
 

 

Å R S M E L D I N G  2 0 1 7  

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

OGNA FORSAMLINGSHUS 

 TORSDAG 15. FEBRUAR 2018 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 2018 
9. REGNSKAP 2017 
10. BUDSJETT 2018 
11. INNKOMNE SAKER 
12. VALG 

 

 

 

 

  



 

STYRETS SAMMENSETNING 2017 

 

LEDER   RUNE SIMONSEN   PÅ VALG  

NESTLEDER  HARALD UELAND   1 ÅR IGJEN  

STYREMEDLEM    REIDUN LERBREKK   PÅ VALG     

STYREMEDLEM  IVAR HESKESTAD   PÅ VALG       

STYREMEDLEM  ANNE KRISTIN LINDH  PÅ VALG 

STYREMEDLEM  RUNE SCHEIE    1ÅR IGJEN 

STYREMEDLEM RAGNAR SANDVE   1ÅR IGJEN 

VARAMEDLEM  MORTEN AANESTAD  PÅ VALG   

VARAMEDLEM  ASLE TORLAND   PÅ VALG 

 
 

Formann og Varamenn velges for 1 år om gangen, de andre er for to år. 

Styret konstituerer selv hvem som skal ha de ulike rollene med unntak av formann som velges på årsmøte. 

Man bør prioritere å ha like mange kvinner som menn med i styret. 

 

VALGKOMITEEN 2017 BESTÅR AV 

 

LEDER   ØYSTEIN STORNES  

MEDLEM  BJØRG UELAND   

MEDLEM  ROY HØYNES 

REVISORENE 2017 

 

JAN OVE GRUDE 

 

 

  



 

STYRETS ÅRSBERETNING 2017 

ÅRETS HOVEDSAKER 

Styret har i løpet av 2017 avholdt 10 styremøter pluss ett i forbindelse med årsmøte, hvor varamedlemmer 
har deltatt på lik linje med styremedlemmene.  

 
Styret har i 2017 prioritert langsiktig utviklingsarbeid parallelt med normale driftsoppgaver for å gjøre 
bane og rammen rundt golfaktivitetene til klubbens medlemmer og besøkende best mulig. 

Av driftsmessige saker som vi har fokusert på i år, kan vi nevne ferdigstillelse av trallerommet, 
forbedre driving rangen med lys, bås-skille og siktemål for trening av nærspill, samt å utvide 
maskinparken med en ny greenklipper. Investering i nytt materiell som greenklipper er et tyngre 
økonomisk løft for klubben for å ivareta klubbens behov på kort og lengre sikt. Maskinparken og 
dens driftsgjennomføring vil alltid være avgjørende for å opprettholde en god kvalitet på bane 
samt å opprettholde en tilfredsstillende standard, både teknisk og økonomisk. Banekomiteen har 
igangsatt tiltak for å bedre drift av maskinparken gjennom å etablere et driftsmiljø som kan 
ivareta ansvaret på en god måte året rundt. Pågående arbeid, med alle dugnadstimer som utføres i 
maskinhallen for å opprettholde og i enkelte tilfeller oppgradere maskinstatus, vil gi klubben et 
godt utgangspunkt for god og sikker drift i 2018 og årene som kommer. Videre er det vår 
målsetting om at dette også kan styrke et sosialt miljø innenfor bane- og maskindrift hvor vi kan 
inkludere frivillige i større grad i banearbeid i tillegg til den faste greenkeeperløsningen vi velger.  

Vi har hatt fokus på å styrke enda mer vår sosiale og inkluderende profil. Tiltak har vært å gjøre 
det enda rimeligere for nye kursdeltakere å bli medlemmer hos oss, gratis bruk av vår 
korthullsbane og ikke minst at vi nå har tilrettelagt for trening i mørketiden på drivingrangen. 
Klubben har fortsatt linjen med å skape en inkluderende klubb med invitasjoner til alle grupper i 
vår kommune, som skoler, innvandrere, institusjoner, styrking av vårt Golf Grønn Glede tilbud. Vi 
har hatt en ivrig komite som har søkt om støtte til å iverksette forskjellige tiltak for å styrke vår 
profil, og for å gjøre hele anlegget vårt stadig mer attraktivt for alle. 

Dette har resultert i at vi har fått oppgradert rangen vår, kunnet bestille inn barnesett for utlån, 
innkjøp av benker og gapahuk, som kommer snart, og nå senest tilskudd til å oppgradere 
treningsområde/korthullsbane.  

Vi har i år benyttet oss av tjenester fra både Vigrestad storskole og Bryne videregående til arbeid 
hos oss. Vi får god hjelp og støtte fra Hå kommune, banker og stiftelser, og ønsker å gi noe tilbake i 
form av samarbeid med for eksempel skoler. 

