
 

 

  

  

 

ÅRSMELDING 2016  

 

 

ÅRSMØTE I OGNA GOLFKLUBB  

 

 

OGNA FORSAMLINGSHUS  

 ONSDAG 8. FEBRUAR 2017 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 2017  
9. REGNSKAP 2016  
10. BUDSJETT 2017  
11. INNKOMNE SAKER  
12. VALG  

  



 

  

  

  

  

  

    

  

     



 

 

  

STYRETS SAMMENSETNING 2016  

  

 Leder    Kjell Finnestad    Trukket seg pga. helsemessige årsaker   

 Nestleder  Rune Simonsen    på valg   

 Styremedlem    Elin Sirevåg      Trukket seg         

 Styremedlem  Ivar Heskestad    1år igjen          

 Styremedlem  Torstein Egeland    på valg  

 Styremedlem  Anne Kristin Lindh    1år igjen      

 Styremedlem  Rune Scheie       på valg  

 Varamedlem  Knut Ovastrøm     på valg     

 Varamedlem  Erik Haaland      

  

på valg  

Formann og Varamenn velges for 1 år om ga 
Styret konstituerer sel styret.  

  

ngen, de andre er for to år.  

v hvem som skal ha de ulike rollene. Man bør prioritere å ha kvinner med i  

VALGKOMITEEN 2016 BESTÅR AV  

  

Leder    Øystein Stornes    

    Medlem   Harald Ueland     

   Medlem   Marit Qvalbeen  

REVISORENE 2016  
  

Jan Ove Grude  
Signe M.L. Midbøe  

  

  

    

STYRETS ÅRSBERETNING 2016  

 

 

ÅRETS HOVEDSAKER:  

 



 

 

Styret har i løpet av 2016 avholdt 9 styremøter pluss ett i forbindelse med årsmøte.  

Varamedlemmer har deltatt på lik linje med styremedlemmene og vi har arbeidet målrettet for å 
videreutvikle klubben for våre medlemmer og besøkende. Ogna golfklubb har i løpet av 2016 foretatt 
investeringer og oppgraderinger som vi mener vil styrke og bedre klubben i årene fremover. Dette gjelder 
spesielt:  

* Overbygg på driving rangen. Dette prosjektet har engasjert mange medlemmer fra 
prosjekteringsfasen til ferdigstillelse. I tillegg til overbygget har vi fått 2 nye gode rom. Det siste rommet 
gjøres ferdig ved hjelp av elever fra Vigrestad skole. Det er også kjekt å se at aktiviteten på driving-rangen 
har økt og at den blir benyttet også i vintersesongen.  

* Pumpehuset er totalrenovert med ny pumpe, nytt bygg og nytt rør til vannledningene fram til 
greenene. I tillegg har vannspredere på greenene blitt skiftet ut. Det betyr at vi nå har et vanningsanlegg 
som er i meget god stand.  

* Hjemmesiden er fornyet og vi har arbeidet for å etablere en redaksjon som kan skape en levende 
hjemmeside. Vi har hatt som mål å skape en hyppig formidling av nyheter på hjemmesiden og tror at dette 
vil være positivt for klubben og skape oppmerksomhet rundt våre aktiviteter.  

Styret vil berømme den vilje, interesse og innsats som klubbens medlemmer har lagt ned i frivillig 
deltakelse på dugnader og på andre måter for å drifte og utvikle klubben. Uten denne innsatsen hadde det 
ikke vært mulig å iverksette og utføre de oppgaver som må til for å skape en god og utviklende klubb for 
oss alle.  

Utover de overnevnte saker har styret initiert utarbeidelse av en «masterplan for baneutvikling av 
eksisterende 9 hulls bane». Tanken bak dette er å utarbeide en plan for styrt og kontinuerlig utvikling av 
banen og treningsforhold, som på sikt kan fremme banekvalitet og gjøre banen mer attraktiv. Som et ledd i 
denne utvikling startet vi sommeren 2016 «treaksjonen» for å samle inn midler til beplanting på utpekte 
steder. Etter romjulsturneringene er vi nå kommet i mål med over kr 15.000 til planter. Takk til alle som 
har vært med å bidra til dette flotte resultat!  

