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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 ☺

❖ INNKOMNE SAKER

❖ KONTINGENT 2021

❖ REGNSKAP 2020

❖ BUDSJETT 2021

❖ VALG

❖ MARKERING AV BRAGDER 



 SYNNØVE GARBORG 1 ÅR LEDER PÅ VALG

 HARALD UELAND 1 ÅR STYREMEDLEM IKKE PÅ VALG

 INGVAR SØR-REIME 1 ÅR STYREMEDLEM PÅ VALG

 REIDUN LERBREKK 1ÅR STYREMEDLEM IKKE PÅ VALG

 IVAR HESKESTAD 1 ÅR STYREMEDLEM PÅ VALG

 ROY INGE HAUGSTAD 1 ÅR STYREMEDLEM IKKE PÅ VALG

 HANS EGIL FUGLESTAD 1 ÅR STYREMEDLEM IKKE PÅ VALG

 GLENN UNDHEIM 1 ÅR VARA PÅ VALG



 Styret har i løpet av 2020/21 avholdt 11 styremøter.

 Varamedlemmer har deltatt på lik linje med styremedlemmer.

 Et styremedlem trakk seg, Anne Lind. Varamedlem Ingvar Sør-Reime gikk da inn som 

styremedlem.

 Hovedfokus i 2020 har vært bygging av nytt klubbhus, banedrift og håndtering av 

koronasituasjonen.

 Styret har utarbeidet en 5-årsstrategi for klubben for å sette opp en retning som skal gi oss en 

bane med gode spilleforhold.  Denne strategien danner grunnlag for budsjett 2021. Klubben 

lyste også ut stilling som Greenkeeper.  Det kom inn mer enn 30 søknader. Stillingen ble tilbudt 

til Kim Ueland fra Orre som startet i jobben 1. februar. Videre har vi knyttet til oss et videre 

samarbeid med Atle Revheim Hansen, Golf Course Manger Bærheim Golfpark. Hans primære 

oppgave er å gi opplæring til Greenkeeper og bistå med råd innenfor banedrift.

 I det sesongen skulle starte, ble landet stengt ned og etter hvert ble golfanlegg også stengt. 

Norges Golf Forbund og Norges Idrettsforbund jobbet hardt for å etablere egne 

smittevernregler for golfanlegg, og når disse var på plass kunne en åpne banene for spill. 

Klubben har ikke fått noen tilbakemelding på at smitte har oppstått hos oss.



 Klubben har opplevd en medlemsvekst også tilbudet om 3-klubbmedlemskap har vært 
populært. En av grunnene til dette er nok at fotball og håndball trening/kamper ikke 
har vært tillatt pga korona-pandemien, samt at tilgangen til golfanlegg har vært et godt 
tilbud når alt annet har vært stengt. Også at klubben arrangere gratis golfkurs og fritt 
spill ut året bidrar til medlemsvekst. 

 Vi har hatt stor deltagelse på våre kurs, 78 deltagere. Hå Kommune Folkepulsen har 
støttet oss til dette og til Golf Grønn Glede, som har hatt ca. 12 deltagere i sesongen. 
Støtten fra Hå Kommune Idrettsrådet denne sesongen ble kr 96.000

 Klubben har opplevd en medlemsvekst, også tilbudet om 3-klubbmedlemskap har vært 
populært. En av grunnene til dette er nok at fotball og håndball trening/kamper ikke 
har vært tillatt pga korona-pandemien, samt at tilgangen til golfanlegg har vært et godt 
tilbud når alt annet har vært stengt. At klubben arrangere gratis golfkurs og fritt spill ut 
året bidrar til medlemsvekst. 

 Vi har hatt stor deltagelse på våre kurs, 78 deltagere. Hå Kommune Folkepulsen har 
støttet oss til dette og til Golf Grønn Glede, som har hatt ca. 12 deltagere i sesongen. 
Støtten fra Hå Kommune Idrettsrådet denne sesongen ble kr 96.000



Klubbhus:

 Klubbhuskomiteen består av Harald Ueland, Alf Magne Haver, Synnøve Garborg, Roy Inge Haugstad og 

Ivar Heskestad.

