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Årsmøte 
Dato: 03. juni 2020 – kl. 18:00   

Sted: Straume Teknologisenter AS.  

Trollhaugmyra 15, 5353 Straume 

Saksliste 
1. Godkjenne de stemmeberettigede.  

2. Velge dirigent(er).  

3. Velge protokollfører(e).  

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.  

5. Godkjenne innkallingen.  

6. Godkjenne saklisten.  

7. Godkjenne forretningsorden.  

8. Behandle Klubbens årsberetning.  

9. Behandle Klubbens regnskap, kontrollutvalgets beretning   

10. Behandle forslag og saker.  

• Plan for utnyttelse av areal på vestsiden av hovedveien til 

forskjellige aktiviteter.  

• Visjon, Strategi, Verdier for Sotra Golfklubb. 2021-2025.  

• Avtale om Administrative tjenester 2021-2023    

11. Gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.  

12. Vedta Klubbens budsjett. 

13. Behandle Klubbens organisasjonsplan.  

14. Foreta følgende valg:  

a) Styre med leder, 2 styremedlem og 1 varamedlem.  

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1varamedlem.   

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd 

Klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å 

oppnevne representantene.  

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett 

varamedlem.  

 

Leder tar over - Årsmøtet slutt.  
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Medlemsmøte etter årsmøtet  
Dato: 03. juni 2020   

Sted: Straume Teknologisenter AS. 

 

    S A K S L I S T E       

                             

                  Sak 1: Baneselskapet orienterer. 

 

        Sak 2: Klubbturer.        

 

                  Sak 3: Heder. 
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Årsberetning Sotra Golfklubb 2019 

Styret i Sotra Golfklubb, valgt på årsmøte 20. mars 2019, har hatt følgende sammensetning: 

Leder:   Alf Gunnar Ellingsen 

Nestleder:  Rune Hovland 

Sekretær:  Solrunn Lønøy Benjaminsen 

Kasserer:  Åse Merete Kolltveit 

Styremedlem:  Arild Nordvik 

Styremedlem:  Heine A. Misje 

Varamedlem:  Birthe Blom 

 

En representant fra baneselskapet har møtt på styremøtene. 

 

Kontrollkomité:  Ove Einarsen 

   Turid Ulveseth Instebø 

 

Valgkomité:  Therese Nilsen 

   Arthur Hagenes 

   Arne Landro, varamedlem 

 

Komitéledere:      Kontaktpersoner: 

Knøtte/junior komité:     Ørjan Kleppe   Utdanningskontakt: Ole Magne Glesnes 

Damekomité:      Grethe Sæterlid  Næringslivskontakt: Nils Asbjørn Telle 

Herrekomité:      Øyvind Bru      Sportslig leder:  Rune Hovland 

Seniorkomité:      Geir Otterbeck  Informasjonsansvarlig: Terje Sivertsen 

Golfkortkomité:          Ole Magne Glesnes  IT ansvarlig:  Terje Sivertsen 

Handicapkomité:     Rikard Stokke   

Golf Grønn Glede Komité Anne Britt Fanekrog   

Klubbvertkomité     Trude Karstad   

Turneringskomité:     Reidar Sakseide 

Banekomité:      Rikard Stokke 

Arrangementkomité:      Irene E. Rå 

 

Styret konstituerte seg i møte 03.04.19. Styret har hatt 9 møter i 2019 og 3 møter i 2020. Komitélederne 

og kontaktpersoner har deltatt på 2 ekstra møter. 

 

Pr 31.12.2019 hadde klubben 876 medlemmer. Det er en nedgang på 84 medlemmer sammenlignet 

med utgangen av 2018. Medlemsmassen er fordelt på 224 damer og 652 herrer. 
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Hovedsaker:  

Styret har arbeidet med Visjoner, Strategi og Verdier for klubben og baneselskapet for perioden 2020 – 

2026. Dette ønsker vi å presentere på årsmøte. 

 

Golf Grønn Glede har gjennomført mange aktiviteter i år og har utvidet spill på mandager i tillegg til 

fredagen. 40 personer fra fjern og nær har deltatt og en har gjennomført VTG- kurs. Deltakerne er 

fornøyde med tilbudet, føler seg velkommen og inkludert i klubben. 

 

Klubbverter 2019: Vi er meget fornøyde med den hjelpen klubbvertene gjør, komiteen med Trude 

Kårstad som leder gjør en flott innsats for at alle som ønsker det skal få hjelp av klubbverter. De har 

hjulpet GGG, VTG, Turneringer, Konfirmantgolf og mye annet.  

 

André Ulvenes Kleppe har også i år hatt en meget god sesong og vært med i mange turneringer med 

gode resultater. Flere banerekorder: Herdla -3, Sotra -6, Arendal -7. Klubbmester i 2019 med 

banerekord. Mange flotte prestasjoner i Srixon Tour, Junior NM, han har levert et meget høyt spille nivå 

i 2019, vi gleder oss til videre innsats. 

 

Pink Cup er bare en fantastisk historie. Når det gjelder innsamlingen i år, det endte med kr. 211 186,- og 

best i landet i år igjen. 

 

Det var et aktivt turneringsår på Sotra GK i 2019, der Baneselskapet og Turneringskomiteen fikk mye 

skryt for god kontroll på det hele. 

 

Økonomi: Klubben har et underskudd på kr 60 765,35. Vi fikk refundert kr 207 545,- av momsutgifter i 

2019. Oppfordrer alle komiteene til å la alle turene som arrangeres gå igjennom Sotra GK. Andre viktig 

inntekter for klubben er LAM midler og grasrotandelen fra Norsk Tipping. LAM midler utgjorde kr 93 

879,- mens grasrotandelen bidro med kr 109 074,-. 
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Kurs: 

Det ble avholdt 9 kurs i «Veien til golf» i 2019. Totalt var det 55 deltakere som mottok kursbevis, 43 

meldte seg inn i klubben. 32 herrer, 15 damer, 3junior/dame og 5 junior/herre. Vi takker kurslederen og 

komiteen for den flott innsats de gjør, vi er også veldig stolte av å ha en kvinnelig kursleder. 

 

Sosiale arrangement: 

Sotra golfklubb arrangerte i 2019 golftur for medlemmene til Tyrkia i mars. En veldig fin start på golfåret 

for mange deltakere. 41 personer reiste nedover i mars 2019. 

 

Knøtte og Juniorene har vært meget aktive i år. Andre Ulvenes Kleppe har gjort det veldig bra i mange 

turneringer. Også andre har bemerket seg og dette er gledelig for oss i Sotra Golfklubb. Sander Vallestad 

er en ung mann som vi gleder oss å følge med videre. Komiteen har stått på for at alle skal få reise på 

turer og delta på turneringer, stor takk til komitéen og foreldre som bidrar. Pro`en vår, Marc W. Rogers, 

er en veldig viktig brikke for å få dette til å bli et godt treningssted for alle som liker å spille golf. 

Årsavslutningen til Knøtte og Juniorene ble avholdt 24. oktober. Da ble 2 priser overlevert. 

• Årets ivrigste dame junior:   Julie Ulvenes Kleppe  

• Årets ivrigste herre junior:    Sander Vallestad 

Velfortjent etter en meget god sesong. 

  

 

 

Klubbfesten 2019 ble arrangert 2. november i Teknologibygget i Straumeparken, med ca.  52 

medlemmer. En flott fest med mange feststemte mennesker. På festen var det taler og premier og 

utmerkelser, som Arne Landro ledet oss kjempebra igjennom. 

• Årets spiller:  André Ulvenes Kleppe. 

• Årets ivrigste:  Alf Gunnar Ellingsen 

 

Klubbmesterskapet i Sotra Golfklubb, ble dominert av Andre Ulvenes Kleppe med 
banerekord og klar vinner på herre siden. På damesiden var det også en kjent 
vinner. 
Vinner herre:   André Ulvenes Kleppe 
Vinner dame:   Linda Fjell 
 

Klubbmesterskapet Senior ble arrangert uken etter.  

Vinnerne av de 4 ulike klassene:  
Vinner senior herre:   Rune Bartnes       

Vinner senior herre 65+:  Bjørn Fjeld   

Vinner senior dame:   Siren Mørner                 

Vinner senior dame 65+:  Laila Marit Fjell  
 
Klubbmesterskapet Junior ble arrangert uken deretter. 
Vinner junior herre:   Sander Vallestad 
Vinner junior dame:   Julie Ulvenes Kleppe 
Gratulerer til alle sammen. 
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Årets Pink Cup ble arrangert tirsdag 11. juni der inntekten går til brystkreftsaken og 10 % til Golf Grønn 

Glede.  

