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ENDELIG!
25. september kommer til å bli stående som en merkedag,

for da ble Norge gjenåpnet etter halvannet år med nedstenging og restriksjoner.
Som golfere har vi vært ekstremt heldige som har kunnet utøve vår favorittsport

nesten som vanlig, og la oss krysse fingrene for at den nye “friheten” vil vare.
- Og endelig kunne Tim og Irene gi hverandre en helt “lovlig” klem og glede

seg over en litt mer normal hverdag i proshopen.
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om regel benytter styret seg 
av årsmøtene til å orientere 
om kommende og aktuelle pro-

sjekter, og informasjon om utviklingen
av disse blir fortløpende gitt som
nyhetsmeldinger. De blir også lagt ut
på nettet og så godt som mulig dek-
ket av Golfentusiasten.

Et interessant aspekt er at medlem-
ene på denne måten også blir orientert
om hvordan klubbens økonomiske
midler blir benyttet. I tillegg til egen-
finansiering av prosjektene søker
klubben blant annet også Stavanger
kommune om bidrag, i tillegg til
tippemidler fra Norsk Tipping.

Oppgradering av
treningsområdene
Bygging av nytt treningsområde på
gamle hull 8 ble påbegynt i slutten
av august. Det innebærer at det
tidligere treningsområdet nå er
stengt og åpner ikke før neste år.

Pågående og planlagte
prosjekter på banen
Styret og administrasjonen har alltid en rekke prosjekter til

behandling. Prosjektene blir besluttet i henhold til klubbens strategi som
slår fast at vi skal være den foretrukne klubben i regionen, tilbakemeldinger

fra medlemmene og ikke minst fordi vi må forholde oss til de til
enhver tid gjeldende regler.

Området mellom faiway på hull atten og treningsområdet på “gamle syven” skal fylles i og jevnes ut . I bakkant begynner terrenget på gamle
åtten å reise seg i høyden. Her vil et betydelig areal bli bygget opp og integrert i det totale arealet som skal bli det nye treningsområdet.

AV GEIR HAUG (TEKST) og ELLEN JEPSON (FOTO & PLANTEGNING NORSK VERSJON)
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Treningsområdet på gamle hull 7 vil
bli holdt åpent mens oppgraderin-
gen pågår. Samtidig er vi godt i gang
med å fylle utområdet mot fairway
på hull 18. En del av de nye arealene
vil bli dekket av kunstgress som skal
bidra til at treningsforholdene vil
holde seg gode og jevne - uansett
nedbør. Det betyr også litt mindre
vedlikeholdsarbeid for banemann-
skapet, selv om også kunstgresset
krever et visst tilsyn. Ferdigstillelse
av hele området er planlagt til
begynnelsen av november hvis alt
går etter plan.

Nye ballfangergjerder
For å øke sikkerheten på banen og
omkringliggende områder blir det nå
satt opp nye, høyere og lengre ball-
fangergjerder på forskjellige steder.
Arbeidet med å skjerme spillere på
hull 9 fra baller som kommer fra

drivingrangen blir satt i gang i løpet
av vinteren.
På motsatt side av drivingrangen,
mot Ragveien, er det stadig proble-
mer med at baller faller ned på hus-
tak, knuser takpanner og er til plage i
tillegg til å skape usikkerhet for
enkelte beboere.

Vi ønsker å ha et godt forhold til
våre naboer og i den forbindelse har
vi  utvidet det eksisterende gjerdet
og håper at dette tiltaket vil hjelpe.
Samtidig ønsker vi å rette en
henstilling til våre medlemmer om å
utvise en smule forsiktighet på
drivingrangen.

“Gamle syven”

Totalrenovering av treningsområdet
- ferdigstilles ca. november 2021

Nytt ballfangergjerde under bygging på sørsiden av drivingrangen.

 GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB
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Det tredje gjerdeprosjektet er plan-
lagt mellom fairway 2 og turstien
langs Store Stokkavatn, der det i
flere tilfeller er rapportert om baller
som havner på stien - til ulempe og
usikkerhet for turgåere. Starttids-
punkt for dette prosjektet er ennå
ikke avklart da det er avhengig av
godkjenning fra Rogaland fylkes-
kommune.

Bunkere
Arbeidet med å rehabilitere bunk-
erne på banen vil igangsettes i løpet
av oktober. Arbeidet skal utføres av
spesialister fra UK i tett samarbeid
med vårt banemannskap.
Ni hull blir stengt mens arbeidet på-
går på gjeldende sløyfe. Vi starter
med å stenge back 9 så snart arbei-
det igangsettes. Med i vurderingen
er også arbeidet med treningsom-
rådet og det faktum at disse arbei-
dene til sammen medfører mye
trafikk av anleggsmaskiner på store
deler av banen. Hele arbeidet med
bunkerne er ventet å ta seks uker og
være ferdig en gang ut i november.
Melding om dette vil bli sendt ut i
nyhetsbrev og vil også bli lagt ut på
klubbens nettsider. Hensikten med
å starte såpass sent i sesongen er

selvsagt at medlemmene skal bli
minimalt påvirket av arbeidet. Så da
er det nok en grunn til å glede seg
til sesongen 2022.

Utvidelse av banen
Vi har tidligere skrevet om mulig-
heter til å utvide golfbanen ved at
klubben kan få tilgang til området
som ligger mellom parkerings-
plassen og driving-rangen og til
området mellom parkeringsplassen

og Store Stokkavann. Dette er lang-
siktige prosjekter og blir omfattet
av kommunedelplanen for området.
Selv om vi ikke er grunneier, er vi i
nær kontakt med Stavanger kom-
mune om dette og har kommet med
våre innspill. Foreløpig plan for
behandling av kommunedelplanen
er november/desember 2022.
Styret og administrasjonen følger
nøye med i utviklingen.

En av de mange som ser fram til bunker-renovering, er Bente Soltvedt, som heldigvis under KM elegant redder seg ut av sanden på hull 15.

Store maskiner på gangveiene og rundt på banen har siden august vært et dagligdags syn.
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           yse Elnett planlegger å bygge 
en ny kraftlinje mellom Ulland-
haug (via golfklubben og/eller

Stokkavatnet) og Stølaheia på Sunde
(i nærheten av eksisterende trafo-
stasjon). Vi har tidligere informert om
dette i både nyhetsbrev og på SGKs
nettsider.

Prosjektet skal gjennomføres på
grunn av et stadig økende strøm-

forbruk i regionen, ikke minst på grunn
av hurtiglading av elbiler.

Arbeidet kan starte tidligst
i 2024
Lyse Elnett, som er ansvarlig for
planlegging og gjennomføring av pro-
sjektet, er et monopolselskap som er
underlagt strenge regler og føringer.
Selskapet er godt i gang med både

planlegging av prosjektet og ut-
arbeidelse av konsesjonssøknad
med konsekvensutredning. Planen er
å sende konsesjonssøknad i løpet av
november 2021.

Konsesjonsbehandlingen skal følge
energiloven, og kan ta opptil to år.
Da er vi kommet til slutten av 2023
slik at de konkrete arbeidene kan
starte tidligst i 2024.

HØYSPENTLINJER
over golfbanen

Hurtiglading av elbiler er én av grunnene til økt
strømforbruk som gjør at Lyse Elnett nå planlegger en ny kraftlinje.

Golfbanen vil bli berørt - men heldigvis starter arbeidet tidligst i 2024.
Vi er i god dialog med Lyse om de ulike trasé-alternativene.

Hull 3 og de sårbare skogholtene rundt anses av klubben  svært viktig å beskytte mot inngrep i form av en dominerende luftspennlinje.

 GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB

AV FRODE VASSBØ OG GEIR HAUG (TEKST) og ELLEN JEPSON (FOTO)
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Norges vassdrag- og energidirektorat
(NVE) er konsesjonsmyndighet, mens
Olje- og energidepartementet er
øverste beslutningsorgan. Etter mot-
tak av søknad vil NVE sende konse-
sjonssøknaden på høring. Ved svært
store og/eller konfliktfylte prosjekter
forelegges saken Stortinget. Vi vil
følge utviklingen i saken nøye.

Luftspenn - eller nedgravd?
I Lyse Elnetts planlegging vurderes
både anleggstyper og flere alternative
traséer. Anlegg som utredes er:

• Sjøkabel over Store Stokkavatn 
fra Sandal i sør til nord for hull 3.

•  Jordkabel i forskjellige traseer 
gjennom golfbanen.

• Luftspenn over blant annet hull 3.

NVE har pålagt Lyse Elnett å utrede
luftspenn der det er teknisk gjennom-
førbart og økonomisk gunstig.

Vår første prioritet er sjøkabel i Store
Stokkavatn. Grunnet meget høye kost-
nader er det imidlertid høyst usann-
synlig at denne løsningen blir valgt.

Vår andre prioritet er jordkabel -
forutsatt at klubben selv kan utføre
sluttarbeidet med å sette faiways og
greener i akseptabel stand. Vi mener
at det er bedre at jordkabel blir lagt i
fairways og over greener som relativt
raskt kan tilbakeføres til god standard,
enn at kabelen blir lagt i skogsområder
der det vil ta flere ti-år før arealet er

rehabilitert. For jordkabel-alternativ-
ene er Pri 2 langs hull 7 klart å fore-
trekke. Pri 3,1/3,2 osv. krysser flere
fairways og greener og vil medføre
større inngripen i banen, selv om det
er mulig å opparbeide disse traséene
også. Vi er i god dialog med Lyse Elnett
om de forskjellige alternativene.

Graving utenom sesongen
I møter har Lyse Elnett bekreftet at
de vil forsøke, så langt det er mulig,
å utføre gravearbeidet på golfbanen
utenom sesongen, slik at banen i
størst mulig grad er spillbar til neste
sesongstart. Det vil si med nåværende
planer i 2025. Områdene som blir be-
rørt, vil bli gjenoppbygd med dagens
standardkrav til en golfbane.

