pro-shopen: 09-20 mandag til og med
torsdag, og 09-18 fredag til og med søndag. -Men vi er innstilt på å være fleksible

og kan forlenge dagen de gangene noen grupper har interesse av det,
forteller daglig leder Frode Sandvaag.

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

Daglig leder Frode Sandvaag står til tjeneste med det meste av mat & drikke som medlemmene måtte ønske - både før og etter runden



Alt har sin tid. Onsdagsslicen har hatt sin tid. Gjennom mange år har den hjulpet

mange nybegynnere til å tore gå på banen, til å tore spille i konkurranser, og til å bli

kjent med andre. De frivillige som har organisert og ledet den, blir husket med takk-

nemlighet. Men tanken var alltid at slicen skulle fungere som en port, åpne for en

vei inn i klubben og klubbkulturen - og ikke være et treffsted der folk kom år etter år,

simpelthen fordi de visste det var hyggelig. Tilbudet VTG, Veien til Golf, fortsetter

nå med gruppene nybegynnere som fikk tilbud om midlertidig medlemskap før det

ble inntaksstopp og venteliste. Og nå ønsker trenerne Tim Brookes og Aksel Olsen

å arrangere en egen 9-hulls turnering for deltakerne i VTG, et par fredagsetter-

middager i løpet av sesongen, og gå rundt på banen for å hjelpe og veilede der vi ser

behov, forteller Tim.

- Så lenge vi har full klubb, begynner vi selvfølgelig ikke nye omganger med VTG; vi

fullfører tre års arbeid med dem vi har. Vi håper, og regner med, at etter to år i VTG

kjenner disse spillerne til etikette-reglene og har lært å respektere dem og leve opp

til dem. De fleste er jo også blitt kjent med andre, slik at det fra først av kan være

naturlig å spille sammen. Vår viktigste oppgave er derfor å tilby en kjekk opplevelse

hvor de kan erfare at det ikke er skremmende å melde seg på en turnering, og sam-

tidig ha det gøy. Dette blir altså egne scramble-turneringer for VTG-medlemmene,

med tid til samvær og en godbit i kafeen etterpå, understreker Tim.

- Og vi trekker gruppene slik at deltakerne også vil bli kjent med nye folk!

blir yngre generasjoner stadig mer urbane og har et

annet forhold til penger: de går gjerne ut for å spise.

Hva med en god frokost før utslag?
35 år i Stavanger har ikke fordrevet Frodes bergensk.

Etter 13 år ved Restauranthuset Straen drev han Det

Danske Bakeri i Hansen-huset i 18 år: - Det var en

takknemlig oppgave, blant gjestene var masse

pensjonister og spesielt frokosten var veldig populær.

- Det har hendt at servitører har hatt problemer med 
å forstå norsk? - Dette kan være et problem i bransjen. 
De fleste er studenter som vil tjene litt ekstra, og mange 
av dem er utlendinger. De fleste gjestene kan i hvert 
fall litt engelsk, og den berømte fingeren fungerer - vi 
kan alle peke! Men vi oppmuntrer alle til å lære, og 
bruke, norsk.

- Nå som vi omsider kan være mange sammen, blir

det kanskje mer aktuelt med arrangementer som

grillsamlinger igjen? -  Slikt er selvfølgelig avhengig

av været. Men vi hadde en del grillmiddager også i

fjor, og vil gjerne ha innspill: når værmeldingene er

gode, kan vi være raske til å ordne det, lover Frode.

Og avslutter:

- Når vi nå åpner klokken 9 om morgenen, uken

gjennom, kan det jo også være en hyggelig idé

å nyte en god frokost i 4Kafé før tee-off time!

Utleie av selskapslokalene i klubbhuset er svært viktig for driften av
4Kafé, og Frode håper at medlemmene vil benytte seg av dette tilbudet
ved familiefeiringer, brylluper og komfirmasjoner, etc.

9

i VTG - Veien til Golf

Tim Brookes

Aksel Olsen

Scrambler for medlemmene
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- Til dem som ikke kjenner deg, Solfrid:

hvem er du?

Da ler hun godt. - Jeg er streng, men

rettferdig! Og med et hjerte av gull! Det

med hjertet har hun bevist, ikke minst

med å arbeide i hjemmesykepleien

siden hun gikk av som grafisk formgiver

og illustratør i Aftenbladet - helt til hun

nådde pensjonsalder også der. Det

Solfrid ikke nevner, er at hun har så

mange mesterskap at vi lett kunne tro

hun alltid har spilt golf. Men neida, hun

kom inn i klubben i 1991, da hun var 41

år. Bare ett år etter at hun var begynt,

hadde hun 18 i handicap - og ble

klubbmester.

Verten følger godt med
Banevertene deler dagene mellom seg,

og har fire timers tjeneste: 11–15 og

15–19. Når det er behov, skal de være

med og starte - blant annet holde styr

på gruppene i Golfbox og starttider og

sjekke slikt som at alle har greengaffel

og vet hvor viktig det er å «ta to». Så skal

de kjøre ut og fungere som marshall -

hjelpe til å forebygge at noen holder

opp spillet, kanskje holde et øye med

alt fra torvplassering og raking i bunker

til at vi aldri prøvesvinger på teested.

- Skal dere også gripe inn når noen er

ufine, for eksempel spiller inn mens

banemannskaper arbeder et sted eller

faktisk skjeller dem ut for at de «opp-

holder spillet»?

- Nei, men det vi kan gjøre, er å notere

navn på folk som oppfører seg slik og

levere til administrasjonen slik at de

kan gjøre det klart at vi ikke godtar den

slags oppførsel i klubben, sier Solfrid.

Som begynte i den nye rollen 19. april,

og så fram til å gjøre en innsats for å

verne klubbkulturen - vår kultur, den vi

alle ønsker å ha best mulig.

- Greit, sa Solfrid Foseide da Frode Vassbø spurte om hun kunne
tenke seg å bli banevert - han ville så gjerne ha med en dame på laget.

I år består altså laget av ni menn og en kvinne, som alle skal gjøre sitt beste
for at trivselen på banen er optimal, at alle tar hensyn til hverandre.

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

Det er positivt for alle at vi har baneverter
som følger med og bidrar til at det blir bedre
flyt i spllet .
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lfr
id Banevertinne Foseide
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oyalty Card-ordningen vil si at 
når vi begynner med å sette inn
3000 kroner på kortet, får vi

15 % rabatt på alt vi kjøper, fra minste
peg til dyreste køller og bag-er. Den
eneste betingelsen er at vi til enhver
tid har litt penger stående på kortet.
Hvis vi begynner med 4000 kroner,
får vi også et dusin Taylormade baller
gratis. - Du kan nok finne spesielle
tilbud og rabatter på nettet, men hos
oss sikrer denne ordningen deg alltid

virkelig god pris, pluss service, for-
klarer Tim. - Meningen er at det blir
naturlig å komme hit når du trenger
noe. Ved sesongstart har de dessuten
et ekstra tilbud: når vi kjøper tre ting,
får vi den rimeligste til halv pris.

“Head: Taiwan, Shaft:
Vietnam, Assembled in
Mexico”
- Det er alltid risiko forbundet med å
drive en pro-shop. Dette året blir

ekstra vanskelig:  noen leverandører
har varslet oss om at de raskt vil gå
tomme, andre kan simpelthen ikke
levere.

For eksempel blir noen typer baller ikke
levert før i september, én størrelse av
en populær hanske kan simpelthen
ikke leveres - og prisene skyter opp.

