
 

Å R S M E L D I N G  2 0 1 1  F O R  O G N A  G O L F K L U B B  

 

Å R S M Ø T E  I  

 

HELGÅLEIREN DEN 11 FEBRUAR 2012 KL. 18:00 

 



 

ÅRSMØTE PROGRAM: 

 

 

 

KONSTITUERING AV ÅRSMØTE – 

VALG AV MØTELEDER 

VALG AV REFERENT 

GODKJENNING AV INNKALLING 

GODKJENNING AV SAKSLISTE 

VALG AV TO TIL OG SKRIVE UNDER PROTOKOLLEN 

ÅRSMELDINGER 

KONTINGENT 

REGNSKAP 

INNKOMNE SAKER 

VALG 

10 ÅRS JUBILEUMS FESTEN BEGYNNER 

 

MØTE SKAL VÆRE I HELGÅLEIREN 11. FEBRUAR KL 18:00 FESTEN STARTER CA. KL 20:00  

  



 

STYRETS SAMMENSETNING 

 

Leder   Harald Ueland   1 år på Valg 
Nestleder Marit Sandve   1 år på Valg 
Styremedlem  Bjørg Ueland    1 år på Valg 
Styremedlem  Trygve Hegelstad  2 år ikke på Valg 
Styremedlem  Rune Skeie   2 år ikke på Valg 
Styremedlem  Magne Roxmann  2 år ikke på Valg 
Varamedlem  Asle Torland    1 år på Valg 
Varamedlem  Alf Magne Haver  2 år ikke på Valg 

 

   

 

Marit Sandve, Regnskap 
og medlemsregistrering 

 

Rune Scheie, Pro og med i 
HCP komiteen 

 

Harald Ueland, med i HCP komiteen. 

 

Alf Magne Haver, også 
med i Banekomiteen. 

 

 

Magne Roxmann, med 
i Junorkomiteen 

 

Trygve Hegelstad, også 
med i Banekomiteen og 
Aktivitetskomiteen og 
Seniorkomiteen og HCP, 
En travel mann . . har 
han virkelig tid til og 
spille golf 

 

Asle Torland 

 

Bjørg Ueland, Sekretær 
og med i 
Aktivitetskomiteen 

 



 

 

VALGKOMITEEN BESTÅR AV 

ØYSTEIN STORNES 

REIDAR SØMME 

ÅSE JORUNN SKJERPE 

VARA: STEIN FEYLING 

 

REVISORENE 

REIDAR SØMME 

SIGNE M. L. MIDTBØ 

 

WEB ANSVARLIG 

 BARBRO VOLD 

 

GOLFBOX ANSVARLIG 

 HARALD UELAND 

 ROY INGE HAUGSTAD 

  



 

STYRETS ÅRSBERETNING 2011 

 
VI HAR HOLDT 10 STYREMØTER I LØPET AV ÅRET  

(PLUSS ET MØTE I FORBINDELSE MED ÅRSMØTET). 

DET ER BEHANDLET 49 SAKER. 

STYRET HAR VÆRT ENGASJERT OG MANGE AV SAKENE ER GJENNOMFØRT. 

VARA-MEDLEMMENE HAR MØTT PÅ LIK LINJE SOM STYREMEDLEMMENE. 

DISSE HOVEDSAKENE HAR VI JOBBET MED I ÅR: 

 
• Komiteene ble satt og knyttet opp til en ansvarlig i fra styre som har fungert veldig bra. 

 
• Vakt i pro-shoppen har vi jobbet en hel del med i året som gikk. 

Så her har vi sett på en ny løsning med å bruke to - tre ungdommer neste år som vil gå på 
rundgang i proshopen for å få til en mere stabil betjening. 
 

• Folkepulsen har vært en suksess hos oss i år, mange som har gjennomført veien til golf kurset 
og begynt å spille golf.  Dette vil vi fortsette med og i 2012 samtidig som vi legger opp til 
oppfølging av de som tok kurset i 2011. 
 

• Golf kurs er blitt gjennomført etter planen, utført av Gunnar Husvegg som har gjort en 
glimrende jobb for oss i år også. 
En stor økning i antall deltakere på kurs i året som gikk. 
 

