
 

 

Å R S M E L D I N G  2 0 1 8  

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

OGNA FORSAMLINGSHUS 

 TORSDAG 14. FEBRUAR 2019 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 2019 
9. REGNSKAP 2018 
10. BUDSJETT 2019 
11. INNKOMNE SAKER 
12. VALG 
13. MARKERING AV BRAGDER  

 

 

 

 



 

 

 

  



 

STYRETS SAMMENSETNING 2018 

Leder   Rune Simonsen   0år   på Valg for 1 år 
Nestleder Harald Ueland    0år   på Valg for 2 år 
Styremedlem    Ivar Heskestad   1år igjen  - 
Styremedlem  Reidun Lerbrekk  1år igjen  - 
Styremedlem  Anne K. Lind   1år igjen  - 
Styremedlem  Rune Scheie   0år   på Valg  for 2år  
Styremedlem  Ragnar Sandve   0år  på Valg for 2år   
Varamedlem  Morten Ånestad  0år  på Valg for 1år 
Varamedlem  Asle Torland   0år   på Valg for 1år 
 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2018 

ÅRETS HOVEDSAKER: 

 

Styret har i løpet av 2018 avholdt 10 styremøter pluss ett i forbindelse med 
årsmøte, hvor varamedlemmer har deltatt på lik linje med styremedlemmene. 

Styret har i 2018 hatt hovedfokus på å styrke arbeidet knyttet til banedrift. 2018 var 
på mange måter et prøveår for oss når det gjelder banedrift, og dette har medført 
ekstra stor dugnadsinnsats. Når vi i tillegg har opparbeidet ny korthullsbane og 
gjennomført et stort arbeid med drenering, så sier det seg selv at året har vært 
krevende og styret har vært opptatt av å lytte til og følge opp de som står i det 
daglige arbeidet med anlegget vårt. En målsetning med dette prøveåret var å styrke 
det sosiale miljøet rundt banedrift/maskinhall, og dette syns vi absolutt har blitt 
oppnådd.  

Vi tenker også at det er viktig for trivsel og dugnadsarbeid at utstyret vi bruker er i 
best mulig stand. Vi har derfor gjort noen større investeringer i 2018. Vi har kjøpt 
ny traktor, og vi har bestilt ny semiroughklipper som blir levert før oppstart av 
sesong 2019.  

2018 var et prøveår også når det gjelder bruk av frivillige til å gjøre 
greenkeeperoppgaver. Vi ansatte Leif Johanson som enslig greenkeeper, og derfor 
ble det ekstra på de frivillige. All honnør til dem for et fantastisk bra arbeid gjennom 
hele året. Styret har i samråd med de frivillige valgt å prøve dette opplegget også for 
2019. Vi har for 2019 skrevet avtale med Leif i full stilling, og han får i tillegg til 
greenkeeperjobben også ansvar for vårt sponsorarbeid. Det blir spennende å se om 
vi får økning i våre sponsorinntekter i 2019, noe som er helt nødvendig for en sunn 
drift fremover. 



 

Vi har hatt «status nytt klubbhus» som fast punkt på alle styremøter i år. Dette er et 
krevende prosjekt som vi bruker god tid på. Vi er nå kommet så langt at vi håper å 
kunne presentere noen tegninger og tanker under årsmøtet. 

Vår strategi med gunstige tilbud til våre golfkursdeltakere har i år gitt flotte 
resultater. 21 personer som tok kurs i 2017 tegnet medlemskap i 2018 og 14 
personer som har tatt kurs i 2018 har allerede tegnet medlemskap for 2019. 

Vi har i 2018 hatt en god økning i medlemsinntekter. 

Korthullsbanen som vi tilbyr gratis til alle som vil spille nærmer seg ferdigstillelse, 
og vi har allerede opprettet en komite som skal forberede åpningsfest utpå våren 
når anlegget er ferdig. Vi håper også å få på plass en artig Krokketbane til den 
festen. Vi var så heldige å få kr 50.000.- i støtte til denne fra Sparebankstiftelsen på 
tampen av året. 

Det er veldig kjekt å se hvor flott korthullsbanen vår blir, med ny «Sømmebru» og 
spennende nye utfordringer. 