Men vi har altså prøvd å sikre at vi
skal ha alt folk trenger, og satser på
å ha gode tilbud på alle nivåer.
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Satser på  kvalitet
- og lojalitet

I pro-shopen får vi alt vi trenger, gjennom hele sesongen.
Stadig flere leverandører har problemer med forsyningslinjer, og noen
meldte pass allerede ved sesongstart. Men Tim Brookes har tatt sjansen
på å bestille nok varer til hele sesongen og ha alt på plass. Og tilbudet

om VIP Loyalty Card kan gi oss gode rabatter på alt vi kjøper.

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

Hos blide og hyggelige Irene og Tim i proshopen bugner det av alt som et golfhjerte kan begjære - også klær i mange farger og mønstre.



Mange som begynte å spille golf her
i pandemitiden, var unge mennesker
som trenger å strekke pengene langt.
Kanskje kjøpte de brukte køllesett
billig på Finn.no og vil nå gjerne ha
noe bedre, og da kan vi for eksempel
tilby en ny virkelig god og rimelig serie
fra Callaway. Den heter Mavrik;
maverick bety uavhengig, fribytter,
ja til og med drivende mine, og se
bare: denne driveren har utrolig kraft!
Sier Tim. Og trekker opp en kølle hvor
en lapp på skaftet forteller hvor utro-
lig komplisert og krevende og kost-
bart hele forsyningsnettet er: «Head:
Taiwan-Shaft: Vietnam-Assembled in
Mexico» - for så å bli solgt i Norge. -
I andre ende av pris-skalaen har vi en
fabelaktig ny kølle-serie fra Taylor-
made. Den heter Stealth - som betyr
hemmelig, i det stille, altså køller vi
kan overraske både oss selv og med-
spillerne med, påstår Tim.

Klær i fine farger og
mønstre
Irene Reinkjøp har ansvaret for å velge
og få inn alt av klær og sko til både
damer og herrer, og er veldig fornøyd
med utvalget de nå kan tilby. - Jeg
har virkelig dristet meg utpå. - Etter
at golf i alle år var en «blå sport», er
fine farger og mønstre nå kommet
inn for fullt. I fjor var t-skjorter med
mønster populært for første gang.
Det vi satt igjen med, gikk til Ukrainia-
hjelpen, og de var veldig glade for å

få inn nytt tøy. Før påske gledet hun

seg til å få inn fine varer fra fabrikan-
ter som Travis Matthewer og Ping -
Hovland-effekten er selvfølgelig på
plass, og det skader heller ikke at
Solheim Cup-laget skal ha klær derfra.

Kolleksjon med ærverdig

logo

En  annen populær kolleksjon er
Vintage fra historiske Lyle & Scott,
topp kvalitet og med klubbens opp-
rinnelige, ærverdige logo. - Spesielt
mange av de eldre medlemmene
setter stor pris på disse plaggene,
forteller Irene. Ellers er svenske Daily
i skuddet, med gode farger, kvalitet
og passform. Nytt av året er en såkalt
hoodie-genser, den er kanskje aller
mest populær blant de unge jentene.
- Vi har også et veldig stort utvalg av
sko. Ecco er kanskje spesielt gode,
og deres Goretex har to års garanti,
mot det vanlige ett-års, forteller Irene.

Tim runder av: - Vi satser stort på både
kvalitet og service, og vil gjøre det
naturlig å komme hit - og bruke Loyalty-
kortet og få godt utbytte av det.

Denne gangen var ingen herrer fra vår klubb med på

Norsk Senior Golfs tradisjonsrike ukestur i mars, men

derimot var damene sterkt representert: tiendeparten av de rundt

100 deltakerne kom herfra - åtte fra SGK og en hver fra Bærheim

og Sola. Gjennom mange år gikk denne turen til Portugal, men  nå

er den flyttet til Spania, forteller Nina Middelthon. Gruppen var

basert ved Mar Menor, nær Alicante, hvor flere av våre medlemmer

har leiligheter. Denne gangen spilte deltakerne på tre baner i

området, med to dager på hver - en runde for å bli kjent med

banen, den andre i konkurranse.

I tillegg til alt som går inn i turpakken får deltakerne også en middag

av sponsoren Sisseners fond. Dessuten teller de tre turneringene

med i uttak til europeisk senormesterskap - i likhet med

Vårspretten-turneringene hos oss og på Sola. Og siden det høljet

ned nesten hele uken, kan det være håp om at neste års seniortur

får det herlige vårværet som vi nordboere gjerne drømmer om.
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Ivrige Rogalands-damer på seniortur

Fra Mar Menor Golf Resort



ngen kunne klage på frammøte 

eller innsats i godværet. Allerede

i oppkjørselen traff vi den alltid

arbeidsvillige Sigrid Sletting som

utvilsomt kjenner hver kvadratcenti-

meter av hele området. Rett bortenfor,

på den store terrassen, plantet Jorunn

Hamre Vrålstad og Turid Gangenes

blomsterløk så de lave påskeliljene

smilte i rad og rekke bortover. Frode

Vassbø hadde bedt Irene Reinkjøp om

å kjøpe «masse» løk, og hun lot seg ikke

be to ganger.

Jorunn og Turid er forholdsvis nye i

klubben, og fant seg raskt godt til rette

da de ble kjent på Onsdagsslicen og

kom i vane med å treffes på rangen.

Begge håper inderlig at klubben vil

finne gode nye mønstre til å ta imot

høy-handicappere når slicen nå er

historie: -Når du som jeg har 54 i hcp,

er det ikke så enkelt å bare skrive seg

på, sier Turid. - Det betyr mye når noen

tar deg under vingene sine!

 GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB
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DUGNAD VAR GØY
- og ga pølsebonus

Fra tre år gamle Daniel, Rune-Jan som jobber i Nordjøen og bor

i Valencia, og hundene Jack og Leeloo komplett med eiere, via Eivind 

og Øystein som fabulerte om å tørke konglene og selge dem dyrt - og 

fryktet at vi fra Golfentusiasten var ute etter «fake news» - trivsel og 

humør preget den siste dugnadslørdagen i vår, 19. mars.

AV  N I N A  T J O M S L A N D  ( T E KS T )  O G  E L L E N  J E P S O N  ( FO T O )

I
Daniel synes det er gøy å hjelpe til med dugnaden sammen  med  bestefar Jostein Jordin (t.h.) og  Nordsjø-pendler Rune-Jan Bjørnsen.
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Runder med kaffe neste år?
Eivind Holm Lund og Øystein Egeland stilte med 
travle river og godt humør. Det eneste de savnet, var 
at noen av vognene som kjørte rundt, hadde med 

en termos kaffe - ingen kunne vel tvile på at en 

skvett i ny og ne var vel fortjent?

Daniel var super-privilegert, utstyrt med  bestefar

Jostein Jordin som kjørte rundt for å frakte vekk alle

haugene - gjett hvem som da fikk sitte på? Og Rune-

Jan Bjørnsen var godt fornøyd med dagens Nordsjø-

rytme: to uker på og fire av gir perfekt anledning til

golf med tilliggende kjekke aktiviteter.

Ikke var det ille å være hunder, ivrig snusende rundt

i kanten på 12-eren, heller. Jack og Leeloo er «Black

& Tan Jack Russell» intet mindre, fortalte Eli Smith.

Som til tider også hjelper til i shop-en.

Snakk om uttelling!
Siden hennes ektemann George satt fast i Dubai,

hadde hun rekruttert sønnen Connor som vikar til

denne dugnaden. Hun har spilt i over 25 år, begynte

med Tim - og hadde nå akkurat hatt en time med

ham for å få rettet opp svingen. Og da vi kom over

på banestell, lyste hun enda mer opp. Eli har vært

med i den faste onsdags-dugnadsgjengen i vinter.

Nå trakk hun fram mobilen og viste et bilde av en

imponerende stabel ved: arbeidsgjengen får ta med

kubber hjem hvis de vil, hun hadde funnet en kutter

til leie på Finn.no for 150 kroner - og snakk om

uttelling!