• Kurs. Rune Scheie har gjennomført Proskolen om økonomi, markedsføring innovasjon og 
ledelse. 
 

• Kontingenten, styret har vedtatt at kontingenten står som den er i dag. Se eget forslag til nye 
medlemmer lenger bak i bladet. 

 
• Vårmøte for NGF lederforum på Ogna, golfklubber i Sør Rogaland ble gjennomført hos oss på 

Ogna med bra oppslutning i fra klubbene i Rogaland 
Deltakere i fra Ogna Golf - Harald Ueland og Ragnar Sandve 
 

• Høstmøte for NGF lederforum i Sør Rogaland ble avholt i Sirdalen 
Deltakere i fra Ogna Golf - Harald Ueland og Rune Scheie 
 

• Søknader Diverse søknader om økonomisk støtte fra kommunen er blitt behandlet som igjen 
har skapt kroner i kassa. 
 

• 3 klubb samarbeid.  Her har Harald Ueland, og Marit Sandve deltatt. 
 

• Verdens aktivitetsdag, vi deltok på Verdens Aktivitetsdag i forbindelse med Folkepulsen den 
10. Mai. Det kom mindre folk enn vi hadde håpet, men vi satser på at flere kommer neste år da vi 
har planer om å gjenta dette.  
 



 

• Mobilinnsamling et fint tiltak for å prøve å få inn penger, vi fikk inn totalt 1500,-.  Det var ikke 
så stor tilbakemelding fra folk så vi avsluttet dette prosjektet. 
 

• Fellestur, vi satte ned en komité som har arrangert en tur til Tyrkia i Januar i regi av Golfreiser 
som Gunnar står bak. Det ble en suksess. 
 

• Tippemidler og kommunalt tilskudd, driften har i samarbeid med klubben fornyet søknadene 
og rykker stadig frem i køen.  
 

• Nordsjøveien Brosjyren, er ferdig utarbeidet av Nordsjøveien, men er ikke publisert enda. 
 

• Idrettsrådet, Marit, Harald, Rune og Trygve har vært med på to seminar som ble gjennomført i 
Sirevåg med gode tilbakemeldinger ang seminarene. Det er viktig at vi møter opp og viser at vi 
er aktiv. 

 
• Ogna Golfklubb har hatt 311 betalende medlemmer i 2011. Av disse er 101 damer og 210 

menn. Av dette igjen er 50 juniorer. Det er også solgt 20 andeler i 2011. 
 

Det har vært et aktiv og interessant år, styret har hatt god kjemi og vi har fått unna mange saker. Som ny leder i 
klubben ser jeg absolutt utfordringer ved at vi må forholde oss til driftselskapet, men med mange dyktige folk i 
styret og ellers i klubben har det fungert bra. Vi jobber mot at vi etter hvert skal overta og vil jobbe mer med 
den saken i 2012.  

Lederen retter en stor takk til alle som har bidratt til at klubben går godt og at folk trives. Uten alt arbeidet som 
utføres av de ulike komiteene hadde ikke dette fungert. Klubbens medlemmer viser i stor grad vilje og 
pågangsmot til og både gjøre dugnad og annet nødvendig vedlikehold.  

Gjestespillere påpeker stadig vekk hvor trivelig vi har det på Ogna. Vi øker medlemsmassen sakte men sikkert 
og fikk også noen nye medlemmer via Folkepulsen.  Idrettskonsulent i Hå kommunen Lars Erling Friestad, har 
vært meget aktiv i den sammenhengen. Han har vært med på å markedsføre og gi råd om hvordan vi skulle gå 
frem med folkepulsen.   

Ser lyst på det nye golfåret i 2012 med den samme trenden som vi har hatt i år, og andre år med positive 
engasjerte personer. 

Hilsen formannen  

Harald Ueland 
På vegne av Styret.   

 
 
  



 

ÅRSBERETNING FRA BANEKOMITEEN 2011 

KOMITÉEN BESTÅR AV: 

ALF MAGNE HAVER, JOHN MAGNAR SIREVÅG, REIDAR SØMME,  

TRYGVE HEGELSTAD OG RAGNAR SANDVE 

Vinteren startet med felling av trær på hull 1, etter mange henvendelser fra spillere og tillitsvalgte. 

