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ÅRSMØTE PROGRAM:

❖ KONSTITUERING AV ÅRSMØTE –

❖ VALG AV MØTELEDER

❖ VALG AV REFERENT

❖ GODKJENNING AV INNKALLING

❖ GODKJENNING AV SAKSLISTE

❖ VALG AV TO TIL OG SKRIVE UNDER PROTOKOLLEN

❖ ÅRSMELDINGER

KAFFE OG NOE Å BITE I ☺

❖ KONTINGENT 2020

❖ REGNSKAP 2019

❖ BUDSJETT 2020

❖ INNKOMNE SAKER

❖ VALG

❖ MARKERING AV BRAGDER 



 RUNE SIMONSEN 1 ÅR LEDER PÅ VALG

 HARALD UELAND 2 ÅR STYREMEDLEM GJENVALG

 ANNE LIND 1 ÅR STYREMEDLEM PÅ VALG

 REIDUN LERBREKK 1ÅR STYREMEDLEM PÅ VALG

 IVAR HESKESTAD 1 ÅR STYREMEDLEM PÅ VALG

 ROY INGE HAUGSTAD 2 ÅR STYREMEDLEM GJENVALG

 HANS EGIL FUGLESTAD 2 ÅR STYREMEDLEM GJENVALG

 ASLE TORLAND 1 ÅR VARA PÅ VALG

 GLENN UNDHEIM 1 ÅR VARA PÅ VALG



ÅRETS HOVEDSAKER:

Styret har i løpet av 2019 avholdt 10 styremøter, pluss ett i forbindelse med Årsmøte. 
Varamedlemmer har deltatt på lik linje med styremedlemmer.

Hovedfokus for året 2019 har uten tvil vært saker knyttet til nytt klubbhus, banedrift, sportslig 
utvikling og drift av proshop.

Klubbhus:

Nytt klubbhus er et stort løft for oss, og vi er nå kommet godt i gang med prosessen og 
grovbygget er på plass. Finansiering er også formelt i orden nå.

Det blir en viktig oppgave for det nye styret og ferdigstille dette prosjektet.

Heldigvis er dugnadsånden fantastisk i vår klubb, og veldig mange har meldt seg på 
dugnadslag. Dette er styret veldig takknemlige for. Vi har også avholdt ekstraordinært 
Årsmøte i denne forbindelse.

Banedrift:

Styret har også i år hatt stort fokus på banedrift, og det var en stor begivenhet for oss alle 
med åpningsfest for korthullsbane og krokketbane. Styret hadde en egen komite som stod for 
dette arrangementet, og det ble særdeles vellykket med flott vær og stort oppmøte fra både 
medlemmer og styre og stell med ordfører i spissen. Mye positiv omtale tilbake til klubben. Det 
er kjekt å se hvor mye korthullsbanen blir brukt av både medlemmer og skoler/familier/lag og 
folk generelt. Leif Johansson har hatt full stilling hos oss i 2019. Vi har skrevet ny avtale med 
Leif som greenkeeper for sesongen 2020 fra april til oktober. Vi er veldig glad for å ha Leif 
med oss videre som vår greenkeeper. 

Styret har også satt igang en komite som arbeider med planer for baneutvikling. Dette blir 
viktig arbeid i årene framover. 



Sportslig utvikling:

I 2019 fattet styret en beslutning om å knytte til oss pro Jan Egil Nærland som en prøveordning. 
Dette merker vi har bidratt til at enda flere benytter vårt anlegg, ikke minst drivingrange og 
korthullsbane. Neste sesong vil denne satsning bli enda mer styrket, ved at Gunnar Husveg blir 
knyttet tettere til klubben vår. 

Drift av proshop:

Og da er det naturlig å komme inn på enda en sak som vi har arbeidet mye med i styret i år, 
nemlig proshopen vår. Omsetningen der er betydelig styrket i år, og vi har basert driften på mye 
frivillighet. Nå har styret inngått avtale med Gunnar Husveg for videre drift av proshop. Dette tror 
vi vil gi et stort løft for proshop og også den sportslige satsingen i klubben vår. Gunnar har i 
mange år vært en stor ressurs for oss som pro og ansvarlig for golfkursene våre. Gunnar vil også 
fortsette det gode samarbeidet med Callaway som vi innledet i år.