 Klubbhuset finansieres ved byggelån som tilbakebetales når offentlige midler frigis. I desember mottok 

klubben første innbetaling av Tippemidler kr 1.148.000

 Nytt klubbhus har krevd stor innsats fra medlemmene, og en lyktes med å få byggetrinn 1 i drift like 

etter påske, når smittevernreglene tillot spill på banen.

 Fra juni til september ble byggeaktiviteten redusert, men når høsten kom ble arbeidet med byggetrinn 2 

gjenopptatt. En har også hatt fokus på å ferdigstille uteområdet med gress og gangveier.

 Medlemmene våre har bidratt med dugnad på riving, snekring, vasking, maling igjennom hele 

byggeperioden.  Medlemmene har stilt opp etter hvert som byggekomiteen har meldt behov.  Flere 

nøkkelpersoner  har bidratt med et stort engasjement og stå på vilje slik at klubbhuset blir ferdig i vinter.

 Byggetrinn 1 Dugnadstimer 1511 timer

 Byggetrinn 2 Nybygget dugnad så langt 433 timer



 Milepeler i byggeprosessen:

 Oppstart i oktober 2019 med forberedelser for graving til vann og avløp,

 09.11.2019  rivning av det gamle klubbhuset.

 Grunnmur og montering av brakker i Desember 2019

 Innvendig snekring på dugnad i januar 2020

 Riving klargjøring byggetrinn2 Februar 2020

 Utgraving, forskaling og støyping byggetrinn 2 Mars 2020

 Tar i bruk byggetrinn 1 Mars 2020



 Ferdigstillelse av uteområde April 2020

 Reisverk byggetrinn2 ferdig Mai 2020

 Uteområde, glassrekkverk og såing av gressplen Juni 2020

 Isolering av byggetrinn 2 Oktober 2020

 Snekring plating av vegger byggetrinn 2 November 2020

 Spiling av tak byggetrinn2 November Desember 2020

 Legge gulv januar 2021



Banedrift: 

Styret har også i år hatt stort fokus på banedrift. Vi så at greenene vår fikk et angrep av sopp og 

forskjellige prosesser ble igangsatt for å eliminere soppen. Gressveksten var god og en valgte å 

innhente enda mer klippe hjelp. I tillegg til Leif, har Ellen, Mads og Stian vært ansatt i sesongen. 

Planen er at dette personellet også vil bli tilbudt timekontrakter for klipping i sesongen 2021, sett i fht 

behov.  Styret har også sett på hvilke forbedringer en på lengre sikt kan iverksette og har jobbet med 

mange saker som mulig automatisering av vanningsanlegg, robotklipping av semi-rough, konsulent 

hjelp fra Sirdal Fjellgolf og Egersund Golf, og fra september konsulenthjelp fra Atle Revheim Hansen 

fra Bærheim Golfpark. 

Sportslig

Med Gunnar Husveg på plass kunne klubbe tilby trening til medlemmene.

Noen har benyttet tilbudet, men sportslig satsning har vært preget av corona-situasjonen. Styret 

håper den sportslige satsningen skal bli enklere i 2021.

Vi har hatt 10 deltakere i Rogaland i Regiontour, der Glenn Undheim endte på en flott 2.plass



Proshop drift

Klubben inngikk på høsten i 2019 kontakt med Gunnar Husveg for drift av proshop.

Gunnar Husveg har sammen med sin datter Christine drevet proshopen på Ogna golfklubb 

i 2020. 

Her følger en oppsummering fra Gunnar: Det ble en veldig spesiell sesong med Covid-19 
smitte, men vi i golfmiljøet kom likevel godt utav det. Vi har fått nytt klubbhus, og det har 
vært veldig kjekt å stå i proshopen og få så mange positive tilbakemeldinger fra 
medlemmer og gjeste-spillere. Sesongen 



2020 ble totalt sett en god sesong, og vi er veldig takknemlig for at medlemmene i Ogna golfklubb 

støtter opp om proshopen og bruker den.

Det har kommet mange nye golfspillere og medlemmer til Ogna golfklubb. Vi har aldri noen gang før 

hatt så mange på nybegynnerkurs som i 2020.