Sotra Golfklubb klarte å samle inn fantastiske kr 211 186,- i 2019!  

Helt fantastisk - og som året før og året før der igjen klarte vi å bli klubben som samlet inn mest penger i 

landet. En fantastisk innsats av alle damene i damekomitéen, som består av Tonje, Åse Merete, Birthe, 

Kari, og Grethe.  

 

                                                                                                                    

 

 

        

                                                                                                             

 

                                                                                                                    

 

 

 

Utdanning: 

 

 

 

 

 

Fantastisk hva denne komiteen får til og ikke minst 

alle medlemmene som stiller opp for dette. Også en 

stor takk til alle i klubben samt baneselskapet.  

Totalt har vi samlet inn kr. 1 475 878,- siden starten 

i 2011. Det er kjekt å stå på podiet på Golftinget å 

bli hedret for den innsatsen som blir gjort. 

Landsfinale i Pink Cup. Aksel Lillebø, Kurt Fjeld, 

Trond Thorsen, Roar Lokøy og Hege Veslemøy 

Lokøy. Her ble det en hederlig 6 plass. 

Gratulerer! 

 

Rikard Stokke. Han har hatt 3 regelkurs på Sotra vgs. og 1 regelkurs for 

juniorene i klubbhuset. De nye reglene har blitt tatt godt imot av alle 

medlemmene.   

• Anne Britt Fanekrog har tatt Trener 1 kurs i 2019. 

• Vi hadde 3 stk. som deltok på Regelseminar 1 med NGF                

Rune Hovland, Fredrik Fjeld og Marianne Rasmussen. 

• Marianne Rasmussen deltok på Regelseminar 2 senere i høst. 

Klubben gratulerer og er meget glad for at vi har medlemmer som gjør 

dette. 
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Nye Visjoner, Strategi og Verdier (VSV) tar form. Dette vil bli presentert på Årsmøtet, der medlemmene 

skal stemme over om det er slik VSV skal være fremover. Det er gjort en kjempejobb fra Heine Olsen, 

der han tar NIF, NGF og Sotra GK sine VSV inn i et dokument som vi medlemmer skal følge de neste 5 

årene. Takk til Heine Olsen og alle støttespillerne i klubben. 

Representasjon 

Sotra golfklubb har deltatt på følgende arrangement: 

• Irene E. Rå har også i år representert Sotra GK i Fjell idrettsråd (FIR) 

• Norges Golfforbund inviterte styrene i klubbene her i regionen til Fana GK, i forbindelse med 

møte om styre og klubb arbeid, Fra Sotra var det 4 medlemmer på møtet.  

• Alf Gunnar og Anne Britt Fanekrog deltok på Norges Golfforbund sitt Golfting på Fornebu. Anne 

Britt var invitert av Norges Golfforbundet, Golf Grønn Glede.   

• Reidar Sakseide deltok på koordineringsmøte i NGF Region Vestlandet nord i januar og i 

desember for å planlegge årets og kommende års turneringer sammen med de andre 

naboklubbene. 

• Klubben har hatt besøk fra flere i NGF denne sesongen: Kate Nilsen, Gøril Hansen, Fredrik Due. 

Alle har vært imponert over hva klubben får til. 

 

Fremtidsplaner. 

Klubben har mange muligheter fremover, det er viktig at klubben 

jobber med gode løsninger sammen med baneselskapet. To nye hull 

har tatt form. Spill på disse blir tidligst til høsten 2020.  Vi ser på 

muligheter til å få regulert inn 9 nye hull på vestsiden av veien. 

Arthur, Kåre, Torbjørn har gjort et godt stykke arbeid i samarbeid 

med baneselskapet, for å se hva som må til for å få dette inn i 

Arealplanen til Øygarden Kommune. Takk til gruppen som har vært 

med og arbeidet for dette. 

 

Baneselskapet bygger om klubbhuset, slik at vi får en nytt og 

morderne kjøkken, toalett, og kundemottak.  Dette ser vi frem til. 
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Hole in One 2019 

 Det var 12 personer som fikk Hole in One på banen i løpet av 2019. 

Navn År Dato Hull Lengde Par Kølle 

Åge Faugstad 2019 01.03 8 160 m 3 Jern 5 

Per-Einar Hagenes 2019 12.04 3 123 m 3 Jern 7 

Julie Kleppe 2019 20.04 6 98 m 3 Pitch 

Malfred Telle 2019 22.04 6 110 m 3 Jern 7 

Leiv-Terje Sangolt 2019 11.05 1 95 m 3 Pitch 

Rune Mjøs 2019 22.05 1 95 m 3 Jern 9 

Tonje Christine Bru 2019 11.06 1 92 m 3 Jern 8 

Geir Dalen 2019 03.08 2 121 m 3 Jern 8 

Finn Oddvar Nilsen 2019 15.08 6 110 m 3 Hybrid 

Lars Ulveseth 2019 24.08 3 123 m 3 Jern 7 

Bjørn-Helge Rå 2019 07.09 2 121 m 3 Pitch 

Dagfinn Lyngstad 2019 22.09 1 95m 3 Jern 9 

 

    Sotra Golfklubb gratulerer! 
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Årsmelding fra HCP-komiteen  

Komiteen består av:  

Leder:  Rikard Stokke  

Medlem:  Olaug Evanger  

Medlem:  Reidar Sakseide  

 
Handicapkomiteen har ikke hatt fysiske møter i 2019.  

Det har vært en sak oppe til behandling.  

 

Handicapkomiteen har en veldig viktig rolle i klubben. Det er denne som har ansvaret for at 

handicapreglene blir administrert riktig, til det beste for medlemmene. Handicapkomiteen skal bl.a.:  

• Gjøre manuelle justeringer av en spillers handicap, hvis spillerens handicap ikke gjenspeiler 

spillestyrken,  

• Gjøre handicaprevisjoner, både en årlig og etter forespørsel fra en spiller, 

• Svare på spørsmål om handicap,  

• Informere og hjelpe både nye og etablerte golfere.   

 
Medlemsutvikling   

Medlemstallet har gått ned med 84 medlemmer fra 2018 til 2019.  

  

I tabellen under er tallene i parentes fra 2018. 
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Aldersfordeling 
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Årsrevisjon 2019  

Pga. nytt hcp-system, WHS, fra 1.mars 2020, vart det ikke foretatt årsrevisjon ved årsskiftet.  

  

Kort info om det nye handicapsystemet WHS som blir innført 1. mars 2020  

Det nye handicapsystemet er basert på et gjennomsnitt av de åtte beste av dine siste 20 runder. Dette 

betyr at ditt handicap vil gjenspeile din spillestyrke bedre enn før. Men, uansett hva slags 

handicapsystem som benyttes, må systemet ha data å jobbe med. Det er derfor viktig å registrere alle 

handicaptellende runder, og så mange som mulig, i GolfBox. Både gode og dårlige runder må registreres 

for at handicap skal bli riktig. Handicaptellende runder kan spilles både i Norge og ellers i verden.   

Registrer alle handicaptellende runder – både gode og dårlige  

  

Det grunnleggende i WHS  

• Et gjennomsnitt system. Ditt handicap blir gjennomsnittet av de åtte beste av dine siste 20 registrerte 

runder. Du ser alltid ditt oppdaterte handicap i GolfBox (fra 1. mars).  

• Maks handicap er 54,0. Den tidligere sperren for høyning over 36 er borte. De samme forutsetningene 

og reglene gjelder for alle, og handicap beregnes likt for alle, uansett handicap.  

• Ingen handicapkategorier. Alle golfere, uansett handicap, kan registrere handicaptellende 

selskapsrunder og runder på 9 eller flere hull.  

• To måter å registrere score i GolfBox. Velg mellom å fylle inn brutto slag hull-forhull eller din totale 

justerte bruttoscore for runden.   

• Ingen forhåndsregistrering. Du behøver ikke meddele eller registrere en handicaptellende runde på 

forhånd. Har du spilt en handicaptellende spilleform og spilt etter golfreglene skal runden registreres, 

uansett resultat.  