Det var omfattende arbeid og da var det jo greit at tilbakemeldingene fra spillerne var positive. 

Planen med hull 1 fremover er at vi singler opp 30m av grøften på høyre side mot skogen for å gjøre 
hullet noe enklere for nybegynnere. 

Oppstaking av drenering på hull 3 var vellykket og problematikken med vannansamling 100m ut på 
fairway ble dermed løst. 

Pumpen fra Høllandsheia til vanningsanlegget er nå totalrenovert og klar til bruk.  Den gamle pumpen 
kasseres og vi lager nytt fundament og elektrisk anlegg for den nye. Bør gjøres før sommeren 2012. 

Som de fleste har fått med seg er vi i ferd med å sette opp ny hall ved driving-range.  Denne skal 
benyttes som lager og verksted for klippere og traktor.  Det har vært viktig for oss å komme bort fra 
gardstunet på Stokkelandsgarden, slik at vi ikke sjenerer privatliv på kvelder og i helger.  Planen er at 
vi skal få flyttet inn til våren.  På sikt vil vi flytte vaskeplass og lager for sand til område vest for 
drivingrangen hvor de grønne mattene ligger i dag. 

Vi har besluttet å kjøpe ”hybelbrakke” med toalett og dusj som skal erstatte campingvognen og i 
tillegg gi trengende kortere veg til toalettet. Brakken plasseres hvor campingvognen står i dag. 

Banen har vært spesielt fin i år.  Dette skyldes ideelt vær samt mye godt arbeid av Adolf og Joasis.  

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra greenfee spillere. Noen har sågar gitt utrykk for at banen 
har vært blant de fineste i landet denne sesongen.  Klipping av mønster i fairway har gitt banen et 
ekstra visuelt løft. 

Vi har lovet vår gode nabo ved utslaget til hull 8 at vi skal være behjelpelige med å fjerne trærne som 
står i bakkant av teen.  Dette som takk for at vi har fått låne strøm og vann ved flere anledninger. 

Komiteen savner årlig planlegging og budsjett fra driftselskapet.  I tillegg må vi få til god 
kommunikasjon mellom komité og driftselskap vedrørende drifting av banen samt personalansvar for 
greenkeeper. For at vi ikke skal ”gå oss lei” må klubbstyret ta dette videre med drift for å få til en 
bedre ordning enn den vi har hatt hittil. 

Takker dugnadsdeltakere for god innsats. 

For komiteen 15. desember 2011 

John Magnar 
 



 

DUGNAD 

  

 

Uten tvil – Årets beste dugnadsbilde. Ikke rart det er gøy å være 
med på dugnad. Alf Magne fikk nok mange gode råd om hvordan 
han skulle holde spaden her. (Pass på så ikke dere blir oppdaget og    
” headhuntet” av kommunen …….)  Hmmm hvis jeg ikke tar helt feil 
så jobber vel et par av dere allerede i kommunen, det blir nok 
lønnsforhøyelse nå. 

 



 

ÅRSRAPPORT FRA AKTIVITETSKOMITEEN 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:  

OLAV MÆLAND - SIGBJØRN UNDHEIM - ÅSE JORUN SKJÆRPE 

BJØRG UELAND - TRYGVE HEGELSTAD 

Vi er 5 personer i komiteen, og vi har delt turneringene mellom oss.  

Sigbjørn har hatt ansvaret for de litt spesielle turneringene. 

Det er gjennomført 15 klubb turneringer og 14 i samarbeid Jæren og Egersund golf, 3 av disse 
med sosialt samvær etterpå. Det har vert god deltagelse på de fleste turneringene. Vi har prøvd å 
gjøre så godt vi kunne og vårt inntrykk er at de fleste er godt fornøyd. Vi prøver å bli bedre og 
lærer noe nytt hele tida. 

Vi har i år hatt et bra samarbeid med Jæren og Egersund som vi føler har våre positivt og vil 
følgje det opp. 

I år har alt inntekt gått via kassaapparatet og har blitt ført direkte i regnskapet til klubben.         

