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ÅRSMØTE PROGRAM: 

1. KONSTITUERING AV ÅRSMØTE – 
2. VALG AV MØTELEDER 
3. VALG AV REFERENT 
4. GODKJENNING AV INNKALLING 
5. GODKJENNING AV SAKSLISTE 
6. VALG AV TO TIL OG SKRIVE UNDER PROTOKOLLEN 
7. ÅRSMELDING 
8. KONTINGENT 
9. REGNSKAP 2012 
10. BUDSJETT 2013 
11. VEDTAK AV NY LOVNORM 
12. INNKOMNE SAKER 
13. VALG 

 

  



 

STYRETS SAMMENSETNING 2012 

 

Formann  Harald Ueland  1år   på Valg 
Nestformann  Roy Olav Høynes  2år 
Styremedlem    Marit Sandve   2år    
Styremedlem  Bjørg Ueland    2år  
Styremedlem  Trygve Hegelstad  1år   på Valg 
Styremedlem  Rune Skeie   1år   på Valg 
Styremedlem   Alf Magne Haver  2år   trekker seg  
Varamedlem  Magne Roxmann  1år    på Valg 
Varamedlem  Asle Torland    1år   på Valg 
 

VALGKOMITEEN 2012 BESTÅR AV 

 

Øystein Stornes 
Reidar Sømme 
Åse Jorunn Skjerpe 

REVISORENE 2012 

 

Reidar Sømme 
Signe M.L. Midtbø 

 

 

  



 

STYRETS ÅRSBERETNING 2012 

 
Vi har holdt 10 styremøter i løpet av året. (pluss et møte ifb med årsmøtet) 
Det er behandlet 43 saker i år. 
Vara-medlemmene har møtt på lik linje som styremedlemmene. 
Dette er noen av hovedsakene har vi jobbet med i år: 
Komiteene har alle en ansvarlig i styret som styret som skal fungere ut til gruppene. Meningen er 
at alle komiteene skal få bedre kommunikasjon i klubben. 
 

 Vakt i pro-shopen, vi har hatt et par ungdommer for og hjelpe til litt ekstra. Dette ble fort 
dyrt og det passet ikke alltid. Da måtte vi allikevel ty til dugnad og ser derfor til Egersund på 
hvordan de løser dette. I den forbindelse ønsker vi å sette opp vaktlister i år på alle de mest 
aktive medlemmene og håper at dette vil fungere bedre.  

 

 Folkepulsen har vært en suksess hos oss i år også, mange som har gjennomført veien til 
golf kurset og begynt å spille golf.  Dette vil vi fortsette med og i 2013 samtidig som vi 
legger opp til oppfølging av de som tok kurset i 2012. Vi sender ut en invitasjon til et 
arrangement i våren for å fange opp folkepuls deltakere og gi de en liten kickstart på golf 
året 2013. 

 

 Golf kurs for 80 deltakere som er utført av Gunnar Husvegg som har gjort en glimrende 
jobb for oss i år også. 
En liten økning på 9 deltakere fra i fjord. 

 

 Kurs 1 - Gunstein Varhaug har gjennomført trenerkurs 1 på Sveio Golfpark i Haugesund 

 Kurs 2 Sigbjørn gikk på turneringsoppsett i Golfbox. Rune Scheie og Harald Ueland deltok 
på kurs i administrator generelt vedlikehold i Golfbox. 

 

 Vårmøte for NGF lederforum, golfklubber i Sør Rogaland ble gjennomført i år på Jæren 
gollfklubb med bra oppslutning i fra klubbene i Rogaland 
Deltakere i fra Ogna Golf - Harald Ueland og Rune Scheie 

 

 Høstmøte for NGF lederforum i Sør Rogaland ble avholdt på Prekestolen 
Vi hadde ingen deltakere med der i år pga. for sen innkalling. 

 

 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 – Rune og John Magnar har deltatt på disse 
møtene i år.  Dett er med å skape ekstra aktivitet på banen som i år har økt i forhold til året 
før. 

 

 Dugnader, vi har hatt en del dugnads arbeid i de ulike komiteene pluss den årlige 
dugnaden på banen. Flere vakter er blitt avholdt i proshopen av medlemmene i år også.  

 

 Nettsiden er blitt fornyet. Tor Knutsen har vært en stor bidragsyter til dette og hjulpet oss i 
gang.. På den nye nettsiden er vi flere som kan gå inn og vedlikeholde den og vi håper at vi 
skal få til en bra side etter hvert.  