Jeg vil også nevne at vi i desember 2019 fikk en oppmerksomhet fra Hå kommune for vår 
frivillighet, spesielt med tanke på aktiviteter som Golf Grønn Glede. Vi ønsker fortsatt å satse på 
denne typen aktiviteter og håper i 2020 å få til et tettere samarbeid med Jæren Golf sin GGG 
gruppe.

Avslutningsvis vil jeg konkludere med at 2019 har vært et kjekt år med mye aktivitet i klubben. 
Utviklingen av klubben som et møtested for sosialt samvær og gode opplevelser er blitt styrket. 
Og alle tiltak som er under utvikling, ikke minst arbeidet med nytt klubbhus, vil styrke klubbens 
profil som et godt sted å være for medlemmene og alle besøkende.

Rune Simonsen

Styreleder





 Vi har hatt 3 samla møter i år, men mange små møter hver for oss i løpet av 
året.

 Året i år har vært generelt ett blanda år med vått og tørt vær med de 
utfordringer og gleder det har skapt.

 En hadde en flott start i vår med god vårdugnad. Her ble det gjort klar i 
klubb hus og uteområde, klippet og rensket i bunkere, lagt nye utslags 
plasser på teeer, klippet og stelt rundt trær med duk og singel, lagt ny bro til 
utsalg 5. Takker alle oppmøtte medlemmer og andre for denne jobben. Vi 
såg at dette er en viktig jobb vi gjør så vi ble enige at vi må også ha en høst 
dugnad. En satte opp en dugnad sent på året også med stell av greener og 
trær, men den uka regnet det så mye at den ble kansellert. Vi vil satse på 2 
dugnader videre, en på våren og en på høsten.

 Kort hulls banen og krokket banen ble også åpnet med Ordfører og ledere 
for idrett og ungdom fra kommunen.  

 Leif har hatt sitt 2.år som Greenkeeper også og takket ja til nytt år med endra 
jobb mønster. Håvard har gått over til å ha hoved ansvar for maskin parken 
våres. Roy Inge har tatt over som banekomite leder.

 Vi har hatt møter med Tveidt AS og fått til godt samarbeid med han om 
deler og teknisk hjelp om nødvendig.

Komitéen består av:

• Håvard Hagen (valgt leder)
• Roy Inge Haugstad(ny leder)
• Ragnar Sandve
• Alf Magne Haver
• John Magnar Sirevåg
• Ramus Åsland
• Reidar Sømme
• Øystein Stornes
• Åse Erevik.



 På maskin parken så kom det ny semirøff klipper som har 2 
klippehoder mer enn den gamle. Vi fikk gjennomgang av denne før 
start. Det er en god maskin som har god kapasitet men trenger mer 
snu plass og det er noen plasser vi ikke kommer til nå med den. En 
har derfor kjøpt inn små plen klippere og kant klippere for å komme 
rundt trær og trange plasser.

 Når sesongen var kommet godt i gang så fikk vi en ordning med Åse 
Er vik og Ellen B. Kverme som delte på klipping av Semirøff ut 
sesongen.

 Ellers har vi skiftet ut vanningsdyser på hele banen slik at de skulle 
være enkelt og lettere for å vanne banen ved behov. 

 En har også i år hatt mye god hjelp fra mange klubb medlemmer på 
stell, klipping, ball henting og vedlikehold. Her vil banekomiteen 
takke alle som ville bli med for å gjøre en flott bane enda flottere.

 En vil takke for år 2019 og plutselig er 2020 sesongen klar før vi vet 
ordet av det ☺

 MVH Håvard og Roy Inge.



Bilder fra vår dugnaden



Aktivitet 2019:

-Årets sosiale Påskegolf ble gjennomført i april.  