 

Utviklingsarbeid av langsiktig karakter har vi først og fremst arbeidet med planlegging av å bygge 
ut banen vår til en 9 pluss 9 hulls bane, med forskjellige utslag. Her har vi nå ved hjelp fra 
banearkitekt og frivillige i klubben kommet langt på vei i planleggingen. Tre-aksjonen har jo 
pågått gjennom hele året og den er et ledd i et langsiktig utviklingsarbeid sammen med 
baneutviklingen. Et annet større løft i et fremtidsperspektiv er å prosjektere et nyere klubbhus 
som kan fungere som et meget godt samlingssted for klubbens medlemmer, uansett vær, årstid og 
om vi velger å spille eller ikke. Et eventuelt nytt klubbhus er et prosjekt som krever gode krefter 



 

og evne til finansiering gjennom ulike løsninger og som selvfølgelig vil være et prosjekt som tar 
litt tid å løfte frem. Men vi har startet en prosess.  

Hjemmesiden vår blir stadig fornyet, og vi har i det hele tatt hatt et fokus på å være levende og 
aktuelle i media inklusiv facebook. Et eksempel er at vi hver måned informerer om hva vi tar opp 
på våre styremøter. 

Styret setter veldig pris på den iver og glød som vi opplever i klubben vår nå. Det er så mange som 
bidrar på en flott måte. Det har gjort det inspirerende for oss i vårt arbeid. 

Rune Simonsen 

 

KONTINGENT 2018 

 Styret foreslår at kontingenten står uendret i 2018 

 

 

  



 

REGNSKAP 2017 OG BUDSJETT 2018 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

  

RAPPORT FRA BANEKOMITEEN 2017 

KOMITÉEN HAR I 2017 BESTÅTT AV FØLGENDE PERSONER:  

RAGNAR SANDVE (LEDER), JOHN MAGNAR SIREVÅG, ALF MAGNE HAVER, RASMUS ÅSLAND, 
REIDAR SØMME OG HÅVARD  

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Banekomiteen har hatt 4 formelle møter og en rekke uformelle møter gjennom året. Det har blitt 
gjennomført en vår dugnad med veldig godt oppmøte og fantastisk matservering av Ivar. 

Ved årets dugnad var vi så heldig å ha med Rasmus med sin gravemaskin som tok oppgaven med å renske 
opp i kanalen mellom hull 4 og myra. Her dukket det opp tusenvis av baller som har gitt en fin ekstra 
inntekt i Proshoppen gjennom sesongen. En del baller er nok blitt slått tilbake i kanalen og gjennom 
sesongen. 

Gjennom Øystein Stornes sitt engasjement har det også blitt plantet en lang rekke tre tidlig i 2017 
sesongen. Dette er et arbeide som vi ser for oss vil fortsette i årene som kommer. 

Det har kommet inn en rekke 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. 

Det har blitt foretatt spyling av grøfter på noen områder, men dette er tydelig ikke godt nok med en slik våt 
sommer som vi har hatt i 2017. Dette er et arbeide som vi vil prioritere i året som kommer. 

Korthulls banen har fått tildelt midler for en real oppgradering. Dette arbeidet ledes av Øystein og Alf 
Magne og vi håper at vi også kan dra fordeler av dette arbeidet når det gjelder dreningsforholdene på hull 7 
og 8.  

I 2017 sesongen har vi gått til anskaffelse av ny Green klipper og kvittet oss med en gammel. Gjennom 
denne transaksjonen fikk vi også med oss utstyrsleverandøren på sponsorsiden med et betydelig beløp. 
Når det gjelder maskin parken så har Rasmus tatt ansvar for denne og gjort en fantastisk jobb nå gjennom 
høsten og vinteren slik at vi til våren har en maskinpark som er i topp stand og alle maskiner kan brukes. 
Dette gir oss en stor fleksibilitet mht. at vi går mot en ny sesong med nye måter å jobbe på med bare 1 fast 
ansatt. Noe klipping vil også bli foretatt på dugnad av kompetente medlemmer. 

Maskinhuset har også fått en real opprenskning gjennom høsten og vinteren. Her har John Magnar fått 
ordnet med løpekatt og heisekran slik at vi får utnyttet loftet på verkstedet langt bedre. Rasmus og John 



 

Magnar har også bidratt godt med å få system på tingene og det er blitt kjørt bort flere tilhenger lass med 
skrot. 

Vi har også jobbet med Svein Olsnes som er banearkitekt for å forberede oss på en utvidelse med nye 
utslag på alle hull slik at vi fortsatt kvalifiserer for tippemiddel penger for hovedbanen. 

Det er besluttet at vi forsøker en ny driftsmodell for Greenkeeping i 2018 sesongen. Her vil det bli ansatt en 
ny mann som vi håper å få på plass med lokal forankring. Vi ønsker 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 2018 sesong i endringens tegn  

Mvh. Ragnar 

BILDER FRA DUGNAD 2017 

          

Det er blitt ryddet og maskinene er satt i stand. 

