
 

 

Å R S M E L D I N G  2 0 1 4  

Å R S M Ø T E  I  O G N A  G O L F K L U B B  

HELGÅLEIREN 

 MANDAG 9. MARS 2015 KL.19:00 

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 2015 
9. REGNSKAP 2014 
10. BUDSJETT 2015 
11. INNKOMNE SAKER 
12. VALG 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

STYRETS SAMMENSETNING 2014 

 

Leder   Harald Ueland  1år  på Valg Må velge ny kandidat 
Nestleder Roy Olav Høynes  2år     
Styremedlem    Marit Qvalbeen 2år     
Styremedlem  Bjørg Ueland  2år   
Styremedlem  Øystein Stornes 2år  på Valg  Må velge ny kandidat 
Styremedlem  Rune Simonsen  2år  på Valg  Tar gjenvalg   
Styremedlem  Rune Scheie  2år  på Valg  Tar gjenvalg   
Varamedlem  Knut Ovarstrøm  1år på Valg  Tar gjenvalg 
Varamedlem  Asle Torland  1år  på Valg  Tar gjenvalg 
 

VALGKOMITEEN 2014 BESTÅR AV 

Åse Erevik 
Reidar Sømme 
Ove Helge Pettersen 

REVISORENE 2014 

Reidar Sømme 
Signe M.L. Midbøe 

 

 

  



 

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 

 Det er avholdt 12 styremøter i løpet av året  
 Et møte i forbindelse med årsmøtet 
 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 har alle en kontaktperson i styret som skal være bindeledd mellom hovedstyret og 
komiteene. Her kan vi bli bedre, og det skal jobbes videre med dette i 2015. 

• Vaktordningen i proshopen har fungert veldig bra.  Det ble vedtatt å sende ut vaktlister til alle 
aktive medlemmer og vi har i år og fått positiv tilbakemelding på dette. Denne ordninga fortsetter 
vi med i sesongen 2015. 

• Folkepulsen. 62 personer har deltatt på kurset ”Veien til golf” i år. Vi har vært aktive med 
annonsering og hadde flere plakater ute, i tillegg har vi prøvd og fange opp tidligere kursdeltagere 
med invitasjon til oppfriskning via SMS og mail. Vi har fått flere av disse som medlemmer i klubben. 
Dette kan vi gjøre enda bedre ved og ha mer oppfølging etterpå. Vi skal fortsette å jobbe med 
Folkepulsen til neste år, da det har vært en suksess i år også. 

• Golfkurs. Gunnar har vært kursleder i 2014, og skal fortsette i 2015. Nytt for året er at noen av 
kursene ble lagt til midtukedager. Det viste å være bra. Det var like mange deltakere på disse 
kursene som i helgene. 

• Kurs.  To personer har deltatt på GolfBox turneringsseminar. Rune Scheie har deltatt på regelkurs i 
år og ønsker å gå videre for å bli dommer.   Rune Simonsen har deltatt på kurs i tilskuddsportalen, 
som er en portal som ligger på nettet, med info om hvordan man kan søke om midler til klubben. 

 
• Vårmøte. NGF lederforum for golfklubber i Sør-Rogaland ble gjennomført i år på Sandnes golfklubb 

med bra oppslutning i fra klubbene i Rogaland. Deltagere fra Ogna golfklubb var Harald Ueland og 
Roy Olav Høynes. 

• Høstmøte ble holdt på Solastrand Golfklubb og Øystein Stornes og Roy Olav Høynes deltok. På disse 
møtene får vi presentert oss og utvekslet erfaring fra drift av de ulike klubbene. Vi synes det er 
meget nyttig å være tilstede på disse samlingene. 

• Vi har holdt fokus på søknader om økonomiske midler til klubben. Det er viktig å søke om støtte 
der vi har mulighet, for å få midler til drift og diverse arrangement til klubben. Tippemidler og 
kommunal støtte blir det søkt om hvert år. Det er viktig og følge opp til rett tid, slik at vi ikke går 
glipp av midler, da hver krone i kassen teller.  Nytt for i år er at vi har fått tilgang til tilskudds-
portalen gratis, siden klubben er medlem av Golf Grønn Glede. Denne skal vi bruke aktivt i 2015. 