 



 

 Flyfoto, Harald har fått ordnet med flyfoto av banen. Asle Haukland i Haerocam leverte 
dette.  

 

 Tippemidler og kommunalt tilskudd blir stadig opprettholdt og fornyet. Vi har mottatt 
noen midler og står enda i køen. 

 

 Arrangementer i år, Stasen golf (Statoil pensjonister) sin årlige turnering på Ogna, 14 stk 
av begge kjønn. Ungdomsklubben ”Det alminnelige samfunn”, 18 stk ungdommer fra 16-
20år. Vigrestad Storskole, flere skoleklasser i alder 13-16år. 4H ungdom fra hele 
Rogaland, 20 stykker i fra 12-18 år. Styret retter en stor takk til dere som var med og 
instruerte disse. 

 

 Idrettsrådet var på befaring i august og var veldig imponert av det vi har fått til på Ogna. 
De er veldig positiv til at vi skal få til 18 hullsbane her. Rune og Bjørg var på kveldseminar 
på Holmavatnet i høst og fikk fortalt litt om hva vi jobber med. Iddrettsrådet er også veldig 
fornøyd med den aktiviteten vi har fått til med Folkepulsen. 

 

 Ogna Golfklubb har hatt 434 betalende medlemmer i 2012. Av disse er 116 damer og 318 
menn. Av dette igjen er det totalt 40 juniorer (jenter og gutter). Se detaljert skjema under 
HCP komiteens sider lenger bak i årsmeldingen. 

 

I år som i fjord har vi hatt mange interessante saker og jobbe med., styret har hatt et godt samarbeid og vi 
har fått unna mange saker. I år har vi jobbet med og få til et samarbeid med drift, det har ikke gitt noe 
resultat enda med tanke på overtagelse. Vi har hatt tettere kontakt med drift i år og håper på en avklaring i 
året som kommer. 

Vi i styret retter en stor takk til alle som har bidratt til at klubben går godt og at folk trives. I en liten klubb 
som Ogna golfklubb er vi helt avhengig i at folk stiller opp på dugnad og har eget initiativ med hensyn til 
oppgaver som må utføres. De fleste medlemmer viser i stor grad vilje og pågangsmot til og både gjøre 
dugnad og annet nødvendig vedlikehold.  

Vi har hatt et stabilt år med gjestespillere og antall medlemmer.    

Ser lyst på det nye golfåret i 2013 med den samme trenden som vi har hatt i år. 

Hilsen formann    Harald Ueland På vegne av Styret.   

 

STYRET HAR BESTÅTT AV:  

FORMANN  HARALD UELAND   STYREMEDLEM  RUNE SKEIE 
NESTFORMANN ROY OLAV HØYNES  STYREMEDLEM  MAGNE ROXMAN 
STYREMEDLEM  BJØRG UELAND    VARAMEDLEM   ASLE TORLAND 
STYREMEDLEM  MARIT SANDVE  VARAMEDLEM   ALF MAGNE HAVER  
STYREMEDLEM  MAGNE ROXMAN  
 
 
 



 

KONTINGENT 

  Styre foreslår at kontingenten forblir uendret 
 
 
 
 
 

REGNSKAP OG BUDSJETT 

Marit leser opp Regnskap for 2012 og Budsjett for 2013. Se vedlagte dokumenter på nett. 
 
 
 
 
 
 

LOVNORM 

Vi må vedta ny Lovnorm . Se vedlagte dokumenter på nett. 
 

  



 

ÅRSRAPPORT FRA BANEKOMITEEN 

Det er lagt ned en betydelig mengde arbeid av banekomiteen med flere i året som gikk. 

Trygve, Jan Brauer og JMS har Installert ny pumpe til vanningsanlegget samt ombygging og utskiftning av 
gamle rør i pumpehuset. Den fungerer nå bedre enn noen gang.  

 Nedgraving av septiktank (sponset av Kjell Stølen) 

 Ny garderobe med toalett er bygget og tatt i bruk. Astrid fikk den store æren av å innvie. Hun 
var strålene fornøgd  Stor takk til Hå bygg (90%),  XL Bygg Helvik og Stavnem & Vigrestad,  
som sponset materialene. 