Det alternativet som vi slett ikke
liker, er luftspenn som vil gå rett over
hull 3. Slik vi ser det, vil dette være
en katastrofe for både klubben, tur-
gåere og for biologisk mangfold i om-
rådet. Vi har i sterke ordelag kommu-
nisert vår holdning både muntlig og
skriftlig. Ifølge Lyse Elnett er det
imidlertid lite sannsynlig at luftspenn
vil bli fremmet i konsesjonssøknaden
for dette prosjektet. Vi håper at det
medfører riktighet, men det gjenstår
å se. Det skal også nevnes at for-
mannskapet i Stavanger kommune er
sterkt imot bygging av luftspenn
(ref. vedtak i Stavanger formannskap
- sak 87/21 den 27/5-2021).

God dialog
Som sagt har SGK god dialog med
Lyse Elnett v/prosjektleder for tidlig-
fasen. Våre synspunkter blir hørt, og
forhåpentligvis hensyntatt i endelig
konsesjonssøknad. Vi har sammen
med Lyse Elnett utarbeidet forslag til
jordkabeltrasé som i størst mulig grad
unngår å felle trær.

Kartskissen på neste side (utarbeidet
av Lyse Elnett på bakgrunn av innspill
fra klubben) viser en oversikt over de
ulike trasé-alternativene som nå blir
utredet. De alternativene som går
langs hull 2 og hull 3 vil medføre større
inngrep i form av trefelling. Dette vil
igjen føre til varige og uønskede
visuelle sår, økt sikkerhetsrisiko for
golfere og turgåere samt negativ
innvirkning på det biologiske mang-
foldet. Det vil i tillegg bli kostnads-
krevende for Lyse Elnett da det med
stor sannsynlighet vil medføre krav
om gjenoppbygging av greener og
greenområder på hull 1, 2, 10 og 14.

I tilegg til Lyse Elnett har klubben også
god dialog med Stavanger kommune
og andre berørte parter og organisa-
sjoner vedrørende dette prosjektet.

Vi er “på ballen” og vil holde SGKs
medlemmer orientert om utviklingen
i prosjektet gjennom nyhetsbrev, på
nettsidene og i Golfentusiasten.

Jordkabel tvers over hull 4 kan bli aktuelt, men SGK ønsker i størst mulig grad å unngå hogst, blant annet i skogholtet i utkant av faiwayen.

 GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB
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Generelle kommentarer fra Stavanger GK
SVÆRT VIKTIG: Unngå felling av trær på grunn
av forringet visuell opplevelse og negativ inn-
virkning på biologisk mangfold. Hogst vil i tillegg
medføre betydelig økt sikkerhetsrisiko for både
golfere og turgåere i området.

Golfklubben foretrekker alternativer merket
Pri 1, 2 og 3, som ikke medfører felling av trær
i større grad.
Luftledningsalternativer og jordkabeltrasé
i nærheten av Stokkevatnet foretrekkes ikke.

Foreslått av
SGK som rigg-
plass (pr. i dag
dyrket mark).

Foreslått av
SGK som rigg-
plass (pr. i dag
kratt/villniss)

SGK mener at en trasé
her (lilla markering) berører
flere greener (1, 2, 10, 14)
som da må opparbeides og
anlegges på nytt, noe som
vil bli svært kostbart.

Uheldig alt. for
riggplass (nåv.
treningsgreen
v/Sagenhuset).

Lite ønskelig med
trasé i vei i dette
området (p-plass,
klubbhus, fairways)

Lite ønskelig med trasé
i dette området. Det be-
rører bl.a. green 13 som
må oppabeides på nytt

SGK ønsker
traséen lagt
hit

Uheldig trasé
som berører
skogen

Orange strek er
dagens “ringvei”
(grusvei)

Uheldig trasé Trang passasje pga.
utslagssted hull 12

Dette skogholtet nord for fair-
way 4 er mindre viktig for spillet,
men en trasé her vil etterlate sår
som vil trenge lang rehabilitering.
Pri 3,31 som går i utkanten er
å foretrekke

Dette skogholtet nord for fair-
way 4 er mindre viktig for spillet,
men en trasé her vil etterlate
sår vil trenge lang rehabilitering.
Mest uheldige løsning for Pri 3,
Pri 3,31, Pri 3,32 og Pri 3,33

Dette skogholtet i utkanten
av golfbanen er mindre viktig
for spillet, men en trasé rett
gjennom vil etterlate et “sår”.
Pri 3,33 er akseptabel da den
går i utkant av skogholtet.

Hele området rundt klubbens
signalhull 3 (markert med gult)
vurderes av SGK som svært
kritisk og sårbart for større inn-
grep. Trasé her innebærer at
en hel del trær må felles.

Oversikt over Lyse Elnett trasé-alternativer som berører Stavanger Golfklubb

Kartgrunnlaget m/traséene er utarbeidet av Lyse.
I tekstboblene fremgår Stavanger Golfklubbs
kommentarer.

Luftspennlinje

Pri 2

Pri 1

Drivingrange

Trening

9

1

2

3
4

5

6
7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

jorde

jorde

 Jordkabel

 Jordkabel - flere alt.

 Sjøkabel

7
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Banen tas til stadig

STADIG NYE HØYDER
SGK har en klar ambisjon om å være en av landets ledende klubber. Dette

innebærer å stadig strekke seg etter nye høyder når det gjelder utvikling av selve
banen og treningsfasilitetene. I disse dager skjer dette helt konkret, når ca 3, 3 mål av

“Gamle åtten” heves med mange meter. På den måten oppstår nye flater som
blir integrert i et flunka nytt treningsområde - som i følge banemester

Frode Jørmeland vil bli ett av landets flotteste.

Lass på lass med masse blir tilført - og langsomt men sikkert vokser Gamle Åtten-området i bakgrunnen meter for meter i det som skal bli et fantastisk treningsområde!

 GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB

AV ELLEN JEPSON (TEKST OG FOTO)

ostnadsrammen på ca. 4 mill. 
er ikke avskrekkende for et så

stort prosjekt, og daglig leder Frode
Vassbø forsikrer om at ca 1,3 mill. av
dette er tippemidler som skal tilfalle
klubben i 2022. Det er likevel mye
økonomi å holde greie på når tre ulike
mannskaper er involvert i opparbeiding
og utforming av treninsområdet + i den
forestående bunker-rehabiliteringen.

Møøje bråk!
De som har vært på banen i det siste
har ikke unngått å legge merke til den
konstante duren av tunge maskiner
som kan høres over hele banen, sam-
tidig som svære sand- og grusdumpere
dundrer til-og-fra langs gangveiene.
Årsak: Omfattende anleggsarbeid
som fra september har vært i full gang
ifm. totalrenoveringen av trenings-
området. I løpet av denne høsten skal
nemlig Gamle Åtten gjenoppstå som
Fugl Fønix med fem nye greener, fem
bunkre, et eget lett kupert område
samt opphøyet  utslagssted på hele
275 m2. Et spesielt allværsområde på
1,4 mål med to greener + en bunker
skal legges med syntetisk gress.

Det vil kunne tilby stabilitet selv i det
vekslende været vi ofte opplever  høst
og vinter. - Tenk så kjekt å få trene -
selv etter at vinterdagen har tatt
kvelden! Med fullt opplyst område kan
dette bli en ny møteplass der termos
og varm drikke er obligatorisk -
spesielt når det også blir anledning til
å sitte lunt og godt i en koselig liten
hytte innimellom øktene. Men vi må
nok vente til neste år med å ta om-
rådet i bruk, selv om det er planlagt
ferdigstilt en gang i november.

Tøft tidsskjema
Det er travle tider både for de av bane-
mannskapet som er involvert i graving
og de som tilfører masse som skal
jevne ut og bygge opp området.Frode Vassbø har roen på økonomien - foreløpig.
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Frode Jørmeland og Jan Roger Nornes
er sertifisert for gravemaskin og har
virkelig fått trent ferdighetene i høst.
Kenneth Tennfjord kjører traktor og
ellers er to mannskaper fra Niblick
Golfdesign på plass med banearkitekt
Graeme Webster som dirigent.

Imens har erfarne greenkeeper Alf
Inge Bjørnsen fått hovedansvaret for
det øvrige banearbeidet - en arbeids-
fordeling som fungerer utmerket i
følge både banemester og Frode
Vassbø. Som om ikke dette er nok, så
vil i det løpet av oktober være et eget
team på plass for å ta seg av total-
renoveringen av bunkrene.
- Ingen skal være i tvil om at det skjer

store ting i Stavanger Golfklubb, og
om du synes det er heftig trafikk nå,
så kan det lett bli enda mer hektisk,
forsikrer Frode.

Møøøøje overtid
i dette prosjektet går det i ett fra tidlig
morgen til sent på kveld. Niblick’s
team er avhengige av grundig tilrette-
legging for å kunne gå i gang med ut-
formingen av det store området - siste
kronen på verket. Dette har Niblick
hittil til fulle bevist de kan - siden de
har vært ansvarlige for design og
utforming av våre flotte greener de siste
14-15 år. Prosjektleder Graeme Web-
ster er ellers full av lovord over det
innovative green-fornyingsarbeidet

som i sin tid ble initiert av daværende
styreleder (tidligere banemester) Inge
Ullestad. Med nitid oppfølging fra vårt
dedikerte banemannskap har dette
resultert i kanskje landets mest
spennende  greener.

De kan grave
Det er ellers ikke alle golfklubber som 
er så heldige å ha gravemaskin-
sertifisert bannemannskap, men i SGK 
har vi faktisk fire stykker. Både bane-
mester Frode, Jan Roger Nornes, Alf 
Inge Bjørnsen og Jone Egeli kan hånd-
tere grabben. I tillegg er de også 
sertifisert for andre tunge kjøretøyer 
som dumpere og hjullastere. Dette er 
svært nyttig i arbeidet med Gamle 
Åtten og ellers i større og mindre 
prosjekter på banen.

Og selv om klubben for tiden ikke har
noen problemer med rekruttering, er
det uansett lurt å satse stort. Når
treningsområdet på Gamle Åtten og
forbedringene på Gamle Syven er
ferdigstilt, vil klubben ha på plass et
høykvalites-tibud som innebærer
innendørs treningsfasiliteter i tillegg
til fantastiske utområder. Det vil
garantert glede både medlemmer og
tilreisende  - og sikkert ryktes utover
regionens grenser. En stadig bedre
klubb og bane er det  begge våre
“Froder” har som felles mål - Vassbø
på økonomien og Jørmeland på banen.

 GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB

Banmester Frode Jørmeland er sikker på at det kommer til å bli enda travlere når bunkers-arbeidet starter opp.

Hvor mange kubikk masse som må til for å gjøre klart området for utforming er uvisst, men grus og sand er viktig å tilføre for å skape best mulig underlag for dreneringen.
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-Stavanger Golfklubb er ett av mine yndlingssteder på jord,
sier Graeme Webster - arkitekten fra  skotske Niblick som har vært

knyttet til vår bane helt fra den store oppgraderingen på 2000-tallet.
-Banen har potensial til bli en av verdens beste! Nå får dere et strålende

øvingsområde på den gamle 8-eren. Fremover vil vi blant mye annet
gjøre den litt kjedelige 6-eren mer spennende. Golf skal

være moro, i vakre omgivelser - og en utfordring!

Banen har potensial til
å bli én av de beste i verden!

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

anemannskapene gjør en 
fenomenal jobb, og greenene 
er så fine at de nyter respekt i

hele Skandiavia. Øvingsområdene har
ikke holdt mål, men nå blir de et supert
sted å øve nærspill. Noen steder får
kunstgress for å fungere akkurat like
bra om vinteren. Produsentene har
gjort store fremskritt med kunstgress;

vi har bestilt fra Nederland fordi de har
det aller beste.

Det kommer også belysning slik at folk
kan gå og øve i mørket - det blir skikke-
lig stemningsfullt! Og så får området en
liten hytte hvor folk kan sitte og hvile
og kanskje ta seg en matbit, godt i ly
hvis det regner.

- En golfbane er et levende
vesen
Webster trenger ingen intervjuer - han
bobler av entusiasme over løpende og
kommende prosjekter. Som å bygge om
bunkerne slik at vi blir kvitt de ekle
hellingene bakerst, forbedre fairway 11
og 16, grave ut flere mindre dammer

Graeme Webster har vært sterkt involvert i banens design de siste 15 årene, og nå gleder han seg til å se treningsområdet ta form.
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Han ser også for seg med tiden å lage
6-eren mer spennende. -En golfbane
er et levende vesen som vi må arbeide
med kontinuerlig.

Lett sak å la damene få
flere par 5-hull
-Hva synes du om argumentene for å
differensiere, og gjøre noen av de for-
holdsvis lange par-4 hullene til par 5
for damene, kanskje med å bygge et
nytt tee-sted litt lengere bak?
- Jeg kan godt forstå argumentene for
dette, og faktisk ville det være helt
enkelt å gjennomføre - det eneste som
trengs, er jo å bygge noen nye tee-
steder.

Argumenter taler for at for lange hull
kan virke avskrekkende på mange
damer, fordi det typisk sett virker van-
skeligere for oss enn for mennene å
komme ned i handicap; i snitt ligger
damenes handicap i vår klubb faktisk
hele 10 slag høyere enn mennenes. Men
Webster er likevel imponert over at
rundt 25 % av medlemsmassen vår er
damer: - I Storbritannia ligger det
vanligvis på rundt 10 %, slik at mange
klubber har spesialtilbud for å
rekruttere damer.

Kanskje er én blant flere grunner til
dameandelen vår at SGK har satset på
juniorer gjennom 50 år, og nyter stor
respekt for vår Junior & Elite-seksjon?

-Kort bane trenger ikke
være negativt
Webster er for tiden sterkt engasjert i
byggingen av en ny Nicklaus-bane i
Aberdeen. - Jack, som nå er i 80-årene,
er en herlig kar, og han er i 100 over det
prosjektet! Når vi nå snakker om de
virkelig store, kommer han raskt innom

de utrolige lengdene til mange av
proffene. Det får ham til å avslutte med
at det at vår bane er forholdsvis kort,
slett ikke trenger slå ut negativt: - Den-
ne banen er så variert og spennende at
den virkelig utfordrer. Du er nødt til å
tenke strategi i stedet for bare å blekke
til! Hvorpå han raskt stikker opp igjen
til det nye øvingsområdet, hvor en
anselig samling gravemaskiner og
tunge lastebiler dunker og durer seg og
massene rundt, mens banemester
Frode Jørmeland styrer det hele.
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Med seg i Niblick-teamet har Graeme Webster meget erfarne folk som har banedesign som spesialitet. Utstyrt med plantegninger og
målestav er John Wilcox. I bakkant er området som skal heves med mange meter og bli utformet med blant annet et eget utslagssted.

Kenny Eldrick i Niblick-teamet fører gravemaskinen med erfaren og sikker hånd.
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Kjære leser,
Vi opplever det alle, at banen
vår yrer av liv. Anlegget er i tettere
bruk enn noen gang før. Banemann-
skapene klarer ikke bare å holde det hele i utrolig
god stand, men å takle store prosjekter for å gjøre
klubben enda mer attraktiv. Frivillige gjør stor
innsats på mange felt. Styre, administrasjon,
trenere og proshop-gjengen finner opplagt
mening og glede i utrettelig engasjement.

Forståelig nok sier banearkitekten vår, skotske
Graeme Webster, at dette er et anlegg i topp-
klasse - faktisk også i internasjonal sammenheng.

Skåret i gleden er urakte bunkere, nedslags-
merker på greener og stygge sår etter vekk-slåtte
torver på fairwayene. Trolig er de skyldige for-
holdsvis få. For langt de fleste spillere er det en
selvfølge at vi gjør vårt beste for å ta vare på
banen: klubbkulturen, det er oss. Fellesskapet vi
alle er del i og nyter godt av. Derfor er det i vår
egen interesse å ta hensyn til hverandre.

Vi er glade og stolte når vi ser Viktor Hovland
reparere nedslagsmerker - selv i toppmiljøet, hvor
spillerne er omgitt av caddier og andre hjelpere.

“Nei, det kan banemannskapene ta seg av» sier
enkelte når de blir tilsnakket på banen vår. Full-
stendig misforstått. Banemannskapene har mer
enn nok å gjøre. Alle spillere har ansvar for å
etterlate hvert eneste hull i best mulig tilstand,
det vil si å ha reparert stygge spor som kan gå ut
over de etterfølgendes utbytte og glede.

Skjenn vil neppe løse problemet. Ingen av oss kan
forandre andre. Skal vi endre adferdsmønstre, må
vi selv forstå at det er ønskelig. Det er heller ikke
som å skru på en knapp - endring er en langsom
og krevende prosess. Det beste vi kan gjøre, er å
prøve å vise, forklare, og bidra til å motivere en
selvfølgelig respekt for at vi alle inngår i en klubb-
kultur der vi finner glede i å ta hensyn til hverandre.

Viktor Hovland kan mer enn å reparere nedslagsmerker,

han kan også rake i bunkeren...

VOFF VOFF, det
var ikke oss!

I sommer har mange lagt
merke til dette skiltet i flere
av banens bunkre. De som
av og til har sine firbeinte
med på runden har lurt på
hvilke hunder det her siktes
til, for så vidt vi vet, er det
ingen av medlemmene som
lar sine kjæledegger gå
berserk i bunkrene uten å
ta affære og rydde opp!

De to hundene, Samba og Millie er ofte med Susanne Jepson på banen. 
Med travel  jobb strekker ikke alltid tiden til. - Når jeg kan ta hundene med 
på golfen har jeg det kjekt, og kan slappe mer av. Da trenger jeg ikke ha 
dårlig samvittighet for at de ligger hjemme og kjeder seg. Det er  viktig 

for meg å ha denne muligheten, ellers hadde jeg ikke kunnet spille så 
mye. I sommer da Samba på godt og vel 16 år skadet en fot, ble løsenet å 
ta henne med i en egen trillevogn, og pasienten  var veldig glad for å 
kunne sitte oppi og følge med på spillet.  

Banemester Frode Jørmeland kan berolige. -Nei, vi mistenker 
absolutt ingen av medlemmene. Siden det er bunkrene foran 
greenen på hull åtte som oftest har vært besøkt, er det grunn 
til å tro at “synderen” holder til i bebyggelsen til høyre for fair-
wayen. Kanskje hunden blir sluppet ut om kvelden og tar seg 
en runde i bunkeren, uten at eieren i det hele tatt er klar over det. 
- Vi får av og til spørsmål fra medlemmer om det er tillatt med 
hund på banen. Vi i banemannskapet har aldri opplevd dette 
som et problem, og har ikke observert noen form for skader 
forårsaket av medlemmers hunder.

LEDER AV NINA TJOMSLAND
 GOLFENTUSIASTEN - STAVANGER GOLFKLUBB
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Med all honnør til Norges Golfforbunds prosjekt om å få med flere damer til
å spille golf, mener Anne Friis-Thommassen, leder av damekomiteen, at i deltakelse

er vi trolig én av de større og mest aktive damegruppene i landet. -SGK er en veldrevet
klubb: sammen sørger administrasjon, styre, banemannskap og alle komiteene

- og hvert enkelt medlem - for et positivt og levende miljø.

elv på en damedag, med for oss
lav deltagelse, kan det være opp-
til tre ganger så mange dame-

spillere her enn hos andre klubber i
regionen. Sesongen 2020 var selvfølge-
lig spesiell: selv med rekordstor bruk
fremsto banen fantastisk, og fordi alle
var hjemme og golfbanen også fungerte
som et sosialt pustehull, var oppslut-

ningen om konkurransene våre over-
veldende. Trass i at vi har som mål at
det som kommer inn, skal gå ut igjen
i premier, endte det med at vi gikk med
overskudd - som vi nå bruker på premi-
ering og doorprizes, forteller Anne.
Neste sesong vil vi også gjøre litt om
på poengsystem og premieringen for
damedagene.

-Alle må bidra
Anne er i full jobb på SUS og spiller for
det meste ettermiddager. Da er det ikke
ofte så mye tid til å sette seg ned etter
runden. Så for å få best mullig føling
med hva som rører seg, hva som funge-
rer og hva som kan forbedres, tanker
og ideer, går hun gjerne rundt og slår
av en prat når hun kan, for å få innspill.