Vi kunne lett ha fortsatt runden, men så gikk tiden 
mot 12-14 og slutt (for den offisielle dugnaden. Ennå 
ligger mye kongler og kvist rundt om;  banemann-

skapene setter stor pris på all slik hjelp, så det er bare 
å komme og gjøre en innsats når det passer best.) 
Belønningen er super: en enda mer velstelt bane, til 
glede for oss alle. Men i år sørget Irene også for varm 
og velsmakende pølselunsj, raskt og effektivt servert i 
klubbhuset. Ingen klissete pizza-leiver denne gangen.

Det var ingen ting å si på avsetningen -

Sigrid Sletting har lang trening i dugnad!Jorunn Hamre Vrålstad og Turid Gangenes har fått i oppdrag å plante ut en mengde løk.

Øystein Egeland (t.v.) og Øivind Holm Lund er førnøyde med dagens raking.
Nederst: Eli Smith og sønn Connor har rakt sammen fine hauger kongler
mens hundene Jack og Leeloo har fått snuse inn vårlige lukter på banen.
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 GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB
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 Rikholdig og fleksibelt

TURNERINGSOPPLEGG
Nok en gang skal NM Lag Junior spilles på vår bane,

denne gangen 28.-29.-30. juni. Alle rutiner er på plass

- golfforbundet vet at dette mestrer både turneringskomité,

banemannskap og administrasjon til fulle. Likevel spørs det

hvordan folk kommer til å prioritere - fordi dette er rett

før Viktor Hovland skal spille i Vestfold, forteller

turneringskomiteens  leder Nina Middelthon.

Garmin

Norgescup på

SGK-banen

juni 2021

Les mer...
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esonglisten byr på en sann rik-

dom av begivenheter, både vel-

etablerte og nye typer konkur-

ranser. - Dette blir travelt, som alltid,

men vi har en stor komité og dette går

fint, sier Nina. - Vi regner med at alle

turneringene vil bruke mobil til å regis-

trere og sende inn score. Her har vi en

komplikasjon alle må bli klar over: når

fire spillere er satt opp sammen og av-

taler hvem som tar scoren, og én uteblir,

forstår ikke systemet når resultatet for

hull 1 skal inn at tre score er nok slik at

hull 2 automatisk kommer opp på

skjermen. Da må score-takeren bruke

Ingrid Espelid Hovigs «nå må vi jukse

litt»-metode og oppgi hull 9 på alle de

følgende hullene.

Gjøre alle til lags…
- Videre er det jo alltid en avveining

mellom å få inntekter fra ekstra turne-

ringer som vi ikke selv arrangerer, og

det å sørge for at banen ikke er for mye

stengt for våre egne medlemmer. Da

gjelder det å finne gode kompromisser.

Ett eksempel her er Avinors store euro-

peiske turnering som går 31. mai og

1. og 2. juni: da har de bare banen fram

til kl. 14, slik at ettermiddag og kveld er

til disposisjon for våre egne spillere.

5. og 6. september går Nordisk politi-
mesterskap her, en turnering som også

har vært spilt på vår bane før.

Attraktive tilbud
- Vårspretten gikk i slutten av april og

hadde allerede en måned før rundt 80

påmeldte fra fjern og nær. En annen

veldig populær turnering er SGK Open

for lag, 4. juni. Dette er en 4-manns

lagturnering sponset av vår pro Tim

Brookes.

I år blir det heldigvis mulig å arrangere

noen få turneringer med shotgunstart

så da blir det en `tee-off kl.09.00 og

en kl. 14.00. Dagen etter blir det en

lignenede turnering men med to på

laget og løpende start. Tim sponser

også denne.

Blant kjære, tradisjonsrike arrange-

menter er St.Hans Mix 24. juni, og

Ladies' Cup og Herrenes Pokal 3.

september. Videre, Unge Voksen

20-40 år hvor vi også er villig til å la

aldersdefinisjon være elastisk; og

turneringskomiteens Shamble 3. juli.

Ellers kan vi nevne Afternoon Stable-

ford 9. juli, The Open som går samtidig

med Open i England, 10. juli; Equinor

Open 18. september, Srixon Tour-

finalen 25. og 26. september, og Tim's

Pairs 1. oktober.

 G O L F E N T U S I AST E N  -  STAVA N G E R  G O L F K LU B B
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AV NINA TJOMSLAND (TEKST) OG ELLEN JEPSON (FOTO & GRAF)

S

1 (hcp <4,4)

2 (hcp 4,5–11,4)

3 (hcp 11,5–18,4)

4 (hcp 18,5–26,4)

5 (hcp 26,5–36,0)

6 (hcp 37,0–54,0)

Totalt

14

10

27

91

152

137

431

59

234

375

449

198

164

1 479

73

244

402

540

350

301

1910

3,8 %

12,8 %

21,0 %

28,3 %

18,3 %

15,8 %

3,8 %

16,6 %

37,6 %

65,9 %

84,2 %

100,0 %

Stavanger Golfklubb pr. 31.12.2021

Kvinner Menn Totalt Andel Andel akk.Kategori

100,0 %

Kjekt og sosialt med turnering - her fra KM 2021.

I følge handicapkomiteen var gj.snitts-hcp i SGK ved

årets slutt 24.0, hvorav 84,2 % av medlemmene har et

etablert hcp på 36 eller lavere (Kategori 1-5). Dette er en

hcp-økning på 0,1 fra året før , men fremdeles langt lavere

enn landsgj.snittet som pr. 31/12-20 var på 31,1. Grafen

viser at den høyeste prosentandelen spillere  (28,3 %) er i

Kategori 4 (18,5–26,4) og den laveste andelen (3,8 %) i

Kategori 1 som er hcp 4,4 eller lavere. Det denne stati-

stikken ikke viser er at det fremdeles er et stort gap når

det gjelder hcp fordelt på kjønn der gj.snitt for  damene

i SGK er på 32, 4, mens den for herrene er på 19,1.

Litt handicap-statistikk...
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I år startet Narvesen Tour på vår bane, i nydelig
vær og flotte forhold. Over 60 barn var med. Alle
ble sendt ut med idrettsfrukt, og kyndig veiledning
fra dommerne med Tore Andre Eide i spissen
gjorde det enkelt for spillerne å forholde seg til
lokale forhold i byggearbeidene på banen.

Vilde Marie til USA
Våre eldste juniorer er nå på vei videre i turnerings-
pyramiden med Erixon, Garmin og internasjonalt.
Vilde Marie Nystrøm er nå den neste som
begynner på college i USA til høsten, og det blir
spennende å følge henne og andre av våre spillere
som har tatt skrittet ut i den store verden.

Srixon og Junior NM her
For sesongen videre skal vi avvikle avslutningen
av Srixon hos oss, og også Junior NM. Det vil si at
de beste spillerne fra hele landet kommer hit for
å delta, og da får oppleve vårt flotte anlegg. Og
golfforbundet vet av lang erfaring at de trygt kan
legge store og krevende arrangementer til vår
klubb. Her i klubben håper vi jo at riktig mange
får anledning til å se god golf under disse
arrangementene.

Populære familie-scrambler
En helt annen type arrangement som også er
veldig populært, er junior-og-foreldre scramble.
Vi skal ha en før sommeren og en ved sesongslutt
- og oppfordrer alle til å melde seg på dette, og
våre andre juniorarrangementer.

HERLIG å kunne
samles til pizza
og premier igjen
Junior & Elite trommet sammen til ren rekrutt-
scramble mot slutten av april. Målet var å senke
terskelen ytterligere for å delta i konkurranser,
og det slo til. Oppslutningen var stor. Ekstra gildt
var  at vi for første gang på to år kunne samles
til felles pizza og premieutdeling!