• 3 klubb samarbeid. Her har Harald Ueland og Roy Olav Høynes deltatt i år. Vi ser på 
fordelingsmodellen hvert år for at det skal bli mest mulig rettferdig. Derfor er det viktig at alle er 
flinke og registrere seg i golfbox når de går ut på banen. Dette er et flott tiltak for å få flere gjester 
på banene, og et bra tilbud til alle som benytter seg av dette. 

• Nettsiden er på agendaen på alle styremøtene. Vi arbeider med å lære flere til å betjene nettsiden. 
Her vil vi gi en stor takk til Tor Knutsen som hjelper oss med vedlikehold og opplæring i år som i 
fjor. 



 

• Status ang utvidelse av banen fra 9 til 18 hull.  Reguleringsplanprosessen er under utarbeidelse. I 
løpet av 2014 har arkitekten revidert banelayouten i samarbeid med klubben og grunneier. Denne 
planen er nå sendt til kommunen som innspill til kommuneplanen og er grunnlaget for 
reguleringsplanen. 

• Idrettsrådet er en god støttespiller for oss. Lars Erling Friestad hjelper oss, og er en god rådgiver. 
Roy Olav Høynes er golfklubbens representant i idrettsrådet, hvor han er kasserer. 

Vi har hatt et bra år med god fremgang. Styret har jobbet veldig godt sammen og vi har hatt mange saker til 
behandling.  Gruppearbeidet som vi satte i gang i fjor vedr organisering av klubbens retningslinjer, 
arbeidsfordeling, ansvar og roller har vi ikke fått jobbet videre med i vinter.  

Vi er i mål med forhandlingene vedr overtakelse av driftsselskapet. Frem til nå har det fungert utmerket 
sett fra vårs side. 

Sponsorer og bedriftsarrangement.  Nytt for året er at klubben nå har ansvaret for sponsorer og 
bedriftsarrangement. For 2015 vil vi forsøke å danne en ny komite som heter Sponsor og marked. 

Hå kommune sitt 50 års jubileum. Ogna Golfklubb deltok på jubileet og presenterte klubben med putting og 
konkurranser. Det var et populært tiltak. 

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 er vi helt avhengig av 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 gjøre dugnad og annet 
nødvendig vedlikehold. 

Vi har hatt en økning på antall gjestespillere i år også. I antall aktive medlemmer har vi dessverre hatt en 
liten nedgang.  

Se oversikt under HCP Komiteen 
 

Hilsen formann Harald Ueland 
På vegne av Styret. 

 
 

STYRET HAR BESTÅTT AV:  

LEDER   HARALD UELAND    
NESTLEDER  ROY OLAV HØYNES   
STYREMEDLEM  BJØRG UELAND     
STYREMEDLEM  MARIT QVALBEEN  VARAMEDLEM   ASLE TORLAND 
STYREMEDLEM  RUNE SIMONSEN  VARAMEDLEM   KNUT OVASTRØM 
STYREMEDLEM  RUNE SCHEIE 
STYREMEDLEM ØYSTEIN STORNES 



 

KONTINGENT 2015 

 Styret foreslår at kontingenten forblir uendret. 

 
 
 
 
 

REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 

Regnskap for 2014 og Budsjett for 2015. Se vedlagte dokumenter på årsmøte. 

 

  



 

DIVERSE BILDER FRA 2014 

 

Det har vært en fantastisk sommer i år med gode spilleforhold og flotte baner. Masse gode 
tilbakemeldinger fra både gjestespillere og medlemmer.

 

Uteområde har fått seg en ansiktsløfting i år.   



 

ÅRSRAPPORT FRA BANEKOMITEEN 2014 

Roy Inge Haugstad og Roy Ueland har også i år hatt ansvar for vedlikehold og tilsyn med våre klippere og 
maskiner. Veldig bra at vi har så kvalifiserte medlemmer i klubben. 

Ny assisterende greenkeeper, Darius, har vært et positivt tilskudd til banemannskapet og har vært en god 
ekstraressurs. 

Banen har i år vært fantastisk fin og vi har fått utrolig mange flotte 
tilbakemeldinger fra gjestespillere og medlemmene. Adolf og Darius har gjort 
en god jobb med vedlikehold, klipping og gjødsling. 

Vi hadde veldig bra oppmøte på vårdugnaden. Det ble gjort mye godt arbeid. 
Takk til alle medlemmer som stilte opp denne dagen. I tillegg har vi hatt flere 
vinterdugnader i år igangsatt av formannen. Veldig bra. 