S

13

SGK har bra damedeltakelse i forhold til mange andre klubber, sier Anne Friis-Thommassen (i hvit genser). Her før runden med Sissel Meling (t.v.), 
Hilde Erevik Ronold og helt til høyre Kjersti Jæger, leder av SGK-styret som har rekruttering av damer til klubben høyt oppe på sin agenda.
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 -Vi spiller hverandre gode!



Hun føler seg heldig som arbeider i
damekomiteen. - Hvis vi ønsker å ha
et levende klubbmiljø, må alle bidra.
Komiteene har ansvar for å sette ting i
gang, og vi gjør med glede vårt beste.
Vi prøver å gjøre nye ting; det handler
om å fornye seg uten å vrake det gode
vi har. Men egentlig er klubbkulturen
et felles ansvar for alle oss medlemmer.
Om en ønsker at det skal arrangeres
damedager, scrambler og andre turne-
ringer for damer, så må de også melde
seg på. Dersom spillere føler at noe kan
gjøres annerledes og bedre, er det viktig
å gi beskjed til de som har påtatt seg
komiteverv.

Anne Friis-Thomassen legger gjerne
inn sin epostadresse: aft@lyse.net
Ta gjerne kontakt om du har noe på
hjertet! -Alt handler om engasjement,
og vi må vite hva som rører seg ute i
dame miljøetfor å kunne handle!

Scramble er en innfallsport
Scramble er en populær spilleform og
en god innfallsport for mange i klubben.
Disse turneringene arrangeres normalt
siste mandag i måneden, med litt å bite
i, premieutdeling og sosialt samvær
etterpå. I og med stort press på banen
de siste sesongene har komiteen fra og
med 2020 redusert antall scrambler til

to mandager samt en åpningsturnering
som legges til en lørdag. Da kan det
spilles 18 hull, noe som mange synes
er kjekt.  -Vi vet at det hos noen er
upopulært at damene legger beslag på
banen disse ettermiddagene, men
Frode og Kim i administrasjonen er
superflinke og greie, og bidrar til å legge
forholdene godt til rette for denne
typen turneringer. De har jo mange
flere enn damene å ta hensyn til. Dette
handler om å gi og ta, og vi i komiteen
har vært tydelige på at når vi bare har
to scrambler, og 14–15 lag er påmeldt
og skal fordeles på 9 hull, så må vi få
slippe å flette inn andre spillere disse
to mandagene i sesongen, sier Anne.
-Men egentlig har vi et luksusproblem
i form av stor oppslutning. -Vi ønsker
å prøve ut nye ting. Fordi det kun var
to scrambler i år, inviterte vi til sosialt
treff med mat og premieutdeling etter
siste vanlige damedag i juni. Veldig
kjekt at 20 damer meldte seg på.

Alle skal vite om tilbud
Nå som klubben har fått så mange nye
medlemmer - av begge kjønn - er det
ekstra viktig at nyankomne får informa-
sjon om hva som skjer i klubben og om
damekomiteens agenda for 2022-
sesongen. Når denne er ferdig planlagt,

vil SGK-administrasjonen sikre at
agendaen går ut til alle klubbens
damer. Selvfølgelig er det slik at alt har
sin tid, og det må absolutt ikke opp-
fattes som noe press for å delta i
konkurranser - men derimot alltid en
invitasjon til å bli med. -Det er viktig
for oss i damekomiteen at alle damer
vet at det finnes et tilbud, sier Anne.

Hun kan heller ikke få fullrost Tim og
Irene i proshopen nok. -De er ene-
stående, superhjelpsomme og til de
grader serviceinnstilt og kommer med
ideer i både ord og handling. På siste
damescramble satte komiteen opp
ekstrapremier for drive nærmest
streken, lengste drive og 2 x nærmest
pinnen på par 3-hullene, og hadde
tenkt at første flight ut kunne ta med
utstyr og oppslag. Men neida, pro-
shopen hadde allerede kjørt dette ut -
og kom samtidig med et spesielt tilbud
til alle deltakerne den dagen.

-Vi i damekomiteen setter veldig pris
på at alle er på lag: administrasjon,
banemannskap, shop-en, frivillige,
Gaffel & Karaffel, og vi føler at alt på
mange måter går på skinner. Alle vil
hverandre vel - og vi spiller hverandre
gode!
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At scramble er en populær spilleform ble til fulle bevist på avslutningsturneringen 27. september der over 40 damer stilte til shotgun-start og

hyggelig samvær etter turneringen. Her er det samling og informasjon v/Anne Friis Thommassen før spillerne går ut til sine  respektive teesteder.
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år Norges Golforbund nå har i
gang et prosjekt for å få med

flere damer, ligger dette problemet og
vaker. Anne tenker noen år tilbake, til
Senior NM individuelt, nettopp på
Kongsvingerbanen: - Anna Dønnestad
var suveren den gangen, en gjennom
sympatisk og ydmyk spiller. I sin takke-
tale lovpriste hun en fantastisk fin bane,
men sa klart fra at den er satt opp for
menn. Hvis Kongsvinger ønsket å få
inn flere damer, måtte de ta grep, fordi
“banen er altfor lang for oss”.

Det er urimelig at en middels-god
mann kan spille inn på greenen med
kanskje en 8-er eller 9-er kølle etter en
brukbar drive på mange par 4 hull,
mens selv forholdvis lav-handicap
damer ofte må bruke en wood etter en
virkelig god drive på de samme

hullene. Mange klubber har en vei å gå
i forhold til å sette banene opp med
rette avstandsforhold menn/kvinner.
I England, og sikkert i andre land også
har en del klubber tatt hensyn til for-
skjellene i lengder: et hull kan være par
4 for menn, og par 5 for damer.

Kraft og presisjon teller
Det at de aller fleste damer ikke oppnår
samme lengde på golfslaget som menn,
kan helt klart være en medvirkende
årsak til de store forskjellene på scoren.
Trenden er at det i de fleste turneringer
med dame- og herreklasser, ikke er
uvanlig med 10+ slag forskjell på beste
damer/herrer.

I golf teller det med kraft og presisjon
for å oppnå lengde. Litt teknisk; golf-
svingen er en type eksplosiv kropps-

bevegelse der sammentrekningshastig-
heten i de ulike muskelgruppene kan
være svært høy, spesielt i overkroppen.
Dette er en type “komprimert” kraft
som utløses når køllehodet treffer
ballen, Siden de fleste damer har
betydelig mindre kraft og muskelfibre
enn menn, (50–55 %) er evnen til å
“eksplodere” i det øyeblikket køllen
treffer ballen ikke til stede i samme
grad. Resultat: kortere slag.

I SGK er det er gjort mye for  å utjevne
de store forskjellene med bl.a.  foran-
stilte teesteder. Men det er sikkert mulig
å få det til enda bedre. Spilleglede og
mestringsevne er viktige stikkord.

Grafen under viser forskjellene i gjen-
nomsnittslengde fordelt på de ulike
køllene hos menn og damer.

Gjennomsnitt lengde herrer
Gjennomsnitt lengde damer

55 %

67%
63%

54 %

Gjennomsnitt lengde (meter) herrer og damer fordelt på de mest vanlige
køllene samt forskjell i lengde mellom herrer og damer pr. kølle (%)

Det går an å differensiere
Anne Friis-Thommassen var med på laget som spilte Senior Lag-NM

i Kongsvinger 14-15 august, og diskuterte resultatene med andre damer fra andre
klubber etter den første dagen. - Det er godt mulig at de beste mennene er bedre enn
de beste damene. Men de beste herrelagene lå på -10 og de beste damelagene på +10

etter første dag med spill - en forskjell på 20 slag skyldes ikke bare ferdigheter!

G
RA

F:
 E

LL
EN

 J
EP

SO
N



16

Full fres med elitetrening på drivingrangen under Ares veiledning - jentene har imponerende svingteknikk og slår baller som går milevis!
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-Etter noen år med få eliterekrutter i noen årsklasser kommer det
seg nå, sier hovedtrener Are Friestad. SGK har 215 medlemmer
under 19 år. Golfforbundet har et prosjekt gående for å inspirere
flere jenter til å gå inn for golf, men sammenlignet med mange
andre klubber har vi forholdsvis mange jenter i vår Junior & Elite.

g i år har mange tatt bra steg, 

økt treningsmengden og gått 

ned i handicap. Det virker også

som de har det godt sammen sosialt -

også jentene, så  absolutt. Våre spillere

som tok sølv i Lag-NM var så unge at

hele laget kan være med neste år også.

Jenter og gutter trener godt
sammen
I selve treningen har jeg alltid ment at

det er en fordel at jenter og gutter trener

sammen. Jenter er bedre på noen punk-

ter, gutter på andre, slik at det er viktig

å kombinere dem. I ung alder er jen-

tene gjerne mer fokuserte, mens gutta

er mer lekne og kreative. Noen trenere

snakker annerledes med jenter enn

med gutter, og prøver å unngå det

mange ser som underliggende tabuer.

Jeg har alltid lagt vekt på å prøve å

behandle begge gruppene likt; hvis vi

for eksempel snakker om kosthold, skal

det være åpent og gjerne lekent. Det

handler om idrett, kort og godt.

-Sosiale medier kan bety et sterkt press

på å være vakker, velstelt, eie de riktige

tingene, bli “likt”?

-Jeg tror idrett faktisk hjelper mot slikt

press, sier Are. Her er golf i folkus, ikke

om du har den eller den vesken. Og

egentlig går det heller ikke an å snobbe

på utstyr.

-Elite-jenter ligger like godt
an som guttene i handicap
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Ved hjelp av sving-video på i-paden får Filip Eide her tips og instruksjon fra Are.
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Må velge for å bli skikkelig god
-Blant klubbens voksne medlemmer har

damene i snitt omtrent 10 slag høyere handicap

en mennene. Ser dere tilsvarende mønstre hos

juniorene?

