På Jordet nr 2
Hei alle sammen, nå har det gått noen uker siden utgave nr 1 og sesongen er
virkelig i gang.
Klubben arrangerte Åpningsturnering den 26. april med nesten 60 påmeldte
spillere, og det var ca 40 personer som deltok på festen etter turneringen. Det
var en flott dag med herlig vær og mye godt spill. Spilleformen var Texas
Scramble og vinnerlaget endte på 5 slag under banens par ! Vi gratulerer så
mye til Ragnar Larsen, Leif Pettersen, Siv Yueru Marthinussen og Henning
Karlsen.
NIKE cup ble arrangert 1. mai og her møtte det opp hele 70 spillere. Første
pulje startet kl 09.00 og neste pulje kl 14.00 fordelt med ca 35 spillere i hver
pulje. Gledelig var det også at det var 17 deltagere fra andre klubber. Dette var
den første av totalt 4 NIKE cup turneringer og vi håper på enda flere deltagere
på neste. Man må ikke være med på alle for å vinne premier tilslutt, så her er
det bare til å melde seg på neste via Golfbox ( runde 2 spilles 14. juni ).
Vi har også flyttet G-MAX Grand Open Invitational til den 9. august. Dette er en
turnering hvor man spiller 4 pr lag. Turneringen spilles på 3 baner; 9 hull på
HHG , 9 hull på Onsøy og 9 hull på Gml. Fredrikstad. Det er første gang vi
avholder turneringen på en lørdag , så vi håper mange melder seg på til en unik
turnering som spilles på 3 baner ! Mange flotte premier, les mer på
www.hhg.no !
Må også nevne at Norsk seniorgolf var på besøk hos oss 23. april med hele 90
deltagere. Turneringen ble gjennomført på en utrolig flott måte takket være
mange av våre seniorer som stilte opp og hjalp til med alt fra parkeringsvakter
til banemannskap i dagene før og under turneringen.

Tirsdagsturneringene for seniorene går så det ryker – i år har det deltatt over
40 spillere på flere av tirsdagene, dette er imponerende. Takker for det, flott at
dere møter opp.
Når det gjelder treninger i klubben kan det fortelles at damegruppa er godt i
gang på torsdager med ca 15 damer pr gang , men her er det plass til flere. Det
er bare og møte opp.
De eldste juniorene har vært i gang med trening en god stund, og trener
mandag og onsdag kl 18-20. Den årlige treningsleiren til Vinbergs golfbana gikk
av stabelen uken før påske. Her var det 7 ungdommer og 7 voksne med . Banen
i Sverige var kjempebra og vi hadde en helt super treningsleir med masse golf
og trening samt sosialt samvær.
De yngste juniorene startet opp trening uken etter påske. De trener mandag og
onsdag kl 17-18. Her er det plass til flere barn, så ta med dere barn og
barnebarn slik at de kan komme og prøve.
Når det gjelder SFO golf så er Manstad skole igang med ca 30 barn hver onsdag
og Rød skole, Gressvik, starter denne torsdagen.
Nytt av året er at vi har startet opp med Herretrening på tirsdager kl 17-18 med
pro Sander. Så spilles det 9 hull fra kl 18.00. Deltagelsen har vært bra på de 2
første tirsdagene, men her må dere mannfolk møte opp så vi klarer å komme
opp på nivået som damene er på torsdager. Det er veldig lærerikt og morsomt ,
og ikke minst sosialt.
Det har også den siste perioden skjedd ting rundt på banen vår. Nye baller og
matter på rangen samt nye ballmagasin (slik at dere kan tømme bøtta med
baller ved siden av matta dere står på) har blitt kjøpt inn av baneselskapet. 10
stk nye utleie traller med 3 hjul har også kommet.

På banen er det lagt ned nye avstandsmerker i fairway på 50, 100, 150 og 200
meter. Takk til Leif og Svend for hjelpen. Det vil også bli satt opp nye pinner
(rød, blå, gul og hvit) som markerer banen vår i tiden fremover.
Vi har også fått kjørt inn masser til vår nye treningsgreen på bortsiden av
rangen, så innen kort tid vil vi starte med planering av greenen.
Det er også på sin plass i denne utgaven og gratulere Rolf Henry Thomassen
med Hole In One på hull 7 tidligere i år.
NB: Ønsker du å bli bedre til å spille golf ? Bestill protimer av Sander !

Rolf Henry Thomassen

Åpningsturneringen

