
 

 

Å R S M E L D I N G  2 0 1 5  

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

HELGÅLEIREN 

 MANDAG 8. FEBRUAR 2016 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 2016 
9. REGNSKAP 2015 
10. BUDSJETT 2016 
11. INNKOMNE SAKER 
12. VALG 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

STYRETS SAMMENSETNING 2015 

 

Leder   Roy Olav Høynes 1år   på valg 
Nestleder Harald Ueland  2år   på valg 
Styremedlem    Marit Qvalbeen 2år     på valg 
Styremedlem  Bjørg Ueland  2år   på valg   
Styremedlem  Torstein Egeland 2år  1 år igjen 
Styremedlem  Rune Simonsen  2år   1 år igjen 
Styremedlem  Rune Scheie   2år   1 år igjen 
Varamedlem  Knut Ovastrøm  1år  på valg 
Varamedlem  Asle Torland  1år   på valg 
 
Formann og Varamenn velges for 1 år om gangen, De ande er for to år. 
Styret konstituerer selv hvem som skal ha de ulike rollene. Man bør prioritere å ha kvinner med i 
styret. 
 

VALGKOMITEEN 2015 BESTÅR AV 

 

Åse Erevik 
Øystein Stornes 
Ove Helge Pettersen 
 

REVISORENE 2015 

 

Jan Ove Grude 
Signe M.L. Midbøe 

 

 

  



 

STYRETS ÅRSBERETNING 2015 

 

ÅRETS HOVEDSAKER: 

Det er avholdt 10 styremøter i løpet av året pluss ett i forbindelse med Årsmøte. 

Styret har vært engasjert og det har blitt behandlet mange saker. 

Varamedlemmene har møtt på lik linje som styremedlemmene. 

• Folkepulsen er fortsatt en suksess for Ogna golfklubb, hvor hele 85 personer har deltatt på kurset” Veien 
til golf” i år. Dette er veldig bra men vi skulle sett at flere ble spillende medlemmer etter kurset, noe en bør 
fortsette å jobbe mot. 

• Golfkurs. Gunnar Husveg har vært kursleder i 2015, og skal fortsatt ha ansvar for disse i 2016. Han 
ønsker å trappe ned og vil ikke ha oppfriskningskurs eller pro timer. Det jobbes med ulike alternativer for å 
få dekke disse.  Det vil fortsatt være kurs både på midtukedager og helger dette året. 

 • Kurs. Rune Scheie har deltatt på dommerkurs del 2. i år og ønsker å gå videre for å bli dommer. 

• Vi har arrangert sponsorturnering som var meget vellykket og vi fikk mange gode tilbakemeldinger. Dette 
er et viktig arrangement for å vise frem klubben, holde kontakten og sette pris på sponsorene. Vi satser på 
å arrangere dette fast fremover. 

• Nytt for året er muligheten for å betale greenfee med giro når det ikke er åpent i proshopen. Dette ser ut 
til å være en god og billig løsning. 

 • Vårmøte og høstmøte har som vanlig blitt arrangert. Dette er NGF lederforum for golfklubber i Sør-
Rogaland. Det var som vanlig bra oppslutning fra klubbene. Golfens dag hadde vært en brukbar suksess for 
de fleste, men datoen hadde ikke vært god for alle. Det vil derfor fra neste år være opptil hver enkelt 
golfklubb å sette dato for denne dagen.  

Prøveprosjektet med å betale en greenfee for å spille flere baner vil trolig ikke fortsette neste år da flere 
klubber mente dette ikke gav en økonomisk gevinst. Harald Ueland og Roy Olav Høynes har vært klubbens 
representanter i dette fora.  

• 3 klubb samarbeidet. Greenfee med fritt spill på 3 baner er fortsatt populært blant våre medlemmer. 
Harald Ueland og Rune Scheie deltok på møtet vedr treklubbsamarbeid i år. Det blir en endring for dette 
medlemskapet for 2016, det vil øke til 1300,- og det vil bli arrangert en årlig turnering for medlemmene 
med flotte premier. Ogna golfklubb har fått æren av å avholde den første turneringen. En håper at dette vil 
gjøre 3 klubb medlemskapet enda mer attraktivt. Det ble og fremmet et ønske om utvidet samarbeid med 
Egersund og Jæren med tanke på deling av diverse utstyr. 

• Status vedrørende utvidelse av banen fra 9 til 18 hull. Vi har sett på mulighetene for 18 hull på 
Ogna.  Styret ser at klubben er i minste laget for en slik utvidelse. Økonomisk vil det bli vanskelig med en så 
liten medlemsgruppe, bare dugnads arbeide vil bli en stor utfordring. Slik økonomien er i markedet i dag, 
med sterk sviktende inntekter, ser vi det best å utsette dette.  