-Klubbmesterskapet i Matchplay ble vunnet av Frank Torgersen, som fikk utdelt premie under det ordinære 

klubbmesterskapet.

-Årets 50+ turnering var som vanlig fulltegnet med hele 72 startende og smilende spillere. Denne turneringen har fått 

ny sponsor, og heter nå SEBO Eiendom 50+.

-Narvesen junior tour ble spilt 26.mai 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!

-RTR region tour, Ogna trophy ble spilt 9.juni. Takk til alle lokale spillere som støttet opp om turneringen, som etter 

omspill mot Magnus Jepson og Gøran Sømme, ble vunnet av vår egen Glenn Undheim!

-Hønsescramble.ble spilt 18.august. Det var stor interesse for denne turneringsformen (par-scramble), og 

turneringskomitéen vil vurdere muligheten for å gjennomføre to tilsvarende turneringer i løpet av 2020.

-Klubbmesterskapet ble spilt over to dager i august. 

Årets klubbmestere ble:

Herrer: Glenn Undheim, Damer: Anne Lise Kolnes Hope, Herrer junior: Oskar Feed Jakobsen. Herre senior: Glenn Åge 

Olsen.

-Rogaland dametour ble gjennomført 31.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!

-Det ble forsøkt å legge til rette for Nattgolf, men dette ble avlyst p.g.a. lav interesse.

-Høsten 2019 ble det lagt til rette for Medal-turneringer.

Er du interessert i plasseringer/ resultater 

utover det som er nevnt her, kan du finne 

dette i golfbox.

Håper dere melder dere på flest mulig 

turneringer i sesongen 2020!

Alle er velkomne til å delta!

På vegne av turneringskomitéen, 

Bjarte Hope

leder av turneringskomitéen 2019.

Komitéen består av::
• Hans Egil Fuglestad

• Ove Bjarte Viland

• Jan Rune Karlsen

• Synnøve Garborg

• Lovise Håland

• Einar Lerbrekk

• Bjarte Hope





Vi starta opp 17.04 og hadde avslutting 09.10

Rundt 30 deltakere i snitt hver onsdag, som er ganske bra, men 

det er plass til fleire.

Deltakerne har bytta på og ta med noe å bite i etter endt spill.

Vi har veksla på fleire forskjellige spilleformer, av og til etter ønske 

fra deltakerne.

Fleire nye deltagere dette året og, kjempe bra.

Vi satser på og start opp at midt i april, mer info om når kommer.

Hans Egil Fuglestad

Komitéen består av::
• Hans Egil Fuglestad

• Jan Rune Karlsen



Vi startet opp igjen i 26.april 2019 og samling da hver tirsdag kl.17:00

Vi spilte ulike typer turnering, alt etter ønske og forslag.

Etter endt spill avsluttet vi alltid med premiering og kaffe.

Vi ønsker flere medlemmer til gruppen, målet er at det skal være for alle 
uansett HC.

Vi avluttet sesongen i oktober på Vigrestad Idrettsklubb i simulatoren.

Vi  bestilte Pizza fra Pizzabakeren på Vigrestad og hadde en trivelig spill 
og mat innomhus.

Vi gleder oss til våren og ny sesong, mer info om når kommer.

PS. Har kjøpt ny damebenk til hull 3 for overskuddet av startkontingenten, 
den blir satt ut til våren. 

Lovise



Jan Rune Karlsen har hatt ansvar for de ukentlige samlingene våre.

2019 har vært et utfordrende år for GGG. Vi har lagt ned mye arbeid i 
rekruttering, men opplever at vi for tiden er for få deltakere i gruppen. 

Vi er derfor i dialog med Jæren Golf sin GGG gruppe, med tanke på et 
enda tettere samarbeid med dem.

Vi hadde også i år en veldig kjekk felles tur sammen med de andre 
gruppene i Norge. Arrangementet var lagt til Bjaavann Golfklubb, og der 
hadde vi noen flotte dager med bra vær og kjekt sosialt samvær. Vi var 9 
spillere fra Ogna.