-Nei, og faktisk på øverste nivå ligger er det

omtrent likt - men så får jentene også en helt

annen slope-vurdering. Men for det første er

det jo flere gutter i alle aldersgruppene. Vi har

et stort miljø med mange gode spillere, slik at

de pusher hverandre og konkurransen dem

imellom blir tøffere. Og generelt går gutta

gjerne litt tidligere «all-in» enn jentene. Når

det er sagt, har vi også jenter her som er skikke-

lig “all-in”, fulllstendig fokusert. For å bli

skikkelig god må du velge, da nytter det ikke å

holde på med mange forskjellige sportsgrener.

Du kan ikke være flink i alt og bli best i noe.

De mest fokuserte kan gjerne trene 50-80 timer

i uka - og likevel klarer de seg fint på skolen.

- Har de store tid og overskudd til kontakt med

de yngre?

-Til vanlig trening knytter vi ikke opp gruppene,

men vi lager jo spesielle treff som junior-

scramble. For eksempel, denne gangen har over

30 meldt seg på, da blander vi eldre og yngre og

lar de eldre fungere som lagledere.

King of Eagles
Etter innspill i vekslende vær 12. juni for SGKs
juniorer, var det klart for Narvesen Tour 13. juni i
flott fjellvær i Sirdal!

På innspillet hadde nok en del av juniorene siktet
seg inn på hull 1, som er en par 4 dogleg høyre
med mulighet for å kutte innspillet over vannet,
og dermed legge seg opp til Eagle-sjanse.

Men da dagen kom var det ingen som kunne tukte
Helge Olai Laugtug Jacobsen. Ikke bare klarte han
å sette Eagle-putten på hull 1, men han klarte det
like godt på runde to, hvor samme hull er hull 10.
Når han først var i gang, satt han også en Eagle
på hull 3 (par 5). Tre eagler på samme runde, er
vel ikke hverdags for noen golfere, uansett nivå!

Til slutt ble stortalentet Mathias Aase (Sola GK)
akkurat for god på de siste to hullene, og Helge
Olai ble nr. 2 i brutto konkurransen. Henrik Kleive-
nes ble nr 3. I bruttoklassen 16-19 år ble Benjamin
Solan Skovgaard Slethei nr 2. Blant jentene vant
Pia Eide 13-15 med Nova Sofia Siljander på andre
plass.

         FLOTT LEVERT, JUNIORER!



I de lavere hcp-gruppene  2 og 3 er det
en vesentlig større prosentandel av 
herrene (av tot. 1492) som har HCP

18,4 eller lavere (44,6 % mot 11,4 % for
damer). Fra gruppe 4 er det en tendens til
mer utjevning, og videre til de høyere HCP-
gruppene 5 og 6 der det er en betydelig
overvekt i prosentandelen av damer (av
tot. 430)  som har hcp 26,5 eller høyere.

Det er viktig for klubben å være klar over
denne forskjellen. Samtidig er det en
vanskelig balansegang å på den ene siden
skulle tilstrebe å være en av landets
ledende klubber for proer og elite, samtidig
som det også skal legges til rette for mest-
ringsfølelse og spilleglede for alle -
 inkludert  høyhandicapperne.

Det at damene er så dårlig representert i
de lavere hcp-grupper har sammensatte
årsaker. Alder spiller selvsagt en rolle

(se side ??). Hele 80 % av damene i SGK
er 40 år og eldre, mot 62 % av mennene.
Det er også et faktum at damer slår kortere
uansett alder (se side?+) og at muskel-
styrke avtar med alderen. Golf oppleves
nok som en “vanskeligere” sport generelt
for damer, selv om både slope, hcp-
systemet samt foranstilte teesteder til en
viss grad bidrar til å utjevne de aller største
forskjellene mellom damer og herrer.

I SGK har vi likevel et bra nivå på dame-
hcp sammenliknet med resten av golf-
Norge. Der er gjennomsnitt hcp for damer
i gruppene 1–6 nesten 40, mens det i vår
klubb er 32,4. Uansett skal ingen være flau
over sitt handicap. Det aller, aller viktigste
er at du har glede med golfspillet på det
nivået du befinner deg, og vit at golf er
noe av det smarteste du kan bedrive av
sport - uansett ferdighet og alder!
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DAMER

HERRER

11,4 %
av damene
har hcp 18,4
eller lavere

44,6 %
av herrene
har hcp 18,4
eller lavere

88,6 %
hcp 18,4–54.0

55,4 %
hcp
18,4–54.0

Gjennomsnitt
HERRER: 19,1
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SGK-HERRER/DAMER:
Stor forskjell i handicap
I tråd med det hovedtrener Are Friestad observerer, er det ikke vesentlig

forskjell i den nederste handicap-gruppen, der de beste junior-/elitespillerne
befinner seg. Men forskjellen er mer åpenbar i gruppene 2–6.

HCP under 4,5 HCP 4,5 - 11,4 HCP 11,5 - 18,4 HCP 18,5 - 26,4 HCP 26,5 - 36,0 HCP 37 - 54

Prosentvis fordeling av handicap (hcp) for hhv. damer og herrer i SGK fordelt på
de seks ulike hcp-gruppene (1–6). Totalt antall damer: 430 / Totalt antall herrer: 1492

GRUPPE 1 GRUPPE 2 GRUPPE 3 GRUPPE 4 GRUPPE 5 GRUPPE 6

3,2 % 2,3 %

6,0 %

21,0 %

34,2 % 33,3 %

4,2 %

15,4 %

25,0 %

30,6 %

12,7 % 12,1 %

Gjennomsnitt
DAMER: 32,4



Det er få sportsgrener som er så skreddersydd til alle aldre som golf.
Et unikt handicap-system (og Stableford) gjør det mulig for unge og gamle, nesten
uansett ferdighet, å konkurrere på så å si like fot. At folk i godt voksen alder trives

med golf synes helt klart blant annet i vår klubb. Over 80 % av damene er 40 år
og eldre, for herrene er andelen på over 60 %.

Golfen kjenner ingen

ALDERSGRENSER
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ed en såpass høy andel av 
godt voksne medlemmer, er 
det en fare for “forgubbing”?

Kan vi komme dit at yngre alders-
grupper vil bli prioritert hvis det er
inntaksrestriksjoner og mange står
på venteliste? Det er slike spørsmål
som styret kanskje må ta stilling til
hvis pågangen til klubben fortsetter
å være like stor i de kommende år.

En uvurderlig ressurs
Vi trenger selvsagt de unge til å re-
presentere klubben utad i de store
turneringene, og det er uansett viktig

å satse på å få flest mulig til å starte
tidlig med golf. Men vi trenger også
de eldre - de utgjør på et vis selve
bærebjelken, både når det gjelder
medlemskontingent og ellers som
ressurs i klubben. De unge er også
mer tilbøyelige til å forlate klubben
noen år eller bli helt borte på grunn
av utdanning, jobb og stifting av
famile. De eldre er ofte godt etablerte
- og de er trofaste. En god del av våre
eldste medlemmer har vært i klubben
i 40-50 år og er fremdeles godt aktive!
Faktisk er det opp imot 20 % av våre
medlemmer som er 70 år og eldre.

De eldre er også svært godt represen-
tert i de aller fleste komiteer der de
trofast skjøtter sine ulike verv og
bidrar til at vi har en levende og meget
oppegående klubb. Turneringsleder
Nina Middelthon fremhever alltid i
sine takketaler etter store turnerin-
ger at gjennomføring ikke hadde vært
mulig hvis det ikke var for de frivillige.
Og hva skulle vi gjort uten dugnads-
gjengen? Det at vi har en godgjeng
med kjekke gutter på 60+ som tar all
slags jobber og kan svinge både sag
og øks er helt uvurderlig.

Hyggelig samvær over en kopp kaffe i varm høstsol er bare konge etter en super runde golf. Disse karene er alle mellom 70 og 80 år,
og handicap går fra fra 17,1 til 38,6. Alle er enige om at golf er bra for  å holde kropp, sjel og hjerne i god stand, spesielt i eldre år.
Fra venstre:  Magnar Aksnes, brødrene Rolv og Trygve Middelthon og helt til høyre Anders Monsen.



Gjennomsnitt
HERRER: 19,1
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2,1 %
4,9 % 5,3 %

22,0 %

31,4 %

24,9 %

0,9 %
2,8 %

6,3 %

18,6 %

0-6 år 7-12 år 13-18 år 19-24 år 25-39 år 40-59 år 60-69 år 70 + år

12,3 %

Prosentvis fordeling av alder for hhv. damer og herrer i SGK fordelt
på 8 aldersgrupper. Totalt antall damer: 430 / Totalt antall herrer: 1492

6,7 %
4,6 %

1,9 %

23,3 %

A L D E R S G R U P P E R

32,0 %

HERRER DAMER

Alderssammensetning
i SGK - høy andel eldre
Grafen over viser at damer og herrer
er ulikt representert i de forskjellige
aldersgruppene og dette slår sterkest
ut i gruppen 25-39 år, der bare 6,3 %
av damene befinner seg, mot en
herreandel på 22 %. Denne forskjellen
finner kanskje sin forklaring i at damer
uteblir fra golf i de årene når omsorg
for familie og barn er størst og karri-
eren viktig. De er kanskje ikke så flinke
som gutta til å prioritere fritidsaktivi-
teter i en krevende hverdag, og en
runde golf tar jo noen timer! Men vel
over denne “kneiken” så kommer de
sterkt tilbake - og forskjellen er ut-
visket i aldersgruppen 40–59 år. Da
er kanskje ungene fløyet ut av redet
og det er mindre press i hverdagen.
Og siden “fosser” damene frem og er
sterkere representert enn herrene i
gruppene 60–69 år og 70 +. Hele
23,3 % av damene i klubben vår er
faktisk over 70 år, hvilket igjen beviser
at golf ikke kjenner noen aldergrenser!