• Vi er svært glade for at Hå Kommune innvilget forslaget fra Hå Idrettsråd for støtte med 250 000 i året for 
Ogna golfklubb og Elgane Motorsykkelklubb for drift av store utendørsanlegg. Dette er den samme støtten 
som de andre idrettslagene får for drift av idrettshaller. Det starter med 50 000 kr første året og beløpet 
økes med 50 000 hvert år til vi når 250 000 årlig. 



 

• Golf Grønn Glede har vært i fokus og er en suksess. Dette er og bør være et satsingsområdet fremover. En 
stor takk til Rune Simonsen og Rune Scheie for det arbeidet som blir lagt ned. 

Glenn Undheim spilte regionturnering der han fikk 2. plass i Order of Merit, 2. plass på Birdie-kongen, 2. plass i 

SR bank Challenge (likt som vinner men rangert bak). Og sist men ikke minst vant han Jæren Open. Vi er veldig 

stolte av Glenn her på Ogna og håper at klubben kan fostre mange slike talent fremover. 

Klubben har arbeidet aktivt for å ha faste inntekter i form av støttemidler og sponsorinntekter. Ogna 
golfklubb avslutter derfor 2015 med en god og sunn økonomi, samt et flott golfanlegg som vi alle kan være 
stolte av. 

Rune Odland har vært til stor hjelp i forbindelse med sammenslåing av Ogna Golfdrift og Ogna Golfklubb. En 

stor takk til Rune Odland for det arbeidet og hjelpen han gir og har gitt styret og klubb.  

Det er lagt ned mye godt arbeid i klubben. Til slutt vil jeg som leder takke styremedlemmer, medlemmer av 

komiteer, spillende medlemmer og andre støttespillere som sponsorer og kommunen for samarbeidet i 2015.  

For styret 

Roy Olav Høynes, leder 

 

 

KONTINGENT 2016 

 Styret foreslår at kontingenten forblir uendret. 

 
 
 

REGNSKAP 2015 OG BUDSJETT 2016 

Regnskap for 2015 og budsjett for 2016. Se vedlagte dokumenter på årsmøte. 

 

 

  



 

BILDER FRA SPONSORTURNERINGEN 2015 

 
  

 

  

 
Premieutdeling fra årets sponsorturnering. Veldig bra 
tilbakemelding fra de som deltok. 

 
Grillmester Olav Mæland  

 
Lederen og damene fra turneringen 

 
God stemning  

 
Litt instruksjon  



 

ÅRSRAPPORT FRA BANEKOMITEEN 2015 

BANEKOMITEEN HAR HATT 5 MØTER OG HAR I ÅR BESTÅTT AV JOHN MAGNAR SIREVÅG, ROY 
INGE HAUGSTAD, ROY UELAND, ALF MAGNE HAVER, OLE MATNINGSDAL, MICHAEL BØE 

VESTVIK, AKSEL SKÅLAND OG ROY OLAV HØYNES. 

  

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

Banen har i år, som i fjor, vært veldig fin og vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Våre greenkeepere, 
Adolf og Darius, har gjort en god jobb og banen er i god stand.  

Det ble i år, som tidligere, arrangert vårdugnad med bra oppmøte. Det ble ryddet rundt på banen, hentet 
baller rundt rangebanen og ikke minst ryddet og hugget ned trær og kjørt vekk.  

Det er satt opp nett for beskyttelse for utslag ved hull 5, og det er laget og utplassert vinter utslag og nye 
utslag ved hull 2 og hull 11, pluss ett ekstra utslag nede ved hull 2.   

Vi har lagt nye terrasse bord på uteplassen og betongheller rundt klubbhuset.  

Det har blitt kjøpt inn «ny» brukt greenklipper da den gamle ikke lenger klarte arbeidet.  

For banekomiteen 
Roy Olav Høynes 

 
 

Bildene på neste sidene er fra ulike dugnader. Vi vil rette en stor takk til alle som stiller på dugnad og på 
den måten er med på å gjøre det fint og trivelig på banen vår. Dette er helt nødvendig for at vi skal få gjort 
alt nødvendig vedlikehold og holde en viss standard.  