Vi tror 2020 blir et kjekt og spennende år for gruppa vår med nytt opplegg 
som vi altså fortsatt jobber med.

Rune Simonsen

Komitéen består av::
• Reidun Lerbrekk
• Kitty Hadland
• Rune Simonsen
• Jan Rune Karlsen



Alle medlemmer fordelt på kjønn og status

Status Damer Menn I alt

Aktiv 85 234 319

Ikke forbundsmedlem 121 258 379

I alt 206 492 698

Tidligere medlem 123 269 392

Slettet medlem 24 73 97

I alt 353 834 1187

MEDLEMSSTATISTIKK OGNA GOLFKLUBB

Aktive fordelt på kjønn og handicapgruppe *

Handicapgruppe Damer Menn I alt

Gruppe 1: Under 4,5 0 1 1

Gruppe 2: 4,5 - 11,4 0 16 16

Gruppe 3: 11,5 - 18,4 3 37 40

Gruppe 4: 18,5 - 26,4 10 49 59

Gruppe 5: 26,5 - 36,0 32 65 97

Gruppe 6: 37 - 54 40 0 40

Gruppe 5: 26,5 - 36,0 0 1 1

Gruppe 6: 37 - 54 0 65 65

I alt 85 234 319

Aktive fordelt på kjønn og aldersgruppe *

Aldersgruppe Damer Menn I alt

7-12 år 2 3 5

13-18 år 6 13 19

19-24 år 2 21 23

25-39 år 5 49 54

40-59 år 31 74 105

60-69 år 22 46 68

70 år og over 17 28 45

I alt 85 234 319



STATISTIKK REGISTRERINGER I GOLFBOX.

År I Alt
Bestilte 

starttider

Turneringe

r
Blokkering

2010 3010 770 1564 676

2011 5966 3270 1836 860

2012 4815 4202 436 177

2013 7366 4362 2172 832

2014 9824 5848 0 3976

2015 10908 6600 1828 2480

2016 14436 8128 2300 4008

2017 12657 6749 592 5316

2018 12894 6290 172 6432

2019 13866 7194 0 6672

Medl.nr. Fornavn Etternavn Medlemsstatus

Bestilte 

starttider

189-2090 Thore K Trøite Klubbmedlem 176

189-1700 Ingvar Sør-Reime Klubbmedlem 168

189-2052 Jan Rune Karlsen Klubbmedlem 120

189-1031 Reidar Sømme Klubbmedlem 110

189-1836 Rolf jr Skrettingland Klubbmedlem 107

189-2174 Håvard Hagen Klubbmedlem 104

189-2392 Frode Ueland Klubbmedlem 95

189-1120 Alf Magne Haver Klubbmedlem 90

189-1583 Rasmus Åsland Klubbmedlem 86

189-1 Anne Kristin Lind Klubbmedlem 86



Litt info om det nye HCP systemet som kommer.

Golfen har i mange år hatt globale golfregler, utstyrsregler og regler for amatørstatus, men hele 

seks ulike handicapsystemer og hvordan handicap utregnes. Disse fungerer bare der de gjelder 

og kan i liten grad konverteres fra det ene systemet til det andre. Fra 2020 forenes disse til ett 

globalt handicapsystem og oppstart i Norge er 1. mars 2020.

Noen av de viktigste høydepunktene i WHS:
Ditt handicap blir gjennomsnittet av det handicapet du spilte til i de åtte beste av de siste 20 

rundene

Handicapkategorier forsvinner
Alle (uavhengig av handicap) kan spille handicaptellende selskapsrunder eller handicaptellende 

turneringsrunder over 9 eller 18 hull

Runder over 10 eller flere hull kan også være handicaptellende i noen situasjoner

Høyeste handicap er 54,0

Ikke lenger noen begrensning på å kunne justere handicap fra under til over 36,0

Du registrerer enten din score hull for hull eller en justert bruttoscore totalt for runden

Du behøver ikke registrere eller meddele før start at du skal spille en handicaptellende runde.