Vi vil også få rette vår takk til alle frivillige hjelpere, som har hjulpet oss med salg under 
turneringer, og i særdeleshet vil vi takke turneringssponsorene og Sigbjørn som har klart å få til 
disse avtalene. 

Turneringsoppsettet for neste år vil væra klart på et seinere tidspunkt når vi har samordnet med 
de andre klubbene. 

Olav Meland 
 

 Aktivitetskommiteen 

Olav Mæland 

 

 

  

 

Olav Mæland 



 

ÅRSRAPPORT FRA AKTIVITETSKOMMITEEN ELITE 2011   

Da er 2011 historie, og det har vert ett svært aktivt år, både med arrangement og 
turneringsdeltakelse. 

Vi har arrangert Regiontour Rogaland, Ogna Trophy og Regiontour finalen, samt klubbmesterskap. 

Trur jeg starter med det VIRKELIG høydepunktet, Regiontour finalen. Andre Thorsen vant slagspillet, 
med tangering av banerekorden, 67 slag, Glenn gikk på + 6 og 6. plass, Ronny + 8 og 11 pl. Eirik Tage 
Johansen vant finalen, da han slo Andre Thorsen, 1 up, etter at han nesten fikk stryk av Glenn i 
kvartfinalen, da var Tage 2 up, med 3 hull igjen, Glenn avsluttet med birdie- eagle- birdie, og Tage 
måtte sette en 5 meters for birdie, for å få omspill, det gjorde han, og Glenn måtte dessverre gi tapt på 
tredje omspill hull. Bare så synd at ikke flere av vår medlemmer så seg anledning til å overvære 
denne begivenheten. 

Glenn gjorde det for øvrig fantastikk bra i Regiontour, han vant, etter omspill mot Edwin Rooyakkers, 
Monter challenge, han blei nr 2 i Order of Merit, og en delt andreplass i kampen om å bli 
”Birdiekongen”. Glenn tok og en respektabel 4 plass i Kretsmesterskapet på Solastranden, 5 plass i 
Sirdal Open. Andreas Tendenes, vant Ogna Trophy, i år som i fjor, og Ronny Thune tok en fin 4 plass. 
Glenn gikk i lederballen på Jæren Open, og med en 69 runde på finaledagen, utklasset han 
konkurrentene. En fin 8 plass i Bærheim open, med + 5 etter 36 hull, Tage vant 7 under par. Så får vi 
slutte regiontur der den begynte, i Egersund, der Glenn fikk 8 plass og Ronny blei nr 11, Tage vant 
turneringen. Dette blei jo nesten litt flaut for undertegnede, men Glenn hadde en fantastisk sesong, 
som og resulterte med NM deltakelse, som dessverre ikke blei noen suksess. 

En stor gratulasjon til vår ”nyervervelse” Gunnstein Varhaug, som har kommet som en frisk pust fra 
Jæren, og han var såpass lite beskjeden, at han gikk hen og blei klubbmester, etter solid spill begge 
dager.1. Gunnstein Varhaug 2. Glenn Undheim 3. Alf Magne Haver 

Kun 2 damer fullførte i en turnering med lite fint vær, og mye forfall, og de to damene var så like at 
etter 2 runder, så måtte de ut i omspill om seieren, og der viste Bjørg Karin Haver seg sterkest denne 
gang, og Elin Sirevåg, som har vunnet de to foregående åra, måtte ”bite i gresset”. 

Blant juniorene var det og svært jevnt, og til slutt vant Vegard Ovastrøm, på siste hullet, Eigil K. 
Osmundsen blei nr 2. 

Personlig syntes jeg oppslaget på hjemmesiden til Egersund, at de ”knuste” Ogna i lagkampen, var i 
overkant hovmodig   men faktum var at de vant på hjemmebane, 12-8, og det var faktisk bare to 
matcher som skulle bikket i Ogna sin favør, så hadde resultatet vert uavgjort . Dette året er det hos 
oss, og da skal vi ”knuse” dem   

For Aktivitetskommiteen Elite 

Sigbjørn Undheim 
 

 



 

 
  

 

Far og sønn, Sigbjørn og Glenn er begge to meget dyktige og ivrige golfspillere.  
 