 

 

Adolf 

 

Roy og Roy  

PLANER FREMOVER: 

Vi jobber med å lage nye vinter-utslagsmatter og nye matter til driving-rangen. Ellers vil vi jobbe med 
diverse forefallende arbeid, som å fjerne døde trær fra banen og plante nye som tåler klimaet bedre. 

 
 
 
 



 

 
Flott med belegningsheller rundt proshopen 
 
 

De nye utslagsmattene til vinterutslagene og drivingrangen 

 



 

 

Testing av de nye utslagsmattene     

  

         Grusing av gangveier    

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:  

RAGNAR SANDVE, JOHN MAGNAR SIREVÅG, REIDAR SØMME,  

ROY INGE HAUGSTAD, ROY UELAND OG ROY OLAV HØYNES   



 

ÅRSRAPPORT FRA AKTIVITETSKOMITEEN 2014 

Vi må si oss fornøyde med spilleinteressen i løpet av 2014. Det ble spilt mange forskjellige turneringer med 
ulike spilleformer, og vi håper at alle de som var interesserte i turneringsspill i 2014 fant noe de kunne like. 
Det har vært aktivitet i en eller annen form i nesten hver eneste uke, bortsett fra om lag en måned på 
sommeren. 

Året begynte med den uhøytidelige dugnadsturneringen, som hvert år er en hyggelig avslutning på 
vårdugnaden. Deretter fulgte de tradisjonelle turneringene Bohus Open, flaggturnering, Nordea Pairs, 
Varden Open, Rogaland 50+, Region Tour, Rogaland dame-tour, lagkampen mot Eigersund og 
klubbmesterskap. I tillegg har det blitt spilt medal i vår og høst. Den mest miljøskapende turneringsformen 
har kanskje vært det faste onsdagsgolf-treffet, der spillere i alle aldre og på alle nivå kom sammen for å 
spille golf og ta en prat etterpå. Vi fortsetter i samme stim neste år, og vi oppfordrer alle til å ta en tur 
innom banen på onsdagene. Aktiviteten har i alle fall vært bra, og det var god stemning på alle onsdagene. 
Turneringsåret ble avsluttet i desember med uhøytidelige adventsturneringer. De som møtte opp fikk med 
seg julegolf, julekaker og golf-gløgg. Det var god stemning, selv om været var noe bitende et par helger. 

Vi må også fremheve det fantastiske spillet til Glenn Undheim i Region Tour, der han tok innersvingen på 
alle konkurrenter og satte like godt ny banerekord med 66 slag på siste dag, og kom inn på -5 etter to 
dager. Slå den, den som kan! 

Lagkampen mot Eigersund endte heldigvis i suksess. Ogna vant suverent på hjemmebane. Dette var en flott 
lagseier, men ekstra hyggelig var det at de yngste spillerne slo til og opptrådde som særlig solide. Det var 
også gøy at relativt ferske spillere (i turneringssammenheng) også gjorde det godt. Med denne seieren vant 
Ogna vandre-skjoldet for evig og alltid, men vi satser på at vi kan fortsette lagkampen mot nabobanen vår i 
framtiden også, i en annen form.  

En turneringsform ble ikke ferdigspilt. Finaleparet i årets matchplay-variant greide ikke å bli enige om 
spilletid.  

På inntektssiden har vi passet på at det har dryppet jevnt og trutt inn i Ogna Golf sin kasse. Det blir kanskje 
ikke de helt store summene av disse turneringsdugnadene, men vi ser at det handles jevnt og trutt når det 
er turneringer, som er svært viktig for vår økonomi. Så takk til alle som har vært flinke til å legge noen 
kroner igjen i kassa i 2014!  

 Vi satser på et like sportslig år i 2015!      Med hilsen fra komiteen" 

KLUBBMESTERE 2014 

HERRE – ALF MAGNE HAVER (+14) 

DAMER – ÅSE EREVIK (+44) 

HERRE SENIOR – FRANK TORGERSEN (+45) 



 

 
Fra Regionstouren 2014 
 

     
Fra Dametouren 2014 
 

     
God hjelp til  bevertning og i sekretariatet. 
 

