Lag-NM 2019 – Damer - Utsikten Golfklubb, Kvinesdal

Laget bestod av Tonje Daffinrud, Madelene Stavnar og Solveig Moen
Torsdag 18. Juli kjørte Tonje og Madelene til Kvinesdal og gikk prøverunde. De trivdes på banen og
følte seg vel. Avtalen var at jeg skulle komme ned Fredag og gå sammen med dem begge rundene på
Lørdag.
Lag-NM 1. div. for damer består av : Fredag en forsome og en bestball runde. Det samme gjentas på
Lørdag. Søndag er det tre singelrunder, hvorav to er tellende.
Fredagen startet med forsome og jentene trivdes. Da de kom til 14. hullet oppdaget plutselig Tonje
at lagene ikke var i takt med hvem som slo ut på respektive hull, og nevner det for motparten. De
gikk da igjennom de foregående hullene og oppdaget at de (Tonje og Madelene) hadde gjort en feil
på hull 12. Tonje ringte da turneringsleder og forteller hva som hadde skjedd. Det viste seg at hadde
de oppdaget feilen før hull 13 var avsluttet, kunne de ha rettet feilen og fått 2 straffeslag . Nå fikk de
10 straffeslag, men ikke til sin egen score, som var 70, det ble det dårligste lagets score, som endte
på + 23. DVS. + 33 slag.
Da var det selvfølgelig tøft å gå ut på bestball runden. Akkurat der er nok ikke våre proffersjonelle
jenter som alle andre, de ble trigget og presterte en bestball på minus 10 slag. Nå hadde de tatt inn
16 slag til det ledende laget. Selv ankom jeg litt tidligere enn avtalt og gikk med jentene de siste 12
hullene på bestballen. Jeg kan fortelle at det var en imponerende oppvisning.
Lørdag dro vi til banen og regnværet startet samtidig som turneringen ble satt i gang. Forsome først
og jentene imponerte igjen 73 slag i et forrykende vær, regn og blåst. På denne runden tok de inn
hele 10 slag på lederne i feltet. Jentene var jo da redde for at bestballen skulle bli avlyst, hvilket den
ble. Den dagen kom det hele 60 mm regn på Utsikten i Kvinesdal .
Søndag morgen , turneringen ble utsatt 2,5 time. Utsikten G.K. tålte regnet, et hull ble stengt.
Vestfoldjentene lå nå på en 4. plass før siste dag, og vi skulle gå med Nordsjø GK. Og Voss GK. Vi
hadde nå kun 6 slag å ta igjen til ledelsen, der lå Nøtterøy 3. pl. Meland 2. pl. Og Fana 1. pl.
På Singel rundene er det to som teller, så jeg følte ikke noe press da jeg hadde Tonje og Madelene
på laget. Jentene leverte varene på denne regntunge banen. Tonje var suveren med 68 runde -2 .
Madelene startet tøfft, med hele 5 slag over etter 5 hull, men da satte hun «kverna» i gang og
leverte 5 birdier etter det og endte på par. Dette ble tidenes opphenting . Laget vant med hele 4 slag.
Til neste år er det Elite lag NM som står for tur.
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