AV KNUT HARBOE (TEKST OG FOTO)

Gøy med golf! Det synes fra v. Anne Dutra, Astrid og Ishild K. Berli Almås.



an kommer fra et bittelite sted 

nær Baldock, mellom London 

og Cambridge. Gutten stortriv-

des med både fotball og golf, og famili-

en bodde slik til at de hadde seks baner

innen 20 minutters kjøring. Fra først av

fikk han øve med luftballer og ble ut-

fordret til å treffe først det vinduet, så

et annet. Vi kjenner til resultatet: slike

som begynte da de var bøtteknotter, ser

ut som de aldri trenger tenke på svin-

gen, de simpelthen er med kølla rundt

- som om det slett ikke var noen sak.

Full respekt for
banemannskapene
Det han håper vil bli selvfølgelig også

her hos oss, er en fullstendig og udisku-

tabel respekt for banemannskapene. -

 Noe av det første du lærer når du be-

gynner i en golfklubb i England, er at

de må få gjøre sine oppgaver uforstyr-

ret. Hvis de holder på med noe på det

hullet du skal spille, er det selvfølge at

du venter rolig de minuttene det tar.

Pluss at det er ikke deres jobb å reparere

nedslagsmerker eller rake i bunker -

det gjør vi selv.
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VAKTMESTER MA TT :
«Han fikser alt»!

Klubbens nye vaktmester begynte i jobben 2. mai. Han er selv en ivrig

golfspiller - og hans ry var på plass på forhånd: «Matt Pinfold er en skikkelig

trivelig kar, og han fikser alt så vi gleder oss til han kommer!»

AV  N I N A  T J O M S L A N D  ( T E KS T )  O G  E L L E N  J E P S O N  ( FO T O )

Matt har tilbrakt sine første dager som vaktmester/altmuligmann i SGK med å bistå banemannskapet i finraking av bunkrene
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Matt studerte business management

ved universitetet i Hatfield og arbeidet

fra først av for et IT-selskap i Storbri-

tannia. Han smiler fra øre til øre: - Men

siden har jeg ikke brukt det jeg lærte

der!

Hvorfor Norge?
Kjærlighet -
Forklaringen er ganske enkel: kjærllig-

het. En ung norsk jente studerte ved

samme universitet, og jobbet i en bar

- som han frekventerte. Han hadde en

liten bil som han kjørte til og fra univer-

sitetet, og da passet det jo fortreffelig

at hun kunne sitte på.

Matt ankom Stavanger i 2001/02. Med

to kufferter. Det var alt. Hadde ingen

jobb. Men svigerfaren var altmulig-

mann, og sa «du kan komme og jobbe

med meg.» Britene har en sterk DIY -

do it yourself - kultur, og gjør mest

mulig selv. Mens her i Norge trenger

du ikke være redd for å drive din egen

bedrift, sier han.

Hovedansvar: alle
bygningene
Hvordan SGK? Matts to gutter vokste

opp med barna til vår banemester

Frode Jørmeland - også kjent som Bobo

- og en av guttene deler hans egen golf-

iver. Så Matt spurte Frode om det kunne

være noen muligheter i klubben, og

svaret var enkelt. Nå fra først av blir

hans hovedansvar alle bygningene, og

han skal ha samme arbeidstid som

banemannskapene, 6-2.30. Og det vil

jo si at etter en dag med maling og

skruing og fiksing og reparasjoner og

hva det nå kan være, er dagen ennå ung

og yndlingshobbystedet rett på plass.

-Hva synes du er mest interessant med

denne nye jobben din?

-For meg er det mest interessante alltid

å lære. Og jeg er fascinert av green-

keepernes oppgaver, interessert i å se

hva de gjør og lære litt om hvordan og

hvorfor, sier Matt Pinfold. Og tar

avskjed med et smil: - Vi sees sikkert

på banen!

Rett plassering av rive i bunker:
Bakre del plassers helt i utkant av green, og viktig:
skaftet skal ligge i flukt med spilleretning for hullet,
slik at den er minst mulig i veien for baller i flukt.

spilleretning

Slik bruker du riven i bunker
Obligatorisk: Etter at du har slått ballen din ut, raker du over dine egne spor med lette,
jevne tak. Prøv å få til en så jevn overflate som mulig, slik at det ligger godt til rette for neste
ball som havner her. Forlat bunkeren slik du selv ønsker å finne den. Ta den tiden du trenger!

For å få en enda
jevnere overflate,
spesielt mot kantene,
kan du SNU raken og
bruke den butte siden
til å glatte sanden
ut med.

Ikke slik

I “gamle dager” skulle vi legge hele
riven oppi bunkeren. Ikke sjelden
havnet den på tvers av spilleret-
ningen og det kunne bety hinder og
ofte bråstopp for inngående baller.

AV  E L L E N  J E PS O N  ( T E K ST  O G  FOTO )



FASANKLUBBEN
fikset det

                        Har du hørt kurring fra fasaner på eller rundt banen, eller
i nærområdet, i år? Umulig å ta feil av: litt som to måkeskrik med bindestrek

mellom, fra en hes  «jaså»-skala. Etter mange års fravær er de helt klart
tallrikt tilbake, og Fasanklubben i SGK, med Torolf Smedvig og Heikki

Henrichsen i spissen, smiler fra sine skyer.
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istorien begynner tidlig på 

1960-tallet. En av våre grunn-

leggere, Torolf Smedvig, fikk lyst

til å berike dyrelivet med fasaner. Han

trodde en særlig hårdfør rase, Korea-

fasaner, ville klare seg best, og fikk

Heikki Henrichsen  til å bestille kyllinger

og få dem sluppet ut.

Men fasaner holder seg mest på bakken,

og da hjelper det lite å være hardfør når

villmink og villkatter lurer. Siden det

var fullt av villkatter på banen, tok

Henrichsen alltid med haglgeværet i

bag-en - og han var en glimrende

skytter. Minkfeller med fiskeåte ble også

satt ut, og gårdbrukerne rundt ble bedt

om å holde kattene sine innenfor 200

meter fra hus, som var loven den gan-

gen. Planen lyktes: noen av fasanene

vokste opp, noen til sky høner i under-

skogen, andre til hanner som spanku-

lerte rundt i full prakt. Reir med 12-15

egg var ikke uvanlig.

Verpefasaner fra øy i Mjøsa
I begeistringen ble Fasanklubben startet

for når nødvendig å spe på med nye

kull. Tapsprosenten var nok stadig vekk

høy, men så oppdaget de at et fasan-

klekkeri på Helgøya i Mjøsa kunne

levere voksne verpefasaner, og 10 høner

og tre haner ble fløyet inn og degget

med i tre døgn for å roe seg. Dette ble

det store gjennombruddet. Fasanklub-

ben kunne legges ned, og vi befinner

oss ennå i 1960-årene.

I harde vintre er fasanene ille ute, og

fôr er udrøyt og dyrt fordi alle andre

fugler pluss ekornene selvfølgelig

henter ut sin del. Redningen ble Tou

Mølle som separerte ut gressfrø: høsten

1966 ble det satt opp spesialkonstruerte

fôrings-siloer på banen.

Spredd over store områder
Etter hvert som bestanden økte, ble folk

oppmerksomme på de flotte fuglene

som gradvis spredde seg fra Tungenes

i nord til Høyland i sør.

Mange av oss opplevde

hanner som for-

nøyd spa-

serte

rundt på våre plener, og jeg så engang

en høne med sikkert et dusin små nøster

krysse 7-eren; de er så fint kamuflasje-

mønstret at de blir usynlige det øyeblikk

de kommer inn i litt høyere gress.