Vi ser fram til og gleder oss til en ny sesong på Ogna

Generelt

Året har vært bra med mye aktivitet tross Covid-19 situasjonen. Det har vært spilt mye golf. Litt sosialt 

har en også greid å få til ved å huske 1-meteren. Sponsorturnering fikk vi organisert og gjennomført.

Regnskapet viser at vi gikk med overskudd tross det spesielle året.

Når klubbhuset nå blir ferdigstilt og med fokus på å heve kvaliteten på banen ser vi for oss at klubben 

vil bli enda mer attraktiv både for medlemmer og besøkende.

Synnøve Garborg

Styreleder



Året i fjor var ett lærerikt år for Ogna Golf. 

 Vi begynte som vanlig med en flott vårdugnad, med mye saging og klipping av 
trær og greener for å åpne opp en veldig tettgrodd bane. Som før så stiller det opp 
en solid gjeng gode dugnads folk. 

 En så fort på vårparten at vi hadde hatt en særdeles vår og varm vinter. Vi hadde 
fått en del sopp angrep på noen greener, her søkte vi hjelp fra andre klubber på 
hva som vi måtte gjøre. 

 Øystein og Åse tok grep ganske tidlig for å stikke og lufte greener. Det ble gjort 
tiltak med å sprøyte for angrepet. En hadde fokus på dette i lang tid, og en fikk 
delvis kontrollen på det, men fant nok ikke helt grunnen for at de verste greener 
ble ok, særs 1 og 6.

 I start sesongen så fikk vi gresset til å gro og maskin park virket. Leif startet våren 
med å gjøre banen klar og en fikk en rask start på vekst. Leif fikk med seg Ellen 
ganske tidlig på fairway klipp, hun og Mats delte på denne oppgaven. 

 Leif har også i løpet av året stått på for vanning og gjødsling av alt som gror, rydda 
og kastet underveis



 Håvard og Rasmus var og på plass for maskin parken våres. De hadde gjort klar alt i vinter for start 
av alle maskiner skulle få kjørt seg i sesongen. 

 På sen sommeren så fikk Leif hjelp av Stian som ble med på tee klipp og forfallende vedlikehold av 
banen, han ble også med på skru hjelp når været var for surt for å være inne.

 Midt i sommeren så ble det mer dugnad for banen, en så at greener fremdeles trengte 
behandling som stikking, sanding og såing. Var en god gjeng enda en gang for å klippe, spa, sage, 
sande, så, etc

 Vi var fremdeles ikke fornøyde med utseende på greener, så vi tok kontakt med Atle Hansen som 
er leder for banen på Bærheim. Han ville hjelpe oss på å ordne greener, men en kom for inn på at 
vi måtte gjøre noe mer enn bare reparasjon. En så for seg at skulle en komme hakket videre med 
klubben så måtte vi selv få lærdom av hva stell av gress og bane er på ett proff nivå. Vi kom til det 
steget at vi måtte ha en helårs greenkeeper i tillegg til halv års stillingen til Leif.

 En har i styret sett at vi har økonomi til dette og er i fasen for jobb intervju.

 I tillegg har vi fått inn i løpet av året flere gode hjelpere til reparasjon og vedlikehold av hele 
anlegget våres, har satt en fin standard på banen og mer vil det bli.

 Takker alle som har vært med i året som gikk.

 Roy Inge Haugstad.



 TURNERINGSKOMITÈEN

 Medlemmer av komitéen: 

 Hans Egil Fuglestad, Ove Bjarte Viland, Jan Rune Karlsen, Frode Ueland, Ole Haver, Bjarte Hope

 Aktivitet 2020:

 Sesongstarten ble annerledes enn planlagt i år, p.g.a. situasjonen med korona. Turneringskomitèen hadde 
planlagt for et tett turneringsprogram for våren, men mye ble satt på vent eller avlyst. Dette medførte også 
en travel turneringshøst. Det som har vært gledelig denne sesongen er antall påmeldte til turneringer virker 
å øke, samt at flere nye golfere også deltar på turneringer. 

● Følgende planlagte turneringer ble dessverre avlyst:

● Påskegolf, Bohus open, Rogaland dametour og Narvesen junior tour.  