 Adolf og Joasis var godt fornøgd med ny boligbrakke.  Brakken har innlagt vann, strøm, 
toalett, dusj, kjøkken og 4 sengeplasser.  

 Ny vaskeplass med betong dekke og drenering er bygget ved maskinteltet. 

 Strøm og vann er lagt i grøft fra ballautomat til ny vaskeplass og fra ballautomat til 
boligbrakke. 

 Nytt verksted- / maskinhall 16 x 8m med støpt dekke. Hallen er kledd med trykkimpregnert 
kledning.  Her er det lagt ned spesielt stor dugnadsinnsats. Kledning, stendere,  armerings-
matter og betong har vi fått til innkjøpspris.  Port og el kabel + en mengde stål, har vi fått 
gratis. 

 Stor takk til Brødrene Haver,  Aker Solutions, Neumann, XL-bygg Helvik og Hauck Portservice  

 Det gjenstår kun trekking av nytt tak + montering av port før bygget er klart til å tas i bruk. 

 Felling av 10 store grantrær for vår gode nabo ved green 7.  Vi fikk 4000.- for jobben 

 Det er skiftet til vintergreener med større hull som kompensasjon for at greener er mindre og 
av dårligere kvalitet.  
 

 
 



 

 

Utdrag fra komiteens rapport for 2011 

Komiteen savner årlig planlegging og budsjett fra drift-selskapet.  I tillegg må vi få til god kommunikasjon 
mellom komité og drift-selskap 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. 
Dette er i høyeste grad også aktuelt for 2012. Flere av fra banekomiteen har nådd «smerteterskelen» Dersom 
disse skal bidra videre på samme måte som tidligere må det gjøres tiltak før neste sesong. 
De som skal lede og drifte banen må ha årlige og klare planer for drift, tiltak og økonomi.  Skal dette være 
mulig å få til, må jobben administreres av personer som er aktive og tilgjengelige til en hver tid. 
Stor takk til dugnadsdeltakere og sponsorer  

For komiteen, 28. desember 2012 
John Magnar 

KOMITE`EN HAR BESTÅTT AV:  

ALF MAGNE, JOHN MAGNAR, REIDAR, RAGNAR OG TRYGVE  

  



 

ÅRSRAPPORT FRA AKTIVITETSKOMITEEN 2012 

Vi er totalt 8 personer i komiteen, og vi har delt turneringene mellom oss.  

Vi har i 2012 arrangert 12 lokale turneringer, inklusiv KM matchplay og KM longest drive og KM putting. I 
tillegg arrangerte vi Regiontour Rogaland, Ogna Trophy. Ett par turneringer måtte avlyses på grunn av 
dårlig påmelding (vær). 
Det har vert brukbart fremmøte på våre lokale turneringer, der som vanlig Varden Open var den mest 
populære turneringen også i år. Mange gode resultat har det også vert, og Reidar Sømme avsluttet 
sesongen med å vinne netto slag (på par) på avslutnings turneringen, som samlet 30 spillere i november. 
Matchplay blei etter mye om og menn vunnet av Ronny Thune, han slo John Magnar Sirevåg på det siste 
hullet. Roy Olav Høynes hadde lett match mot Alf Magne i kampen om tredjeplassen, han vant 4/3. 
Vi har nok litt å gjøre, disiplinmessig i forhold til match play og tidsfristene. Nå var det første gang på 
mange år vi arrangerte dette, så vi får håpe det går seg til etter hvert, og at mange flere melder seg på 
denne kjekke spille-formen i år. 
Etter evaluering av sesongen, så ser vi nok at vi må ”satse” mer på nybegynnere, og vil prøve med noen 
fredagsturneringer med Texas Scramble over 9 hull, og da er det spesielt viktig at etablerte spillere stiller 
opp, for å være veiledere. 
Vi prøvde oss med noe sammarbeidet mellom Ogna, Egersund og Jæren, men det ”randt ut i sanden”, uten 
at vi fikk til noe, men mye står på oss selv og, blir det for mye turneringer, eller er det slik at mange trur det 
er ”farlig” å spille med andre? 
En utrulig velfortjent og populær klubbmester i herreklassen blei Kjell Stølen, som var heile 11 slag foran 
toer Alf Magne Haver, og med Roy Olav Høynes på tredje. 
Åse Erevik tok en suveren seier i Dameklassen, med Elin Sirevåg på andre og Bjørg Karin Haver på 
tredjeplass, andre resultater finnes på golfbox og under ”turneringer”. 
Vi må selvsagt ta med at vi tross en dårlig start, og låg under etter første dag av vår årlige lokale RYDER 
CUP, tok til slutt en klar seier over Egersund. 
 