Andre saker som styret ønsker å trekke fram er:  

* I september arrangerte vi sponsorsamling som var meget vellykket og vi fikk mange gode 
tilbakemeldinger. Dette er et viktig arrangement for å vise fram klubben, holde kontakten og vise våre 
sponsorer at vi verdsetter deres støtte. Da sponsorer har stor betydning for oss har vi i løpet av 2016 
utarbeidet en sponsorpolicy og revidert sponsorpakkene som vi tilbyr bedriftsmarkedet.  

* Status vedr utvidelse av banen fra 9 til 18 hull. Styret har ikke endret sin vurdering i forhold til 
forrige styrets anbefaling. Grunnlaget for en slik utvikling er ikke tilstede; verken investerings eller 
driftsmessig. Vi opprettholder derfor anbefalingen om å utsette en baneutvidelse i påvente av en eventuell 
endring av investering og driftsgrunnlag.  

* Klubben har arbeidet aktivt for å ha faste inntekter i form av støttemidler og sponsorinntekter. 
Ogna golfklubb avslutter derfor 2016 med en god og sunn økonomi, samt et flott golfanlegg som vi alle kan 
være stolte av.  

  

* Det er lagt ned mye godt arbeid i klubben. Til slutt vil jeg som fungerende leder takke 
styremedlemmer, medlemmer av komiteer, spillende medlemmer og støttemedlemmer, samt sponsorer og 
Hå kommune for samarbeidet i 2016.  



 

 

For styret  

Rune Simonsen  

Fungerende leder  

  

KONTINGENT 2017  

 

 Styret foreslår at kontingenten blir uendret.  

     



 

 

 

  

BILDER FRA SPONSORTURNERINGEN 2016  

 

  

    

    



 

 

REFERAT FRA BANEKOMITEEN 2016  

 

Komitéen har hatt følgende medlemmer:  

  

Erik, John Magnar, Reidar, Ragnar, Håvard, Ingebret, Michael, Roy Ueland, Roy I Haugstad  
  

Erik og JMS har delt på komiteansvaret  
  

Da vi på første møte fordelte ansvar og frister for planlagte aktiviteter i 2016 har vi kun hatt 1 formelt 
møte. Komiteen har hatt godt samarbeid og god dialog underveis.  
  

Vi har fått mange positive tilbakemelding vedrørende banestandard denne sesongen.  

Spesielt for greener. Grunnet uheldig ferie/avspasering ble fairway og rough noe høy i en ukes tid.   Rutiner 
for dette er nå endret   
  

  

Utførte tiltak og arbeid i 2016:  

  

 Bygging av nytt pumpe hus for vanningsanlegg, v/JMS.  Materiell ble sponset av E.H.Maskin  
  

 Ferdigstilling av terrassebord i proshop pluss ny kledning rundt sikringsboksen, v /Håvard og 
Michael  

  

 Installasjon av ny pumpe til vanningsanlegget samt ombygging og utskiftning av gamle rør i 
pumpehuset. v/ Geir og Kjell Inge. Pumpen fikk vi til innkjøpspris av Mæland rør  

  

 Restaurering av traktortilhenger, v/JMS. Materialer ble sponset av Stein Tommy Madsen  
  

 Trær utenfor klubbhuset er fjernet. Området har også fått ny grus og kantsteiner + vasketrau for 
golftraller. Arbeid og materiell ble sponset av E.H.Maskin  

  

 Bedet ved «ønskebrønnen» er blitt rammet inn av tlf. stolper og heller er ferdiglagde mot 
ballautomat. Darius (på fritid) og JMS  

  

 Pile hekken mot driving range er trimmet og ca. 50m av hekken er fjernet i forbindelse med ny 
parkeringsplass og nybygg.  Arbeidet ble utført og sponset av E.H.Maskin  

  

 Bygging av nytt bygg for driving range, møte- og trallerom.   
  

Det er her lagt ned en god og betydelig mengde dugnads innsats.   
  
Kjell Finnestad, E.H.Maskin, AkerSolutions v/JMS, Odland A/S, Brødrene Haver + Skretting og Lobekk har 
til sammen bidratt med ca. 800.000,- i kontanter og materiell.  
  