Korthullsbanen gjør også at vi nå føler tiden er inne til å styrke vårt golf grønn glede 
tilbud. Det blir nå enda artigere for nye i denne gruppen å prøve seg på golf, og vi 
har derfor styrket denne komiteen med 3 nye ledere. Vi vil være aktive for å 
rekruttere nye medlemmer inn i golf grønn glede. 

Styret har også jobbet med å tenke nytt rundt proshopen vår, og som et ledd i dette 
inngår vi et samarbeid med Callaway for 2019 sesongen. Vi håper at dette også vil 
resultere i demodager av Callaway utstyr hos oss til våren. 

Styret vil berømme den flotte dugnadsånden vi har i klubben, og vi vil takke alle for 
at de bidrar til et veldig godt miljø og masse trivsel. Dette gjør at det oppleves 
inspirerende og kjekt for oss i styret også. 

Rune Simonsen  

 
 



 

 

 

😊Rune er overlykkelig hver gang det kommer en sjekk og de bare fortsetter og komme 😊 

 

KONTINGENT 2019 

 Styret foreslår at kontingenten forblir uendret. 

  



 

BILDER FRA DIVERSE TURNERING 2018 

 

 



 

ÅRSRAPPORT FRA BANEKOMITEEN 2018 

KOMITE`EN HAR BESTÅTT AV:  

RAGNAR SANDVE(LEDER), JOHN MAGNAR SIREVÅG,  

ALF MAGNE HAVER, RASMUS ÅSLAND, REIDAR SØMME, HÅVARD HAGEN, ØYSTEIN STORNES OG 
ÅSE EREVIK  

Banekomiteen har hatt 4 formelle møter og en rekke uformelle møter gjennom året. 

2018 har vært et år med utprøving av ny ordning med norsk Greenkeeper. Vi fikk 
ansatt Leif Johansson. Dette var et prøveår og vi har konkludert med at så langt har 
dette vært en vellykket overgang siden vi gjennom denne ordningen har klart å 
skape et stort engasjement rund greenkeepingen i klubben. Mange har vært 
engasjert og lagt ned mange timer med klipping og vedlikehold. I tillegg til Leif så 
har Rasmus, Håvard, Åse, Øystein, John Magnar og Alf Magne bidratt med mange 
timer dugnad. 

Øystein Stornes og Alf Magne Haver har gjennom sesongen hatt ansvar for 
ombyggingen av kort-hulls banen og dette har også gitt gode endringer til 9 hulls 
banen gjennom kanaler på både hull 7 og hull 8. I tillegg er det blitt rensket opp i 
dammen på hull 8 – mange har også her vært med å bidra med dugnad utenom de 
ansvarlige. Reidar Sømme har bidratt med en fin bru over kanalen på 

korthullsbanen😊  

Det kommer stadig inn forslag til banekomiteen om ting som bør og kan gjøres, alle 
slike innspill mottas med takk og vil bli tatt med i det videre arbeidet. Om ikke alle 
innspill blir iverksatt umiddelbart vil vi vurdere forslagene og ta med aktuelle saker 
på en prioritert arbeidsliste som vi vil oppdatere fortløpende og sende videre til 
neste års oppgaver. 

I 2018 sesongen har vi gått til anskaffelse av ny traktor og kvittet oss med en 
gammel. Gjennom denne transaksjonen fikk vi også med oss utstyrsleverandøren på 
sponsorsiden. Når det gjelder maskin parken så har Rasmus hatt ansvar for denne 
og gjort en fantastisk jobb gjennom høsten og vinteren slik at vi til våren har en 
maskinpark som er i topp stand og alle maskiner kan brukes. 

I tillegg til dette har vi også fått solgt både lysmaster og boligbrakke. Dette har 
bidratt med betydelige beløp til klubbkassen. 

Som en forberedelse til neste sesong så er det bestilt ny semirøff klipper fra Tveit 
AS. Dette er en Jacobsen med større klippe bredde enn den gamle som vi har i dag. 
Denne ankommer i april slik at den er klar til vekstsesongen.  