 

Regionstour 2011  
Golfmiljøet samlet inn penger til SUS  

Region Tour Rogaland og Eivind Klemetsen samler inn penger til barne-
og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved sykehuset.  

Eirik Tage Johansen var storfavoritt i turneringen, men fikk virkelig kjørt seg i 
matchene mot regiontourspillerne. Golfproffen endte til slutt som vinner av 
Region Tour Rogaland, og fikk derfor æren av å overrekke sjekken på 120.500 
kroner til Barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling.  

Innsamlingen til BUPA fortsetter i Eivind Klemetsens regi, og avsluttes 
med veldedighetskonserten «One Night with Friends!» på lørdag.  

Her er resultatene fra finalen i Region Tour Rogaland:  

1. Eirik Tage Johansen  
2. André Thorsen  
3. Neil Mckay Fraser  
4. Petter Aase  
5. Glenn Undheim  
6. Axel Kryger  
7. Andreas Tendenes  
8. Sverre Skomedal  
9. Jonas Øvestad  
10. Åsmund Hiksdal  
11. Bent Arild Bærheim  
12. Eirik Ildgruben  
13. Eivind Klemetsen  
14. Jens Kryger  
15. Martin Lindhjem  
16. Ronny Thune  
 

 

Ogna Golfklubb, Klubben i ditt hjerte" 
Gi GRASROTAANDELEN til Ogna 
Golfklubb Denne er på 5% av 
spillebeløp, og til stor hjelp for 
klubbens økonomi. Husk å oppgi 
org.nr. ved spill på Norsk Tipping 
Ogna Golfklubb Org.nr. 984 387 369  
 



 

ÅRSRAPPORT FRA JUNIORKOMITEEN 

JUNIOR GRUPPA HAR BESTÅTT AV  

RONNY THUNE OG MAGNE ROXMAN DETTE ÅRET OGSÅ. 

Vi trente kvar fredag kl.18:00-19:00 og har hatt godt oppmøte på alle treningene denne sesongen. 

I høst reiste Vegard og Andreas på junior landslagstrening og det synes vi er bra jobba gutta. 

Ellers skulle vi i år også hatt med flere jenter på laget. Vi avsluttinga sesongen med grilling og 
Turnering. 

Neste sesong satser vi på at noen kan få reise og prøve seg på junior turneringer. 

Vi vil takke alle juniorene som har vert på trening dette året og vi snakkes til våren.  

Ronny og Magne 
  

 

Ronny Thune, Juniortrener  
 

 

Mange unge finner veien til Ogna på Juniortrening.  
 



 

ÅRSRAPPORT FRA SENIORKOMITEEN 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:  

RUNE SKEIE – TRYGVE HEGELSTAD – JONAS ARNTSEN – RUNE SIMONSEN 

I år har virksomheten vært knyttet til samlinger hver onsdag kveld gjennom hele sesongen. 

Vi valgte å samle alle seniorer kl. 17 hver onsdag for uhøytidelige 9 hulls runder med kaffedrøs og 
kaker etterpå. Vi prøvde å variere litt rundt konkurranseformene, og vi hadde premiering hver gang. 

Da vi så at høstmørket tok overhånd, avrundet vi sesongen med en «seniorturnering» med litt ekstra 
sponsorpremier. Premiering til heldige og uheldige!! 

Vi tror at valget av tidspunkt og det sosiale fokus var medvirkende til at årets samlinger ble en 
suksess. Komiteen er veldig fornøyd med at vi var mellom 20 og 30 deltakere på de aller fleste 
kveldene. 

Vi gleder oss allerede til neste sesong. Og vi gleder oss til å utvikle dette videre. 

Stor takk går til alle som har bidratt med kaker, premier og generell stor entusiasme!! 

Rune Simonsen 
 
  

 

Våren 2011, tåken lå som et kaldt teppe over banen, men som enhver golfspiller så må man bare 
komme i gang så snart som mulig. 



 

ÅRSRAPPORT FRA HCP-KOMITEEN 2011 

VEIEN TIL GOLF & HCP. KOMITEEN BESTÅR AV:  

RUNE SCHEIE, HARALD UELAND, ROY INGE HAUGSTAD OG TRYGVE HEGELSTAD. 