  



 

Det har og vert arrangert Medal spill gjennom heile sesongen, med Rune Pro som ansvarlig til å oppdatere. 
Noen spillere har vert med å plassere Ogna på kartet utover klubbens/landets grenser. 
Vi tenker da i første omgang på Glenn Undheim, som var i Danmark for å kvalifisere seg til Eccotour, for 
proff spill, det gikk bra (uten at det var så stor deltakelse) og Glenn vil i år prøve seg på noen turneringer 
som proff, gratulere til Glenn, klubbens første proff. 
Ellers så hevdet Glenn seg også bra i Regiontour , med fjerdeplass i finalen, andreplass i Sirdal og totalt 3 
plass i «order of merit». 
Regiontour Rogaland overrakte en sjekk på Kr 135000,- til Kreftomsorg Rogaland, etter sesongen, ett 
fantastisk resultat. 
                                                                                                        For Aktivitetskomiteen 

Sigbjørn Undheim 

 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:  

SIGBJØRN UNDHEIM-ÅSE JORUN SKJÆRPE-ROY OLAV HØYNES-BJØRG KARIN HAVER- 
KURT ANDRE`SIREVÅG-ØYSTEIN STORNES-EGIL HOBBERSTAD-TRYGVE HEGELSTAD 

 



 

ÅRSRAPPORT FRA JUNIORKOMITEEN 

Dette året har det vert kjempe bra oppmøte på trening kvar fredag kl. 18:00-19:00. 
Da er det bra at vi har fått med oss to ekstra trenere på laget dette året. 
Cato Haver og Arnstein. 
Vi ønsker oss fortsatt flere jenter på trening. 
I år har Magne hatt 7,8,9 klassetrinn på Ogna skole, Vigre Skule og  ei gruppe med konfirmanter fra Hå med 
seg på golfbanen. 
Med dette arbeidet håper vi å rekruttere nye juniorer. 
Tor Magne Helleren hadde fått Kr 10.000,- av Aarbakke som han kunne dele bort til ungdoms aktivitet når 
han hadde slått Ingebrikt Aarbakke i Nordsjørittet. Disse pengene ville han gi til junior golfen på Ogna. 
Magne var på Aarbakke og mottok penge gaven. Vi må rette en stor takk til Tor Magne Helleren for denne 
fantastiske gaven vi har fått. 
Alle juniorene skal få nyte godt av denne pengegaven. 

For Juniorkomiteen 

Magne Roxman 

 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:  

MAGNE ROXMAN - CATO HAVER - ARNSTEIN NORD VARHAUG-  

  



 

ÅRSRAPPORT FRA SENIORKOMITEEN 

Dette året har vi hatt samlinger hver onsdag kl. 17 gjennom hele sesongen. I tillegg her vi stilt med lag i 
seniorligaen. Vi her vært en gjeng på ca. 15 spillere som har skiftet på å stille 4 manns/kvinner lag i 16 
kamper mot de andre klubbene i distriktet. Dette har vært meget vellykket og i 2013 stiller også Stavanger 
opp, så da er alle klubber med. Resultatene er ikke så viktige, men vi vant endel av hjemmekampene våre. 
Match play formatet i disse kampene er veldig spennende og kjekt.  
 

 
 
Samlingene på onsdager har også i år vært meget populære. Et gjennomsnittlig oppmøte på 25stykker er 
veldig flott! Deltakerne har vært flinke til å ta med kaffemat på rundgang og ved å betale kr 20 har det blitt 
økonomi til skikkelige premier hver gang og et overskudd på ca. 1000 til klubben i tillegg!!  
Vi har valgt å la disse onsdager være åpne for alle, og vi spør ikke om alder. Uformelt og sosialt har vært 
stikkord. 
Vi var opprinnelig 4 i komiteen, men litt frafall gjør at det hadde vært kjekt med et par nye inn. 2 jenter 
hadde vært flott! 
Vi kan nesten ikke vente til ny sesongstart!! 
 

Rune Simonsen 
 



 

 

 

 

Sosialt samvær og humor er viktig. 

Seniorene vet dette. 