• Handicaptellende spilleformer. For å kunne registrere runden må du ha spilt individuelt slagspill med 

fullt spillehandicap og ha spilt etter golfreglene for slagspill. Du kan spille brutto-slag, netto-slag, 

Maksimum score eller Stableford. Det er antall slag, ikke Stableford-poeng, som avgjør om ditt handicap 

blir endret.  

• GolfBox beregner. Akkurat som før beregner GolfBox ditt handicap, så du behøver ikke lære 

handicapreglene i detalj. Hvis det er hull du har plukket opp ballen, eller hull du ikke har spilt, vil du få 

veiledning i GolfBox hvordan disse hullene fylles ut når du registrerer runden. Høyeste hullscore for 

handicapformål er netto dobbel bogey (samme antall slag som null Stableford poeng).  

  

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.   

  

_________________  ________________________ _____________________  

      Rikard Stokke              Olaug Evanger      Reidar Sakseide  
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Årsmelding Kurs og Utdanningskomiteen 

 

Klubben har 4 flinke og dyktige og motiverende kursholdere for VTG. 

 

Kursene har vært avholdt ved P&P banen, Driving Rangen og i lokale til baneselskapet. I tillegg til 

kursholder har Pro Marc Wyn Rogers vært med som instruktør. Klubbverter har også deltatt der det har 

vært ønsket, både på kurset og i etterkant for å få deltakeren til å komme i gang med golfen.  

 

I 2019 ble det tillyst 11 VTG- kurs, der et formiddags kurs og et damekurs ble avlyst. 

På de resterende 9 kurs var det til sammen 55 deltakere, 32 herrer, 15 damer, 5 junior/herre og 3 

junior/dame. 

 

43 meldte seg inn utover de 55 som gikk på kurs. 

 

Siden dette er en nedgang, ønsker klubben å gjøre noen forandringer i 2020, som vi håper kan føre til at 

vi når ca. 100 kursdeltakere i 2020. 

 

Stor takk til kursholdere for en flott innsats i 2019. Stor takk til baneselskapet for at de legger forholdene 

godt til rette. 

 

Trener 1 kurset ble gjennomført på 

Hvam, der Anne Britt Fanekrog har 

bestått kurset i 2019.  

Rikard Stokke har hatt 3 regel kurs 

kvelder på Sotra vgs. og 1 regel kurs for 

juniorene i klubbhuset.  

 

Vi hadde 3 stk. som deltok på 

Regelseminar 1 med NGF  

Rune Hovland, Fredrik Fjeld og 

Marianne Rasmussen. 

Marianne Rasmussen deltok på 

Regelseminar 2, senere i høst. 

 

Hilsen 

Ole Magne Glesnes. 
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Årsmelding sportslig leder 

 

2019 har vært et bra sportslig år for Sotra golfklubb og konkurranseånden lever i aller høyeste grad blant 

våre medlemmer. 

Spesielt i lokale turneringer har deltakelsen vært meget bra og mange av våre golfere har gjort 

betydelige fremskritt denne sesongen. 

Deltakelse i turneringer i regionen kunne nok vært bedre og det er viktig at vi melder oss på og er med 

slik at tilbudet opprettholdes og ikke forsvinner. 

Vi har også deltatt i nasjonale turneringer, med flere spillere individuelt. Andre U. Kleppe har spilt fast 

på både Srixon tour, og Norgescup igjennom 

2019 med solide resultater og en formidabel 

fremgang. Vi hadde også med Even 

Røsæther på Norgescup runden på Bjaavann 

ved Kristiansand. Han kvalifiserte seg etter 

godt spill på den lokale regions touren her i 

Hordaland. 

Andre og Julie deltok også i senior NM 

match hvor begge leverte fine resultater hhv 

1/16. finale og 1/4 . finale. 

Andre ble nr 6 i junior NM på Arendal & Om 

eng golfklubb. André var best de to første 

rundene og gikk ut lederball fredag.  

André Ulvenes Kleppe spilte også Nordic 

League Q-School hvor han i finalerunden på 

Rømø i Danmark klarte å kvalifisere seg med 

kategori for deltakelse i 2020. 
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LAG-NM 2019 

I år har vi deltatt med lag i alle klasser under lag-NM, noe som vi setter stor pris på. Ambisjonsnivået har 

vært forskjellig, noen har hatt som mål å gå for opprykk, noen å holde stand i divisjonen og noen har 

vært med for å delta og gjerne lære. Uansett mener er det viktig å delta for å kunne skape en god 

sportslig kultur i klubben vår. 

 

 

 

 

 

Vil spesielt trekke frem den flotte prestasjonen til vårt herrelag 

som leverte en strålende prestasjon i 1. divisjon med en flott 4. 

plass og sørget for å holde plassen også til neste år.  

Vi gleder oss til 2020 hvor vi nærmest får hjemmebane når 

konkurransen går på Fana GK for herrene. 

 

Klubbmesterskapene i år var fylt av mange store prestasjoner 

med hole in one i flere klasser. Den største prestasjonen var vel 

det André som stod for med ny solid banerekord med kun 54 

slag. 58-58-54 og minus 10, ble han den klare vinner av KM 

Herrer. 
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Klubbmesterskapet 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herrer 

1. André Ulvens Kleppe -10 

2. Ole Kristian Rå +14 

3. Even Røsæther +19 

3. Fredrik Fjeld +19 

Damer 
1. Linda Fjeld +32 
2. Turid Ulveseth 

Instebø 
+44 

3. Tonje-Christin Bru +45 

Senior Herrer  
1. Rune Bartnes +10 
2. Frank Helge Rå +13 
3. Frode Øverli +15 Senior Damer 
1. Siren Mørner +33 
2. Liv Kjersti Skoge +41 
3. Anne Britt Fanekrog +56 Senior Herrer +65 
1. Bjørn Fjeld +31 
2. Geir Ole Tellnes +35 
3. Jan Kåre Mathiassen +36 Senior Damer  +65 
1. Laila Marit Fjell +24 
2. Turid Ulveseth 

Instabø 
+37 

3. Eva Britt Tellnes +41 
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Pitch & Putt 

Klubbmesterskapet 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reisebrev fra USA 

Vi har også et medlem som går på skole og dyrker sin 

lidenskap i USA. Julie har som noen vet hatt et 

fantastisk 2019. College laget som hun representerer 

USA Jaguars vant Conference championship, dette er 

første gang skolen vinner siden 1997. Dette er en stor 

seier i College golfen og hele turneringen ble sendt live 

på ESPN tv. 

Fra høsten 2020 reise også Andrè på college og vi ser 

frem til å følge nok en spiller som kommer fra vår klubb. 

 

  

Junior Gutter 
1. Sander Vallestad +19 
2. Mathias Norheim +28 
3. Bjørn-Helge Rå +38 

Junior Jenter 
1. Julie Ulvens Kleppe +91 
      
   

Herrer 
1. Marc Wyn Rogers -13 
2. Frode Kausland  -3 
3. Rune Hovland +3 
3. Kristoffer Kolltveit +3 

Damer 
1. Linda Fjeld +9 
2. Siren Mørner +31 
3. Grethe Sæterlid +43 
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Utvikling av det sportslige tilbudet i klubben. 

Det er lagt en et stort arbeid for å kunne tilby medlemmene enda bedre tilbud for dem som ønsker å ta 

golfen et «slag lenger». Det er arbeidet mye med å skape et felles trenings- og utviklingsarbeid i 

regionen for våre juniorer. Her har undertegnede og Marc representert klubben sammen med alle 

klubbene i Hordaland og NGF. Vi er kommet veldig langt, men vi er dessverre måtte stoppe litt opp i 

påvente av beslutninger i NGF. Vi har stor tro på at et samarbeid blir fruktbart og kommer i gang igjen 

om ikke lenge.  

Vi planlegger å tilby et utvidet treningstilbud for alle som ønsker dette i 2020, både for grupper og for 

dem som ønsker individuell trening.  

 

 

 

I høst gjennomførte vi 

sammen med 

baneselskapet, Marc og 

juniorgruppen en 

oppjustering av driving 

range, her gjenstår 

detaljer før vi er klar for 

ny sesong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En siste oppfordring fra 

sportslig leder til dem 

som ønsker å bidra i 

treningsarbeider både til 

våre aller minste til dem 

største, ta kontakt med 

meg eller Marc. 

Takk for et flott sportslig år, og lykke til med sesongen som snart starter igjen. 