Nå er det da bare å håpe at ikke villmink

og villkatter får overtaket igjen, at

vinterene ikke blir for harde - og at

grønne flekker og buskasområder

i vårt stadig mer kultiverte og bebygde

landskap vil fortsette å gi fasanene

                       trygge skjulesteder.

H

Fasanhannen vser godt igjen med sin nydelige

fjørdrakt i nesten alle regnbuens farger.

AV NINA TJOMSLAND (TEKST)
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NATUR PÅ GOLFBANEN

Ikke la deg lure av et søtt oppsyn...
Den ser kanskje søt ut, men har ingen plass i vår natur.
Villmink (Mustela vison) - er et mårdyr som opprinnelig
stammer fra Nord-Amerika. Den er en predator av rang
og vil herje og drepe der den kommer til, enten det er i et
måkerede, hønsehus eller kaninbur. Minken har vært en
pest og en plage like siden de første individene klarte å
unnslippe et brutalt fangenskap i de mange pelsfarmene
som ble etablert bl.a på Jæren på 1950-tallet. Noen ble
også “befridd” av dyrevernaktivister som trodde de gjorde
dyrene vel, men med det resultat at minken etter hvert
har fått etablere seg i store deler av landet. Her herjer den
i skjærgården og på øyene langs hele den norske kysten
og har gjort stort innhugg i flere fuglearter.

Også rundt Stokkavatnet har minken tatt for seg i fugle-
bestanden, både de ville og de tamme. Påfugler og hele
hønseflokker er rapportert drept av mink opp gjennom
årene. Selv om den bare veier 1-2 kg kan den nedlegge
byttedyr som er vesentlig større, og det ligger i dens natur
å drepe så mye som mulig når det gis anledning. Staten
bruker store ressurser i kampen mot minken og har som
mål å utrydde denne uønskete krabaten med bl.a å sette
ut feller og bruk av hund.

Vi elsker fasaner
Det er bare å innrømme - selv om denne hønsefuglen er
importert fra Asia og ikke har en naturlig plass i vår norske
natur, så ønsker vi den varmt velkommen tilbake til golf-
banen. - Ren gjetning, men grunnen til at den etter hvert
forsvant, kan henge sammen med villminkens herjinger rundt
Stokkavatnet i de seneste 10–20 år. Det er håp om at denne
nådeløse predatoren kanskje endelig er på vei ut av bildet.
Ingen tar feil av fasanen (Hasianus colchicus) - spesielt hannen
- som er svært iøynefallende med sterke farger og utsmyk-
ninger som hudlapper og lang stjert. Hunnen er mindre og
har en mer disket brunfarge med svarte flekker og kortere
stjert. - Sikkert fordi hun i størst mulig grad må gli i ett med
omgivelsene når hun har en skokk unger på slep!
Fasaner finner maten på marka dagestid - frø, insekter, makk,
men vil vagle seg høyere oppe om natta - slik som vanlige
høner gjør. Da sitter de helt i ro til sola står opp. Hannen
bidrar ikke i omsorgen for kyllingene, han har nok med å
sprade rundt og markere sitt territorium med noen helt
speselle og lett gjenkjennelige kallelyder.
Fasanen er flyvedyktig, men foretrekker å gå/løpe langs
bakken så mye som mulig. Det er bare når den føler seg truet
den vil ta vingene fatt. Arten er normalt knyttet til jordbruks-
landskapet, men trives godt både på golfbaner og i mer
urbane støk. Fasanhunnen vil om våren legge 8-15 egg i et
enkelt reir på bakken. Eggene ruges i nærmere en måned.
I den perioden  holder hunnen eggene kontinuerlig varme, og
vil bare gå av reiret for å få i seg litt mat og drikke. Ungene,
når klekket, vokser raskt og blir flyvedykrige i løpet av ca. 14
dager.

Fasanen er innført fra Asia til hele verden som jaktbytte og
prydfugler i parker. Den er et vanlig syn på innmark i bl.a.
England og er i flere land i Europa et yndet jaktobjekt.
Engelsk navn: Common Pheasant.

 
 
 

Hunnen med unge på slep - her gjelder det om å ikke stikke seg ut!

TEKST ELLEN JEPSON

Minken trives godt i nærheten av vann og er en dyktig svømmer.
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SGK gikk i fjor til anskaffelse av et lite under av en
maskin, AIR2G2, som via tre 30 cm lange metall-
prober kan sende trykkluft ned i jorden. Maskinen
kan brukes på greener og teesteder og andre sterkt
trafikkerte områder hvor det er viktig med robust
gress og god drenering.

Når luften med stor kraft presses ned og sideveis ut i jordlagene,
skapes det hulrom som gjør jorden mer porøs og stimulerer til
økt mikrobiologisk aktivitet. Dette liker gressrøttene som da kan
skape bedre rotsystem for transport av næring. Hver injeksjon
sprer trykkluften ut i en omkrets av ca. 2,5 meter.

Trykkluften løser opp i de hard-
pakkede jordlagene uten at over-
flaten eller torven blir berørt og
uten å ødelegge gressrøttene.

Sideveis luftinjeksjon gjør jorden
mer porøs, noe som stimulerer til
økt næringsopptak samt bedre og
dypere etablering av gressrøttene.

Når oksygen presses inn, fortren-
ges CO2 og anaerobe gasser. Dette
gir en mer effektiv gassutveksling
og sunnere miljø i rotsonen.

Probene sendes ned i jorden via de tre vertikale støtte-
stagene som heves og senkes mellom hver injeksjon

Trykkluft
gjør susen
for gressrøttene

Greenkeeper
Alf Inge Bjørnsen
viser proben med
hullene hvor luften
kan presses ut til
begge sider.

AV ELLEN JEPSON (TEKST OG FOTO)
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Gjerder i lange baner
De som har spilt sine første runder
i år, har sikkert lagt merke til noen
enormt høye gjerder som er kommet
opp i nedre del av drivingrangen
– øst for åtten og på sørsiden av
skogholtet langs fairway på hull 9.
Et kraftig nett er strukket mellom
de høye (tidligere) telemastene
som nå har fått en ny  og solid
forankring på vår range.

Intensjonen med gjerdene er at de forhåpentlig skal forhindre 
at baller fra drivingrangen skal havne ut i periferien, og spe-

sielt ikke inn i skogholtet der verken roboter eller andre pluk-

kemaskiner kommer til. Det er svært ressurskrevende “for 
hånd” å plukke opp baller som havner utenfor selve range-

området. Ikke minst er det et faremoment i at baller på ville 
veier havner på steder der spillerne ferdes.

Bare tiden vil vise hvor effektive disse + gjerdene mot Rag-

veien faktisk er. Uansett er det på plass med en innstendig 
oppfordring til deg som bruker drivingrangen: Vær bevisst 
på hvor du styrer retningen på ballen!

Oversiktsbildet under viser det høye gjerdet i enden av rangen

samt det midlertidige anleggsområdet som er etablert ifm.

opparbeidelse av det nye treningsområdet på “åtten”.

AV ELLEN JEPSON (TEKST OG FOTO)
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å kjenner vi det som depresjons-

årene: mellomkrigstiden da 

dyrtid og økonomisk krise

hadde ført til stor arbeidsledighet og

fattigdom i landet generelt og i Stavanger

i særdeleshet. Offentlige sosiale og øko-

nomiske velferdsordninger var svært

mangelfulle. For å avhjelpe ledigheten

satte stat og kommune i gang lavtlønnet

nødsarbeid som sysselsettingstiltak.

Målet var å redusere arbeidsledigheten

og å opprettholde en viss kjøpekraft.

Lønnen for nødsarbeid var nemlig

høyere enn arbeidsledighetstrygden.