 

I år hadde vi et samarbeid med «Folkepulsen» og inviterte til «gratis» kurs, og prøving av golf ut året.  

Dette har medført at vi totalt hadde 71 personer som gjennomførte «Veien til golf».  

Av disse var 51 stk. fra folkepulsen, og 20 stk. ordinære kursdeltakere. 

Samarbeidet med folkepulsen ble som dere forstår en meget stor suksess, og vi regner med at dette 
skal videreføres i 2012. 

Av de som ble kurset gjennom folkepulsen har allerede 7 stk. tegnet ordinært medlemskap, selv om 
disse kunne spilt fritt ut året. Og flere er klar for innmelding i 2012. 

I 2011 har medlemmene fortsatt å bruke Golf Box for å registrere seg før og etter en runde, etter hva 
HCP. komité en har erfart så har det gått bedre og bedre med alle som bruker Golf Box. 

Det er fortsatt mange som «glemmer» å registrere seg, selv om disse blir færre. 

Vi kan nok fortsatt være til stede på «veien til golf» kursene og fortelle om hvordan Golf Box og 
Handicap reguleringer fungerer. 

Litt statistikk på banen, antall starttider i Golf Box 

55 stk. nye kort er bestilt av medlemmene i år 2011 

Totalt som har bestilt kort siden vi startet er ca. 445 stk. 

Ut i fra dette så er det 164 stk i klubben som har brukt og bruker Golf Box. 

Antall golfspillere i fra andre klubber som har brukt Golf Box hos oss er 296 stk. 

Meget bra fremgang i bruken av Golf Box, men vi kan fortsatt forbedre oss. 

Rune Scheie 
 

 

 

 

 

 

 

År I Alt Bestilte starttider Turneringer Blokkering 

2010 3010 Flighter 770 Flighter 1564 Flighter 676 Flighter 

2011 5966 Flighter 3270 Flighter 1836 Flighter 860 Flighter 



 

 

BESTILTE ANTALL START TIDER NÅR TID PÅ DAGEN 

 

 

HANDICAP STATISTIKK FORDELT PÅ KJØNN 

Hcp Fordeling Ogna Golfklubb 
Menn 2010 2011 2012 Damer 2010 2011 2012 

4,5 3 3 
 

4,5 
   

4,5 - 11,4 8 10 
 

4,5 - 11,4 
   

11,5 - 18,4 25 26 
 

11,5 - 18,4 1 3 
 

18,5 - 24,5 48 42 
 

18,5 - 24,5 6 3 
 

24,6 - 36 53 59 
 

24,6 - 36 25 24 
 

36 128 133 
 

36 42 86 
 

Total 265 273 0 Totalt 74 116 0 
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ÅRSRAPPORT FRA HUSKOMITEEN 

KOMITEEN BESTÅR AV  

BJØRG KARIN HAVER, ELISABETH FEYLING, SOLVEIG KVARME, ELIN SIREVÅG OG REIDUN SØMME 

Det er fem fantastiske damer som legger forholdene til rette for alle golfspillerne. 

De vasker, rydder, planter og driver lett vedlikehold av proshopen og uteområdet. Reidun stiller hvert 
år med fantastiske blomster fra egen produksjon som virkelig pynter opp. Dette er arbeid som viser 
igjen og er med på å skape et trivelig miljø. Takk til hele gjengen for den dugnadsinnsatsen de legger 
igjen i proen og på terrassen.  

 
  

 

Kveldstemning i Proen på Ogna 

 

Reiduns flotte blomster pryder Proen hele sommeren. 



 

  

 

Damene er ivrige på dugnadene. Her er et lite knipp, blant annet alle som er med i huskomiteen. 



 

I ÅR ER OGNA GOLFKLUBB 10ÅR OG I DEN ANLEDNING SKAL VI FEIRE.  

Årsmøte skal avholdes i Helgåleiren den 11.februar 2012, etter årsmøte blir det fest. 

Håper at mange finner veien hit i år, festkomiteen er godt i gang med planleggingen, og kjenner jeg de 
rett, blir det god gang. 