 

Rune Hovland  

Sportslig leder.  
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Årsrapport Juniorkomiteen  

 
I år har vi vært to aktive komitèmedlemmer og to hjelpere.  Dette har vært leder Ørjan Kleppe og Terje 

Vallestad. Tonje Hagenes og Hilde Midtkandal Sandvik har hjulpet til ved behov. Totalt sett har dette 

vært litt i det minste laget og vi oppfordrer flere til å delta i dette arbeidet de neste sesongene. Men 

komiteen ønsker å takke for den gode bistand styre og sportslig leder har stilt opp med. På trenersiden 

har Marc hatt hovedansvaret for alle treningene og han har hatt god hjelp på birdie treningene av 

foreldrene Øyvind Hagenes og Jørgen Kleppe. 

Nå som sesongen 2019 er over og opptrening til sesongen 2020 er godt igang, er tiden inne for en liten 

oppsummering og mimring av årets sesong.  

Våre fantastiske juniorer har i denne sesongen 

deltatt på Narvesen Tour, Lag NM jenter/gutter, 

Srixon Tour, Garmin Tour og ikke minst Nordic 

League. Dette forteller at vi gjør mye bra som 

enkeltspillere, klubb, trenere, foreldre og ikke 

minst medlemmer som støtter opp juniorene våre.  

Hvordan kan en klubb fra Sotra få dette til? Alt 

starter med motiverende øvelser på treningsfeltet 

og de sosiale samlingene vi har i løpet av sesongen.   
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Foruten om Halloween avslutning, har vi gjennomført hytteturer på Voss og Sunnfjord (Jølster), 

tilknyttet Narvesen Tour. Dette er alltid en suksess og er noe vi ønsker å få enda flere med på til neste 

år. 

 

Ekstra kjekt er det at vi klarte å stille med jentelag til Lag NM. Resultatene var bedre enn forventet, men 

den størs te seieren var moralen og humøret i laget. Laget besto av Tuva Hagenes og Julie Ulvenes 

Kleppe.  Vi kommer til å 

gjøre alt for at det blir stilt 

nytt lag til neste år.  

Guttelaget (NM) skal ikke 

glemmes, de viste seg fra 

en flott side og spilte meget 

bra golf. Her deltok Andre, 

Johannes, Jonas, Marcus og 

Mathias.   

 

Når vi ser på de minste juniorene (Birdie gruppen), har vi fått flere med oss på turneringer og vil jobbe 

ekstra hard de neste årene for å få enda flere med oss. Turneringene har stort fokus på at deltagelse er 

det viktigste og de spiller på lag.  
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På slutten av sesongen, skal 2 klubbmestere for juniorer kåres: På guttesiden var det Sander Vallestad 

som dro i land seieren, mens på jentesiden var det Julie Ulvenes Kleppe.  

Som avslutningen på den flotte golfsesongen hadde vi også i år en avslutnng med Halloween som tema. 

Tradisjonen tro gjorde Marc alt han kunne for å få dette til å bli en flott avslutning for 

ungene/ungdommene. Mange artige golføvelser med en halloween-vri. Det ble avsluttet med pizza og 

utdeling av priser etterpå i klubbhuset. Det ble delt ut pris for årets ivrigste jente, Julie Ulvenes Kleppe, 

årets ivrigste gutt. Sander Vallestad og årets spiller Andre Ulvenes Kleppe.  

 

 

Helt til slutt må vi trekke frem Andrè og det kvantesteget han tok i år.  

- Han har konkurrert og sloss om de jevneste plassene i de fleste nasjonale turneringene.  

 

- Knuste alle i klubbmesterskap for herrer og satt banerekord med en 

imponerende score. 

- Deltatt i 3 turneringer for Nordic League og kvalifisert seg til de fleste 

Nordic League turneringene sesongen 2020. 

 

Vi har igjen fått en juniorer, etter Julie Hovland, som vil sloss med de store 

og vil noe ekstraordinært. En ny rollemodell for de minste. 

Sesongen 2020 vil vi trolig få 1-2 nye spillere som mest sannsynlig vil delta på Srixon Tour. 



 
23 Årsmelding Herregruppen 

- Sander er den som er nærmest og har gjennom en god avslutning på sesongen ikke langt igjen før han 

får konkurrere med de beste i Norge. Med en god start på sesongen, vil han kunne delta på første Srixon 

Tour - Gamle Fredrikstad allerede 1-3 mai. 

- Julie er heller ikke langt bak og vil kanskje til sommeren kunne delta på dette nivået.  

Kanskje vi år kan ha 3 Sotra spillere som deltar i NM for junior. 

HADDE IKKE DET VÆRT KULT 

 

Det er mye som bør nevnes, men her er en kort oppsummering av flere enkelthendelser: 

- Regelkurs ble arrangert for alle medlemmer som ønsket det + de voksne. 

- En stor suksess, med flott oppmøte, som bør innføres fast hvert år. 

- Ny deltakerrekord på Narvesen Tour, Vestlandet, ble satt på Sotra GK sin bane, med 74 spiller.   

- Ekstra kjekt var det at vi hadde mange egne medlemmer med gode resultater 

- Vi må også takke foreldre for kaker og ikke minst BOLLER, som ble en super suksess. 

- Stjernejakt - et spill eller treningsform for alle. Den perfekte måten å trene innspill på, ble satt 

inn i treningene 

- Treningsleir med god samarbeid med Fana GK ble holdt på Marmenor før sesongen startet.  

 

Takk for en flott sesong og håper alle er klar for at banen snart åpnes igjen.  

 

 Juniorkomiteen 
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Årsmelding Herregruppen  

 

Herrekomiteen består av Aksel Lillebø, Trond Helge Dale og Øyvind Bru. 

Året startet med simulator turneringer rett etter nyttår, her var det bra oppmøte med 15-20 spillere 

hver gang. På høsten har det vært omtrent samme oppmøte på simulatorturneringer, det er nå etablert 

en ny simulator i klubbhuset så det er plass til flere, vi har gjennomført et prøveprosjekt med å gå over 

til å spille 18 hull for muligens å øke interessen. 

Utesesongen startet 25. mars, nesten en måned tidligere enn i fjor. og totalt hadde vi 24 

herreturneringer ute i år. Det er nå ca. 40 spillere i snitt hver mandag, deltagerantallet er ganske likt 

med fjoråret. Det gledelige er at det kommer stadig nye spillere med oss på mandagene. 

Sportslig må vi igjen gratulere Andre Ulvenes Kleppe med en fantastisk sesong, fremgangen har vært 

stor og han har deltatt må mange viktige turneringer lokalt og nasjonalt. Nå er det snart videre til USA 

ryktes det !! Det ble i tillegg sendt et lag til lag-NM herrer. 

Herreturen gikk også i år til Spania. En stor takk til Aksel Lillebø som organiserte dette med stødig hånd. 

Takk også til styret for premiering på herreturen. 

Vi avsluttet sesongen med simulatorturnering og sosialt samvær i klubbhuset 16.11, det var bra 

oppmøte med 26 deltakere. 

 

Til slutt ønsker vi å rette en stor takk til styret som legger til rette for at vi kan holde det høye aktivitets 

nivået vi har, og samtidig takke for støtten vi har fått i året som er gått. Vi vil også takke gjengen i 

klubbhuset som legger til rette for gjennomføring av turneringer og stiller opp med alt vi trenger en 

hjelpende hånd til. 

 

Vi gleder oss til neste år ☺ 

 

Bergen 04.12.19. 

Øyvind Bru 

Aksel Lillebø 

Trond Helge Dale 
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Årsrapport Damegruppen  

Sesongen startet inne på simulator, med en fast, liten gjeng. 2. april begynte utesesongen med Texas 

Scramble og 26 damespillere. Sesongen har vært veldig god totalt sett, med mange spillere på 

turneringer, god stemning og noen nye spillere som har kommet til.  

PINK CUP ble nok en gang en vellykket begivenhet. Fint vær, blide spillere og auksjon med mange flotte 

gaver. Det ble samlet inn kr. 211 186.-. Totalt har Sotra GK, siden 2011, samlet inn kr. 1 475 878.- til 

brystkreftsaken. Det er et beløp vi er veldig stolte av. Tusen takk til alle som har vært med å bidra! 