 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:  

RUNE SKEIE – TRYGVE HEGELSTAD –  JONAS ARNTSEN – RUNE SIMONSEN  

 



 

ÅRSRAPPORT FRA HCP-KOMITEEN2012 

Folkepulsen har vi og i år holdt fokus på 
Dette har medførte at vi har hat økning i kursdeltakere, 80 personer har gjennomført veien til golf i 2012. 
Av disse var 78 stk. fra folkepulsen, og 2 stk. ordinære kursdeltakere. 
I 2012 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. 
3 stykker har hatt Hole in One siden sist. Hanne Berit Sunde fra Sola Stranden G.K. november 2011, 
Sigbjørn Undheim O.G.K. i mars 2012 og Cato Haver O.G.K. i mai 2012. 
Det er fortsatt mange som «glemmer» å registrere seg, selv om disse blir færre. 
 
Litt statistikk på banen, antall starttider i Golf Box 

 44 stk. nye kort er bestilt av medlemmene i år 2012 

 Totalt som har bestilt kort siden vi startet er ca. 495 stk. 

 Ut i fra dette så er det 184 stk. i klubben som har brukt og bruker Golf Box. 

 Antall golfspillere i fra andre klubber som har brukt Golf Box hos oss er 290 stk. 

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

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 

2012 4815 Flighter 4202 Flighter 436 Flighter 177 Flighter 

Bestilte antall start tider når tid på dagen 

 

Som dere ser er det fortsatt en del som synes det er morsomt å registrere seg etter kl. 20.30. 
Det hadde vært greit om disse kunne registrert seg på det tidspunktet når de i realiteten bruker banen, 
Da dette lager en del feil i statistikkene. 
 

 



 

Handicap statistikk fordelt på kjønn 

Hcp Fordeling Ogna Golfklubb         

      2010 2011 2012 

Menn 4,5   3 3  3 

 4,5 - 11,4   8 10  11 

 11,5 - 18,4   25 26  29 

 18,5 - 24,5   48 42  43 

 24,6 - 36    53 59  50 

 36   128 133  63 

 Total   265 273 199 

Damer 4,5         

 4,5 - 11,4         

 11,5 - 18,4   1 3  3 

 18,5 - 24,5   6 3  8 

 24,6 - 36    25 24  31 

 36   42 86  34 

 Totalt 0 74 116 76 

 
 

MEDLEMSANTALLET 2012 

 
 
 
  



 

Vi har også i år hatt en del bra resultater fra våre spillere som har deltatt på forskjellige turneringer. 
Blant annet har vi hatt Glenn Undheim i Danmark på ECCO Tour. 
Ellers har vi registrert at et par av våre yngre juniorer har spilt seg kraftig ned i Hcp. 
Regner med at disse kan gi Glenn litt match om et par år. 
PROSHOP. 
Det har vært et tålig bra år for proshopen og de fleste støtter opp om denne. 
Prøvde i 2012 å selge klær med klubblogo, med et litt for dårlig salg. 
Vi prøver videre med nye modeller i 2013 for å se om dette tar seg opp. 
Ellers tok vi inn en del spennende ting for julesalget, (traller og Voice Caddie). Noe som dessverre været 
stoppet salget av. 

MVH: 

Rune Scheie 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:  

RUNE SCHEIE - HARALD UELAND - ROY INGE HAUGSTAD – TRYGVE HEGELSTAD 

 

 

  



 

ÅRSRAPPORT FRA HUS-KOMITEEN 

Hus komite`en jobber jevnt og trutt og holder området fint og rent.  
De har vasket ut: 

 Bua 

 Husvogna til Adolf 

 Toalettet 

 Hele uteområdet.  

Reidun har levert blomster og steller disse hele året. Komiteen gjør en god jobb, de legger forholdene til 
rette for alle oss andre som er innom for å spille golf.  
Takk for innsatsen. 
 

 

 

HUSKOMIETEEN HAR ÅRET BETÅTT AV  

REIDUN SØMME - ELIN SIREVÅG - SOLVEIG KVARME - ELISABETH FEYLING - BJØRG KARIN HAVER 

 

  



 

INNKOMMNE FORSLAG TIL ÅRSMØTET 2012  

Har dere noe som dere vi ta opp med styret og tatt opp på årsmøtet vil vi ha de skriftlig innen 28.januar slik 
at styret får behandlet det i god tid før årsmøtet. 

 

 

V E L  M Ø T T  

 