I denne årsrapporten vil dere finne bilder i fra svunnen tid, det vil si at vi har dykket i billed arkivet. 
Kjekt og se tilbake på årene som har gått. Det er bilder fra ulike turneringer, dugnader, golfreiser og i 
allslags vær.   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

DETTE BILDET TALER FOR SEG SELV. GOLF ER GØY. 

 

Den første romjulsturnering  

 

På Ogna spiller vi golf hele året uansett vær 



 

  

 

Åse Jorunn holder flagget. 

 

Geir og Kjell lar seg ikke stoppe av litt ruskevær 

 

 

Trygve Hegelstad 

 

Alf Magne i velkjent positur. Tror golfbanen er Alf Magnes hjem 
nummer 2. Han er alltid der og holder på med et eller annet, og hvis han 
ikke jobber så golfer han. Ikke løye han er så flink. 



 

  

 

Utsikten fra tee 2 herreutslaget. 

 

 

Det er rart å se hvordan 
det forandrer seg på få 
år. Ikke mye siv her den 
gangen. Fontenen er ikke 
lenger i bruk.  



 

  

 

Vår første Hole in One spiller 
Harald Kverme 

 

Ronny Thune vår første Elitespiller 
Still ”going strong” 

 

Gøran Haglund Sømme,                                                             
en meget lovende golfspiller 

 

 

Konkurransen var knallhard  

Steinar Feyling vår forrige leder 



 

 

 

Rune PRO  

 

Banen er ganske mettet med vann …. Ser ikke ut til at det er noen hindring for 
golfspillerne. Gode klær og sko – godt humør og gode venner, da er det bare og komme 
seg ut. 

 

Dette var nok et skikkelig 
forsøk på å pløye utslaget… 

Øystein 
Stornes og 
Karl Johan 
Apneseth i 
storslag på 
tee 2 



 

GOLFSKOLEN  

 

Ingen kommentar! 



 

FOLKEPULSEN  

 

 

Kristian Arntzen var og underholdt på aksjon folkepulsen 
på Verdens Aktivitetsdag. Det ser ut til at Alf Magne og 
ungene kjeppjaget han! Folkepulsen fortsetter til neste år. 
Så hvis alle er med og formidler dette videre til venner og 
bekjente som dere mener kan komme til og like golf, vil det 
komme klubben til gode. ALLE kan spille golf. 

 

Lars Erling Friestad og 
Harald Ueland var til stede 
på Verdens aktivitetsdag.  

 



 

UNDERVISNING 

 

  GOLFKURS AV GUNNAR HUSVEG 
INSTRUKSJON: 

 

 SOM GOLFINSTRUKTØR ER JEG 
OPPTATT AV TO TING:  

 

AT MINE ELEVER SKAL HA EN 
GOLFSVING SOM PASSER DEM I 
FORHOLD TIL ALDER, KJØNN, 
KROPPSBYGNING, BEVEGELIGHET OG 
PERSONLIGHET.  

 

FOR Å FÅ ET BEST MULIG RESULTAT 
PÅ BANEN MÅ VI SE PÅ HELHETEN I 
GOLFSPILLET; LANGE SLAG, KORTE 
SLAG, UTSTYR, 

 

ERNÆRING OG DEN MENTALE SIDEN 
VED SPILLET. 

 

Gunnar holder oppfriskningskurs hele året, det er bare og følge med på oppslagene i Proen. 



 

VARDEN OPEN

 

Arrangørene fra venstre Reidun Sømme, Signe M.L. Midbø, Geir Midtbø og Reidar Sømme 

 

Varden Open er en våre årlige Turnering som har vært veldig 
populær.  

Arrangørene har lagt mye arbeid i dette, turneringen ble startet 
nettopp fordi klubben ikke hadde noen form for turnering da 
klubben var ny, - det hadde selvfølgelig med økonomi å gjøre. De 
ønsket å skape et miljø rundt dette med konkurranser. 

Alle slike private initiativ er selvfølgelig kjempepositivt og vi fikk 
veldig bra tilbakemelding fra medlemmene fra første turnering.  

Her er resultatet for 2011 , topp 5  

Turneringen avsluttes alltid med sosialt samvær og 
premieutdeling. 

Klubben takker arrangørene for fantastisk innsats. 