  



 

BILDER FRA DUGNAD 2015 

 

 

 
Nye utslagsmatter 

  

  



 

  

 

 

  

 

 



 

ÅRSRAPPORT FRA AKTIVITETSKOMITEEN 2015 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:  

LOVISE HÅLAND, EINAR LERBREKK, OVE HELGE PETTERSEN, BJARTE HOPE, TORSTEIN 
EGELAND OG ÅSE EREVIK. 

 
Vi vil også i år si oss fornøyd med deltakelsen vi har hatt på de forskjellige turneringene som ble arrangert. 
 
Året begynte med den uhøytidelige dugnadsturneringen, som hvert år er en hyggelig avslutning på  
vårdugnaden. 
 
Før turneringsprogrammet ble satt opp var vi enige om at en passelig frekvens ville være ca. 2 turneringer 
i måneden. Juli skulle være fritatt. 
 
Programmet ble som følger: 
 
1. mai  
Vi startet opp turneringssesongen med rekorddeltakelse i Ogna 50+. Vi hadde satt en grense på 72 spillere 
men hadde flere påmeldinger. Veldig kjekt at så mange ønsker å delta på denne turneringen.  Det var ekstra 
kjekt at vi hadde vinneren i herreklassen, David Goddard med 40 poeng, og andreplass i dameklassen med 
samme poengsum som vinneren, Elin Sirevåg med 34 poeng. 
 
9. mai 
Sponsorturneringen Bohus Open ble arrangert med 34 påmeldte. Vinnerparet ble Ann og Martin Thu som 
stakk av med hver sin bålpanne. Turneringen ble avsluttet med mat og sosialt samvær. 
 
13 og 14 juni      
Ogna Trophy ble arrangert med 44 deltakere. Susann Jepson vant dameklassen mens Gøran Sømme tok 
førsteplassen i herreklassen. Glenn Undheim ble nr. 3. 
 
19 juni 
Nordea Pairs gikk av stabelen med 20 deltakere. Vinnerparet ble Cato Haver og Alf Magne Haver. 
 
27 juni 
Varden Open, en sosial ettermiddagsturnering ble arrangert denne lørdagen. Det var 29 deltakere med, og 
vinnerne ble Janny Flåte og Rune Scheie i henholdsvis dame- og herreklassen. Etter turneringen var det 
mat og sosialt samvær med hyggelig stemning. 
 
30 august 
Rogaland Dametour besøkte Ogna, og i strålende vær var vi 59 deltakere. Banen var i strålende stand og vi 
fikk mange fantastiske tilbakemeldinger fra fornøyde tilreisende som ønsket å komme tilbake til denne 
kjekke banen. 
Vi hadde vinneren i C-klassen med Lovise Håland som spilte til 37 poeng. 
 
5 og 6 september 
Klubbmesterskapet ble arrangert med totalt 27 deltakere. Været viste seg fra sin verste side med både 
nedbør og masse vind. Vi fikk til slutt kåret vinnerne som ble: Glenn Undheim i herreklassen, Åse Erevik i 
dame senior og Frank Torgersen i herre senior. 
 
 
 



 

3 oktober 
Denne lørdagen ble Ogna Surprice arrangert med 26 spillere på startlisten. Turneringen var først og fremst 
ment som en sosial happening der banen spilles på kryss og tvers. Latteren satt løst og stemningen var god. 
Vi avsluttet med mat og godt drøs. 
 
Desember. 
Adventsturneringen. 
Alle 4 søndager i advent var det satt opp en uhøytidelig turnering der det ble kåret dagsvinnere og i tillegg 
2 sammenlagtvinnere. Det ble servert julekaker og gløgg i tillegg til premieringen. 
 
I tillegg til ovennevnte arrangement hadde vi også satt opp en juniorturnering i august. Denne måtte vi 
dessverre avlyse da påmeldingen var for lav. 
Til neste sesong vil komitéen se på muligheten for å henge seg på Mc Donalds Junior Tour. Denne 
arrangeres på forskjellige lokale baner og har bra deltakelse med juniorer fra de fleste klubbene i 
distriktet.  
 
Sesongen i år skulle være en prøveperiode der det skulle arrangeres torsdagsturneringer med jevne 
mellomrom for dem med lavere hcp enn 19. Dette prosjektet skulle erstatte medalspillet. Dessverre ble 
ikke dette noen suksess og det bør vel vurderes om ikke torsdags Medal bør gjeninnføres som den sosiale 
og miljøskapende turneringsformen den er. 
 
Onsdagsturneringene har stort sett gått uavbrutt gjennom hele sesongen og bidrar sterkt til det gode 
miljøet i klubben. Den lave terskelen for å bli med på denne turneringsformen gjør at nye og ferske spillere 
lettere blir integrert i miljøet og trivselen blir deretter. Vi håper at neste sesong fortsetter i samme sporet. 
 