Det skal nevnes at nybygget har vært Kjell Finnestad sitt hjertebarn og at bygget uten hans bidrag ikke 
ville vært mulig å ferdigstille denne sesongen.  
  



 

 

Takk også til catering gjengen, Lovise, Elin, Åse og Astri, i forbindelse med dugnader.  Uten 
mat og drikke etc.…   

  

 Utelys på verksted + vedlikehold av elbokser, v/ Ingebrett  
  

 Infotavler for utslag 2 og 6 er reparert v/Geir  
  

 Planting av trær på bane 2,3,4,5 og 6 v/Øystein  

  

 Kontroll av hoved drenering fra driving range. Dreneringen som lå 2-3m dypt ble staket opp og det 
ble satt ned ny drens kum, v/ Erik, Alf Magne og Olav Mæland  

  

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

at selvskryt skal det lyttes til da dette alltid kommer fra hjertet   
  

Selv om vi har fått utrettet mye i året som gikk, så er det ikke å legge skjul på at vi har hatt utfordringer 
knyttet til ansvar og ledelse for greenkeepere, utstyr og aktiviteter.    
  

Komiteen vil på det sterkeste anbefale at det totale lederansvaret (inklusiv personalansvar) for 
greenkeeping, bane og utstyr må knyttes til en person som også må være medlem av styret.  
  

Vi benytter til slutt anledningen til å takke dugnadsgjengen, sponsorer og andre som har bidratt, for 
spesielt flott innsats gjennom sesongen 2016   

   

  

For komiteen  

________________________________________________________  

Erik og John Magnar  

    

 

BILDER FRA DUGNAD 2016  



 

 

 

      

        

    



 

     



 

 

ÅRSRAPPORT FRA AKTIVITETSKOMITEEN 2016  

 

 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:   

 

SIGBJØRN UNDHEIM, LOVISE HÅLAND, TORSTEIN EGELAND, OVE HELGE  

PETTERSEN, HÅVARD HAGEN, EINAR LERBREKK, BJARTE HOPE, ÅSE EREVIK  

 

2016 har vært et aktivt og godt år for Ogna Golfklubb, med både nye og store turneringer og fantastiske 
prestasjoner på banen vår.  

Vi får begynne med hjertebarnet til Bjarte Hope, Narvesen junior tour, som blei arrangert lørdag 30. juli. 
Dette er en turnering for barn og unge opp til 19 år.  

31 spillere møtte opp, derav 4 fra Ogna. Og av prestasjoner var Mats Ege, Bjaavann, i en klasse for seg, med 
banerekord 62 slag, fantastisk spill, det viser seg og at Tomine Bjerkelo blant jentene tangerte 
banerekorden, med 70 slag.  

Vi håper at dette ga mersmak for Bjarte, og at han påtar seg tilsvarende oppgave i 2017.  

Det heile starta som tradisjonen tro, med dugnadsturneringen 2. april, som på grunn av været bare samla 
11 spillere. Vi prøvde oss med en medal, men tross at denne turneringsformen i alle andre klubber er svært  
engasjerende og attraktiv, så er det dessverre 0 interesse i Ogna for dette. Det kan nok tenkes at 
Onsdagsgolfen er en årsak til det?  

Første storturnering, og den suverent største i 2016 var 50+ turneringen 30. april, som hadde 70 spillere 
på påmeldingslisten, Jan Magne Obrestad, Jæren vant stableford med 38 poeng, Møyfrid Hellvik, Egersund, 
var best blant damene, og Anders Rein, Sola, vant bruttoklassen.  

Mandag 16. mai var det vår populære Bohus turnering, som samla 52 spillere (26 lag) Bohus stiller med 
fine premier, og da det var Bohus sine egne spillere, Geir Åge Austbø og Arvid Sør-Reime, som vant med 46 
poeng, så gikk førstepremien til Hans Egil Fuglestad og Olav Mæland med 44 poeng.  

Nordea Pairs blei avlyst på grunn av lite påmeldt. 3 klubb turnering blei arrangert av Rune Scheie 28. mai 
med 28 deltakere.  