Pink Cup Landsfinalen ble arrangert av Atlungstad GK på Hamar. Hege Lokøy, Trond Thorsen, Kurt Fjeld 

og Aksel Lillebø representerte Sotra Golfklubb og fikk en fin 7. plass.  
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Lag NM 

Damene stilte lag i NM og spilte 2.divisjon i Sandefjord. Birthe Blom, Tonje Bru, Lene Thorsen og Linda 

Fjell fikk en fin 4. plass.  

 

Dameturen gikk til Voss. Samme helgen var det Ladies Tour Voss, så da slo vi to fluer i en smekk. Det var 

en stor damegjeng som reiste på tur og vi lånte hyttene til Arne, Kari og Torbjørn Landro. Vi hadde en 

morsom og minnerik tur      

 

 

Ladies Tour Sotra 

I september ble Ladies Tour arrangert i nydelig høstvær. 

Sotradamene gjorde rent bord på hjemmebane, med seier i 

alle klasser.  

 

 

Sesongen ble avsluttet med pizza og vinkveld i grendahuset på Kolltveit og 31 festglade damer som 

mimret over en fin golfsesong.  

Åse Merete, Birthe og Grethe gir seg i damekomiteen. Takk for oss! Nye medlemmer i komiteen er Lene 

Thorsen, Merethe Landro Woldseth og Turid Instebø. Lykke til!  

 

For damekomitèen: Grethe Sæterlid 
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Årsrapport for Seniorkomiteen  

  

Seniorkomiteen har i 2019 bestått av:  

   

  

 

 

 

 

 

 

Sotra Golfklubb har den største seniorgruppen 

i Hordaland, med følgende aldersprofil for 

medlemmer >50 år:   

Totalt 351 senior herrer og 163 senior damer.  

 

AKTIVITETER i 2019  

✓ Senior simulator høst/vinter  

✓ Aktiv medvirkning i Hordaland Seniorgolf  

✓ Aktiv medvirkning i Norsk Seniorgolf  

✓ Senior tur til Haugesund med 45 deltagere i juni           

✓ Årsavslutning LØO  
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Turneringer:  

✓ Senior Open hver torsdag  

▪ 27 turneringer i 2019.  77 spillere deltatt.  

▪ Vinnere av OOM 2018: Laila Fjell, damer og Hjalmar Skomsvold, herrer  

✓ Arr. Hordaland Seniorgolf turnering (mai)  

✓ Arr. NSG Turnering (juni og august)  

✓ Klubbmesterskap: 36 herrer, 11 damer  

✓ Deltatt med herre og damelag på NM Senior 3.div  

▪ 5 plass damer og 6 plass herrer  

  

AKTIVITETER og MÅLSETTING for 2020  

Målsetting:  

✓ Spilleglade og aktive seniorer  

✓ Øket andel damer som deltar på Senior Torsdag  

✓ Flere Sotra GK seniorer som deltar på Hordaland Seniorgolf turneringer  

Senior turen for 2020 går til Haugesund og vi spiller Nordvegen på dag 1 og Haugaland Golfklubb (Sveio) 

på dag 2. Turen arrangeres den 18 - 19. Juni og vi håper på >50 deltagere.  

 

Det blir iverksatt tiltak for å øke kvaliteten på seniorspilleres prestasjoner gjennom 2020: Det kal slås 

lenger, rettere, smartere og med flere green-treff, samt færre putter enn noen gang før         

 

Denne målsettingen hadde vi også i 2019, men det er ikke så lett å lære en gammel hund å bjeffe!  

  

Seniorkomiteen, 27. januar 2020  

ved Geir Otterbeck 
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Årsmelding Turneringskomiteen 

 

Turneringskomiteen i Sotra Golfklubb har hatt et aktivt år også i 2019. Turneringsaktiviteten i klubben er 

hektisk, og det er vel ikke å ta for hardt i å påstå at vi ligger høyt oppe når det gjelder aktivitetsnivå i 

klubbene her i fylket. 

 

Spesielt for vår klubb er at vi har venteliste for å få delta på klubbmesterskapet. Dette medfører at vi 

også i år måtte dele klubbmesterskapet over to helger, slik at seniorene og juniorene ikke spiller 

samtidig med hovedmesterskapet. 

 

Vi har hatt åpen bane siden midten av februar i år, og turneringene startet allerecde i mars. Først med 

åpningsturnering, og så har det gått slag i slag med Region Tour, NSG-turneringer, HSG-turnering 

(Hordaland Seniorgolf), Ladies Tour, Pink Cup og Narvesen Tour, foruten en rekke sponsorturneringer 

for flere av våre sponsorer.   

 

Når det gjelder regnskap og budsjettering, så har jeg ikke den store oversikten. Men jeg har inntrykk av 

at utgifter og inntekter er noenlunde de samme fra år til år. Det er stort sett faste poster på utgiftssiden 

(premier til klubbmesterskap o.l.), og det holder seg noenlunde på samme nivå hvert år. 

 

Turneringskomiteen har bestått av Reidar Sakseide, leder, Olaug Evanger, Lars Ulveseth, Grete Sæterlid, 

Odd Larsen, Rikard Stokke + noen som hentes inn for de forskjellige turneringene.  

 

Mvh 

Reidar Sakseide 

Turneringskomiteen 
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Årsmelding Golf Grønn Glede 

 
Komiteen består av:  
Leder: Anne Britt Fanekrog 
Medlemmer: Solrunn Benjaminsen fra styret, 
Jens Hansen, Vivian Aase, Håvard Guldbrandsen. 
I tillegg styreleder ved fravær i komiteen. 
Antall møter: Vi har hatt 5 møter på vårt faste 
møtelokale i stuen til Jens.  
 
 
 
I år startet Golf Grønn Glede opp ute 22. mars. Det er gjennomført 39 ganger med spill på pitch&put-
banen denne sesongen, både de faste fredagene, men også noen mandag ettermiddag. Totalt har det 
vært 50 ganger med spill ute eller på simulator i 2019. I tillegg har vi hatt ulike arrangementer: 
Familiedag, Åpen dag, og turnering. Åpen dag ble arrangert i samarbeid med NGF/ Gøril Hansen, 
Hordaland Idrettskrets var også representert. Det ble et vellykket arrangement med 15 deltakere som 
bl.a. fikk prøve seg på Stjernejakten. Stjernejakten har også vært et innslag i treningen i GGG, noe 
deltakerne har likt veldig godt.   
 
Samarbeidet med Frisklivs- og mestringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden er videreført og vi har i tillegg 
informert om GGG på medlemsmøte i MS-foreningen i Bergen. Rekruttering til GGG er en utfordring vi 
vil arbeide vider med i 2020, og prøve å knytte til oss flere organisasjoner. 
Det har i gjennomsnitt vært 3-5 deltakere pr. gang og 40 personer har deltatt til sammen. I år er det 1 
som har tatt VTG-kurs, så nå er det til sammen 8 personer som har gjort dette.  
Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært positive gjennom hele sesongen og vi har som målsetting at 
vi får flere til å ta VTG-kurs.       
 
GGG hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten god hjelp fra frivillige klubbverter. Vi er veldig glade for 
at så mange har stilt opp og bidratt gjennom hele sesongen, ute og inne. 
 
Midlene vi fikk fra Stiftelsen DAM (tidligere 
ExstraStiftelsen) har blitt brukt til simulator, timer 
med Marc og innkjøp av utstyr. Vi har investert i en 
golfscooter deltakerne i GGG kan bruke. Det har 
vært et kjærkommet hjelpemiddel og gjort det 
mulig for deltakere å spille både på pitch&put-
banen og hovedbanen.  Midlene er ikke brukt opp, 
og vi har fått tillatelse fra Stiftelsen Dam til å 
overføre midlere til neste år for å utvikle satsingen 
videre.   
Leder for komiteen har gjennomført Trener1 kurs 
og kan nå bistå Marc i treningen. 
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Økonomi i prosjektet:  
Sotra Golfklubb har så langt ikke hatt særlige utgifter til prosjektet. Deltakerne betaler for å delta, 
baneselskapet spanderer vafler og kaffe og vi har fått midler fra NGF i tillegg til midlene fra Stiftelsen 
Dam.  
 
  
Anne Britt Fanekrog 
Komiteleder Golf 
Grønn Glede 
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Årsmelding Klubbverter 

 

Tal fadrar er relativt stabilt - det er 4-5 som har sagt frå seg "oppdraget 

Kan hende skullle vi hatt fleire damer? 