 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:  

ÅSE EREVIK, RUNE SIMONSEN, LOVISE HÅLAND, OVE HELGE PETTERSEN OG ØYSTEIN STORNES 

 

  



 

JUNIORKOMITEEN  

Klubbens juniorarbeid er sentralt for at flere barn og unge skal få muligheten til å spille golf. Et levende 
juniormiljø vil ha en positiv virkning på klubbens treningskultur i sin helhet. I 2015 har ca 45 barn og 
ungdom deltatt på våre aktiviteter. 

I Norge er man junior fra og med det året man fyller 13 år, til og med det året man fyller 19 år. 

AKTIVITETER OG GODT PLANLAGT TRENING 

Forutsetningene for at juniorene skal oppleve mestring og utvikle seg som golfspillere, er at treningen er 
utformet slik at den tar hensyn til personens ferdighetsnivå og at det gis nok tid og mulighet til trening.  

Ogna golfklubb har nærhet til flere skoler og organisasjoner for barn og unge, og tilbyr aktivitet for dem. Vi 
har hatt flere skoleklasser på banen dette året, og det er et populært tilbud til ungdommen. Ved å gå veien 
via skolen, får vi presentert klubb og golfsporten for evnt nye medlemmer. 

GOLFKLUBBEN KAN: 

• Ta mer kontakt med skoler i nærområdet og spørre om det er interesse for et samarbeid og en 
introduksjon av golf på skolens område eller i golfklubben. 

• Invitere lærere og SFO personell i nærområdet til introduksjon i golf, aktivitetslederkurs og Veien 
til Golf 

SKOLEN KAN: 

• Arrangere golfaktivitet i gymsalen ved hjelp av NGFs skolepakke.  
• Arrangere skolemesterskap i golf, gjerne som lagspill, etter enkle regler og retningslinjer 
• Kjøpe golfutstyr egnet for skolebruk 
• Delta på lærerkurs i regi av Idrettsglede i skolen.  
• Delta på aktivitetslederkurs i regi av Norges Golfforbund eller nærmeste golfklubb 

 

 

 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV: 

MAGNE ROXMAN - CATO HAVER – ANDREAS TUNHEIM 

| 
  



 

ÅRSRAPPORT FRA ONSDAGSGOLFEN 2014 

Det har vært en kjempesuksess med et snitt på ca. 30 spillere hver onsdag gjennom hele sesongen. Det 
viktigste har vært den sosiale biten hvor vi har hatt uformell spillestil og premiering både til de med 
dårligst scoore og de med best.  

Flere av deltagerne bidro med kaker og bakst til kaffen etter turneringen. Dette er tydeligvis 
kjempepopulært så vi går i gang igjen onsdag 22 april.   

Vi gleder oss til å komme i gang, og håper på like stor suksess i 2015, – dem som møter får se    

Vel møtt alle sammen, - dette er for alle – og en ypperlig anledning for nykommere og bli kjent med 
veteranene. 

 

 

 

 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:  

RUNE SCHEIE – ASTRID OBRESTAD – RUNE SIMONSEN 

 

 



 

ÅRSRAPPORT FRA GOLF GRØNN GLEDE 2015 

I mars ble Ogna en Golf Grønn Glede klubb!  

Det betyr at vi har et opplegg lagt til rette for deltakere som av ulike årsaker har et særskilt behov. Vi har 
hatt samlinger hver tirsdag kl. 12.30 i allslags vær.  

En stabil gjeng på 6-10 deltakere har stilt opp hver gang. Vi møtes også gjennom vinteren. Totalt har nå 14 
personer blitt registrert hos oss, og dette syns vi er veldig bra i vår første sesong.  

Vi stilte også med 5 deltakere i årets fellesturnering i Kongsvinger. Neste år satser vi på å stille med 2 fulle 
lag! 

Støtte til driften av dette tiltaket får vi fra Norsk Golfforbund og Hå kommune. 

Rune Simonsen 

 

Johnny klar for innsats i Kongsvinger! Årets fellessamling for golf grønn glede! 

 

  



 

ÅRSRAPPORT FRA HCP-KOMITEEN2014 

Årsmelding 2014 

Veien til golf & Hcp. Komite. 

Komiteen består av: Rune Scheie, Harald Ueland. 

Vi har hatt fokus på Folkepulsen i år også. 

Dette har medført at vi har hatt kursdeltakere, 62 personer som har gjennomført veien til golf i 2014. 

Økning på 1 stk fra i fjor, veldig bra. 