Tanken var dessuten at det var bedre

for de arbeidsløse å bli sysselsatt enn

passivt å motta trygd, altså det vi i dag

kaller arbeid for trygd.

Trusler om revolusjon
I mange tilfeller var det uklart hva som

var nødsarbeid og hva som var ordinært

arbeid og det oppstod ofte strid om hvilke

tariffsatser som skulle brukes. Derfor var

Arbeiderparti-styrte kommuner gjerne

mer tilbakeholdne med å bruke nødsar-

beid for arbeid som uansett måtte ut-

føres. Samtidig truet arbeidsledige menn

med revolusjon, inspirert av bolsjeviker

og den kommunistiske internasjonalen.

Stavanger var spesielt hardt rammet av

krisen etter 1. verdenskrig; eksporten

sank, store deler av handelsflåten ble

lagt i opplag, spanskesyken herjet,

skatteinntektene stupte og arbeidsløs-

heten steg.

Nødsarbed for 1200 menn
Arbeiderpartiets tilbakegang ved kom-

munevalget i 1919 ga flertall for Høyre

i kommunestyret. For å sysselsette de

mange arbeidsledige og redusere risi-

koen for opprør og revolusjon gikk ord-

fører Bertram C. Middelthon med på å

engasjere 1200 menn til nødsarbeid.

 BROEN PÅ HULL 7
 kan fortelle byhistorie

Visste du at låvebroen ved hull 7 er restene av det som i

mellomkrigstiden var nødsarbeid? Broen ledet til en løe som ble brukt til

hester og høy. Etter hvert brukte Revheim-ungdommer den til fest og moro, og

under krigen foregikk 17. mai-feiringer her, godt skjult for tyskerne.

AV ELDBJØRG SANNI (TEKST)
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Ett av prosjektene var turstien rundt Mos-

vatnet. Andre prosjekter var treplanting og

veiarbeid. Løa her på Revheim var en av to

kommuneløer som ble vedtatt oppført i 1919;

denne på Revheim og den andre ved Ulland-

haug. 50 000 kroner ble bevilget til formålet.

Slik er restene av kommuneløa på hull 7 et

eksempel på  nødsarbeidsprosjekt. Arbeids-

løse menn jobbet som gårdsarbeidere da

50 mål jord i området rundt ble opparbeidet

og dyrket. I løa var det stall for hester og

lagringsplass for høy. Resten av gården ble

revet på 50-tallet, mens golfklubben har valgt

å beholde broen som  en integrert del av

golfbanen.

Våland-elever plantet skog
Trærne rundt golfbanen har også en interes-

sant historie, selv om de ikke ble til ved nøds-

arbeid. Elever i 7. klasse på Våland skole ble

satt til å plante dem. Første uke i skoleferiene

marsjerte de i samlet flokk fra skolen til det

som nå er golfbanen. Denne treplantingen

varte i over ti år, fra 1945 fram til 1956, og

«sysselsatte» store flokker skoleelever.

Minnesteinen ved stien fra hull 11 til 12 har

med akkurat denne treplantingen å gjøre.

Klaus Sletten, født i Høyland i 1874, var en

livslang forkjemper for ungdom, målsak, av-

hold, forsvar - og skogplanting, og fikk dannet

Stavanger Skoglag. Som sterkt samfunnsenga-

sjert politiker var han med i arbeidsløshets-

nemnda, og fra 1923-1943 var han politisk

medarbeider i Stavanger Aftenblad slik at han

kunne bruke det som den gangen var et meget

populært forum til å fremme sine hjertesaker.

Hvem vet - trolig har vi ennå medlem-

mer i klubben som var med på dette, og

kan se stolt på de svære trærne, og tenke

at «dette gjorde vi» - eller kanskje et

heller ergerlig «hvorfor søren var jeg

med på å plante disse trærne, som nå

står midt i veien for det neste slaget

mitt?»
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Anders Bru (gitarist i legendariske Stavangerensemblet, låtskriver og kunster) har

laget illustrasjonen som er brukt på infoskiltet som henger på broas sørside. Slik kan

løa opprinnelig ha sett ut.

Det var mange nødsarbeidprosjekter rundt om i Stavanger og omegn i årene etter

1. verdenskrig. Her er murere i ferd med å lø opp muren rundt kapellet på Eiganes.

Hesten  var uunnvær-

lig i landbruket før

traktoren etter hvert

overtok det tunge

arbeidet på gården.

I løa som en gang

sto på det som nå er

hull 7,  fikk hestene

en velfortjent pust

i bakken etterdagens

arbeid med pløying,

harving og innhøsting

på jordene rundt på

Revheim. Og høyet de

spiste hadde de selv

fraktet inn på låven.
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Baller som skulle vært på
driving-rangen, men ikke er det

Enhver golfbane bør ha en driving-range. Her kan golferne trene på slag,

korte og lange. - Terpe detaljer og forhåpentlig lykkes i å slå rettere og lengre. Men

beboerne langs turveien ved Slåtthaug opplever altfor ofte at baller fra rangen kommer

på ville veier og havner inn på deres eiendommer. Her må vi lære å ta bedre hensyn

- og si fra til administrasjonen hvis vi mistenker noe har gått galt.

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

i vet det bare så altfor godt: det 

er ikke alltid like lett å slå langt 

og rett. Og underveis i treningen

kan baller gå kort eller langt og samtidig

til høyre eller til venstre. Langt og høyt

til venstre er verst, viser det seg.

Klubben får nemlig årlig en rekke

meldinger fra lite fornøyde beboere

langs Ragveien på venstre side av

driving-rangen. Det er snakk om knuste

vinduer og bulker i biler og generelt det

ubehaget som dette medfører.

- Vi må bare unnskylde og
gjøre opp for skade
- Vi har ikke annet å gjøre enn å unn-

skylde oss og gjøre opp for skadene

som våre medlemmer har påført våre

naboer, sier daglig leder Frode Vassbø.

- Slike telefonsamtaler oppleves som

svært ubehagelige. Men heldigvis har

ennå ingen personer blitt skadet av

golfballer, verken i Ragveien eller på

gangstien mellom bebyggelsen og

driving-rangen.



- I et forsøk på å redusere problemet

har vi lagt ned forbud mot å slå baller

motsatt vei på driving-rangen, det vil

si fra området ved green 8 og mot ut-

slagsboksene på driving-rangen. Skilt

er satt opp i området mellom green

8 og tee 9 om at dette ikke er tillatt.

Gi beskjed!
- Det vil også bli satt opp skilt på

driving-rangen hvor vi ber om at spil-

lerne tar det mer med ro i treningen.

Har du dårlig kontroll på utslagene, følg

med og vær ekstra oppmerksom hvis

ballen din lander på steder hvor folk

ferdes utenfor driving-rangen. (Dette

gjelder også mot fairwayen på hull 9).

- Hvis det likevel går galt og du ser at

ballen din havner over gjerdet mot

Ragveien, gi beskjed til administras-

jonen i SGK. Det er alltid greit å bli in-

formert før det eventuelt kommer en

ubehagelig telefonsamtale, sier Frode.

- Heldigvis blir skader som dette dekket

av vår forsikring slik at den som har for-

voldt skaden ikke vil bli holdt økono-

misk ansvarlig for eventuelle materielle

skader.

- og baller på andre, ville

veier ...
Dessverre er det ikke bare på driving-

rangen det går galt. Også på parkerings-

plassen skjer det hvert år flere uhell ved

at golfballer - som egentlig skulle

landet langt nede på fairwayen på

hull 1 - treffer og skader biler , noen

ganger med svært store og dyre skader.

Ofte forblir spilleren som har forvoldt

skaden anonym. Det kan kanskje

hende at vedkommende ikke vært  klar

over at hun/han har truffet en bil, men

uansett er det både trist og synd, og

ofte svært kostbart for bileieren når

dette skjer.