Det er stort sett dei same som melder seg til teneste. 

Opplever at det er ein viktig jobb, og at kursdeltakarane / turneringsdeltakarar set pris på denne 

sørvisen. 

 

Fadderoppdrag vert formidla via e-post til heile faddergruppa, uansett kva oppdraget er. 

Etter kvart har eg og lagt ut oppdrag på klubben si heimeside - noko som er effektivt. Då treff ein også 

dei som ikkje har meldt seg som faddar, men som kan ta eit tak av og til likevel. 

 

Som komiteleiar treng eg litt meir konkret melding frå dei som er ansvarlege for turneringar / kurs om 

NÅR dei treng fadrar og KOR MANGE som trengst (kursa finn eg for så vidt på heimesida, men eg har 

ikkje peiling på turneringane) 

 

Klubben / dei ansvarleg for div kurs / turneringar /happenings, må berre kontakte meg og be om hjelp. 

Betre det, enn at eg ikkje har fått med meg ei hending ... 

 

 

Trude Kårstad 

Komiteleder Klubbverter 
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IT- web og informasjonsansvarlig 

 

 

 

Sotra Golfklubb ble markert i presidentens åpningstale av Golftinget 2019.   

Golfforum ble arrangert 9-10. november på Quality 

Airport Hotel Gardermoen. 

Heder og ære til Sotra Golfklubb for beste klubb i Pink 

cup. Sotra GK samlet inn kr 211.186,-  

62 klubber samlet inn totalt over kr 1,2 millioner til 

Kreftforeningen.  

 

Vi er stolte av klubben sitt engasjement og stor takk til 

alle giverne, auksjonarius, damene i komiteen for den 

store innsatsen de har lagt ned. 

 

Dette var det tolvte året for Pink Cup, og totalt i løpet av 

disse årene har Golf-Norge samlet inn over 13 millioner 

kroner til brystkreftsaken. 

 

 

 

 

Ny hjemmeside lansert 

De nye hjemmesidene er mer moderne og egner seg 

bedre på små enheter som mobiltelefoner og pad’er.   

• Sidene skal være lette å finne frem i både for 

medlemmer og gjester.   

• Vi har flere måter å presentere nyheter og 

informasjon på og vi kan også legge ut aktiviteter og 

webskjema. 

• Det skal være enklere for flere å kunne bidra 

med informasjon og nyheter til hjemmesidene. 

• Bruk gjerne «Fant du det du lette etter?» til å gi 

tilbakemelding om det er ting du savner på sidene. 
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Baneselskapet: Sotra Golfpark as 

Sesongen 2019: 

Vinteren 2018/2019 ble mild og god og våren kom utrolig tidlig. 

10. februar ble greenene luftet og valset og banen ble åpnet for helgespill fredag 15. februar.  

Ny rekord! 

Det ble verre med dugnaden dette året. Vi var vel mest opptatt av å spille, så baneselskapet hoppet over 

innkalling til stordugnad 

Men juniorer, ledere og foreldre tok ei kjølpa på rangen, for å gjøre den klar til treningsspill. 

Åpningsturneringen var 30.mars på begge baner, men kun 30 spilte. 

Våren ble kjempefin, og banene rundt oss åpnet tidlig. Dermed fikk vi litt mindre gjestespill denne våren 

enn det vi vanligvis har. 

 

For oss i baneselskapet, ble det en hektisk vår og sommer. Mange gjester og mange byggemøter i 

forbindelse med bygging av erstatningshull. 

Vi har endret selskapsform til as, så nå heter det ikke Kobbeltveit Golf-& Naturpark lenger, men Sotra 

Golfpark as. 

Ole Kristian løper (nei, kjører) frem og tilbake og gjør en kjempejobb ute på banen. Han har fått god 

hjelp på Pitch & Put banen av 4 selvgående klippere. Bjørn har ansvaret for greener og gjødsling, men 

har dette året har han hatt god hjelp i Bjørn-Helge. Irene styrer klubbhuset og Olaug hjelper. Marc er vår 

meget dyktige PRO, som lærer deg alt du vil kunne om golfsving, teknikk og andre ferdigheter. 

Vi får mye skryt for bane, greener, pro og mottak i klubbhuset. Dette er med på å gi oss, som jobber her, 

litt ekstra påfyll i hverdagen.  

 

Vi fikk dessverre en kuldeuke i starten av november, og besluttet derfor å stenge 3. november. 

Resten av året har det bøtttet ned med nye nedbørsrekorder 

Vi har kjøpt vår tredje simulator. Ole Kristian har styrt og bygget om, slik at alle tre ble klare til 

innesesongen.  

Og ikke nok med det! De gamle brakkene ble revet og gjort klar for nybygg. Irene har løpt opp og ned til 

og fra sitt kjøkken, for å gi kundene den beste service i byggeperioden. Andre har hjemmekontor, sier 

hun, mens hun har hjemmekjøkken        

Vi må takke medlemmer og gjester for tålmodighet med rot og styr. 

 

Vi takker alle for et flott golfår og ønsker velkommen til et enda bedre i 2020! 
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Banenytt: 

2019 ble et hektisk år, med bygging av to erstatningshull, nytt hull 7 og nytt hull 8. 

Sartor Maskin as har stått for byggingen, arkitekt Svein Drange Olsnes for layout og Marlon har svinget 

gravemaskinen til Kåre. Vi hadde besøk av en sherper fra England i 5 uker. Han formet de to nye 

greenene, så her skal dere få bryne dere her, ja. Begge greenene og fairway 8 + halve fairway 7 ble sådd. 

Her gror det fint. Resten skal såes i april 2020. 

Disse nye hullene må vokse og stelles i 2020, slik at de blir spilleklare i 2021. Det er mulig vi kan ta en 

prøverunde høsten 2020      

Spillet på banen vil ikke bli berørt i 2020 av anleggstrafikk. 
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Plan for utnyttelse av areal på vestsiden av 

hovedveien til forskjellige aktiviteter 

Gruppemedlemmene som har vært med er: Arthur Hagenes (leder), Kåre Bjorøy, Torbjørn Landro, Alf 

Gunnar Ellingsen (styret), Ole Kristian Rå (bane), Irene Evanger Rå (bane) 

Det har vært tre møter i komiteen og ett møte sammen med Bjørn Evanger, arkitekten Svein Drange 

Olsnes og Arthur Hagenes. 

 

Videre fremdrift med innspill til Arealplan. 

Det ble drøftet på møtene hvordan vi best mulig kan komme i gang med kommunen for å kunne utvikle 

område på vestsiden av hovedveien. 

Gruppen kom frem til at det er riktig å engasjere Arkitekten Svein D. Olsnes fremover når det er 

samtaler med grunneiere og kommunen. Dette er også et ønske fra Baneselskapet.  Vi vil da kunne ha et 

godt utarbeidet forslag som kan fremlegges til grunneiere og kommunen. 

 

Hvem gjør hva: 

Arkitekt Svein Drange Olsnes skaffer kart over området. Kartet må dekke noe mer enn det som gjelder 

selve planen.  Dette inkluderer fra arkitekten: 

Fase 1-   Forhåndsdokumentasjon og fastsettelse av plangrenser 

Fase 2-   Planskisser og beskrivelse 

Fase 3-   Endelig planmateriell 

Dette er første fase i den økonomiske finansieringen. 

- Styret kaller inn til møte med grunneiere.                                                                                                         - 

Baneselskapet/arkitekten skaffer navn på hvilke grunneiere dette gjelder.  

 

Kostnader: 

Et estimat fra arkitekten viser at det vil koste kr. 125.000,-  for å få et forslag på plass. Fase 1-3. 

Grunneierne bør være positive til dette før vi kan ta det videre til kommunen.  

Gruppen og Baneselskapet er positiv til dette, men er usikker på hvor realistisk det er å få banen til 

innen 10 år.  

Gruppen har ikke diskutert når denne summen skal tilbakeføres til klubben eller om den skal 

tilbakeføres til klubben. 

Gruppen anslår at det vil koste mer penger når arbeidet er kommet i gang.  

Disse midlene er det styret som bør formidle etter godkjenning fra årsmøtet.  

 

Konklusjon: 

Når vi får dette godkjent i Arealplanen vil det sikre klubben og Baneselskapet en mulighet for utvidelse 

av banen når klubben og Baneselskapet ønsker dette.. Det er en riktig tid å gjøre dette nå når Fjell, Sund 

og Øygarden er blitt en kommune, Øygarden Kommune. Hvis vi ønsker dette i fremtiden så er det en 

god start nå. 
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Hva årsmøte bør ta stilling til. 