I 2014 har medlemmene fortsatt å bruke Golf Box flittig for å registrere seg før og etter en runde. 

NB: Alle som skal ut å spille på banen skal registrere seg i golfbox. 

Litt statistikk på banen, antall starttider i Golf Box. 

Ut i fra dette så er det 191 stk i klubben som har brukt og bruker Golf Box.  Økning på 3 stk fra i fjor. 

Antall golfspillere i fra andre klubber som har brukt Golf Box hos oss er 490 stk. Økning i fra i fjor på 96 stk 

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

 

 

 

 

 

Bestilte antall start tider når tid på dagen 

 

 

Antall registrerte medlemmer 
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Totale tider

I alt

Bestilte starttider

Turnering

Blokkering

Ballrenne

År I Alt Bestilte 
starttider 

Turneringer Blokkering 

2010 3010  770  1564  676  
2011 5966  3270  1836  860  
2012 4815  4202  436  177  
2013 7366  4362  2172  832 
2014 9824 5848 NA 3976 



 

 
 

Handicap statistikk fordelt på kjønn 

 

 

    

 

Hcp Fordeling Ogna Golfklubb            

      2010 2011 2012 2013  2014 
Menn 4,5   3 3  3  3 3 
 4,5 - 11,4   8 10  11  10 11 
 11,5 - 18,4   25 26  29  32 40 
 18,5 - 24,5   48 42  43  38 38 
 24,6 - 36   53 59  50  54 47 
 36   128 133  63  43 43 
 Total   265 273 199  180 182 

Damer 4,5            

 4,5 - 11,4            

 11,5 - 18,4   1 3  3  3 3 
 18,5 - 24,5   6 3  8  8 8 
 24,6 - 36   25 24  31  31 32 
 36   42 86  34  34 30 
              

 Totalt 0 74 116 76 76  73 
 

Litt om reguleringa som blir utført av forbundet hvert år: 

Hvert år skal det foretas års revisjon av ditt handicap for å sikre at ditt handicap stemmer overens med de 
scorer du innleverer. Års revisjonen utføres etter helt klare retningslinjer. Det er tatt utgangspunkt i de 
tellende scorer som ligger i ditt scorearkiv. 

I følge den automatiske års-revisjon som er tatt 2014 av NGF er det totalt 24 stykker hos oss 
som er blitt regulert ned eller opp sitt HCP 

 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV: 

RUNE SCHEIE - HARALD UELAND  



 

BILDER FRA FOLKEPULSEN 

  

  

  



 

PROSHOP 2014 

Det har vært et riktig så bra år for pro shopen i 2014. 

Vi har også hatt en økning i gjestespillere, hvor en del av grunnen kan 
være at det ryktes om at vi har en meget fint preparert bane. (Takk til 
våre dyktige Greenkeepere.) 

Vi selger for lite Logo klær i 2014. Så det ser ut for at vi muligens ikke 
gjør noe mer av dette fremover. 

Ellers har vi fortsatt prøvd med vaktlister i helgene, hvor medlemmene 
tok vakter i shopen. 

Dette viste seg å fungerer tålig bra, men vi sliter litt med å dekke alle helgene. 

Noen fryktet å stå i bua, men fant ut at det var ganske gøy å være der likevel.  

Vi kommer til å fortsett med pålagte vakter også neste år. Dette må vi gjøre for å få kabalen til å gå opp. 

(Ellers blir det mye på få personer.) 

Håper at alle som blir satt opp på vakt, tar dette som en del av golfen, og stiller opp med godt humør. 

Sesongen i år har vert meget lang, da våren kom tidlig og høsten kom sent. Dette har nok også innvirket på 
omsetningen i butikken. 

MVH: 

Rune Scheie 

 

 



 

  

  

  
Det var kjempegodt oppmøte på årets vårdugnad. Både pensjonister og ungdom stilte opp og 
gjorde en fantastisk jobb. Vi fikk «scheina» opp uteområde, verkstedet, utstyret og proshopen.  
 



 

INNKOMNE FORSLAG TIL ÅRSMØTET 2015  

Har dere noe som dere vi ta opp med styret og ta opp på årsmøtet vil vi ha de skriftlig innen 1. mars slik at 
styret får behandlet det i god tid før årsmøtet. 

 

 

V E L  M Ø T T  

 

Bildene får snakke for seg selv  
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