Noen av fordelene med WHS:
Riktigere. Et gjennomsnitt system reagerer raskere på endringer og gjenspeiler din spillestyrke 

bedre enn det tidligere handicapsystemet, som i stor grad baserte seg på din beste prestasjon.

Kortere runder. Alle golfere kan registrere runder på 9 eller flere hull. Det gjør det mulig å kunne 

registrere flere handicaptellende runder hvis du ikke kan eller har mulighet til å spille 18 hull.



Globalt. Ditt handicap kan sammenlignes med spillere fra hele verden. Når du spiller utenlands kan du spille 

mot andre spillere på like vilkår, uansett land.

Hvordan beregnes handicap?
Ditt handicap blir gjennomsnittet av de åtte beste av de siste 20 registrerte handicaptellende rundene. Det 

eneste du som spiller behøver å tenke på er å spille runden og registrere resultatet i GolfBox snarest mulig 

etterpå, og aller helst i løpet av den samme dagen du spilte runden. Da beregner GolfBox nytt handicap i 

løpet av påfølgende natt og neste morgen kan du se om ditt handicap er blitt endret etter den siste runden.

Hva beregnes gjennomsnittet på?
Gjennomsnittet beregnes på et nytt begrep som kalles «Handicap spilt til» (Score Differential). Det er det 

handicapet du faktisk spilte til på runden. Du behøver ikke å regne ut dette for det gjør GolfBox automatisk 

etter at du har registrert din score, antall slag, hull for hull, alternativt en justert bruttoscore totalt for runden i 

GolfBox.

Hvis du f.eks. har handicap 21,6, men spilte til handicap 19,1 i den runden, er det verdien 19,1 som blir 

lagret som én av de siste 20 scorene.

Forsvinner Stableford?
Nei, Stableford som konkurranseform lever i beste velgående, men Stableford-poengene brukes ikke lenger til 

handicapformål eller til å regulere handicap. Du kan fortsatt spille så mye Stableford du vil, men husk å notere 

hvor mange slag du bruker på hvert hull slik at du kan registrere hullscore (antall slag) når du skal registrere 

runden i GolfBox etterpå.







2019 ble et år preget med mange endringer i vår proshop.

Omsetningen var bra og vårt nye samarbeid med Callaway fungerte utmerket, med blant annet en 

kjekk demodag i mars.

2019 ble foreløpig siste året hvor vi driver proshopen selv. Vi er veldig glade for at Gunnar 

Husvegg nå overtar drift av proshop i våre nye lokaler.

Tusen takk til alle som har bidratt til å holde butikken åpen gjennom sesongen. 

Miljøet rundt proshopen er veldig viktig for klubben, og dette tror vi blir enda mer styrket i 2020

Hilsen Rune Simonsen



Styret foreslår at kontingenten forblir uendret

Bilder fra åpningsfesten i sommer. 
Godt oppmøte av både medlemmer og gjester. Ordføreren Jonas Skrettingland klippet snora og var med og innviet banen 

sammen med to representanter fra Idrettsrådet Bjørg Sandve og Knut Olai Slettebø. Her vant Knut Olai Slettebø sammen med 

Åse Erevik fra Ogna. Krokketbanen ble innviet med første slag av ordføreren og av to spillere (veteraner) fra Varhaug mot to 

spillere fra Brusand og ei sprek dame fra Sirevåg. Her gikk Varhaug av med seieren.



Vi hadde også i 2019 en veldig vellykket golftur til Belek i Tyrkia. 24 deltakere kunne 

glede seg over strålende sol i mars måned. Denne gang var vi på hotell Titanic. 

Nydelig mat og kjekt golfanlegg! Vi hadde også utflukter til Side, og til «Land of

legends». Noen av oss fikk også prøve seg på nattgolf på Carya og Links golf på Lykia.

Det er for tiden veldig fullt på golfanleggene i Tyrkia, så i mars 2020 går turen til 

Spania.

Veldig kjekt at vi nå har fått til faste vårturer i klubben vår!

Hilsen Rune Simonsen 



Se eget 

dokument




