Reiseskildring lag-NM – Herrer - Elitedivisjon Stavanger 2019

Årets lag for lag-NM var: Sander Stavnar, Sander Blikom Hagen, Sander Henden, Kevin Andre
Wright og Joachim Aslaksen. Vi reiste bort til Stavanger torsdag 18.juli for å gjøre
innspillsrunde. Når vi kom til golfklubben fikk vi høre at det i år er gjort endringer for lag-NM.
Fra 2020 skal det være kun 14 lag i Elitedivisjonen mot 16 som det var i år. Det samme skal
gjelde 1.divisjon. Slik at det kun skal være en 1.divisjon med 14 lag mot 2 1.divisjoner med 16
lag slik det har var i år.

Dette betydde at hele 6 lag ville rykke ned fra Elitedivisjonen i år, og 4 ville rykke opp fra
1.divisjon. Vi skjønte da at å bli topp 10 er det som gjelder.

Fredag 19.juli startet vi med Foursome. Sander Stavnar og Kevin Wright på lag, og Sander
Hagen og Joachim Aslaksen på lag. Scorer ble henholdsvis 70 og 76 og vi hang greit med. For
ettermiddagens Fourball bestball satt vi opp Kevin Wright og Sander Henden, samt Sander
Stavnar og Sander Hagen. De vartet opp med hver sin 67 runde.
Lørdag 20.juli var det igjen Foursome. Denne gangen forsøkte vi Sander Hagen og Kevin
Wright på lag. Og Sander Stavnar og Joachim Aslaksen. Laget med Stavnar/Aslaksen spilte
stabilt men hadde hele 3 blundere som resulterte i 2 dobbelbogeys og en trippel. Vi reddet
oss allikevel inn på en 75 runde (+4). Ettermiddagens bestball stod Wright/Henden og
Stavnar/Aslaksen for. Det resulterte i henholdsvis 69 og 68 slag.

Det viste seg nå at vi leverte varene på foursome, men på bestballen så tapte vi terreng mot
konkurrentene. Vi gjorde rett og slett ikke nok birdies. Før søndagens avsluttende
singelrunder lå vi nå på 11.plass med -3 totalt. Men det var tett foran oss, med både Bergen
og Fana golfklubb 5 slag foran på -8 totalt. I motsatt ende var det 13 slag ned til neste lag
som var Losby Golfklubb.

Vi visste da oppgaven for neste dag: ta inn minst 5 slag på konkurrentene våre Bergen
og/eller Fana. På papiret var Fana det klart beste laget med samlet hcp på spillerne siste dag
på +7,9 med både Challengetour spillere og Nordic league spillere. Bergen golfklubb hadde
samlet hcp på 0,1 men et par gode stabile spillere i Ramsnes og Marøy.
Mens Vestfold med samlet hcp på +1,4 visste at vi måtte prestere meget godt for å ta inn
minst ett av disse lagene med minimum 5 slag.

Søndagen startet med et forrykende uvær. Regnet fosset ned og det ble uspillbart med
masse overvann på greener og fairwayer under vann. Starten ble dermed utsatt en halvtime.
Klokka 08.35 gikk Aslaksen ut, og Stavnar, Hagen og Wright fulgte på i de neste flightene.
Siden mange skal spille samtidig og med start fra både hull 1 og 10 så ble det nesten en time
venting etter runding. Vi hadde startet på hull 10 og vi hørte da hverandres scorer etter
runding. Aslaksen og Stavnar rundet på par (35), Wright på -2 (33) og Hagen på 38 (+3).
Siden vi visste at de 3 beste scorene talte i sammendraget så var det bare å kjempe på.

Etter 18 hull endte Aslaksen på 73 (+2), Stavnar på 71 (par), Hagen på 72 (+1). Sander Hagen
hadde altså gjort en solid snuoperasjon og kommet seg tilbake til + 1. Vi hørte scorene på
våre medspillere og visste at nå var det utrolig jevnt. Vi hørte Wright lå -2 og at han antagelig
trengte en birdie på siste hullet for å klare å ta inn Fana med Jaran Arnøy på laget. Vi skjønte
Kevin hadde hatt et dårlig utslag når han lå rundt 100 meter fra flagget etter 2 slag. Han
måtte slå over noen trær på 3. slaget. Slaget ble….altfor kort og landet rundt 15 meter kort
av green. Heldigvis slo han en meget bra chip som la seg 1 meter bak hullet. Nå var det
Arnøys tur. Han hadde en 4 meters putt for birdie. Vi tenkte at dersom han 3-putter den så
kan vi klare oss. Putten så god ut, men strøk så vidt utenfor…enkel par. Kevin skulle så sette
sin par putt. Den så ikke spesielt kontant eller god ut….men klarte seg så vidt og tippet inn
fra høyre hullkant. Både Kevin Wright og Jaran Arnøy gjorde altså par på siste hullet… og vi
trodde da at vi endte på den sure 11.plassen. Men det viste seg at Arnøy hadde gått +1 på
sin single runde mot par som vi hadde trodd. Dermed endte både Vestfold og Fana på -4
totalt da Vestfold 3 beste scorer var -1 totalt siste dag. Siden det da var likt så ble 4.scoren i
single runden tellende. Da hadde Vestfold Aslaksens 73(+2) mot Fanas Lloyd Aronsens
74(+3). VESTFOLD HOLDT SEG DERMED I ELITEDIVISJONEN MED ET NØDSKRIK!!!

Dette ble dermed den mest spennende lag-NM jeg noen gang har spilt. Og nivået er blitt
skyhøyt. Når man ender på -4 totalt og det ender med nedrykk (for Fana) så sier det litt om
hvordan nivået har blitt i løpet av de siste årene. 11 av totalt 16 lag ender under par totalt.
Vinnerlaget Stavanger endte hele 49 under par, med Oslo på andre plass 41 under par. Det
som er sikkert er at vi må prestere godt for å bli værende i Elitedivisjonen for årene
fremover.

Mvh Joachim Aslaksen