• Spørsmål 1:  

Ønsker medlemmene at klubben bruker ca. kr. 125.000,- på å få gjennomført dette? 

• Spørsmål 2:  

Kan styret få fullmakt til å bruke mer penger, hvis det kreves? 

• Spørsmål 3:  

              Skal styre eventuelt forhandle frem en avtale med Baneselskapet for tilbakebetaling før vi går                                                             

i gang med prosjektet?            
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Visjon, Strategi, Verdier for Sotra Golfklubb 2021-

2025 
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Samarbeidsavtale vedrørende administrative 

tjenester mellom Sotra GK og Sotra Golfpark as 

 

1. Partene og avtalens formål 

Sotra Golfklubb, også kalt klubben, er en golfklubb/et idrettslag som er medlem av Norges Golfforbund 

(NGF) og av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paraolympiske Komité (NIF) gjennom Hordaland 

idrettskrets.  

 

Sotra Golfklubb benytter Sotra Golfpark as sin 9-hulls golfbane, kalt Hovedbanen, og har i den forbindelse 

inngått samarbeidsavtale med Sotra Golfpark as (heretter Selskapet) I sin virksomhet har Sotra Golfklubb 

(heretter kalt GK) behov for diverse administrative tjenester som søkes oppnådd gjennom denne avtale.  

 

Selskapet bekrefter å ha den ekspertise og de ressurser som trengs for å utføre de aktuelle tjenester for 

GK etter denne avtale.  

 

2. Idrettens regelverk  

Begge parter er inneforstått med at GK er underlagt norsk idretts lover og bestemmelser til enhver tid 

(heretter idrettens regelverk), som inntatt i eller fastsatt i medhold av NIFs lov, og at ingen avtaler kan 

inneholde bestemmelser som bryter med norsk idretts regelverk eller etiske grunnverdier eller som er 

egnet til å skade idrettens anseelse. GK er her blant annet pålagt å ta vare på sin frie stilling og å sikre 

bestemmende myndighet over alle forhold knyttet til medlemskapet i NIF og NGF og den sportslige 

aktivitet. Det vises særlig til NIFs lov § 13-1, der de forannevnte prinsipper er inntatt, og til retningslinjer 

og andre bestemmelser fastsatt av NIF og/eller NGF.  

 

NGFs Regelverk for samarbeidsavtaler med næringslivet gjelder og skal observeres. I medhold av  NIFs lov 

§ 13 og dette regelverk kan NGF kreve å få seg forelagt GKs avtaler til godkjennelse. 

 

NIFs Retningslinjer for avtaler mellom idrettslag og annet rettssubjekt om hel eller delvis overføring av 

idrettslagets kommersielle virksomhet kommer til anvendelse når avtalen mellom partene innebærer at 

et idrettslag overfører hele eller deler av av sin kommersielle virksomhet (jf. retningslinjenes pkt. 2) for 

en tidsbestemt periode til et annet rettssubjekt. Retningslinjene kommer imidlertid ikke til anvendelse 

ved inngåelse av ordinære sponsoravtaler eller for alminnelige avtaler om kjøp av varer eller tjenester. I 

de tilfelle der de nevnte retningslinjer kommer til anvendelse, gjelder nærmere bestemmelser om 

avtalens innhold, om visse krav til det samarbeidende selskap og dets vedtekter og om 

styrerepresentasjon, innsyn og habilitet.  I et slikt tilfelle kan tilsatt daglig leder i samarbeidende selskap 

ikke samtidig være daglig leder i idrettslaget/klubben.   

 

Partene er godt kjent med idrettens regelverk, som finnes tilgjengelig blant annet på www.idrett.no og 

www.golfforbundet.no   og forplikter seg til å holde seg orientert om endringer i regelverket som 

http://www.idrett.no/
http://www.golfforbundet.no/
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berører innholdet i denne avtale. Partene aksepterer at i tilfelle motstrid skal denne avtale fortolkes og 

praktiseres i samsvar med idrettens regelverk.  

 

3. Selskapets oppgaver for klubben 

På overnevnte bakgrunn påtar Selskapet seg, mot det avtalte vederlag, følgende administrative oppgaver 

for GK: 

 

 

3.1 Medlemsregister  

GK har i forhold til Selskapet full rådighet over sitt medlemsregister og tilknyttet materiale. 

 

Selskapet påtar seg å holde oppdatert GKs medlemsregister og det grunnlagsmateriale som er nødvendig 

for at GK skal kunne oppfylle sine rapporteringsplikter til NGF og NIF. Personopplysningslovens 

bestemmelser skal etterleves fullt ut.  

 

 

3.2 Innkreving av medlemskontingent 

GKs medlemskontingent fastsettes av GKs årsmøte og skal innbetales direkte til GKs egen konto.  

 

Selskapet påtar seg å innkreve medlemskontingenten fra alle GKs medlemmer. Selskapet fakturerer 

deretter golfklubben for baneleie. 

 

3.3 Utstedelse av Golfkortet 

Selskapet står for utstedelse av Golfkortet til GKs medlemmer, basert på oppgaver fra klubbens komiteer. 

I denne sammenheng skal Selskapet kontrollere at medlemmene har sitt økonomiske mellomværende 

med GK i orden før kortene utstedes. Selskapet bestiller Golfkortet til medlemmer så snart kontingent er 

registrert betalt. 

 

3.4 Andre sekretariatsoppgaver 

Selskapet sjekker alle medlemsinnbetalinger og lager medlemskort etter hvert som kontingenten betales. 

Selskapet vil sørge for å være oppdatert og tilkoplet Klubben Online og GolfBox- systemene.  

I alle sekretariatsoppgaver er Selskapet undergitt instruksjonsmyndighet fra GKs styre. 

 

3.5 Annet 

Selskapet vil gjøre sitt til at klubben får en sterk og sosial profil, det være seg kontakt med medlemmer og 

bistå med hjelp i organisasjonsspørsmål. 

Det skal være trådløst nettverk tilgjengelig i klubbhuset. 

 

4. Vederlag 

Vederlaget fra GK til Selskapet for tjenestene etter denne avtale fastsettes, og skal betales, som følger: 

Kr. 150,-  + mva pr. medlem for årene 2021, 2022 og 2023. 
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5. Avtaleperioden   

Denne avtale løper fra 01.01.2021 og opphører uten forutgående oppsigelse 31.12.2023. I avtaleperioden 

kan avtalen likevel sies opp av hver av partene, med minst 2 måneders skriftlig varsel og med virkning fra 

det deretter følgende utløp av kalenderåret.   

Forslag til ny avtale vil bli utarbeidet til årsmøtet i 2023. 

 

Dersom noen av partene kommer under konkursbehandling har den annen part rett til å tre ut av avtalen. 

 

6. Personlig avtale 

Denne samarbeidsavtalen betraktes av partene som en personlig avtale mellom Selskapet og GK. Partenes 

rettigheter og forpliktelser etter avtalen kan ikke overdras uten etter forutgående skriftlig samtykke fra 

den annen part.   

 

7. Tvister  

Enhver tvist eller uoverensstemmelse vedrørende denne avtalen skal søkes løst i minnelighet og hver av 

partene skal lojalt og etter beste evne søke å bidra til en forhandlingsløsning. 

 

Tidligst 30 dager etter at en av partene skriftlig har krevd forhandlinger, og uten at dette har ført til en 

løsning, kan partene bringe en tvist inn for domstolene ved forliksklage eller stevning. Avtalt verneting er 

den rettskrets der golfanlegget omtalt i punkt 1 ligger. 