Vi vil også nevne at det under premieutdelingen i klubbmesterskapet ble etterlyst en vandrepokal for 
damer. Her vil komiteen bemerke at pokal selvfølgelig bør finnes om vi har deltakere i dameklassen. 
Foreløpig har klubben kun dame seniorspillere. 
 
Komiteen takker alle for god deltakelse i årets turneringer og ønsker alle hjertelig velkomne til neste års 
arrangementer. 
 
 
For aktivitetskomiteen 
Åse Erevik 

KLUBBMESTERE 2015 

HERRE – GLENN UNDHEIM 

DAMER – ÅSE EREVIK 

HERRE SENIOR – FRANK TORGERSEN 

 

Gratulere så mye til alle sammen 

  



 

ÅRSRAPPORT FRA JUNIORKOMITEEN 2015 

Det har vært fast trening hver fredag i vår- og på høstsesongen. En fast gruppe juniorer møtte. Vi har også 
hatt skoleklasser og foreninger på besøk og da har vi hatt opplæring og spill på korthullsbanen. 

Utfordringen til neste år blir å hente inn nye juniorspillere. Vi er i hard konkurranse med fotball og 
håndball på Ogna og Vigrestad, så vi er avhengige av noen kreative ideer slik at vi kan spre idretten også til 
den yngre garden, slik at unger og ungdom fra nærområdet får glede av vårt flotte anlegg. 

Juniorgruppa. 

 

BILDER FRA GOLFENS DAG 

  

 

Mira koste seg med golf på Golfens dag 

 

Allsidig bruk av golfballer 

 

Flere av medlemmene møtte opp og hadde med seg barn 
og barnebarn. Dette ble en koselig opplevelse i finværet. 



 

ÅRSRAPPORT FRA ONSDAGSGOLFEN 2015 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:  

RUNE SCHEIE – ASTRID OBRESTAD – RUNE SIMONSEN 

 

 

Onsdagsgolfen har engasjert enda flere spillere enn tidligere. Når været har vært fint, har vi samlet opp 
mot 40 spillere.  

For nye medlemmer kan vi si litt om dette. Hver onsdag samles vi kl. 17.00 gjennom hele sesongen fra april 
til oktober. Vi spiller forskjellige turneringsformer over 9 hull. Samlingene avrundes alltid med god 
kaffemat som deltakerne har bidratt med på rundgang. Kveldene har et tydelig sosialt preg og skal også 
appellere til nykommere. Dette arrangementet er åpent for alle i klubben uansett alder, og er en del av 
arrangementkomiteen sitt arbeid.  

Vi starter opp ny sesong onsdag den 20. april 2016. Opplegget blir det samme. Vi kommer til å henge opp 
en liste ved proshopen med de forskjellige turneringsformene vi skifter mellom. 

Rune Simonsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fornøyd Ove Helge Pettersen – Eagle på hull 8 



 

HOLE IN ONE 2015 

Odd Magne Borsheim hadde Hole in one på hull 2 med kølle nr.6 – Gratulerer så mye. 

Her er Odd Magne Borsheim sammen med Henrik Bjørnstad, Norges beste golfspiller. 
Foto Rune Simonsen 
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ÅRSRAPPORT FRA GOLF GRØNN GLEDE 2015 

LEDER RUNE SIMONSEN 

Golf grønn glede er blitt en veldig kjekk aktivitet for klubben vår. Hver tirsdag kl. 12.30 om sommeren og 
kl. 12.00 om vinteren samler vi oss for 9 eller 18 hull.  

I 2015 ble fellesturneringen på Østlandet avlyst på grunn av dårlig vær, men vi avlyste aldri på Ogna!!  

En god gjeng på 5-8 spillere stiller hver gang. Det er veldig kjekt å se hvilken stor helsemessig effekt golfen 
gir, både psykisk og fysisk. 

Neste år MÅ vi få markedsført dette tilbudet vårt bedre til kommunens innbyggere! 

Rune Simonsen 

 

GOLF GRØNN GLEDE   

er et GRATIS tilbud til personer i Hå 
kommune med fysiske og eller 
psykiske utfordringer. Ingen 
forkunnskaper er nødvendig og 
kurs og videre oppfølging er en 
selvfølge. 

På Ogna er vi en gjeng mannfolk 
som spiller fast. Vi oppfordrer også 
damer til å begynne å spille golf, det 
er både sosialt og du får utfordret 
deg selv både fysisk og psykisk. De 
fleste blir overasket over hvor gøy 
det faktisk er.  