Alder og handicap
Så var det dette med damer og handi-
cap som vi har som et slags tema i
denne utgaven. Det at det er såvidt
stor forskjell mellom damer og herrer
(19,1 vs 32,4), kan det ha noe med
alder å gjøre? Grafen viser tydelig at
det er en klar overvekt av damer i de

høyeste aldersgruppene. Av naturlige
årsaker som følger med alderen -
koblet med det faktum at damer slår
kortere enn menn - gjør det nok van-
skeligere å opprettholde eller forbedre
handicap i vesentlig grad i eldre år. Og
det er heller ikke et poeng for de
fleste i den alderen. De færreste
tenker nok over, eller bryr seg med at
det er såpass stor forskjell i handicap.
Det er andre ting som teller. Vi er pri-
vilegert som kan spille på en fantastisk
flott bane - som ikke er overvettes
lang - og det betyr mye. Og ikke minst
har vi et utrolig bra klubbmiljø!

Banen kan også sikkert, med små 
grep, gjøres enda mer attraktiv for de 
kortslående uten at det går ut over 
banen som sådan. Mantra må alltid 
være spilleglede og mestringsfølelse!
Etter hvert som  banen oppgraderes 
og nye elementer kommer til, bør 
dette tilrettelegges på en slik måte 
at banen i alle fall ikke blir vanskeligere 
for damer og andre kortslående.

Vår banearkitekt Graeme Webster kan
fortelle at i UK er det mange baner
som nok er alt for lange i forhold til
damers slaglengde. Det kan kanskje
forklare at det i golfens eget “hjem-
land” - UK - bare er ca 14 % dame-
representasjon. Britene har ennå et
stykke igjen i forhold til å legge til
rette for damer (og ønske dem vel-
kommen ) i en sport som tradisjonelt
har vært svært mannsdominert og
derprivate klubber er mer vanlig.

Viktig for helsa
I et folkehelseperspektiv må det være
enormt positivt at det finnes en type
sport som kan bedrives av eldre i “alle
aldre”. Det å ha et meningsfylt felles-
skap å gå til - en arena der det kan
konkurreres på vennskapelig vis og
på en måte som ikke går på helsa løs,
gjør sikkert golfen til den mest alders-
og  generasjonsvennlige sporten som
finnes. I golf er alder desidert ingen
hindring!

Elisabeth Nevland - Trofast frivillig!
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SISTE SKANSE
Det var nesten en høytidelig stund den ettermiddagen 21. september, og

banemannskapet var (kanskje) litt berørt da den gamle torvkutter-maskinen senket sine
kniver og hugg fatt i gresstorven på den gamle åtter-greenen. Litt motstand - noen

hosteproblemer hos maskinen resulterte i stopp og innhentig av ekstra olje
og andre remedier, men  jobben ble til slutt fullført.

Ingen bønn - turen var nå kommet til den siste lille “øyen”av grønt - åttergreenen -allerede omkranset av jordhauger og 
grave-maskiner på alle kanter i et område under  voldsom omveltning. Stan fører spakene på den gamle kutteren, mens bane-
sjef Frode Jørmeland og greenkeeper Jan Roger Nornes er spente på om maskinen ennå er i stand til å gjøre jobben.

TEKST & FOTO ELLEN JEPSON

Jan Roger stikker kutteredskapet ned i de dype “rillene” som maskinen har laget - og etterpå kan torven rulles opp for hånd
som litt flate swiss-ruller.



TAKK - GAMLE ÅTTEN

Føles det bittert nå, når du må slippe torven og dine trofaste støttespillere
- gressrøttene? Du har holdt dem samlet i alle disse årene, og sterkt har
dere stått i mot det meste av invasjon utenfra. Mangfoldige nedslags-
merker, selvsagt, det følger med tilværelsen som green, men sopp
og andre skumle mikroorganismer fikk liksom aldri riktig taket
i deg, selv om det i datidens “vanlige” vårer kunne bli både
mai og juni før varmen kunne lokke gresset frem.

Reiser du gresstustene litt indignert nå som det har gått
opp for deg at der du lå kommer det syntetisk gress!
Et aldri så lite FNYS (i den grad geener kan fnyse)?
- Men heldigvis  - banemannskapet har allerede be-
sluttet at torvene dine skal brukes rundt omkring på
banen der det trengs - skikkelig

GJENBRUK altså!

Hei vent ....! Sa du gjenbruk ?
(nå er det den gamle åtten som snakker)
- Hvis det likevel er slik at jeg skal erstattes av  “fake”
fancy gress og nymotens greener - så vil jeg gjerne
gjenbrukes! Plassér meg gjerne rundt på banen der jeg
trengs - selv om det er stykkevis og delt - og aller helst i be-
gynnelsen på fairwayen på ni’en - det er jo ikke langt herfra.
Derfra kan jeg fremdeles være med i det pulserende livet - se
manneballer flyve over mine kjære gresstuster og føle med de
mange frustrert damer som står på teestedet på min venstre side
og som ikke alltid klarer få den ballen langt nok opp på faiwayen!

Et siste ønske før kniven tar meg - jeg ville satt veldig
pris på om det nye treningsområdet blir oppkalt etter meg
- simpelthen bare GAMLE ÅTTEN! Og i respekt for gamle
syven (i dumpa nedenfor) og som ikke er så god til å snakke
for seg, tror jeg vil sette veldig stor pris på i det nye fancy
treningskonseptet - å bare bli kalt GAMLE SYVEN.

Da er vi liksom med videre - på et slags vis.... Tenk så
kult - der jeg ligger i stykker på ni’en, kanskje å over-
høre en samtale (av noen som tråkker over  mine
tuster) á la ... “Skal du trene på  Gamle Åtten i dag?
- Ja kanskje - men først litt chipping på Gamle Syven,
så kan vi treffes etterpå...”
Sukk gamle green-hjerte, men briste skal det ikke!

TAKK FOR SEG I 60 ÅR!
TEKST & FOTO ELLEN JEPSON i ærbødighet for gress
som har grodd og gledet så mange av oss...

Nå er du en saga blott, etter 60 år i klubbens tjeneste. Antakelig var du en av de aller
eldste greenene i hele Norge - siden du ble etablert så tidlig som 1961–62 - få år etter vår klubbs 

tilblivelse i 1956. Du har tatt imot mange baller i disse årene - både som en “aktiv” del av banen og siden 
som treningsgreen der unger i alle aldre har boltret seg på din overflate. På deg har  Torolf  Smedvig, 

Reidar Helliesen og Cornelius Middelthon puttet - de var et knippe sentrale ildsjeler som sterkt bidro
til utviklingen av den flotte golfbanen som du var en del av –  her i kremen av Stokkavatnets 

nærområder. Tenk, så heldige vi var!
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Masse å glede seg over!
JUNIOR & ELITE:

- Mange flotte resulater denne sommeren - og nye
juniorer kommer med oss videre.

Sommeren er nå over, og SGK har vist godt igjen på resultatlistene både på Narvesen,
Srixon og Norgescup (se bilder og resulteter de neste sidene).

Som leder av komiteen vil jeg særlig fremheve Vilde Marie Nystrøm,  Nova Siljander,
Pia Eide og Henrik Kleivenes som vinnere på Srixon. Flere av de andre juniorene
har etablert seg, og klarer å holde på plassene på Srixon. På Norgescup har
Mats Ege og Vilde Marie  Nystrøm vunnet, og tok til slutt OoM!

Ella Ingebretsen og Pia Eide har blitt tatt ut til å representere Norge
i en landskamp i Norden, og skal tilbringe deler av høstferien på samling.

Sommerskolen har bidratt med flere nye juniorer som kommer med
oss videre til treningsgruppene.

I løpet av høsten kommer vi over til en fase hvor fokus går fra
konkurranser og over på trening og motivasjon mot en ny sesong.
Junior & Elite-komiteen vil arrangere flere sosiale samlinger til vinteren.

Vilde Marie Nystrøm i Garmin Norgescup på hjemmebane

AV KNUT HARBOE, LEDER AV JUNIOR & ELITE
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Fantastisk bra prestasjon å ta sølvpå Miklagard GK - her var det mye solid konkurranse og mange lag. Oslo GK
var vinnerne, og tok tilbake lag-NM-trofeet  for første gang siden 2016. SGKs SØLVLAG HERRER besto av (fra v.):
Ole Ramsnes. Mats Ege, Henrik Kleivenes, Are Friestad, Petter Mikalsen og og Are Friestad.

Lag NM: GULL til Damene
- og SØLV til Herrene

SGKs damelag “knuste” sine motstandere på Miklagard Golfklubb 5.–8. august og tok gull hjem til Stavanger.
Utrolig flott prestasjon! GULL-LAGET besto av (fra v.): Marie Oulie, Vilde Marie Nystrøm, Marthe Wold og Rikke
Nordvik. Seieren betyr at Stavanger GK fikk revansj etter å ha endt på 3. plass på hjemmebane i fjor. Oslo Golfklubb
fikk en andreplass under årets NK. SGKs Vilde Marie Nystrøm deltok også på junior EM for lag (European Girls’
Team Championship) i Portugal fra 6 –10 juli. Norge endte her på 11. plass.

AV ELLEN JEPSON
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Siste Garmin Norgescup 2021 ble spilt
første helgen i september på Nøtterøy
GK. Det var her slaget skulle stå om
hvilke spillere som skulle bli årets
Garmin Tour-vinnere og seire i kon-
kurransen Order of Merit. Det endte
med solid seier i Dameklassen til
Vilde Marie Nystrøm som har hatt en
1. plass, to 2. plasser, en 3. plass,
en 5. plass og en 21. plass.
Helt overlegen i Herreklassen var Mats
Ege med tre 1. plasser, en 4. plass og
en 3. plass på i alt fem turneringer.

I NM individuelt på Miklagard GK
5.–8. august tok Vilde en flott 5. plass
i Dameklassen og Mats Ege fikk en
3. plass i Herreklassen.

SGK-seire til Stavanger GK på
Norgescup Order of Merit (OoM)

Dobbeltseier i Garmin Norgescup i Stavanger
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Det ble seier i begge klassene da SGK arrangerte Garmin Norgescup helgen..... Rikke Nordvik og Mats Ege toppet
det som hadde vært en storslagen turneringshelg der alt klaffet for våre spillere!