● Klubbmesterskapet i Matchplay ble vunnet av Alf Magne Haver, som fikk utdelt premie under det ordinære 
klubbmesterskapet.

● RTR region tour, Ogna trophy ble spilt 7.juni. Takk til alle lokale spillere som støttet opp om turneringen. 
Gøran Sømme Haglund vant turneringen etter omspill mot Lasse Eggja og vår egen Glenn Undheim!

● Årets Sebo Eiendom 50+ turnering måtte utsettes fra 1.mai til 26.juli. Det var som vanlig godt oppmøte. 
Turneringen ble denne gang preget av voldsomt regnvær, noe som imidlertid ikke stoppet tøffe golfere!



 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: Ingvar Sør-Reime

● Øvrige lokale turneringer: Hønsescramble, Varden open, Sommerscramble, Fourball parturnering og 
Ogna Surprise.

● Sent på året ble det arrangert Adventsgolf for de mest hardføre golfspillerne.

● Det ble lagt til rette for Medal-turneringer både vår og høst.



 Håper dere melder dere på flest mulig turneringer i sesongen 2021! 



 Alle er velkomne til å delta! 





 På vegne av turneringskomitéen, 

 Bjarte Hope, leder av turneringskomitéen, 2020.



 Onsdagsgolfen 2020

 Det ble en litt sen start for onsdagsgolfen dette året, men når vi endelig kom i gang så var det 

bra deltagelse. Ca 600 spillere har vert med denne sesongen.

 Vi har variert mellom flere spilleformer, der det ser ut som variantene av texas scramble fenger 

flest.

 Mange nye ansikt detter året, som er ekstra kjekt.

 Vi har plass til flere spillere, dette er en fin måte for nybegynnere for å treffe andre spiller og 

komme i gang med turneringsspill.

 Det ble lite og bite i denne sesongen pga covid, men her kommer vi sterkere tilbake

 Takk til alle som har vert med og spilt i 2020, og velkommen tilbake i 2021

Komitéen består av::
• Hans Egil Fuglestad

• Jan Rune Karlsen



 Medal 2020 starta med bra deltakelse, men det minka utover sesongen. Klasse A, for de med 
hcp 18 og lavere var ganske stabil hele året. Lite/ingen deltakelse i klasse B (hcp over 18) og 
C (Damer)

 Her har premiene vert gavekort i vår nye proshop.

 Premier hver måned, samt premie til de beste for året sammenlagt.

 Mye bra spill og mange bra scorer.

 Håper flere blir med i 2021, spesielt i klasse B og C. Dette er helt ufarlig og kjempegøy

 Hans Egil Fuglestad



Spille dag: tirsdag kl 17.00

 Startet opp att våren, litt senere enn normalt p.g.a. koronarestiksjonene.

 Som vanlig var me ved godt mot og jaktet stadig på det perfekte slag og runde.

 Spillte for det meste scramble, som er en veldig fin og sosial måte å spille på, null stress, og passer 
for alle hcp.

 Vi prøvde oss med dagstur/fellestur til Sirdal Fjellgolf og Preikestolen Golfklubb.

 Jillt å prøve andre baner.

 Vi var bare noen få på tur men koste oss, og var enige om at dette må vi få til flere ganger.

 Kanskje vi skal prøve oss på en lengre tur neste vår/sommer. ??

 Vi avsluttet sesongen med ei jille kveldsstund på Hytten på Hellvik,

 Håper stadig at vi kan bli flere i gruppen .

 Så herved er nye velkomne neste sesong

 Lovise Håland



Lovise



 På måndagar kl.11.00 har ca 15 stk møtt til uformell golfrunde. Nokon spela 9 hol og 
nokon 18 hol.

 For dei som ville ha litt ekstra konkurranse, vart det arrangert turnering over 18 hol, 
vår og haust, der dei fire beste rundane var teljande.

 Til våren starter vi opp att, og satser på at dette skal verte eit fast innslag i Ogna golf 
sitt aktivitetstilbud.

Ingvar Sør-Reime



 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 liten støtte fra forbundet til drift, samt reiseutgifter til felles 
årlig turnering. Ogna har hatt dette tilbudet de siste 8 år.