   

Treplanting på banen har stått i fokus å vi begynner å se gode resultater.  



 

  

Lys på Drivingrangen ble virkelig flott. 

    

Fott Dugnadsgjeng i Ogna Golfklubb   



 

ÅRSRAPPORT FRA AKTIVITETSKOMITEEN 2017 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:  

SIGBJØRN UNDHEIM, LOVISE HÅLAND, ÅSE EREVIK, BJARTE HOPE, HANS EGIL FUGLESTAD, OVE 
HELGE PETTERSEN 

Komiteen har hatt 4 møter i løpet av sesongen, og i tillegg har det vært 3 møter i forhold til NM søknad, for 
Senior NM, i lag med Egersund golfklubb.  

2017 har vært et aktivt år for våre spillere, og det har vært en rekke gode resultat og plasseringer.  

Vi startet sesongen med Påskegolf, over 4 dager, og totalt stilte det 57 spillere. Det blei og satt i gang 
klubbmesterskap i Matchplay, og det var hele 23 spillere som var påmeldt. Det viste seg å være en veldig 
kjekk spillform, og den ene «kanonen» etter den andre falt av, og til slutt var det Aksel Hope som sto att 
som vinner, etter at motspiller, Alf Magne Haver ikke kunne stille, gratulere kjempemasse til Aksel!!!  

Det har blitt arrangert 8 turneringer hos oss i 2017.  

Rogaland Dametour hadde bra deltakelse, og best av vår blei Lovise Håland, som fikk en fin  

2. plass i B klassen. Lovise vant til slutt B klassen sammenlagt, Gratulere Lovise.  

Vi arrangerte også i år Regiontour, Ogna Trophy, og vinner blei Stavangerspilleren, Jens H.M.  

Bendiksen, som gikk på par 140 slag, Vegard Ovastrøm gikk i lederballen på søndagen, etter 69 slag på dag 
1, det endte med en kjempefin 3. plass, med 142 slag, Glenn Undheim kom slaget bak.  

Glenn Undheim vant RTR Jæren Open med 144 slag, dette var han 4. seier i denne turneringen. Vegard fikk 
en fin 5. plass.  

Ellers så fikk Glenn 4. plass i Sirdal, 6. plass på Solastranden og Sandnes (KM) samt 24. plass i NC på 
Solastranden.  

Kiwi Rogaland 50+ blei ingen stor suksess for Ogna i 2017, da det var svært vanskelig å få med seg spillere 
på disse turneringene, vi kom på en flatterende 4. plass i lagkampen. Eneste lyspunkt var vel sigeren til 
Sigbjørn Undheim på Sandnes. Signe hadde ett par fine plasseringer i dameklassen.  

Aktivitets komiteen 2017 

 

  



 

BILDER FRA KLUBBMESTERSKAPET  

   

    

   

    



 

KLUBBMESTERE 2017 

HERRE     – GLEN UNDHEIM 

DAMER     – ÅSE EREVIK 

JUNIOR     – AKSEL HOPE 

DAMER SENIOR   – ÅSE EREVIK 

HERRE SENIOR    – SIGBJØRN UNDHEIM 

DAMER SUPER SENIOR  – RANDI RØILAND 

HERRE SUPER SENIOR  – RASMUS ÅSLAND 

 

GRATULERE SÅ MYE TIL ALLE SAMMEN 

  



 

ÅRSRAPPORT FRA JUNIORKOMITEEN 2017 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:  

MAGNE ROXMANN – ANDREAS TUNHEIM – VEGARD OVASTRØM  -CATO HAVER 

Vi startet opp med golftreningene første helga i april. 

Det var svært lite folk den første måneden, men det kom godt med folk etterhvert. 

Vi hadde og en del skoleklasser i mai og juni og noen klasser i august. 

På høstsemesteret var det fullt opp med folk på fredagene, blant de var det også mange voksne spillere. 

 

Andreas, Magne og Cato 

Juniorgruppa. 

ÅRSRAPPORT FRA ONSDAGSGOLFEN 2017 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:  

TORSTEIN EGELAND – HÅVARD HAGEN – HANS FUGLESTAD 

 
Onsdagsgolfen er underlagt aktivitetskomiteen og er klubbens faste samling hver onsdag kl17.00 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.  

Vi startet opp 19. april og sluttet av for sesongen 18. oktober. Det har vært godt fremmøte hver gang, ofte 
mellom 30 og 45 spillere. 

Vi har prøvd å variere spilleformen etter ønske fra spillerne og Torstein har stått for forskjellige 
konkurranser med flaxlodd som gevinst. 

