
 

 
 
 
 
 

 

Mai 2017 

 Gladmelding... 
Det er veldig gøy å kunne informere våre medlemmer om at vi nå har inngått et 
samarbeid med Mandal Golfklubb og Grimstad Golfklubb. Samarbeidet gjelder gratis 
spill....  
 
Avtalen som nå er gjort mellom klubbene er ganske enkel, alle som har fullt medlemskap 
m/spillerett kan nå spille gratis i både Mandal og i Grimstad. Tilbudet gjelder i perioden 1. 
mai til 1. september. 
 
Har du i dag medlemskap UTEN spillerett og ønsker å oppgradere dette til MED spillerett, 
er det bare å ta kontakt med oss. 

 

  
Dugnad på driving range 
Det er nå behov for at vi tar en liten dugnad på driving rangen. Etter en tidlig vår har det 
«plugget» seg ganske mye baller og disse må opp. I tillegg er mye baller slått over nettet 
og må hentes inn. 
Vi tar det litt på sparket og kjører dugnad allerede førstkommende mandag kl. 15:00 (8. 
mai). Satser på at vi i løpet av et par timer skal ha fått gjort mye. 
 

 
 

 
Klubbhus 
Etter noen uker med snekring, begynner nå klubbhuset å bli virkelig flott. Nye vinduer er 
på plass og kledningen er skiftet. Vi regner med at i løpet av kommende uke vil arbeidet 
være ferdig og vi kan få ryddet opp i og rundt klubbhuset. Vi vurderer også å bytte 
takstein, men vet ikke helt når dette eventuelt blir. 
 
Klubbhuset fremstår nå som nytt og utrolig bra at vi har fått dette til. Vi vil også rette en 
stor takk til Frigstad Bygg AS og Marnar Bruk AS. Uten deres bidrag hadde vi ikke klart å få 
dette i havn…. Tusen Takk! 
 
 

  
Nedslagsmerker og divots 
Sesongen er godt i gang og vi benytter anledningen til å minne alle på å reparere 
nedslagsmerker og divots. Banen er nå utrolig fin og slik vil vi gjerne beholde den resten 
av sesongen. I tillegg er det viktig å huske at våre greenkeepere nå er mye på banen og at 
man ikke slår før man får klarsignal. 
 
Vi ønsker alle er riktig fin vårsesong…. 
 

 

 
Golfdamer…. 
Tirsdag den 9. mai kommer Galvin Green og viser frem årets kolleksjon. Her vil det bli 
mulighet får både å prøve størrelser og ikke minst handle… Fra kl. 16:00 og utover vil alt 
være på plass i klubbhuset. 

 