- Vi er helt avhengig av at medlem-

mene er våkne og rapporterer slike

hendelser, sier Frode Vassbø. Da vil

golfklubbens forsikring tre inn og

dekke tapet til bileieren.

Alle golfere har en ansvarsforsikring

gjennom sitt medlemskap i klubb/NGF.

Dersom vedkommende spiller som slår

ballen som treffer en bil melder seg, vil

denne forsikringen (med en nå betyde-

lig egenandel) dekke utgiftene til utbed-

ring av skaden. Hvis ikke noen melder

seg, er jeg redd for at det er bileier selv

som må dekke reparasjonsutgiftene.

Jeg må derfor på det mest innstendige

be om at slike hendelser blir rappor-

tert til administrasjonen, pro-shop

eller banevert umiddelbart, sier daglig

leder Frode Vassbø.
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Til tross for det høye og solide gjerdet som i vår ble satt opp mot turveien og bebyggelsen i Ragveien, rapporteres det fremdeles om

skader på annen manns eiendom forvoldt av golfballer fra driving-rangen.

Ikke noe kjekt etter en golfrunde å oppdage at bilen din er blitt truffet av en golfball. Det

er best for alle parter at dette blir rapportert av den som er årsak til hendelsen. Ingen

skam - det kan skje for den beste, men veldig viktig å si ifra til bileier og administrajon!



 GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB

e norske banene som er med
i Top Nordic Golf er, i tillegg 
til vår egen, Bjaavann i

Kristiansand, Miklagard på Jessheim,
Losby på Strømmen, og Tyrifjord.
Booking på disse banene - unntatt
Bjaavann - gjøres gjennom Golfbox.
For Bjaavann, se nettsidene til Top
Nordic Golf.
Reglene er klare:
Ordningen gjelder bare fredag, lør-
dag og søndag. Ved godtatt bestil-
ling kan vi spille gratis alle fredager
gjennom sesongen, og alle lørdager
og søndager etter klokken 15.

Booking kan gjøres inntil åtte uker
i forveien, og senest tre dager før.

Klubber utenfor Norge
Booking for klubber utenfor Norge
skjer via Top Nordic Golfs nettside.
Der finner du detaljer om alle del-

takerklubbene i de andre deltaker-
landene: Esbjerg, Kokkedal, Ledre-
borg Palace, Odense Eventyr, Silke-
borg, Estonian Golf & Country Club,
Bokskogens, Forsgården, og Kalmar.

Begrensninger
På grunn av mye press på baner de
siste årene er det innført en del
begrensninger i ordningen: Det er
fire tilgjengelige tider hver bruksdag
hos hver klubb. En spiller kan kun
spille én runde i samme klubb i løpet
av en uke, og kun fire runder i sam-
me klubb i løpet av et kalenderår.
Videre er det viktig å merke seg at
du kan bli avkrevd legitimasjon med
foto.

Selv om de fleste klubber har golf-
sett til utleie, er det fornuftig å
sjekke dette på forhånd. Vi anbefaler
sterkt å ta kontakt med aktuelle

klubber på forhånd. Klubbene har
nemlig mulighet til å fravike de gene-
relle reglene og begrensningene.

Hittil har ikke SGK opplevd særlig
press fra spillere fra andre klubber
som deltar i ordninen, trolig fordi vi
befinner oss i periferien i forhold til
de andre fire norske medlemsklub-
bene. Losby, derimot, har stor på-
gang, så der kan det være ekstra
fornuftig å booke tidlig.

Her kan vi spille gratis
- men det gjelder å planlegge godt

Alle vi som er medlemmer i SGK kan spille på 19 flotte baner
i Norge, Danmark, Sverige og Estland, uten å betale greenfee. Her er det

altså mye å hente, men for å få optimal glede av tilbudet gjelder det
å sette seg grundig inn i betingelsene. Og dem finner du her:

T E K ST  E L D B J Ø RG  SA N N I  /  K A RT  E L L E N  J E PS O N

D
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Bokskogen Golfklubb, Sverige Losby  Golfklubb, Norge
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NORGE

DANMARK

ESTLAND

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

ESTLAND
Estonian Golf & Country Club

NORGE
Bjaavann GK
Losby GK
Miklagard GK
Stavanger GK
Tyrifjord GK

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

 GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB

SVERIGE Estonian
Stavanger

Esbjerg

Losby

Bjavann

Miklagard

Tyrifjord

Kokkedal

Ledreborg

Odense
Bokskogen

Forsgårdens

KalmarSilkeborg

Flere  smakebiter...

Estonian Golf & Country Club, Estland

Tyrifjord, Norge

Österåkers Golfklubb, Sverige Kokkedal Golfklubb, Danmark
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BUNKER SPESIAL
Her er noen sider spesifikt viet den store bunker-

renoveringen som startet ved sesongslutt 2021 og
 som ble ferdigstilt rett etter sesongstart i år.

t arbeid som tok flere uker 
var å få bunkrene rensket for 
sand, grus og småstein. Den

gamle sanden fikk heldigvis gjøre
nytte for seg bl.a. på gamle åtten
hvor det nye  treningsområdet er
under etablering.

De gamle og ineffektive drenerings-
rørene ble erstattet med nye. Der-
etter ble selve formen på hver enkelt
bunker justert - skarpe overganger
og kanter myket opp og flatet ut.

1. november kom det første lasset
med Capillary Concrete som i løpet
av fire svært hektiske dager ble
tilført alle bunkrene. Til beskyttelse
gjennom vinteren, og i påvente av
den nye sanden, ble det så lagt plast
over bunkrene me det  nye dekket.

Hvorfor renovering?
Foranledningen til dette store pro-
sjektet var tilbakemeldinger re-
flektert i bl.a. spørreundersøkelser

myntet på medlemmene. Mens det
ble meldt om stor tilfredshet med
bane og anlegg, fikk bunkrene ikke
det samme skussmål. - For vanske-
lige, ujevne i kvalitet, for lite sand
osv. - de var rett og slett ikke på
høyde med det øvrige. Dette beslut-
tet klubben å gjøre noe med, og som
resultat har vi nå endelig fått bunkre
av en kvalitet som matcher resten
av vårt praktfulle anlegg. Tilbakemeld-
ingene så langt har vært svært bra.

Renoveringen var et kjempeløft for
klubben, både økonomisk og arbeids-
messig. Det krevde så å si “alle mann
på dekk” i noen intense uker der det
også foregikk store arbeider ifm. det
nye treningsområdet. - Mye som
skulle klaffe, med andre ord.

Niblick Golfdesign sto for selve ut-
formingen, de var representert med
egen stab som har lang erfaring fra
noen av de  mest prestisjefylte golf-
baner i Europa og ellers verden.

Stikkord: SAMARBEID
Samarbeidet mellom våre folk og
Niblicks stab viste seg være en
suksess! - Samtlige var oppsatt på
å gjøre en bra jobb og bruke tiden så
rasjonelt som mulig.

Når betongbilen med “ferskvare”
nettopp har ankommet, er det om å
gjøre å få betongmassen så fort som
mulig ut til bunkeren. Så gjelder det
å få raket og jevnet ut før betongen
stivner. Det krever at alle vet hva de
skal gjøre og er på plass. Derfor var
det en sann fryd å se hvor godt
samarbeidet fungerte, ingen store
fakter eller høye røster, alle kjente
sin plass og visste hvor de kunne
gjøre mest mulig nytte.

Også prosessen med ifylling av sand
i vår gikk smertefritt og raskt. Og så
må ikke glemmes at midt i det hele
klarte vårt mannskap også å ta seg
av banen med alle de gjøremål som
kreves før sesongstart.