 

I høst har det blitt jobbet en del med drenering av fairway på hull 1 og hull 6. Dette 
arbeidet har Alf Magne tatt ansvaret for og har gjort en god jobb så langt. Arbeidet 
sluttføres til våren. 

Driftsmodell for Greenkeeping vil bli videreført for sesongen 2019 med Leif som 
Greenkeeper. Vi jobber for å skape et godt og dynamisk miljø rundt maskinhuset og 
Greenkeeping slik at mange ønsker å stikke innom og ta en kopp kaffe eller bidra 
med dugnads timer. 

Vel møtt til en super 2019 sesong😊   

Mvh. Ragnar 

 

 



 

Ivrige greenklippere   



 

Ny traktor  -  Øystein og Kjell styrer treplantingen  –  Drenering og opparbeiding av banen 

  



 

ÅRSRAPPORT FRA AKTIVITETSKOMITEEN 2018 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:  

BJARTE HOPE (LEDER), HANS EGIL FUGLESTAD, HÅVARD HAGEN, ÅSE EREVIK, SYNNØVE 
GARBORG, OVE BJARTE VILAND, LOVISE HÅLAND, EINAR LERBREKK. 

Komitéen har hatt 6 møter i løpet av en innholdsrik 2018-sesong som innbefattet 
følgende aktivitet på Ogna golfbane: 

-Årets planlagte Påskegolf ble dessverre avlyst på grunn av frost.   

-Det ble spilt Ryder-cup mot Egersund to ganger i løpet av sesongen, siden dette 
ikke ble gjennomført i 2017. Takk til de som bidro for gode resultater for Ogna! 

-Klubbmesterskapet i Matchplay ble vunnet av Alf Magne Haver, som virker å gjøre 
det skarpt i denne typen golfturnering år etter år. Premie blir utdelt under årsmøtet. 

-Årets Kiwi Rogaland 50+ turnering var fulltegnet med hele 72 startende og 
smilende spillere. 

-Rogaland dametour (36 spillere) og RTR region tour, Ogna trophy (20 spillere) 
ble begge spilt i juni. Åse Erevik gjorde en strålende figur i Rogaland dametour med 
sin seier i A-klassen. Gøran Sømme Haglund vant årets Ogna Trophy, men det må 
også nevnes at Marthe Wold spilte til ny banerekord for damer første spilledag! (69 
slag, 1 under par). Vi gratulerer også Glenn Undheim med flott 3.plass! 

Både Rogaland dametour og Ogna trophy har dessverre opplevd synkende antall 
deltakere de siste årene. Vi håper på bedre påmelding kommende sesong, og 
oppfordrer spesielt spillere fra Ogna til å delta! 

-Narvesen junior tour ble spilt 19.august med god deltakelse fra juniorer med godt 
spenn både i alder og ferdigheter. Det ble en kjekk dag for alle, og vi håper å kunne 
arrangere Narvesen junior tour også kommende sesong! Det må også nevnes at det 
ble et gledelig gjensyn med Mats Ege under denne turneringen. Han gjorde en flott 
turnering, men klarte ikke å slå sin egen banerekord (62 slag, 8 under par)  satt for 
to år siden under tilsvarende turnering. 

-Årets kjekke nyvinninger ble: Nattgolf og Nettmat.no open. De med godt nattsyn 
fikk prøvd ut spill over 9 hull med selvlysende baller, og det viste seg snart at Pål 
Augedal var en ener på dette området. Ved tilsvarende nattlig turnering kommende 
sesong, vil komitéen forsøke å få tak i selvlysende baller i enda bedre kvalitet enn i 
år. Nettmat.no ble en sosial og kjekk parturnering, hvor hovedpremiene ble tildelt i 
form av gavekort på matkasser fra Nettmat. Det var også kjekt å få ønske svært 
mange gjestespillere velkommen til denne turneringen. 



 

-Klubbmesterskapet ble spilt over to dager i august.  

-Øvrige lokale turneringer innbefattet: Bohus open, Varden open, Flaggturnering og 
Ogna surprise. 

-Avslutningsvis ble det spilt Adventsgolf-turnering søndagene i desember for de 
mest hardføre golfspillerne i klubben! 