  
 



 

ÅRSRAPPORT FRA HCP-KOMITEEN2015 

VEIEN TIL GOLF OG HCP. KOMITE. 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV: 

RUNE SCHEIE - HARALD UELAND  

 

Vi har holdt fokus på Folkepulsen i år også. Dette har medført at vi har hatt mange kursdeltakere, hele 84 personer 
som har gjennomført veien til golf i 2015. Økningen fra i fjor er veldig bra. 

I 2015 har medlemmene fortsatt å bruke Golf Box flittig for å registrere seg før og etter en runde. BRA! 

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 207 stykker i klubben som har brukt og bruker Golf Box.  Økning på 16 stykker fra i fjor. 

Antall golfspillere i fra andre klubber som har brukt Golf Box hos oss er 466 stk. Nedgang fra i fjor på 24 stykker. 

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

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 
2015 10908 6600 1828 2480 

 

 

 

  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0
7

:0
0

0
7

:3
0

0
8

:0
0

0
8

:3
0

0
9

:0
0

0
9

:3
0

1
0

:0
0

1
0

:3
0

1
1

:0
0

1
1

:3
0

1
2

:0
0

1
2

:3
0

1
3

:0
0

1
3

:3
0

1
4

:0
0

1
4

:3
0

1
5

:0
0

1
5

:3
0

1
6

:0
0

1
6

:3
0

1
7

:0
0

1
7

:3
0

1
8

:0
0

1
8

:3
0

1
9

:0
0

1
9

:3
0

2
0

:0
0

2
0

:3
0

Antall bestilte tider på dagen.

#REF! I alt Bestilte starttider Turnering Blokkering Ballrenne



 

Hcp Fordeling Ogna Golfklubb               
      2010 2011 2012 2013  20144 20155   
Menn 4,5   3 3  3  3 3 3   
 4,5 - 11,4   8 10  11  10 11 13   
 11,5 - 18,4   25 26  29  32 40 41   
 18,5 - 24,5   48 42  43  38 38 44   
 24,6 - 36   53 59  50  54 47 55   
 36   128 133  63  43 43 54   

 Total   265 273 199  180 182 210   

Damer 4,5               
 4,5 - 11,4               
 11,5 - 18,4   1 3  3  3 3 3   
 18,5 - 24,5   6 3  8  8 8 7   
 24,6 - 36   25 24  31  31 32 34   
 36   42 86  34  34 30 44   

                 
 Totalt 0 74 116 76 76  73 88   
           

 

Litt om reguleringen som blir utført av forbundet hvert år: 

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

I følge den automatiske årsrevisjonen som er tatt 2015 av NGF er det totalt (KOMMER 31 
JANUAR). 

 

 

  



 

 

PROSHOP 2015 

Det har ikke vært et like bra år for proshopen i 2015 som det var i 2014. 

Hovedgrunnen for dette er den dårlige sommeren. Det tok seg litt opp ut over 
høsten, men ikke nok til å redde inn det vi tapte i løpet av sommeren.  

Det ryktes fortsatt at vi har en meget fint preparert bane takket være våre dyktige 
greenkeepere. 

Vi solgte lite logo klær i 2015, så muligens legger vi dette på is en stund. 

Vi fortsatte med vaktlister i helgene, hvor medlemmene tok vakter i proshopen. 
Dette viser seg å fungere ganske bra, vi sliter fortsatt litt med å dekke alle helgene. Her skal også vi prøve å forbedre 
oss med bedre informasjon. Noen fryktet å stå i bua, men fant ut at det var ganske gøy å være der likevel. Vi kommer 
til å fortsette med pålagte vakter også neste år. Dette må vi gjøre for å få kabalen til å gå opp. (Ellers blir det for 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. 

På grunn av været har sesongen i år har vært litt amputert, men til tross for det, har det allikevel gått litt i pluss. 

Rune Scheie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harald Ueland– Styremedlem, Marit Qvalbeen–Styremedlem,  
Bjørg Ueland– Styremedlem, Asle Torland–vara og Roy Olav Høynes 

 
Vi takker for oss etter mange år i styret. 

Det har vært kjekt å få være med i styre og stell. 
Føler vi har fått utrettet mange kjekke prosjekt. 

 
Nå er det på tide å slippe til nye krefter. 

Vi ønsker det nye styret Lykke til. 
 

Takk for tilliten dere har vist oss. 
 
 

  



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNKOMNE FORSLAG TIL ÅRSMØTET 2015  

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

 

 

V E L  M Ø T T  

 