  

RTR Ogna Trophy gikk av stabelen 4. og 5. juni med 35 deltakere, og blant de kun 1 kvinnelig spiller, Frida 
som gikk på 156 slag, kjæresten, Gøran Haglund Sømme vant turneringen med 138 slag, tett fulgt av vår 
egen Glenn Undheim med 140 slag.  

For Pink Cup 22. juni, tok Signe et fantastisk initiativ og samlet 32 spiller til dyst. Giverglede og kreativitet 
fra Signe og deltakerne gjorde at Ogna GK var blant de 25 beste klubbene i landet (i forhold til penger gitt 
til brystkreftsaken på landsbasis og i forhold til medlemstallet i Ogna) og vi blei med det invitert til 
landsfinalen. Det reiste fire spillere fra klubben, og de fikk en fin 5. plass i landsfinalen.  



 

Varden Open samlet bare 18 spillere i år, men vi fikk to verdige og suverene vinner i hver sin klasse, Elin 
Sirevåg 33 poeng og Roar Nervik 39 poeng.  

21. august stilte det 58 spillere på Rogaland Dametour sin turnering på Ogna, Vår egen Reidun Lerbrekk 
vant C klassen med 37 poeng, i B klassen tok Lovise Håland en fin 3. plass, med 34 poeng, Linda Marie Berg, 
Solastranden vant A klassen med netto 69 slag.  

Klubbmesterskapet blei arrangert over to dager, 27. og 28. august, og ikke uventa, men kanskje et 
skuffende resultat (utfra vinneren) så var det Glenn Undheim som tok en ny seier, 5 slag foran Vegard 
Ovastrøm, som tok andreplassen, samt seieren i juniorklassen, Cato Rene Haver var godt fornøyd med å 
kapre 3. plassen slaget foran Alf Magne.  

Dameklassen blei vunnen av Elin Sirevåg, med Lovise Håland på andre og Signe Midtbøe på tredjeplass. 
Herre Senior var det ikke uventa Alf Magne Haver som vant, i Super senior Herre gikk Thore K Trøite til 
topps og Randi Røiland vant dame super senior. Kun 25 spillere stilte i klubbmesterskapet, her har vi alle et 
ansvar for å få med så mange som mulig til årets klubbmesterskap, som bør ha det dobbelte 
deltakerantallet.  

Lokal «Ryder cup» gikk i år på Ogna, og det blei historiens jevneste kamp, selv om vi tok en  
«oppskriftsmessig» ledelse etter første runde, med 4/1, så kom Egersund tilbake og vant både fourball og 
singlematchene, og vi må takke Vegard for at seieren gikk til Ogna, han låg 5 ned mot Jan Inge Mong-Olsen, 
med 5 hull igjen å spille, Vegard gjorde da den bragden at han vant alle de 5 siste hullene, og delte matchen, 
slik at sluttresultatet blei 10,5 mot 9,5.  

Lørdag 8. oktober gikk Ogna Suprize av stabelen, med 20 spillere. Det foreligger ingen resultater fra denne 
turneringen.  

Kretsmesterskapet blei arrangert på Bærheim, og igjen var det Vegard av våre som viste best att, med en 
kjempesterk andreplass i juniorklassen, kun slaget bak vinneren. Med +6 slag på to runder kom Glenn heilt 
ned på 10. plass, og sammenlagt på sesongen i RTR, blei Glenn nr 5 i Order of Merit.  

Vår alles kjære, Kjell Stølen gikk hen og vant finalen i 50+ på Maurholen, han fikk 36 poeng. På Jæren sin 
turnering tok Alf Magne en fin andreplass i bruttoklassen, slaget bak vinneren. I Sandnes sitt arrangement 
fikk Sigbjørn 4. plass i både stableford og brutto slag. Det var ikke så mange Ognaspillere som deltok på 
Preikestolen, men Signe var der, og hun fikk en kjempefin andreplass i dameklassen. Og på Randaberg var 
det Torstein Egeland som redda Ogna sin ære, med 36 poeng og en kjempefin 4. plass (delt 2.) Alf Magne 
starta sesongen sterkt på Solastranden, med seier i bruttoklassen, og andreplass i stableford.  