 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 har samling hver 
tirsdag. Vi spiller uformell turnering, og har det sosialt og kjekt sammen. 

 Hver høst reiser vi østover til stor felles samling for alle klubber i landet. I år var vi 2 dager på 
Hauger Golfklubb, og Ogna stilte med 9 deltakere. Det ble som alltid, selv med enkelte 
Coronarestriksjoner, veldig kjekt og inspirerende. Det er flott å møtes over 100 deltakere på 
denne måten. 



 Rune Simonsen

Komitéen består av::
• Rune Simonsen
• Jan Rune Karlsen



MEDLEMSSTATISTIKK OGNA GOLFKLUBB

Alle medlemmer fordelt på kjønn og status

Status Damer Menn I alt

Aktiv 82 258 340

Ikke forbundsmedlem 126 239 365

I alt 208 497 705

Tidligere medlem 144 318 462

Slettet medlem 25 78 103

I alt 377 893 1270

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 17 17

Gruppe 3: 11,5 - 18,4 2 42 44

Gruppe 4: 18,5 - 26,4 9 56 65

Gruppe 5: 26,5 - 36,0 32 66 98

Gruppe 6: 37 - 54 39 76 115

I alt 82 258 340

Aktive fordelt på kjønn og aldersgruppe *

Aldersgruppe Damer Menn I alt

7-12 år 0 2 2

13-18 år 3 16 19

19-24 år 5 35 40

25-39 år 7 55 62

40-59 år 29 76 105

60-69 år 23 50 73

70 år og over 15 24 39

I alt 82 258 340



STATISTIKK REGISTRINGER I GOLFBOX.

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 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

2020 24122 11146 1472 11504

HCP-komitèen har bestått av følgende: Harald Ueland. Oppdatering og vedlikehold av Golfbox fungerer godt, men vi oppfordrer som tidligere 

til å registrere flest mulig runder i løpet av sesongen da det blir enda viktigere nå med de nye Globale HCP-reglene.

Det er i å vert en økende registrering av bestilte start tider i golfbox av egne medlemmer og minner at alle som spiller banen skal registrere 

seg i Golf Box.  Eller så har det hvert lite tilbakemeldinger i fra golfspillerne, så jeg vil tro at medlemmene har godtatt det nye HCP Reglene 

som er kommet for å bli.

Greenfee spillere på Ogna Golfklubb i 2020.  Det har og vert en betraktelig økning i gjestespillere i fra andre klubber i år tot 1676 spilte runder, 

sammenliknet med i 2019 med 920 spilte runder.  Statistikken nedenfor taler for seg.  Takk til alle som har vert med og bidratt med 

registrering i golfbox slik at statistikken blir mest mulig riktig



Sendes som vedlegg til Årsmeldingen



 I henhold til NIFs lov paragraf 2-12 avgir med dette Kontrollutvalget i Ogna Golfklubb sin 

beretning.

 Utvalget har bestått av: Rune Simonsen, leder – Asle Torland, medlem og Lovise Håland, medlem.

 Kontrollutvalgets oppgave består i å påse at klubbens virksomhet drives i samsvar med klubbens 

regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus på at klubben har forsvarlig forvaltning og 

økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske 

rammer.

 Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en 

uttalelse til de saker som ligger under sitt arbeidsområde.

 Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget 

har funnet det nødvendig å gjennomgå. Vi har fått alle dokumenter vi har bedt om fra klubbens 

styre. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskapet for 

2020.



 Vi har kontrollert resultatregnskap, balanse og noter.

 Merknader til forvaltningen av klubben: Basert på det materialet vi har fått oss forelagt 
er det ikke grunnlag for ytterligere merknader utover det som framgår av denne 
beretningen.

 Merknader til det fremlagte regnskapet: Kontrollutvalget har ingen merknader til det 
fremlagte regnskapet.

 Konklusjon:

 Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og klubbens årsregnskap for 2020 
godkjennes av årsmøtet.