Er du interessert i plasseringer/resultater utover det som er nevnt ovenfor, kan du 
finne dette i golfbox. 

Håvard Hagen og Åse Erevik har varslet om at de ønsker å trekke seg fra deltakelse i 
aktivitets-komitéen kommende sesong. Vi takker dem for gode bidrag! Vi er glade 
for at Jan Rune Karlsen, som også bidro avslutningsvis i 2018, har sagt seg villig til å 
inntre i komitéen. Det er plass til flere i komitéen. Meld gjerne interesse om dette 
kan være aktuelt for deg! 

Håper dere melder dere på flest mulig turneringer i sesongen 2019! 

Alle er velkomne til å delta! 

På vegne av aktivitetskomitéen 

Bjarte Hope 

KLUBBMESTERE 2018 

Herrer: Glenn Undheim,  

Damer: Åse Erevik,  

Herrer junior: Aksel Hope.  

Herre senior: Sigbjørn Undheim. 

  



 

DIVERSE BILDER 2018 

Godt miljø er viktig 

 

 

Brobygging er også viktig 

  



 

ÅRSRAPPORT FRA DAMEKOMITEEN 2018 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:  

ÅSE EREVIK, LOVISE HÅLAND 

Vi startet opp sesongen tirsdag 24 april kl.17:30.  

Vi spilte Scramble hele sommeren, og spilte sammen som lag- 2-3 eller 4 alt etter 
hvor mange som møtte. Dette er spilleformen som er minst «farlig» spesielt for 
nybegynnere og nye kom til litt etter hvert. Kjempegildt! 

Været har vært strålende hele sesongen så det har blitt lite kortspill 😊 (det er noe 

vi sysler med når det er drittvær på tirsdagene). 

Vi er blitt en god gjeng med godt humør som gleder oss over hverandres framgang i 
spillet, og hjelper til så godt vi kan.  

Vi avsluttet i høst 14.november med en koselig samling med god mat og drøs på 
Villa Camilla i Sirevåg. 

Håper flere dukker opp i neste sesong, jo flere jo gillere. 

Nybegynnere og gamle travere, alle er velkommen. 

Hilsen Lovise & Åse  

  



 

ÅRSRAPPORT FRA ONSDAGSGOLFEN 2018 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV: 

 TORSTEIN EGELAND – HÅVARD HAGEN – HANS FUGLESTAD - JAN RUNE KARLSEN. 

Hans tok over ansvaret for onsdagsgolfen i Juni, da Håvard ønsket æ konsentrere 
seg om banekomiteen. 

Jan Rune har blitt med på laget nå i høst. 

 Vi starte opp midt i april og stoppet midt i oktober når mørkt slo til. 

Bra oppmøte ca. 30 stk. i snitt. 

Vi har veksla mellom vanlig Stableford, Texas Scramble og Fourball Stableford. 

Tradisjonen tro har det vært noe å bite i etter golfen, som deltakerne har byttet på å 
bidra med. 

Onsdagsgolfen er for alle, og det er gledelig og se mange nye ansikt i løpet av 
sesongen. 

Vi satser på å starte opp 17.04.2019 og håper dette blir en minst like god sesong.  

Hans Fuglestad 

Gjestespillere på banen er koselig 

  



 

HOLE IN ONE 2018 

 
 

NAVN KLUBB DATO HULL KØLLE 

Rune Simonsen OGK 01.07.2018 9 R 4 

Yvonne Haugland OGK 17.06.2018 2  

Arnt Ivar Fremstad OGK 06.06.2018 2 7J 
 

 

. 
 

  



 

ÅRSRAPPORT FRA GRØNN GLEDE 2018 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV: 

JAN RUNE KARLSEN, REIDUN LERBREKK, RUNE SIMONSEN, KITTY ODDBJØRG HADLAND 

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 støtte fra forbundet og et bidrag fra Hå 
kommune/folkepulsen for å drifte GGG. 

Dette er et tilbud for alle som av en eller annen grunn ikke er i fullt arbeid. Årsaken 
kan være fysiske eller psykiske utfordringer. Aktiviteten foregår derfor på dagtid, og 
vi samles hver tirsdag året rundt. Vi spiller uformell turnering, og har det sosialt og 
kjekt sammen. 