Etter en god start i lagkampen 50+, så falt vi av, med lite deltakere både på Preikestolen og Sirdal, og kom 
til slutt på 4. plass, bak både Egersund og Jæren.  

  

Aktivitets komiteen 2016  

    



  

 

BILDER FRA ROGALAND DAME TOUREN    

 

      



  

 

  

KLUBBMESTERE 2016  

HERRE – GLEN UNDHEIM  

DAMER – ELIN SIREVÅG  

HERRE SENIOR – ALF MAGNE HAVER  

 

    



  

 

Da var årets klubbmesterskap over, og det blei arrangert i topp golf vær, med lite vind og overskyet. Årets 
resultater var vel på det jevne, som de har vært, bortsett fra vinneresultatet i herreklassen, som nok var litt 
dårligere enn forventet, i hvert fall hadde nok vinneren sett for seg noe lavere score, men med 9 slag på 
hull 1 (10) så drar det opp, og når det endatil blir 1 til firpelbogey og en trippel, så er nok vinneresultatet til 
Glenn Undheim på 9 over par, 149 slag, ok.  
Den som nok imponerte mest, var Vegard Ovastrøm som fulgte Glenn nesten til døra, Vegard stoppa 5 slag 
bak, 154 slag, og tok en fin andreplass, han vant og juniorklassen med det resultatet. Cato Rene Haver tok 
en fin tredjeplass, 10 slag bak Vegard, men 1 slag foran «ringreven», Alf Magne Haver, som vant herre 
senior med 165 slag, og 4. plass i herreklassen, Kjell Stølen fulgte på andreplass i herre senior, med 168 
slag.  
Vinner av dameklassen, dame senior, da det dessverre ikke stilte damespillere som er under 50 år (klubben 
har en jobb å gjøre her) blei Elin Sirevåg, som gikk på 203 slag, Lovise Håland og Signe Midbøe fulgte på de 
neste plassene.  
I år var det og «Super Senior» klasser for herre og dame, 65 år og eldre, der blei det seier til Randi Røiland 
og Thore K Trøite.  
  

  

Gratulere så mye til alle sammen  

  

    



  

 

ÅRSRAPPORT FRA JUNIORKOMITEEN 2016  

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:   

 

MAGNE ROXMANN – ANDREAS TUNHEIM – VEGARD OVASTRØM -CATO HAVER  

 

Årets juniortrening startet i april.   

Vi hadde en del aktivitet første halvår.   

I april-mai hadde vi også åtte skoleklasser på besøk. Det ble registrert noe mindre interesse for den 

ordinære juniortreningen utover høsten.   

Men, i løpet av høsten var seks skoleklasser innom treningsfeltet.   

En lørdag i september fikk vi også besøk av enslige innvandrere på driving-rangen.   

Vi sluttet av juniortreningen siste helg i oktober.   

Alt i alt var det et meget vellykket år for Ogna golf sin junioravdeling.   

  

Juniorgruppa.  



  

 

 

ÅRSRAPPORT FRA ONSDAGSGOLFEN 2016  

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:   

 

TORSTEIN EGELAND – ØYSTEIN STORNES – RUNE SIMONSEN-SIGNE L.MIDBØE  

 

  

Onsdagsgolfen er underlagt aktivitetskomiteen og er klubbens faste samling hver onsdag kl. 17.00 
gjennom hele sesongen fra april til oktober. Vi varierer mellom forskjellige turneringsformer over 
9 hull og samlingene avrundes alltid med god kaffemat som deltakerne bidrar med på rundgang. 
Dette skal være golfkvelder som passer for alle enten vi nettopp har begynt med golf eller har 
vært med lenge.   

BILDER FRA  NARVESEN TOUR   

    
  

    



  

 

Samlingene har sitt faste opplegg, men i år har vi prøvd forskjellige nye opplegg som har gitt et 
ekstra løft til kveldene. Egen damekonkurranse, snorgolf og ikke minst ekstra konkurranse med 
flaxloddgevinst etter rundene.   

Det koster kr 30 å være med på onsdagsgolfen og i høst har vi spart penger med tanke på å kjøpe 
inn beplantning til banen vår. Vi har spart opp ca. kr 12.000 som er et flott resultat og til våren 
starter vi arbeidet med å plante trær på banen.  