 Ogna den 22.1.2021

 Rune Simonsen



 Medlemskontingent  - forslag fra styret

 Forslag 1

 Bakgrunn;

 Vi har den siste tida fått inn mange nye unge medlemmar. Ein del av dei betaler som student, nokon er 
fortsatt junior, men ganske mange har betalt halv pris for i år og neste år, eller dei gjorde det i 2019. I 
2021 og 2022 vil desse vere inne som vanlege medlemmar. Med noverande prisar vil mange av dei
måtte betale 4700 kr. Sjansen for at ein del fell frå, er difor stor.

 Det er og vanskeleg å følgje opp kven som er studentar, og kor grensen går for å vere student.

 Forslaget er difor at vi byter ut student med ungdomsmedlemskap, og at prisen er 1500 kr/året fram til 
og med det året dei fyller 25 år. Etter det er dei hovudmedlemmar anten dei er student eller ikkje.

 Forslag til vedtak

 Vi byter ut student med ungdomsmedlemskap etter junior og fram til og med 25 år. Pris 1500 kr med 
virkning frå 2021



Forslag 2

1. Differansen mellom hovudmedlemmar med og utan andel er stor. 4150 kr og 4700 kr. for ektefeller og 
sambuarar er differansen 2700 kr og 3200 kr. For dei som har andel er denne differansen tent inn i løpet 
av 4-5 år. Dette kan både følast urettferdig all den tid vi har avvikla ordninga med andel. 4700 kr kan og 
virke vel høg, og vi kan risikere at ein del som har starta med det gode tilbodet vårt fell frå når dei må opp 
i full pris.

2. Ordninga med billegare pris for ektefeller/sambuarar, er kanskje og ei ordning som kan oppfattast som 
urettferdig. Ved å avvikle denne ordninga, kan vi senke prisen for hovudmedlemmane utan andel.

 Konsekvensar dersom vi går ut frå totalinntekta vert uendra;

 Vi har 37 som har pris som ektefeller/sambuar. Desse vil få høgare pris. Med andel vil prisauka vere 1400 
kr,(29 stk) og 900 kr for utan andel (8stk) For 90 hovudmedlemmar med andel vert prisen 50 kr mindre, 
og for hovudmedlemmar utan andel vert prisen 600 kr mindre (62 stk). Prisen vil vere 4100 kr for alle.

 Vi føreslår å innføre ordninga frå 2022, og prisen må sjåast i samanheng med den auka satsinga på 
banekvalitet med greenkeeper heile året, og innleige av ekstern kompetanse.

Forslag til vedtak

 Vi slår saman hovudmedlemmgruppene til ei gruppe med lik pris frå 2022. Prisen vert vurdert i 
samband med årsmøtet 2022.





 Hovedmedlem m.andel 4150 kr

 Ektefelle/sambuar hovedmedlem m.andel 2700 kr

 Hovedmedlem u.andel 4700 kr

 Ektefelle/sambuar hovedmedlem u.andel 3200 kr

 Ungdom t.o.m. 25 år         1500 kr

 Junior t.o.m. 18 år               900 kr

 Greenfeemedlem               1500 kr

 Fjernmedlem                       900 kr

 Passiv utan spelerett 500 kr

 Kortholsbanen og krokket   Gratis 



Ogna Golf Klubb sine sponsorer 2020 

Totalt sett i året 2020 har vi fått med oss Nærbø Tannlegesenter som ny Hullsponsor.  Haugstad Trevare har og 

rykket opp som Hullsponsor, bortsett i fra dette så er det ikke store endringer.  Gode og stabile sponsorer.  I 

forbindelse med bygging av nytt klubbhus har Erik Haaland Maskin, Si Bygg, Haugstad Møbel, Elektrofag 

Jæren, Bohus, Mex Bygg, Himmelrommet og Haver A/S bidratt med ekstra sponsormidler.  Andre sponsorer 

som har bidratt med sine tjenester i byggeprosessen er Halvorsen Fargehandel, Comfort Mæland Rør, 

Herredsvela Transport, XL Bygg, Odland A/S, MA Tjemsland og Roxman.  Vil takke alle 

sponsorer/samarbeidspartnere som er med og bidrar til klubben vår, uten dere så hadde vi ikke vert dere vi er i 

dag tusen takk.  Vil og til slutt vi nevne Hå Kommune som er en særdeles viktig og stor bidragsyter på alle 

måter og er med og løfter i lag. 

 

 

 

 