I år har vi styrket komiteen med Reidun, Kitty og Jan Rune. Jan Rune har nå ansvar 
for den ukentlige aktiviteten med golfspill, så vil Kitty, Reidun og Rune jobber for å 
rekruttere nye medlemmer, og etterhvert kanskje kunne tilby aktiviteter også for 
dem som ikke kan gå rett ut på en vanlig golfrunde. 

 

 

 



 

I år fikk vi en flott stor artikkel om en av våre deltakere, Jostein i Jærbladet.  

All ære til Jostein for at han 
stod fram på denne flotte 
måten, og dermed også 
skapte blest om GGG 
aktiviteten vår. Det er 
fantastisk å ha vært vitne til 
Jostein sin utvikling, og nå er 
han faktisk i fullt arbeid og 
bare æresmedlem i GGG! Vi 
opplever også at denne 
aktiviteten betyr mye for 
hele klubbmiljøet vårt. 

Jæren golfklubb har også 
GGG tilbud, derfor har vi 
noen ganger felles samlinger 
med dem, og har i det hele 
tatt et nært og godt 
samarbeid med dem. 

 

 

Årets store begivenhet er den årlige turen til øst-landet hvor vi spiller turnering 
sammen med de andre GGG klubbene i Norge. I år var vi sammen med ca 100 andre 
spillere på Romerike Golfklubb i 3 dager. Vi treffer her kjente og nye ansikter, og vi 
har det sosialt og kjekt sammen. Denne samlingen betyr veldig mye for oss, og er 
samtaleemne gjennom hele sesongen.  I år var vi 6 stk. fra Ogna fordelt på 2 lag.  

Vi har vært mellom 6 -10 hver uke på samlingene i år, og vi håper å bli enda flere og 
bredere sammensatt neste år. 

Rune Simonsen 

  



 

ÅRSRAPPORT FRA HCP-KOMITEEN2018 

KOMITEEN BESTÅR AV:  

RUNE SCHEIE, HARALD UELAND 

Vi har holdt fokus på Folkepulsen i år også. 

Dette har medførte at vi har hatt 5 kurs i år med 54 deltakere som har gjennomført 
veien til golf i 2018. En liten nedgang fra i fjor med, men det som er gledelig tross 
nedgangen er at flere an dem som tar kurset melder seg inn i klubben. 

Spesielt med tanke på at vi har økt antall innmeldinger etter kurset, fra ca. 15% til 
ca. 35% 

I 2018 har medlemmene blitt bedre til å bruke Golf Box men ikke like flittig som 
ønsket, til å registrere seg før og etter en runde. 

NB: Alle som skal ut å spille på banen skal registrere seg i golfbox. (Maser om dette 
hvert år) 

Litt statistikk på banen, antall starttider i Golf Box 

I år er det en liten oppgang 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 
2016 14436 8128 2300 4008 
2017 12657 6749 592 5316 
2018 12894 6290 172 6432 

 

Som vi ser er bruken av Golfbox sånt generelt gått noe opp og ned på de faste tidene, 
men blokkering har gått noe opp. Dette skyldes i hovedsak at vi reserverer banen til 
Golf Grønn Glede, damegolfen og onsdagsgolfen. Noe av svingningene skyldes 
sikkert også dette, samtidig som det dårlige været etter den fine sommeren har sitt 
å si.  

Fra 2019 vil det fortsatt bli presset mer på at alle registrerer seg i golfbox. Er det 
noen som går ut uten å registrere seg, og vi oppdager dette, kan de regne med en 

kraftig reprimande fra oss 😊 (blir nok bare en vennlig påminnelse) ☹. Det som er 

litt dumt når en går ut uten å registrere seg, og andre er innom golfbox for å sjekke 



 

om det er aktivitet på banen, eller for å finne noen å spille med så ser det til tider ut 
som om banen er stengt. Prøv å registrere deg i golfbox på forhånd når du har tenkt 
å ta deg en golfrunde, så kan det være at noen kjente har lyst å henge seg på runden. 
(Det er jo nå så enkelt å bruke app på mobiltlf.) 