Antall deltakere på Onsdagsgolfen har økt hvert år, og i 2016 var vi mellom 30 og 40 spillere de 
fleste kvelder.   

Vi håper dette gode fellesskapet skal utvikle seg videre til nye høyder neste år og vi starter opp 
igjen onsdag 19.april.  

Rune Simonsen  

             

  

  

  

  

  

HOLE IN ONE 2016  

Cato Rene Haver hadde Hole in One på hull 2 med kølle nr.PW – Gratulerer så mye.  



  

 

  

  

  

  

.  

  

    



  

 

ÅRSRAPPORT FRA GOLF GRØNN GLEDE 2016  

 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:   

 

RUNE SIMONSEN – RUNE SCHEIE – ØYSTEIN STORNES  

 

   

Golf grønn glede er et tilbud fra Golfforbundet til klubbene. Vi er en av ca. 30 klubber 

som er med på dette i Norge. Vi får en årlig støtte fra forbundet og et bidrag fra Hå 

kommune/ Folkepulsen for å drifte GGG.   

Dette er et tilbud for alle som har fysiske eller psykiske utfordringer og aktiviteten er 

derfor på dagtid. Vi møtes hver tirsdag kl. 12.30 i sesongen og kl. 12 om vinteren og 

spiller 9 eller 18 hull sosial golf sammen. I 2016 har vi som regel vært 6-8 spillere hver 

gang og 5 av oss reiste i august på golf grønn glede turnering på Mørk golfbane i 

Østfold. Denne årlige fellessamlingen for alle klubber som er med, er veldig kjekk og til 

stor inspirasjon gjennom hele året.   

Vi håper enda flere i kommunen får opp øynene for dette tilbudet i 2017. Golf er en 

fantastisk form for terapi for oss alle!   

   

Rune Simonsen   

  



  

 

  

    
ÅRSRAPPORT FRA HCP-KOMITEEN2016  

 

 

VEIEN TIL GOLF OG HCP. KOMITE.  

 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:  

RUNE SCHEIE - HARALD UELAND   

 

Folkepulsen har vi også i år holdt fokus på  

Dette har medført at vi har hatt 84 kursdeltakere som har gjennomført veien til golf i 2015.  
Økning fra i fjor veldig bra.  

I 2016 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 207 stk. i klubben som har brukt og bruker Golf Box.  Økning på 16 stk. fra i fjord 
Antall golfspillere i fra andre klubber som har brukt Golf Box hos oss er 466 stk.   
Nedgang fra i fjor på 24 stk.  
Fortsatt bra fremgang i bruken av Golf Box, men vi kan fortsatt forbedre oss i vår egen klubb.  



  

 

  

PROSHOP 2016  

 

  

Det ser ut for at det blir et noenlunde bra år for pro shopen også i 2016.  

Vi har også i år hatt en fin bane som gjør at det stadig kommer flere gjestespillere, 
selv om det i år ikke akkurat var så bra vær i hovedsesongen.  

Som sagt tidligere år ble det solgt for lite logoklær. Siste rester av dette ble i år 

solgt ut langt under innkjøpspris i år, så dermed er det slutt med dette forsøket. 
Prøvde i år en ny vri med at det ble tatt inn et par jakker som prøver hvor det 

kunne bestilles av den enkelte. Heller ikke dette var noe som det ble noen 
bestillinger av. Så nå satser vi på det som folk kjøper. Hansker, baller og diverse. + 
Kioskvarer.  

Vi fortsatte med vaktlister i helgene, hvor medlemmene tok vakter i shopen.  

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

  



  

 

 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 litt delt, med fin vår, dårlig midtsesong og fin høst. Dette har nokk også innvirket på 
omsetningen i shoppen.  

MVH:  

Rune Scheie   

  
  

  

  

  



  

 

 
  

INNKOMNE SAKER TIL ÅRSMØTET 2017   

 

Har dere noe som dere vi ta opp med styret og tatt opp på årsmøtet vil vi ha de skriftlig innen 14 dager før 
årsmøtet slik at styret får behandlet det i god tid før årsmøtet.  

  

  

 

VEL MØTT  

 

  