AV ELLEN JEPSON
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Norgesmesterskapet gikk av stabelen 29.6.–1.07 på Fana GK der våre jenter storspilte og fikk en flott 2. plass
bak Fana GK. Flott levert! Sølvlaget besto av (fra v.): Vilde Marie Nystrøm, Kaptein Are Friestad, Ella Ingebretsen,
Nova Siljander og Pia Eide.

Sølv til SGK-jentene i Lag NM Junior

- og opprykk til elite for guttene!
SGK-guttene spilte Lag NM
Junior i 1. Divisjon på Borre
GK (30.6.–1.07) og slo til
med en flott 2. plass og der-
med opprykk til eliteserien.

Dette var det første Lag NM
junior for våre gutter - så
det var virkelig full klaff ved
første forsøk! Med det
store presset og skarpe
konkurransen er det bare å
ta hatten av for en slik
prestasjon. Spillerne var
(fra v.): Jacob Austdal,
Benjamin Solan Slethei,
Sander Lode,
Henrik Kleivenes og
Helge Olai Jacobsen.
Kaptein: Petter Mikalsen.

Sunnfjord GK var laget som
vant NM Junior Gutter.

AV ELLEN JEPSON



Manngard for baneløft
Mandag 20. september var banen stengt for alt spill. Da sto det
DIVOTS og GREENLUFTING på agendaen. En stor dugnadsgjeng

var mobilisert og stilte mannsterkt opp for banen.
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Utstyrt med bøtter og sandspader gikk dugnadsgjengen
manngard over alle fairwayene på banen. Med skarpe blikk
ble hver eneste divot sporet opp og metodisk fylt i med
sand og frø. Dette er et arbeid som banemannskapet ofte
må gjøre, men nå var banen mer eller mindre pepret med
divot-merker etter sommerens intense aktivitet og diverse
turneringer. Det tok hele dagen og mangfoldige lass med
sand før arbeidet kunne avsluttes. Hjertesukk: Vi må bare
bli flinkere med å legge på plass torver!

STOR TAKK TIL DUGNADSGJENGEN!
(fra v.): Bernt Malmo, Einar Sunde, Per H. Ersfjord, 
Dagfinn Klovning, Ove Sembsmoen, Bjørn Willy 
Willumsen, Geir F. Haug, Asbjørn Nordhus, Jostein Kaada, 
Jostein Husebø, Michael Oram og Stephen Setterdahl. 
Også stor takk til Sigrid Skretting som ryddet og rakte 
på drivingrangen søndagen, og som har bidratt med å 
holde ugresset borte fra blomsterbedene i klubben.

TEKST ELLEN JEPSON / FOTO ALF INGE BJØRNSEN
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Da banen ble stengt mandag 20. september gikk
13 medlemmer manngard over fairwayene og fylte i
hundrevis av hull etter divots med sand og frø.
Denne innsatsen vil vi som bruker banen få stor glede
av til neste sesong. Arbeidet med fairwayene er en del
av klubbens banesatsing. Samtidig med dugnaden som
pågikk på fairwayene,  jobbet banemannskapet med
dyplufting av alle greenene. Dette omfattende  arbeidet
ble ikke avsluttet før langt på kveld.

Men tilbake til fairwayene. Det er med stor skuffelse
vi ser at det kort tid etter banedugnaden er kommet
en betydelig mengde nye divots. Mange av disse er
sentrert om små områder, og det virker som om det er
slått mange slag fra samme sted. Da kan det tenkes
at dette har skjedd i forbindelse med scramble-
turneringer eller at noen har trent slag fra samme sted.
Nå har vi kun hatt en scramble-turnering i perioden og
da er det nærliggende å tro at merkene skyldes
treningsaktivitet.

Da må vi på det sterkeste minne om at trening på
banen ikke er tillatt og at de som bryter dette påbudet
kan bortvises fra banen for en kortere eller lengre
periode. Medlemmene oppfordres til å melde fra til
administrasjonen hvis slik treningsaktivitet på banen
blir observert.

Trening på banen – problemer med divots

TEKST GEIR HAUG / FOTO BERNT MALMO

D-dagen i september: Stor aktivitet på greener og fairwayer! Veldig synd om denne  innsatsen skulle bli spolert av  uvettig trening!
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et er noen som irriterer seg når de kommer på banen
og opplever at greenene er blitt hullet og dresset,
og at de av den grunn er humpete og ujevne. Ballen

kommer lett ut av kurs på vei mot cupen, og det er vanske-
ligt å lese puttelinjen. Vel, du kan slutte å irritere deg! Vil
du ha fine, jevne og robuste greener å spille på gjennom
hele sesongen - greener som kan tåle en kraftig regnskyll
uten å tape seg og som kan motstå sykdomsangrep? Da
overlever du fint noen humpete perioder!

- Hulling, lufting og dressing er helt essensielt for å få
sunne greener og jevn vekst, sier banemester Frode
Jørmeland. Hvis greenene ikke blir hullet og luftet, kan det
over tid danne seg et svampliknende lag med organisk
materiale like under greenoverflaten. Dette laget kan hindre

effektiv drenering og gjøre greenen mer mottakelig for
sykdom og sopp. Greenene kan bli mykere og ujevnheter
mer markert med mye trafikk. Ingen luft - ventilasjonen
uteblir - alt stopper opp.

I SGK skjer denne type stell, i tillegg til vertikalskjæring og
gjødsling mm. etter et fastlagt program, men spesielt
hulling og dressing er avhengig av godt vær, sier Frode.
I slutten av  september, etter at alle de større turneringer
var unnagjort og været var godt og stabilt, ble det bestemt
å stenge banen en hel dag - fra morgen til kveld - slik at
alle greenene kunne tas under ett. Samtidig ble en stor
dugnadsgjeng satt på jobben med å fylle i divots på hele
banen, et arbeid som tok nesten hele dagen for de 13
frivillige. Banemannskapet var ikke ferdige før om kvelden.

Greener trenger luft!
Greenene på vår bane har et svært godt “rykte” i hele golf-Norge,
og under Garmin Norgescup i Stavanger var kvaliteten helt på topp.
Men for å oppnå sunne greener og god gressvekst, trengs luft.

På bildet er det Mats Ege, vinner av Norgescup på SGK i juni som holder flagget på 16. green.
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Hulling er godt for greenen

Slik ser det ut på greenen når den
blir hullet (bildet over). Etter hvert
som hullemaskinen trekkes over
flaten kommer de “utstansede”
gresspluggene opp og ligger som
et teppe overalt der maskinen har
vært.

Så er det om å gjøre å få fjernet
det organiske materialet som
kommer opp på greenen etter
hullingen. På bildene t.v. er bane-
mannskapet i full gang med
kosting og skufling av greenplug-
gene. Det blir mange lass bare på
en green, og det går i skyttel-
trafikk til og fra anleggsområdet
på gamle åtten, der det organiske
materialet kommer godt til nytte.

Ingenting blir kastet!

Bildet viser en
greenplugg
på nært hold.
Gressrøttene
går fra det
grønne i øvre
del og hele
veien ned
til “bunn”.
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- og dressing og børsting
tilfører nytt liv!

Etter bortkjøring av massen som hullemaskinen har trukket opp, er det tid for dressing. Traktoren har egen sandbehol-
der, og hele greenen blir dekket med et godt lag. Etter noen timers tørking, kan den kjøres over med traktor som drar
noen enormt kraftige børster. Sand og frø blir presset ned i hullene, og den luftige massen gir nytt liv til greenen.

TEKST OG FOTO ELLEN JEPSON
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 årspretten (åpen seniorturne-
ring) ble jo avlyst, mens Garmin 
Norgescup var den aller viktigste

turneringen vi arrangerte i 2021. Den
fikk vi avviklet med noen covid-restrik-
sjoner. Veldig mange spillere var på-
meldt, og det gikk bra. I det hele tatt
har det vært veldig god deltakelse
gjennom hele sesongen. Selvfølgelig
spiller alt det gode været inn, folk sjekker

Yr og melder seg på eller av, alt etter
værmeldingene.

Unntaket med stor oppslutning var
Klubbmesterskapet for damer (KM),
der det bare var fem påmeldte, men
lav damedeltakelse hører vi at flere
klubber sliter med. Men konkurranser
som Equinor Open og Tim's Teams
hadde stor oppslutning, henholdsvis
138 og 102 deltakere.

Senioronsdagene har gjerne rundt 100
påmeldte. - I det hele tatt, hva ville
klubben ha vært uten seniorene?

Og belegget på banen har jo flere
dager vært helt oppe i 80 %, slik at det
til dels har vært vanskelig å få booket
en tid i Golfbox. -Det har riktignok en
pluss-side, fordi det kan inspirere til å
sette oss opp med noen vi ikke har
spilt med før.

Vi var veldig spent på hvordan sesongen skulle bli, visste jo ikke hva
som kom av eventuelle covid-restriksjoner, men etter hvert kom beskjed

fra Norges Golfforbund at vi bare kunne gå i gang og arrangere turneringer.
Og så fikk vi en fin sesong på alle vis, sier Nina Middelthon, leder av
turneringskomiteen: - Faktisk hadde vi topp deltakelse i det meste.

-En fin sesong på alle vis!

Et gjennom vellykket arrangement -  fantastisk bane - perfekt vær - og utrolig mange flotte spillere og frivillige er noen stikkord når årets
store turneringsløft - Garmin Norgescup - skal beskrives. Her har SGKs Petter Mikalsen sikte på 17. green og Mats Ege følger spent med.

V
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Respekt for etikette er
sterkt svekket
-Men med denne intense bruken av
banen blir det ekstra viktig at folk er
hjemme i etikette og regler, og virkelig
viser respekt for banemannskap og alle
andre spillere. Vi ser for eksempel at det
er altfor mange nedslag på greener,
urakte bunkere og spillere som trekker
traller mellom bunker og green? -Ja,
respekt for etikette er sterkt svekket.
Klubben er flink til å legge ut informa-
sjon på nettet, men mange spillere over-
ser dette. Vi trenger arrangementer
som fremmer forståelse og respekt, slik
at slurv ikke går ut over andre spillere.