Vi har tatt 50,- for å bli med på onsdagsgolfen hvor overskuddet har gått til å kjøpe trær og busker som er 
plantet rundt på banen. Vi fikk et overskudd på ca. 19 000,-  

Vi håper dette gode fellesskapet skal utvikle seg videre til nye høyder neste år og vi håper ¨starter opp igjen 
onsdag 18.april. 

 

            

 



 

HENDELSER I 2017 

   

Motatt støtte fra ulike stiftelser 

   

    

Mens vi ventet på Sommertoget 



 

ÅRSRAPPORT FRA GOLF GRØNN GLEDE 2017 

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 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 9 eller 18 hull uformell turnering, og har det sosialt og kjekt sammen. 

Et par ganger i sesongen har vi felles turnering sammen med Jæren golf sin GGG gjeng, og årets 
høydepunkt er 2 dagers landssamling på østlandet i slutten av august. I 2017 var arrangementet 
lagt til Asker Golfklubb. Vi var 6 stk. som deltok fra Ogna, og vi la inn en ekstra golfrunde på 
Bjaavann når vi dro østover.  

På denne samlingen blir vi kjent med folk fra hele landet, og det er kjekt å se igjen ansikter fra 
tidligere år. Vennskap knyttes og turen betyr mye for oss.   

Vi har vært mellom 5 og 10 personer fast på tirsdagssamlingene i år. Neste år håper vi på å bli 
enda flere, golf er en fantastisk form for terapi for oss alle. 

Rune Simonsen 

Bilder fra landssamlingen. 

 

   
 

 

 



 

 

 

DAMEGOLFEN 

 VI VAR NOEN OGNADAMER SOM SAVNET DAMEGOLFEN SÅ VI PRØVDE OSS ATT 

Startet opp våren 2017 på tirsdager kl. 17.30 

Tidspunktet passet og bra for de som hadde lang arbeidsveg. 

Tanken var å få til litt sosialt også i damegruppa. Vi vart en goe gjeng som trefftest og spillte bare 

scramble. Som skulle være lavterskeltilbud for alle, også nye, uansett hcp. ( var lite avlysning, 
tross ufyseleg vær ) vart det for ekstremt drakk me kaffi og spillte kort. 

Det var både skjemt og alvor i spillet. Og rundene blev avsluttet som seg hør og bør med 
premieutdeling og kaffi m.m. 

 Vi håper å kunne få med oss enda flere i 2018 

 Lovise & Åse 

  



 

ÅRSRAPPORT FRA HCP-KOMITEEN2017 

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 medførte at vi har hat kursdeltakere, 86 personer som har gjennomført veien til golf i 2017. 

Økning fra i fjor med 2 stk, veldig bra at vi klarer å holde trykket oppe på dette. 

Spesielt med tanke på at vi har økt antall innmeldinger etter kurset, fra ca. 10% til ca. 15%. 

I 2017 har medlemmene ikke fortsatt å bruke Golf Box like 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 

I år er det en nedgang i bruken av Golf Box, og vi kan fortsatt forbedre oss i vår egen klubb. 

 

Som vi ser er bruken av Golfbox sånt generelt gått noe 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 nedgangen skyldes sikkert også dette, Samtidig som det dårlig været har sitt å si.  

Fra 2018 vil det 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. 

I følge den automatiske årsrevisjon som er tatt 2017 av NGF er det totalt KOMMER 31 
JANUAR stk hos oss som er blitt regulert ned eller opp sit HCP  

Er det noen som føler seg feil regulert i henhold til revision, må dette tas opp meg HCP komite.  

MVH: 

Harald Ueland Og Rune Scheie 

 

 

 

  



 

ÅRSRAPPORT FOR PROSHOP 2017 

Det ser ut for at det ikke blir det samme resultatet år for proshopen i 2017. Som 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 tidligere sagt så var salg av klær og ordinære golf sett et lite innbringende varegruppe. Så nå satser vi på 

det som folk kjøper. Hansker, capser, baller og diverse. + Kioskvarer. Her må det da nevnes at salget av de litt 

rimelige, men meget gode Srixon Ultisoft ballen har solg 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, dårlig midtsesong og siden ble det bare verre og verre, 

med en god del overvann på banen i slutten av sesongen. Dette har innvirket veldig på omsetningen i shoppen, 

og banen. 

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

Dette fungerer bedre og bedre, men vi sliter litt med å dekke alle helgene. 

Men flere og flere er positive og tar dette som en god mulighet til å bli bedre kjent med flere av medlemmene.  

 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. 

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. 

MVH: 

Rune Scheie 

 
«han sleipe i Proen» 

 



 

 

INNKOMNE SAKER TIL ÅRSMØTET 2018  

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. 

 

 

V E L  M Ø T T  

 

 

 

 

Vinterstemning på banen 