 

8. Godkjenning   

Denne avtalen er ikke bindende for GK før den er godkjent av GKs årsmøte. Alle endringer i avtalen må 

godkjennes på samme måte før de trer i kraft.  
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 Inntekter Budsjett 2020    

Resultat 
2019  Budsjett 2019 

3123 Sponsorinntekter -10000   -10000              -10 000,00  

3410 Kulturmidler Fjell Kommune -35000   0              -40 000,00  

3420 Momskompensasjon -195000   -207545            -170 000,00  

3421 Turneringsinntekter -40000   -40470                40 000,00  

3422 LAM midler -90000   -93879              -50 000,00  

3441 Fjell Idrettsråd 0   0              -25 000,00  

3901 Herrekomiteen -119000   -184320            -105 000,00  

3902 Damekomite -68000   -70500              -68 000,00  

3903 Knøtte/junior komite -133000   -131389            -115 000,00  

3905 Seniorkomite -107250   -106915            -182 500,00  

3906 Golf Grønn Glede -49050   -50112              -55 000,00  

3912 Grasrot midler Norsk Tipping -105000   -109074,88            -125 000,00  

3915 Kursinntekter -50000   -87300            -120 000,00  

3916 Inntekt årlig klubbtur -450000   -399960            -500 000,00  

3920 Årskontigent -1700000   -1713750         -1 850 000,00  

3999 Diverse inntekter -45000   -57665,22              -30 000,00  

 Sum inntekter -3196300   -3262880,1    -3 405 500,00  
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 Driftskostnader 
Budsjett 

2020   
Resultat 

2019   Budsjett 2019 

4200 Leie Pro / Simulator 134000   130160              110 000,00  

4201 Kostnad årlig klubbtur 450000   439341,64              500 000,00  

4202 Handicap kortavgift 2000   1290                  3 000,00  

4203 Kostnader VTG 90000   62997,5                90 000,00  

4204 Herrekomiteen 103000   167023                93 000,00  

4205 Damekomiteen 63000   62501,59                63 000,00  

4206 Knøtte/Junior komite  92000   173236,15                95 000,00  

4207 Seniorkomite 106900   87275,9              182 500,00  

4208 Turneringskomiteen 35000   34425                20 000,00  

4209 Arrangementkomiteen 50000   50341,07                50 000,00  

4210 Klubbeffekter 10000   0                10 000,00  

4211 Elitesatsing junior/knøtt 123000   191106              107 000,00  

4213 Elite Damer 25000   15100                  5 000,00  

4214 Elite Herrer 45000   49829,59                25 000,00  

4215 Elite Senior 35000   31300                20 000,00  

4216 GRØNN GLEDE 49050   50112                40 000,00  

4217 Greenfee gjester - juniorer 6000   5425                  5 000,00  

4218 Klubbverter 5000   0                  5 000,00  

5330 Godtgjørelse tillitsvalgte/ andre 45000   40000                40 000,00  

5331 Godtgjørelse VTG kursledere 30000   22000                30 000,00  

6301 Baneleie 1100000   1100375          1 250 000,00  

6800 Kontorrekvisita 4000   2507                  5 000,00  

6810 It kostnader 95000   97996,2              103 000,00  

6860 Kurs/Møtekostnader 35000   31101,84                20 000,00  

6861 Kursmateriell 10000   13208,2                10 000,00  

6865 Utdanning 20000   22255                15 000,00  

6890 Adm. Kostnader 165000   164250              180 000,00  

7140 Reisekostnad 15000   17965                25 000,00  

7320 Annonser 4000   1517,86                  4 000,00  

7410 Kontingent NGF 250000   255245              300 000,00  

7770 Bankgebyr 2200   2059,75                  2 000,00  

7791 Andre driftskostnder 25000   28686,92                20 000,00  

 Sum driftskostnader 3224150   3350632,21     3 427 500,00  

         

 Sum driftsresultat 27850   87752,11                22 000,00  

8040 Renteinntekter -27850   -26986,76              -22 000,00  

            

 Årsresultat 0   60765,35   0 
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Priser spilleåret 2021 

 (Til årsmøtet 2020) 

 

      Kontingent:  Klubben sin del: Banen sin del   

 

Uten spillerett og mot greenfee: 

Voksne  f.o.m. fyller 20 år Kr. 1.500,-  Kr. 800,-  Kr.    700,- 

 

Årskort: 

0- fyller 12 år   Kr.    300,-  Kr. 100,-  Kr.    200,-   

13- fyller 16 år   Kr.    500,-  Kr. 200,-  Kr.    300,- 

17- fyller 19 år   Kr. 1.000,-  Kr. 200,-  Kr.    800,- 

20- fyller 25 år   Kr. 3.800,-  Kr. 800,-  Kr.  3.000,- 

26- fyller 29 år   Kr. 5.300,-  Kr. 800,-  Kr.  4.500,- 

30 år +    Kr. 6.800,-  Kr. 800,-  Kr.  6.000,- 

Ektefelle/samboer til  30+ Kr. 5.300,-  Kr. 800,-  Kr.  4.500,- 

 

Treningsavgift: 

Knøtter  Utesesongen  kr. 300,- 

Juniorer Utesesongen kr. 500,- Inne på simulator kr. 600,- 

 

 

 

Med spillerett/medlemslån: NB! Fra 2020 blir det ikke solgt flere spilleretter/medlemslån   

 

Voksne m/spillerett/m.lån BB Kr. 4.500,-  Kr. 800,-  Kr. 3.700,- 

Ungdom 20 år – 21 år  Kr.    750,-  Kr. 375,-  Kr.    375,- 

Juniorer 13 år – 19 år  Kr.    500,-  Kr. 200,-   Kr.    300,-  

 

For voksne medlemmer som har spillerett/medlemslån og som ikke har Golfkortet, kan disse benytte 

Pitch & Put-banen med fritt spill inntil de får Golfkortet for kr. 2.000,- i kontingent inkl. årsavgift. 

 

 

Drivingrange:  

Polletter a.20baller   kr.     20,-   

Terminal 1 trekk a.30 baller  kr.     27,- 

Kort 10 bøtter a.20 baller  kr.   180,- 

Kort 20 bøtter a. 20 baller   kr.   300,- 
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Pitch & Put- banen:  

Greenfee Lørd.-søn.-helligdager  kr.   150,-  

Voksne hverdager   kr.   100,- 

Barn/unge tom 16 år    kr.   100,- 

Barn t.o.m.12 år    kr.    50,- 

 

 

Hovedbanen:   Hverdager  Lør-søn-og helligdager 

Greenfee, 9 hull  kr.   200,-  Kr.   250,-  

Greenfee, 9 hull  kr.   250,- (gjester) Kr.   300,- (Gjester)* 

Greenfee,18 hull kr.   300,-  Kr.   350,- Juniorer/Knøtter ½ fee*Greenfee, 

Greenfee 18 hull kr.   350,- (gjester) Kr.   400,- (Gjester)* 

 

Greenfee hverdager fra 08.00-11.50: 9 hull: kr. 150,-. 18 hull: kr. 200,-.  Fra 2.mai. 

*) Juniorer som er gjester, spiller mot ½ ordinær greenfee 

 

 

Alle som skal spille på Hovedbanen skal ha gyldig Golfkort. 

 

For voksne medlemmer som har spillerett/andel og som ikke har Golfkortet, kan disse benytte Pitch & 

Put-banen med fritt spill inntil de får Golfkortet for kr. 2.000,- i kontingent inkl. årsavgift. 
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Organisasjonsplan 
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Valgkomiteens forslag til styre 2020 – 2021 

 
 

Leder…………………: Alf Gunnar Ellingsen  Gjenvalg for 2 år. 

Nestleder……………..: Rune Hovland  Ikke på valg 

Styremedlem…………: Solrunn Benjaminsen Gjenvalg for 2 år 

Styremedlem…………: Arild Nordvik      Ikke på valg  

Styremedlem…………: Linda Straume Belsnes Ny for 2 år. 

Styremedlem…………: Trond Ove Lund            Ny for 2 år  

 

Varamedlem…………: Sølvi Lillebø          Ny for 1 år. 

 

 

Straume, 22/1-2020 

Valgkomiteen  

 

Therese Nilsen 

Arne Landro 

Arthur Hagenes 
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Valgkomiteens forslag til kontrollkomite 2020 – 2021 

 

 

 

Medlem: Turid Ulveseth Instebø         Gjenvalg for 1 år. 

Medlem:  Linda Fjell                                                  Ny for 1 år. 

Varamedlem: Tore Husby                     Ny for 1 år. 

 

 

 

 

Straume, 22/1-2020 

Valgkomiteen  

 

Therese Nilsen 

Arne Landro 

Arthur Hagenes 
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Styrets forslag til valgkomité 2020 

 

 

 
 

Arthur Hagenes.  leder.   1 år gjenvalg. 

Arne Landro.     1 år gjenvalg. 

Grethe Sæterlid.    1 år ny. 

Heine Olsen.   Varamedlem.  1 år ny. 
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