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. 

Alle medlemmer fordelt på kjønn og status 

Status Damer  Menn  I alt  

Aktiv 95  227  322  

Ikke forbundsmedlem 126  243  369  

I alt 221  470  691  

Tidligere medlem 102  239  341  

Slettet medlem 24  73  97  

I alt 347  782  1129  

Aktive fordelt på kjønn og handicapgruppe * 

Handicapgruppe Damer  Menn  I alt  

Gruppe 1: Under 4,5 0  2  2  

Gruppe 2: 4,5 - 11,4 0  17  17  

Gruppe 3: 11,5 - 18,4 2  39  41  

Gruppe 4: 18,5 - 26,4 11  50  61  

Gruppe 5: 26,5 - 36,0 34  53  87  

Gruppe 6: 37 - 54 48  66  114  

I alt 95  227  322  

Aktive fordelt på kjønn og aldersgruppe * 

Aldersgruppe Damer  Menn  I alt  

7-12 år 4  3  7  

13-18 år 5  8  13  

19-24 år 0  16  16  

25-39 år 6  40  46  

40-59 år 37  89  126  

60-69 år 27  43  70  

70 år og derover 16  28  44  

I alt 95  227  322  



 

         

Ifølge den automatiske års-revisjon som er tatt 2018 av NGF er det totalt (KOMMER 
31 JANUAR) stk hos oss som er blitt regulert ned eller opp sitt HCP 

Er det noen som føler seg feil regulert i henhold til revisjon, må dette tas opp HCP 
komiteen. 

MVH: Harald Ueland Og Rune Scheie 

 

 

VI TAKKER SPONSORENE VÅRE 

HOVEDSPONSORER 

 

OG ALLE DE ANDRE SPONSORENE VÅRE 

 

Uten våre sponsorer hadde vi ikke klart å bli en så fin klubb med store 
fremtidsplaner og flotte baner.  

Ønsker Leif og Harald lykke til med å holde på sponsorene våre, regner med de får 
til et samarbeid med mange flere i året som kommer, da dette blir en del av 
greenkeeperen sin jobb sammen med Harald.  

I tillegg har vi jo får god støtte fra flere ulike stiftelser som har bidratt til at vi har 
fått til å gjøre en del oppgraderinger på banen.  

Vi kan nevne Gjensidige stiftelsen, Sparebankstiftelsen Time og Hå, Sparebank 1 SR-
Banks, Vigrestad storskole og Bryne videregående og Hå kommune. Det viser seg at 
det er mye å hente hvis man passer på å søke om støtte.  



 

PROSHOP 2018 

ÅRSRAPPORT PROSHOP 2018 

Det ser ut for at det blir litt bedre resultatet i år for proshopen i 2018.  

Vi har også i år hatt en fin bane som gjør at det stadig kommer flere gjestespillere. 

Som tidligere sagt så var salg av klær og ordinære golf sett er lite innbringende 
varegruppe. Så i år satset vi på det som folk kjøper. Hansker, kapser, baller og 
diverse. + kioskvarer. Her må det da nevnes at salget av de litt rimelige, men meget 
gode Srixon Ultisoft ballen har fortsatt solgt over all forventning. Så det har tilført 
en del inntekter til proshop og klubben. Ellers blir det jo også solgt et og annet 
nybegynner sett. 

Sesongen i år har vert litt delt, med forholdsvis grei vår, fin sommersesong, høsten 
ble det noe verre, med en del regn. Dette har innvirket litt på omsetningen i 
butikken og banen i slutten av sesongen. 

Til neste sesong vil vi få en avtale med Calaway, og få inn litt mer forskjellig. Bant 
annet Litt klær. Håper bare at de som savnet noe mer å se på i proshop også 
handler, ikke bare synes at det er kjekt å ha noe mer å se på. Eller må vi vente til det 
er salg før folk handler, slik at vi må selge varene med tap. (Slik det ble forrige gang 
vi testet dette) Så da håper vi at dere vet å bruke deres besøkelses tid, og gjøre noe 
med dette. Slik at vi kan fortsette med et bredere utvalg. 