Medlemsmassens misnøye med bunkrene resulterte i beslutningen om det store renoveringsprosjektet høsten -21 og våren -22.

AV ELLEN JEPSON (TEKST OG FOTO)
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Høsten 2021 - arbeidet starter
Aller først: vekk med
gammel sand.
Grovarbeidetforegår med
gravemaskin, og sanden
fraktes vekk med traktor.
Sanden gjenbrukes for det
meste på det nye trenings-
området der det foregår
store gravearbeider.

Så starter finarbeidet.
Rester av sand, grus og
stein fjernes omhyggelig.
Dybde og hellingsvinkler
justeres etter Niblicks
anvisninger.

Gamle dreneringsrør fjernes og ny, mer effektiv drenering legges ned i grunnen og gruses over.
I denne perioden er bunkrene definert som uspillbare og skal droppes ut av.
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1. nov. 2021 - betongen kommer
Den spesielle betongblandingen heter Capillary Concrete og har vært utprøvd i en årrekke i

verdens ledende golfklubber - med veldig godt resultat. Blandingen har den unike egenskapen
at den holder på fuktighet samtidig som den har høy dreneringsevne og binder godt til under-
laget. Skulle den bli ødelagt kan den erstattes bitvis uten at hele bunkeren trenger å skiftes.

Betongbilene fullastet med Capillary Concrete blir anvist til steder så nær som mulig til den
enkelte bunker. Traktorer kjører i skytteltrafikk til og fra. Her er det ingen tid å miste.
Betongblandingen er ferskvare og må tilføres bunkeren så hurtig som mulig før den stivner.

Traktorene kommer fullastet fra betongbil til bunker, og her står banemannskap og Niblick klar.
Betongblandingen må fordeles i bunkeren så raskt som mulig. Her går det unna med rakene, for
snart kommer neste lass. Vann påføres og massen glattes ut til en jevn og glatt  overflate.

Øvre del av bunkeren har
fått tilført betong, og nå
er det en liten pust
i bakken til neste lass
ankommer. Bildet viser
hvor dreneringen er lagt
og grøften fylt i med
grus.
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På an igjen!
Betongbilen har kommet
så nær som det er mulig
med den tunge massen,
og nå går det i ett med
nye lass til bunkeren.

Det ble tilført 127 kubikk
med Capilliary Concrete
(17 betongbiler) og
395 tonn med sand som
tilsvarer 27 lastebiler.

Snart ferdig på elleven, og plasten ligger klar til å
legges over med det samme massen er stivnet.

Her trengs litt utglatting med vann! Daglig  leder
Frode Vassbø (t.v.) tar på seg oppgaven, mens
Terje Haukelid og Thomas Nicolaysen fra PGM raker.

Her må det
jobbes raskt
når lassene
med beton-
gen kommer.
Niblicks
stab deltar
i arbeidet på
like linje med
vårt eget
mannskap.
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Drenering er viktig!
I trerammen som ligger midt i
bunkeren skal det ikke legges
betongmasse. Trerammen er
der for å sikre tilgang til drens-
røret dersom det blir tett og
trenger å spyles.

Ellers er det ikke lett med liten
kuling i kastene å få den flyktige
plasten til å legge seg i ro over
bunkeren. Men med et kreativt
banemannskap går det til slutt
- og både roen og plasten
senker seg.
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Betongbilen har forlatt
banen. Spennende om
det er nok masse til
å fylle den aller siste
bunkeren på hull 3!
Heldigvis - det er det,
og mannskapet kan
puste lettet ut. - Alt
gikk bra - det var kjekt
- og det gikk til og med
raskere enn først
estimert. Men så hadde
også mannskapet stått
på fra tidlig morgen til
sent på kveld i disse
svært hektiske dagene.

GODT JOBBA!
Novembersolen var på vei bak trekronene da siste bunker på banen hadde fått sitt dekke

av Capillary Concrete. Massen hadde stivnet nok til å bære vekten av denne flotte gjengen
som med utrolig stå-på-vilje, klokskap og godt humør hadde klart oppgaven med strålende glans!

Fra v. John Wilcox, David Minouge, Terje Haukelid, Jan Roger Nordnes, Kenneth Tennfjord, Frode Vassbø,
Mads Reinkjøp, Jone Ekeli og Alf Inge Bjørnsen. I tillegg var disse med i arbeidet (men som ikke kom

med på bildet): Kneale Diamond (Capillary Concrete), Thomas Nicolaysen (PGM) og
Kenny Elvik (Shaper fra Niblick)
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Mars 2022 - her kommer sanden
De som befant seg på golfbanen i slutten av mars kunne ikke unngå å legge merke til en svær

sandhaug på den nederste parkeringsplassen. Dette var sanden som nå befinner seg i våre
nyrenoverte bunkre. Den kom fra Erga på Jæren og ble lastet over på en helt spesiell maskin

- Dakota Turf Tender - som med stor presisjon via en “gate“ kan fordele både vått og tørt
materiale over større områder.

Dakota Turf Tender er mye brukt til top-dressing av ulike typer treningsflater, og hos oss har
den vist seg uvurderlig når bunkrene skulle fylles med tonnevis av sand. Uten denne ville
arbeidet vært mye tyngre og tidkrevende. Kenneth Tennfjord som opererte maskinen fikk etter
hvert så god trening at han nesten med millimeters nøyaktighet kunne plassere sanden akkurat
der den trengtes.
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- Spesielt viktig å få sanden godt inn til kantene på bunkeren. Jone Egeli følger med og dirigerer.



En fryd når sanden
kommer og elegant
blir distribuert i
bunkeren. Med intens
raking blir sanden
effektivt fordelt
(5 cm på sidene og
10 cm i bunn).
Det jevne underlaget
med Capillary Con-
create som ble lagt
i 2021 er et ideelt
underlag for den nye
sanden.

- Litt mer her mot
meg - sånn ja!
Det flotte med
“Dakotaen” er at
den lett kan
manøvreres og er
uhyre treffsikker.
Alf Inge Bjørnsen
venter på påfyll i
bunkeren og er
klar til å rake.

Finraking må til.
Litt presisjons-
raking utført av
Niblick-staff er
selve kronen på
verket. Med åre-
lang erfaring fra
denne type ar-
beid sitter det i
fingrene – koblet
med et våkent
blikk for hvordan
en bunker skal
se ut. - Ikke for
amatører.
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Bunkrene er nå fylt i med den nye sanden, og så blir de vannet for å bedre kompresjonsevnen.

Komprimering
er i gang!
Jan Roger Nordnes
kjører traktoren
opp og ned og frem
og tilbake - forlengs
og baklengs mange
ganger. Slik blir
sanden jevnt og
gradvis komprimert.
På lasteplanet
er det sand som
bidrar til å øke den
totale vekten.

Frem og tilbake
- frem og tilbake!
Alle bunkrene blir
komprimert på
denne måten, og
det er den siste
større arbeids-
operasjonen.
Nå skal sanden
“sette” seg og
vil i flere om-
ganger senere
bli vannet, rakt
og finjustert.

Og så kan de
endelig spilles
på!
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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

Det nye treningsanlegget på gamle åtten begynner å ta form.
Kunstgresset er på plass, og til høsten, hvis alt går etter plan,

kan vi begynne å ta det i bruk. Det gleder vi oss til.

Mye å glede oss over

FOTO: ELLEN JEPSON

Første sesong etter to år med korona, for en frihet!
- Tenk å kunne arrangere store turneringer uten å måtte ta hensyn

til smittevern, gjerder og avstand. Tenk å kunne gi noen en god klem etter
runden - for en luksus. I denne sesongen skal vi også glede oss over

en fantastisk bane og anlegg, nå også med nyrenoverte
bunkre som det er en fryd å spille ut av.




