Seniorgolferne i Sandnes Golfklubb
– deler gjerne sitt overskudd med andre og yter bidrag til barn både hjemme og ute
viktig stikkord for seniorene i Sandnes
golfklubb.

innsamling, hvor seniorene i Sandnes
golfklubb inviterte til åpen turnering for
alle golferne i distriktet, den 12. juli – er
en passende avslutning og oppfordring
fra seniorene i Sandnes Golfklubb til
alle seniorer rundt om i landet:

De få kronene man betaler for å delta i
turneringene brukes til innkjøp av kaffe
og ingredienser til å lage lapper for
servering etter turneringen, pluss noen
premier til de seniorgolferne som “e
jysla goe’’ – som de sier på Sandnes
dialekt. Overskuddet fra turneringene
går til glede og nytte for barn i andre
deler av verden og i nærområdet.
En av seniorgolferne på Bærheim hev
der at golf burde vært på blå resept.
Etter fire hjerteinfarkt og utstrakt
medisinbruk kom han i kontakt med
golfsporten.
Etter relativt kort tid kunne han konsta
tere at bruken av medisiner gikk ned,
en god del kilo forsvant, samtidig som
mosjonen fikk velfølelsen tilbake i krop
pen. Det å gå nesten en mil på under
laget en golfbane tilbyr samtidig som

”Bakkene blir jammen brattere for hvert
år”, var det en som sa.
”Jeg synes at Fairwayene er blitt lengre
enn før”, sa en annen.
Tredjemann kunne tilføye: ”Sand
bunkerne er større og dypere enn jeg
husker dem fra før”.

du hygger deg sammen med andre
mennesker – gjør underverk for både
kropp og sjel.
Historien som ble fortalt under runden
sammen med seniorgolferne i forbin
delse med turneringen for innsamlings
aksjonen til årets Region Tour Rogaland

Eldstemann av seniorene – som kan
skje også var den med mest innsikt
– lyttet til sytingen fra medspillerne og
tilføyde: ”Slutt å klage – vi er i alle fall
fortsatt på rette siden av gresset”.
I følge seniorene i Sandnes Golfklubb,
blir man aldri for gammel, stiv eller støl,
til å spille golf!

Rita Hammerø fra BUPA (nr. 2 fra venstre) har nettopp mottatt sjekken fra seniorkomiteen i Sandnes Golfklubb
Fra venstre: Arnt Kr. Sviland, Rita Hammerø, BUPA, Olaf Rossnes, Olaug Slethei, leder, og Jostein Husebø.

Veldedighetskonsert – 24. september

Historien kan nok enhver golfspiller
enten man er seniorgolfer eller ikke,
kjenne seg godt igjen i når man står
foran et vannhinder, noe det er mange
av på Bærheim golfpark. Hjemme

banen til seniorene i Sandnes Golf
klubb.
Fleipen og den gode latteren sitter
løst når seniorene her samles og varer
gjennom hele runden.
Hver 2. tirsdag avvikles det senior
turnering på banen og oppslutningen
er imponerende. Mellom 40 og 50
deltakere stiller opp, hver gang, nesten
uansett vær og vind, gjennom hele

året. I tillegg til turneringene på Bær
heim Golfpark arrangerer seniorene i
Sandnes Golfklubb også en årlig utflukt
til Kvinesdal golfbane, hvor to runder
golf spilles og fest arrangeres om
kvelden, noe som bidrar til å styrke det
gode miljøet.
Entusiasmen blant seniorene merkes
godt når man er blant disse og turne
ringene bidrar til glede også for andre
mennesker. Og andre mennesker er et

Golfspillere lever fem år lenger
Er du ivrig på golfbanen så er det store sjanser for at du legger år til livet
ditt. En stor svensk studie fra Karolinska Institutet viser at dødstallene er 40
prosent lavere hos golfspillere enn i befolkningen forøvrig. Dette innebærer
at golfspillere lever inntil fem år lenger sammenlignet med personer som
ikke bedriver den populære aktiviteten.
Undersøkelsen bygger på data fra over 300 000 svenske golfere, og er
omtalt i pressemelding fra Karolinska Institutet i Stockholm.

One Night with Friends
Barnehjem i Nord-Thailand
Leder av Seniorkomiteen i Sandnes
Golfklubb, Olaug Slethei, har vært
i Nord-Thailand og engasjert seg i
arbeidet for foreldreløse og fattige barn
på et barnehjem med 47 barn, hvorav
åtte av disse er døve. Her opplevde
hun en takknemlighet og glede som
hun ønsker de fleste av oss kunne få
oppleve en gang i livet.
Hun søkte Seniorgruppen i Sandnes
golfklubb og hennes Lionsklubb om
støtte til nye skoleuniformer til disse
barna, og alle behandlet hennes
søknad positivt. Sammen med bidrag
også fra hennes venninner her hjemme,
bidro hennes initiativ til at barna ved
barnehjemmet fikk nye skoleuniformer,
som vi ser på bildet over.

Innsamlingsaksjonen som Sandnes
seniorene er med på er et samar
beidsprosjekt med golfturnering
Region Tour Rogaland med sine

støttespillere og artisten Eivind Kle
metsen. Den 24. september blir det
stor veldedighetskonsert i Stavanger
Konserthus der Eivind vil underholde
for golfspillerne i Rogaland.
Overskuddet av konserten og
CD-salget vil uavkortet gå til støtte
for barne- og ungdomspsykiatrisk
avdeling ved Stavanger Universitets
sjukehus.
Musikken er låter som tidligere er
gjort kjent av storheter som Frank
Sinatra, Dean Martin og Tony
Bennett. Ca. 50 musikere bl.a. fra
Stavanger Symfoniorkester er med
på konserten og CD-en.

Eivind Klemetsen underholder for
seniorene og er cd- og konsertklar.

Seniorgolferne i Sandnes Golfklubb gleder seg til konserten og
det samme gjør Eivind Klemtesen.
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Det fortelles at en ikke alt for god
seniorgolfer sto foran et vannhinder,
klar til å slå. Som den forsiktige spiller
han var, hadde han byttet ut den fine
ballen med en han ikke var redd for å
miste. Akkurat i det han skal til å slå
lyder en mektig stemme fra oven:
– TA EN NY BALL!
Senioren tar råd fra den kanten veldig
alvorlig og bytter ut ballen. I det han
skal slå lyder samme stemmen igjen fra
det høye:
– TA EN PRØVESVING!
Nok en gang gjør han som befalt, tar
et skritt tilbake, svinger en gang og går
frem til ballen for å slå.
Da hører han stemmen en siste gang: –
TA HELLER DEN GAMLE BALLEN!
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