 

Vi fortsatte med vaktlister i helgene, hvor medlemmene tok vakter i shopen. Dette 
fungerer bare sånt måtelig, og vi sliter litt med å dekke alle helgene. Men det er 
noen få som er positive og tar dette som en god mulighet til å bli bedre kjent med 



 

flere av medlemmene. 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 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. 

PS: Ønsker du å være med å gjøre en dugnad i proshop, så ta 
kontakt med Rune Simonsen 905 04 716, Anne Kristine Lind 
482 42 100 eller undertegnende. 952 93 446. 

Med vennlig hilsen 

Rune Scheie 

 

 

 

REISEKOMITEEN 2018 

TYRKIA TUREN 2018 

I fjor hadde vi vår første fellestur til Belek Golf i Tyrkia, vi var en fin gjeng som hadde mange dager med sol 
og golf. En fin start på våren og det gav mersmak. I år går turen igjen til Tyrkia men et annet hotell og det er 
vel litt pga pris og bekvemmelighet at vi valgte Tyrkia i år også. Vi reiser all inklusive - greenfees, mat og 
drikke er betalt. Dette er et tilbud til alle medlemmer, i år er vi 24 stykker som reiser i mars. Hvem vet hvor 
turen går til neste år.  

Hilsen Rune og Bjørg  

 

  



 

REGNSKAP 2018 OG BUDSJETT 2019 

Regnskap for 2018 og Budsjett for 2019.  

 



 

 

 



 

 



 

VALGKOMITEEN 2018 

VALGKOMITEEN HAR I ÅR BESTÅTT AV: 

ØYSTEIN STORNES (LEDER), BJØRG UELAND, ROY OLAV HØYNES 

Valgkomiteens arbeid for 2018 er gjennomført. Alle komiteens medlemmer har 
vært involvert og inkludert. Arbeidet har vært enkelt, bare positive svar når vi 
snakket med nye potensielle styremedlemmer.  

VI HAR FØLGENDE FORSLAG TIL NYTT STYRE 2019. 

RUNE SIMONSEN     1 ÅR  LEDER   GJENVALG 

HARALD UELAND     2 ÅR   STYREMEDLEM GJENVALG 

ANNE LIND      1 ÅR   STYREMEDLEM 

REIDUN LERBREKK     1ÅR   STYREMEDLEM 

IVAR HESKESTAD     1 ÅR   STYREMEDLEM 

ROY INGE HAUGSTAD    2 ÅR   STYREMEDLEM 

HANS EGIL FUGLESTAD    2 ÅR   STYREMEDLEM 

ASLE TORLAND      1 ÅR   VARA   GJENVALG 

GLENN UNDHEIM     1 ÅR   VARA 

 

RAGNAR SANDVE  -  IKKE GJENVALG 

RUNE SCHEIE  -  IKKE GJENVALG 

MORTEN AANESTAD -  IKKE GJENVALG 

 

På vegne av valgkomiteen 

Øystein Stornes 

  



 

VÅRFEST 

TIL INFORMASJON 

Til våren planlegger vi offisiell åpning av korthulls-banen i sin nye drakt og ny 
krokketbane.   

Dette skal bli en skikkelig familiefest hvor vi inviterer sponsorer, ordfører, 
idrettsrådet og presse. Vi vil lage blest om banen slik at folk får vite om 
gratistilbudet som vi tilbyr.  Krokketbanen skal være et ekstra tilbud og bidra til et 
variert tilbud.   

Det skal grilles, vi skal ha kaker og forhåpentligvis underholdning. 

Håper mange av medlemmene også stiller opp den dagen sammen med familie og 
venner, følg med når vi annonserer. Alle er velkommen. 

Krokket og golf er nært beslektet og mange av våre medlemmer spilte krokket før 
har vi hørt. Dette kan bli spennende.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

INNKOMMNE FORSLAG TIL ÅRSMØTET 2018  

Har dere noe som dere vi ta opp med styret og tatt opp på årsmøtet vil vi ha de 
skriftlig innen 7. februar slik at styret får behandlet det i god tid før årsmøtet. 

 

 

 

 

VEL MØTT 