Minste antall i Medal har vært på 60
påmeldte, noe som resulterte i at så
mange som 25 stk. fikk delta i Medal
Champion 25.–26. september. Der stakk
forøvrig Christofferer Torstensen av
med seieren. Ellers er det kommet
forslag om endringer i selve Medal-
opplegget; det har vært mye press på
de som styrer dette, i forbindelse med
klasser og teesteder.

KM var en fest for
komiteen
-Klubbmesterskapet kan medføre
problemer?

-I år var det tvert i mot, alle var blide
og glade slik at KM var en fest for
komiteen. For første gang leverte vi ut
premiene etter hvert som gruppene
kom inn, så da var i det minste noen til
stede! Det eneste minus var som sagt
at antall deltakere i Dameklassen var
for lavt. Vi hadde satt en nedre grense
på fem, og det var imponerende at fire
juniorer meldte seg på (golfforbundet
hadde sendt Vilde Marie Nystrøm, en
av våre beste elitespillere til Sverige
den helgen). Da én voksen dame
meldte seg på, kunne vi altså sette i
gang. Men det henger ikke på greip når
damene erklærer at de ikke er gode nok,
de kan ikke vinne; det er ganske mange
damer på rundt 40 som veldig godt
kunne ha vært med. Da er det bedre i
Damer 50+, og i 70+ stilte seks
spillere.

Utprøving av nye ideer
-I og med at vi mistet så mye av det
sosiale samværet, hvilke erfaringer
har dere gjort med ulike tilbud?

-Vi satte opp forskjellige “surprise”-
turneringer i juli for å prøve ut hva som
har appell og fungerer bra, og må vur-
dere disse erfaringene over vinteren,
sier Nina. -Blant det vi savner, er større
oppslutning om match-turneringer.
Å spille match er en virkelig kjekk og
lærerik opplevelse, og handicap-
ordningen gjør jo at en høyhandicap-
spiller godt kan slå ut en som er om-
trent scratch. Men mange vet ikke hvor
spennende det kan være. Nå spilles
match-turneringer med fullt handicap.
Tidligere var det 3/4 av forskjellen, og
noen mener det fungerte bedre. Det
viser seg imidlertid at det nye handicap-
systemet gjør det umulig å gå tilbake
til 3/4.

I år var kún 20 spillere med i Nora
Smedvig-turneringen, det var så vidt
nok til å arrangere den.

Etikette er en av bærebjelkene i golfspillet - og respekten for banen og dine medspillere er en viktig del av dette. Våre junior- og elite-
spillere har etikette i ryggmargen, siden det er en del av opplæringen, men for mange andre er det en brattere læringskurve.Hvordan opp-
føre seg på greenen? Mange små detaljer har stor betydning. Her går selvsagt alt “riktig” for seg under sommerens Garmin Norgescup.
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Det samme gjaldt da vi prøvde en
foursome-turnering for herrer, da
meldte så vidt nok seg på.

Vi trenger dommere i
klubben
-Ellers savner vi sterkt å ha sertifi-
serte dommere i klubben. Slik det er
nå, må vi låne inn dommere fra andre

klubber, og her i distriktet er det
veldig få. NGF arrangerer seminarer,
men der er det bare få plasser så det
gjelder å ha kandidater klar og være
raskt ute. Vi har jo flere i klubben med
gode kunnskaper, men hele tiden
kommer det nye regler slik at det er
påkrevd å følge godt med og alltid
være oppdatert. Jeg går ut fra at de

fleste vet at det meste av regler etc.
ligger på nettet. I det hele tatt håper
vi på mange innspill og ideer og vi
forsøker gjerne nye og annerledes
former. Alle forslag mottas med takk -
så kan vi ta det opp i komiteen i vinter,
og prøve å få enda mer variasjon inn i
sesongopplegget!

Regelseminar i regi av Norges Golfforbund

GOLFREGLENE - KLIKK HER

Det vil  alltid ære behov for noen som kjenner reglene godt og som
kan bidra under klubbens turneringer. Her fra årets KM der vinner i
klassen Damer senior 65+, Bodil Borgen er i putte-posisjon.

Klubben trenger sertifiserte dommere. Under Garmin Norgescup 4–6 juni stilte NGF med egne dommere og hoveddommer. Her under 
premieutdelingen er det Rikke Nordvik som mottar premie for sin seier i Dameklassen av TD Gerd Solerød.
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Har du en funksjon eller oppgaver i klubben hvor det
kan være nyttig med god kunnskap om golfreglene?
SGF inviterer til Nivå 2 regelseminar 23.–24. oktober
på Gardermoen. Dette seminaret går for tredje år på
rad, og erfaringene har vært meget gode.
Det anbefales sterkt at den/de i klubben som har
behov og nytte av god kunnskap om golfreglene
deltar på dette regelseminaret, som er veldig lærerikt,
interessant, moro og sosialt.

Hvis du er interessert, kan du ta kontakt med
Nina Middelthon, ninamidd@online.no

Trolig er årets seminar med 30 plasser nå fulltegnet,
men det kan være nyttig å peile seg inn på dette på
sikt, siden SGK for tiden ikke har noen sertifiserte
dommere.

https://www.randa.org/nb-no/rog/2019/pages/the-rules-of-golf


17

Hvor godt kjenner vi reglene?
Her har du en liten sjekk!

1. PÅ GREEN ( 1 ev. 2 alternativer)
Medspilleren ber deg markere ballen din fordi den
ligger i vedkommendes spillelinje. Hva gjør du?
A: Du plasserer markøren bak ballen uten å ta hensyn til

at markøren kan sjenere din medspiller.

B: Du flytter markøren en køllelengde fra ballens
opprinnelige plassering for så å sette den tilbake.

C: Du flytter markøren tilsvarende bredden på en putter,
og plasserer etterpå ballen tilbake til den opprinnelige 
plasseringen.

2. PÅ FAIRWAY ( 1, ev. 2 alternativer)
Ballen din havner i oppslått gresstorv (divot)
på fairway. Hvilke muligheter har du?
A:  Du flytter ballen inntil en køllelenge, uten straffeslag.

B:   Du slår ballen der som den ligger.

C: Klubben har informert om at ballplassering gjelder,
og du kan flytte ballen inntil en køllelengde.
Ikke nærmere greenen og uten straffeslag.

3. UTSLAG GÅR RETT I VANNET ( hull 3)
A:  Ballen er selvfølgelig ikke spillbar og du slår en ny ball.

Ett straffeslag.

B: Du dropper ballen i rett linje  fra der ballen havnet
i vannet. Ett straffeslag.

C: Du slår en ny ball fra dropsonen. Ett straffeslag.

4. BALLEN ER OUT-OF- BOUNDS ELLER MISTET

A: Du dropper ballen i nærmeste område i fairway fra der 
du mistet ballen eller der den endte opp out-of-bounds.
2 straffeslag.

B: Du slår et nytt slag fra utslagsstedet. 1 straffeslag.

C: Ballen droppes som i alternativ A, men det gis
1 straffeslag.

5. FEIL BALL
I en Stableford-runde er du uoppmerksom
og slår spillpartnerens ball. Hva er straffen?
A: Dere blir enige om å bytte ball og ingen får

straffeslag.

B: Du  får 2 straffeslag. Ballen hulles ut med
din riktige ball og det gis altså to straffeslag.

C: Du får stryk på det aktuelle hullet.

AV ELDBJØRG SANNI (TEKST)

OG ELLEN JEPSON (FOTO)
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1: A eller C. Din medspiller vil ofte be deg flytte markøren, eller du kan 
selv spørre om det er ønskelig.

2: B eller C. Avhengig av hvorvidt regelen om ballplassering gjelder på 
banen.

3: A, B, eller C. Man kan alltid droppe der ballen krysset hinderet, eller slå 
nytt slag fra tee, eller benytte droppesone hvis det er tilgjengelig.

4: Bare C er riktig, så lenge klubben ikke har en lokal regel som tillater A. 
SGK har ikke en slik lokal regel.

5: Her må vi skille mellom MATCH og SLAGSPILL:

MATCH: Hvis du og din motspiller spiller på hverandres baller på et hull,
får den første som slår et slag på feil ball den generelle straffen - tap 
av hull. Hvis det ikke er kjent  hvilken ball som ble spilt feil først, er det 
ingen straff, og hullet blir spilt videre med de forbyttede ballene.

SLAGSPILL: Her må du korrigere feilen med å fortsette å spille med den
opprinnelige ballen, enten som den ligger eller ta fritak etter reglene:

- Slaget slått med feil ball og alle flere slag før feilen er korrigert, teller 
ikke.

 - Hvis du ikke korrigerer feilen før det slås et slag for å starte på et 
annet hull, eller på det siste hullet før du leverer inn scorekortet ditt, 
er du DISKVALIFISERT.

Hvis du slår feil på ball, og oppdager det på samme hull, kan du gå 
tilbake og slå rett ball fra rett sted uten straffeslag. Hvis du først 
oppdager feilen på neste hull og har slått ut er du som sagt 
DISKVALIFISERT. 

SVAR PÅ QUIZ
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Magnus Jepson

Magnus Jepson
Hvis du slår feil på ball, og oppdager det på samme hull, kan du gå
tilbake og slå rett ball fra rett sted med TO STRAFFESLAG. Hvis du først
oppdager feilen på neste hull og har slått ut er du som sagt
DISKVALIFISERT.



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

Tenk så mye vi har å glede oss til!
Når det nye treningsområdet på Gamle Åtten er ferdigstilt og utjevningsarbeidene på Gamle Syven er gjennomført, vil SGK

ha et av landets desidert beste treningspmråder. Det vil glede oss alle, og ikke minst våre Elite- og junior-spillere som bruker

disse områdene daglig. I full gang med trening (bildet) er hovedtrener Are Friestad sammen med en gjeng kjekke juniorer.

FOTO: ELLEN JEPSON

Vi takker alle våre
nye og gamle medlemmer

for en fantastisk sesong!
Tenk - neste sesong kan vi, hvis alt går etter plan og smitten

fremdeles holdes på et jevnt lavt nivå - møtes og spille sammen
nesten uten å tenke smittevern! Til da - lev klokt
- og ta forholdsregler så godt det lar seg gjøre!