 

mailto:gilli@birkenstock.no�


 

DANMARKSTURENE   

 

 

 
 

 

Det var noen fantastisk flotte turer vi hadde til 
Danmark, det er bilder fra begge turene her. Jeg har 
vært med to ganger og blir med igjen. Utrolig sosialt 
og morsomt opplegg. 

 

Det er deilig og 
være Jærsk i 
Danmark 



 

LITT AV HVERT  

 

Reidar, Egil, Geir og Alf Magne. 
 

Stein Feyling reparerer bordene i Proen. 

 

Reidar Sømme er vel også i sitt andre hjem … 
eller tredje. Han er også alltid på banen. En 
utrolig sprek 70åring.  

 

Sosialt kaffe kos i vår enkle men populære PRO 

 

Babe-magnet! 

 

Damelaget fra Ogna 



 

REGNSKAP OG MEDLEMMSTALL 

Regnskapet kommer på et eget bilag og blir utlevert på årsmøtet. 

10 ÅRSFEST 

 

  



 

DIVERSE 

Innkomne forslag til årsmøtet må være innsendt/levert skriftlig til styret innen 1.februar 2012.  

 

LESERBREV FRA REDAKTØREN 

Jeg sitter både i styret som sekretær og i med Aktivitetskomiteen, noe som jeg synes er både 
spennende og travelt til tider. På grunn av min deltagelse i styre og stell får jeg ofte tilbakemeldinger 
fra folk. Noen er positive og andre er negative og det må man vel regne med når man er med og 
arrangerer turneringer.  

En av tilbakemeldingene er at vi ikke alltid legger ut resultater på vår egen webside, og hovedgrunnen 
til det er at etter at vi begynte å bruke golfboks så er det der alle resultatene ligger og slik vil det 
sikkert bli fremover hvis ikke Webansvarlig tar på seg jobben med og hente inn resultatlistene via en 
link. Vi lager jo alltid lister som blir hengt opp i Proen.  

Den andre tilbake meldingen er at vi ikke har justert HCP etter en turnering, og der er jeg helt enig i at 
vi må bli flinkere. Man må være ganske datakyndig og kjent med systemet i Golfboks og har men ikke 
trykket på rett knapp så vil ikke resultatene bli HCP justert men må da legges inn manuelt. Vi er flere i 
komiteene som bruker dette og det er ikke alltid like greit for alle og huske på dette. I år har dette ikke 
vært bra. Her skal vi bli bedre. Vi må ha bedre opplæring her.  

Fra og med i år legger vi i tillegg inn at alle må ha registrert eget spill minimum tre-fire ganger for og 
få delta i turnering. I fjord var det enkelte spillere som ikke registrerte eget spill i det hele tatt.  

Styret oppfordrer også alle til og registrere seg hver gang de skal ut på banen, det kan man gjøre uten 
og registrere scoren. Dette er for at vi skal få registrert hvor mange som faktisk bruker banen og for at 
gjestespillere skal kunne se om det er ledig på banen hvis de kommer langveisfra.  

  

Bjørg Ueland 

 

  



 

FORSLAG FRA STYRET 

Forslag til årsmøtet 2012 angående medlemskontingent og andelfor nye spillere. 

Slik som det praktiseres i dag, hvor man betaler kr. 7000,- og får første års kontingent (kr.3950,-) inkludert, 
betaler man i realiteten kr. 3050,- for andelen. 

Ektefelle, samboer betaler kr. 4500,- med fratrekk av første års medlemskap  

kr. 2500,-. Blir reell pris pr. andel kr. 2000,- 

 Dette tilbudet bør videreføres. 

I tillegg foreslår styret at det åpnes for følgende: 

Nye medlemmer kan velge å droppe andel men betale en høyere årskontingent som for eks. 4500,-. 

Ektefelle, samboer 3000,-. 

For å vise at vi satser på ungdommen, foreslår vi følgende: 

Disse betaler fram til og med det året de fyller 25 år, kr 1500,- 

Dette kan forlenges med 3 år (til og med 28 år) for studenter.  

Dette er forslag som vi mener kan øke rekrutteringen til klubben.    

 

 

 

 

 

 

  

 

Juniortrening på Drivingranchen på Ogna 
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