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Fornøyd: Daglig leder i Sola Golfklubb, André Mortensen, er strålende fornøyd med både været og den enorme trafikken det har vært av gjester i løpet av mai. FOTO:
Privat
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Sola Golfklubb skinner bokstavelig talt om kapp med
solen om dagen, for aldri før har klubbens medlemmer
og andre gjester latt golfkøllene svinge like mye som de
gjorde i mai. Den enorme aktiviteten på anlegget har
resultert i banebrytende tall for klubben.

- I mai endte vi opp med hele 6617 bestilte runder blant
medlemmer og gjester, og da regner vi ikke med spilte
turneringer. Snittet for mai har normalt ligget på 5500
bestilte runder, så dette er vi veldig godt fornøyd med,
sier André Mortensen, daglig leder i Sola Golfklubb.

- Folk har gått mann av huse
Sola Golfklubb og Solastranden Golfklubb slo seg
sammen 1. januar. Derfor har det ligget i kortene at
antallet gjester, medlemmer og spilte runder kom til å
øke for klubben, som nå kan skilte med hele 45 hull
fordelt på gressmattene ved Solastranden og på Forus.

Engasjementet rundt sammenslåingen av de to
klubbene har vært stor og gitt resultater, men ifølge
Mortensen skal også den siste tidens værforhold ha litt
av æren for den voksende interessen for golf i Sola.

- Vi har hatt to år med mye regn, og i løpet av denne perioden har naturligvis interessen for golf
dalt noe. Nå har vi imidlertid hatt tidenes mai. I dette været kan det virke som om folk har gått
mann av huse for å ta igjen litt av den tapte tiden fra de foregående årene. Personlig har jeg
spilt mer i år enn jeg har gjort de siste to årene til sammen, sier Mortensen.

Aktivitet: Her på Sola Golfklubb sitt anlegg er det mye aktivitet om dagen.

FOTO: Privat

Rekordmange deltakere på klubbturneringer
I tillegg til rekordmange bestilte runder blant medlemmer og gjester, har også antallet deltakere
på klubbturneringer nådd nye høyder.

På grunn av den lange vinteren startet ikke klubbturneringene før enn i april, men det tok ikke
lang tid før rekordmange golfballer lå strødd utover gressmattene.

- Når vi først kom i gang med turneringene åpnet vi med 124 konkurrerende medlemmer. Vi
har så langt hatt fire klubbturneringer, og deltakersnittet har ligget på i underkant av 100
deltakere, forteller Mortensen.

Det skyldes i stor grad sammenslåingen av klubbene, da bortimot 700 medlemmer i
Solastranden ble en del av Sola Golfklubb.

Foruten de 700 medlemmene har klubben vokst med ytterligere 200 medlemmer i løpet av
året.

Sola Golfklubb har aldri hatt større trafikk enn det de hadde i løpet av mai. Klubbsammenslåing, og ikke
minst strålende vær er grunnen til den enorme interessen, mener André Mortensen, daglig leder i Sola
Golfklubb.
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ANNONSE

Stjernekamp på Sola Golfklubb

Golf-jentene herjer landet

LES OGSÅ:

Sola Golfklubb

NØKKELORD

Ifølge Mortensen er dette nok et bevis på at været har bidratt til den strålende
medlemsveksten.

- Blant de 200 nye medlemmene er de fleste golfere fra før. Dette er personer som ikke har
vært tilknyttet en klubb, gjerne på grunn av det dårlige været de siste årene. Nå derimot,
returnerer flere av dem til golfbanene, sier Mortensen.

Tror på ytterligere vekst
Interessen for golf i lokalområdet kommer bare til å vokse, tror Mortensen. Særlig nå som den
store rekrutteringsdagen for golf er på trappene. Søndag er det nemlig Golfens dag i Rogaland,
og i den anledning er det åpent hus hos Sola Golfklubb.

Da blir det blant annet arrangert gratis instruksjonskurs og leid ut gratis golfutstyr.

- Dette er et samarbeid vi har med andre golfklubber i distriktet. Her håper vi å kunne rekruttere
flere medlemmer, både erfarne og de som er helt ferske. Her tilrettelegger vi for alt, så får vi
håpe at det er nok til at de blir bitt av basillen, sier Mortensen.
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