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Årsmøte onsdag 24. mars 2009 kl. 19.00 i Klubbhuset på Kolltveit 
 
Saksliste: 
 

1 Godkjenne de stemmeberettigede 
2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden* 
3 Valg av :  
  a) møteleder 
  b) tellekorps 
  c) sekretær 
  d) 2 representanter til å underskrive protokollen 
4 Årsmelding 2009 
5 Regnskap for 2009. Revisjonsberetning 
6 Innkomne forslag 
  a) Visjoner til Sotra Golfklubb - Handlingsplan 
  b) 
  c)  
   
7 Medelmskontigent 2011 og leie til banen 
8 Budsjett for 2010 - vedlegg 
9 Behandle organisasjonsplan - vedlegg  
10 Valg: 
  Leder    1 år 
  Nestleder  2 år 
  4 styre medlemmer 2 år 
  1 vara medlem 1 år 
  2 revisorer  1 år 
  3 valgkomité  1 år 
 Se vedlegg 
11 Leder tar over – Årsmøte slutt 

 
*Forretningsorden 
 Innlegg 3 min. 
 Replikk 1 min 
 

 
Medlemsmøte etter årsmøtet ca. kl. 20.30 
 
Sotra Golfklubb. Mål og visjoner - Handlingsplan 
Baneselskapet orienterer om fremdrift på banen 
Turneringsplanen 2010 
Golfligaen 2010 
Medlemstagger utleveres på møtet 
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 Årsmelding Sotra Golfklubb 2009 
  
 Til årsmøtet 24. mars 2010 

Styret i Sotra Golfklubb, valgt på årsmøtet 23.mars 2009, har hatt følgende sammensetning: 
 
Leder Lars Erik Løvaas 
Nestleder Geir Otterbeck 
Sekretær Svein Arne Landro 
Kasserer Åse Brith Ulveseth 
Styremedlem Nils Asbjørn Telle 
Styremedlem Olav Andre Algrøy  
Varamedlem Linda Fjell  
 
Olaug og Bjørn Evanger har deltatt på aktuelle styremøter 
 
Revisor:   Odd Larsen 
    Ove Einarsen 
Valgkomite:  Arvid Åsen, leder 
    Åse Vangen 
    Turid Oppheim 
Varamedlem:  John Ivar Halvorsen 
 
Styret konstituerte seg i første møtet den 1. april, og har hatt 8 møter i 2009 og 3 møter i 2010. 
Styret konstituerte seg med Svein Arne som sækretær og Åse som kasserer. Det ble en tidlig 
målsetting å arbeide med å fortsette den positive medlemsutviklingen for klubben.  Denne 
utviklingen har fortsatt i 2009. Sotra Golfklubb hadde 528 medlemmer 31.12.08. 31.12.09 hadde 
dette antallet økt til 658 medlemmer, som er en økning på 130 medlemmer. Dette tilsvarer en 
økning på 25 % (35 %).  
 
Følgende komiteer har vært i drift 2009, med påfølgende ansvarlige i styret : 

 
Komité / Oppgave Ansvarlig i styret  Komité leder 
HCP Lars Erik Løvaas Olaug Evanger 
Turneringskomité Lars Erik Løvaas Reidar Sakseide 
Banekomité Svein Arne Landro Bjørn Anthun 
Huskomité Nils Asbjørn Telle Arthur Haganes 
Arrangementskomité Nils Asbjørn Telle Reidar Sakseide 
Damekomité Åse Ulveseth Laila Fjell 
Knøtte- og Juniorkomite Linda Fjell Cecilie Dahl 
Næringslivskontakt Nils Asbjørn Telle Nils Asbjørn Telle 
Repr. til Fjell Idrettsråd Lars Erik Løvaas Marianne Rassmussen 
Utdanningskontakt Lars Erik Løvaas  
IT-komité Olav Andre Algrøy Geir Otterbeck 
Herrekomité Svein Arne Landro H. Skomsvold/Lars Ulveset 
Seniorkomité Geir Otterbeck  
Sportslig leder Olav Andre Algrøy Olav Andre Algrøy 
Grøntkortkomité Lars Erik Løvaas Liv Tyldum 
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Hovedsaker 
Mye av styrets arbeid har gått med til arbeid med den nye hjemmesiden til Sotra Golfklubb.  
Det er også arbeidet med til å se på resultatene fra ”klubbsjekken” – en medlemsundersøkelse.  
I tillegg har styret og komiteledere sett på mål og visjoner for golfklubben. Dette for å arbeide 
videre med en virksomhetsplan/handlingsplan Det er blitt holdt publiseringskurs for styret og 
ledere fra de ulike komiteene mht til de nye hjemmesidene. 
I tillegg er dette noen av sakene styret har arbeidet med; 
 
Budsjett, økonomi, gjennomføre rekruttering med Pitch & Put gjestespill, Klubbsjekken –
spørreundersøkelse, rekruttering av juniorer og orienteringer om innspill fra baneselskapet ang. 
nytt Golfhotell/Klubbhus med tanke på klubbens og medlemmenes behov. 
 
Styret delte ut to priser også i år: Årets talent og årets ildsjel. Årets talent for 2009 gikk dette året 
til den fremadstormende juniorspilleren Anna Kobbeltvedt.  Prisen for årets ildsjel ble i år delt ut 
til Morten Martinhussen for sitt arbeid over flere år med knøtte- og juniorspill  .  
 
Økonomi 
Regnskapet viser et resultat med et overskudd på kr. 161 834,- 
Klubben har fått midler fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité på kr. 
38.000 i såkalte lokale aktivitetsmidler (LAM) som fordeles etter innstilling fra det lokale 
idrettsrådet. 
 
Utdanning 
Klubben har også i år invitert medlemmer til å utdanne seg til Grønt kort kurs instruktører og kurs 
for Turneringsledere. Det har lykkes å få nye Grønt kort kurs instruktører og vi har hatt seks 
personer som har tatt Turneringsledelse kurs. Klubben er i vekst og målet er å rekruttere nye 
medlemmer til golfsporten og klubben. Vi er derfor fortsatt avhengig av at flere kan bidra på 
instruktørsiden både med opplæring, instruksjon og sensor ved oppspill. Det er avholdt et 
Golfbox kurs for nye medlemmer som er kurset i turneringsledelse og for turneringsassistenter. 
Et medlem holder på med dommerutdanning i regi av NGF.  
 
Grasrotandelen  
”Grasrot-ordningen” fortsetter i 2010.De som spiller registrert på Norsk Tippings spill med sitt 
spillkort, vil kunne dedikere fem prosent av innsatsen til en lokal frivillig organisasjon. 
I 2009 har dette gitt en inntekt på ca. 15.561 kr fra Norsk Tipping.  
  
Politiattester 
Styret i golfklubben er fra 1.1.2009 pliktig til å innhente politiattest for personer som skal utføre 
oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller 
utviklingshemmede. 
 
Sosiale arrangement 
Det ble arrangert flott årsfest i Teknologisenterets lokaler på Straume.  

 
 

Lars E. Løvaas  Geir Otterbeck   Nils A.  Telle  Svein A. Landro Åse Ulveseth  Olav A. Algrøy 
 

 
___________      ___________    ___________   ___________     ___________   ___________ 
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Rapport fra Grønt kort komitéen 2009: 

Komitéen består av: 
Leder:  Liv Tyldun 
Medlem: Olaug Evanger 
Medlem: Arvid Åsen 

Kursledere: Liv Tyldum, Olaug Evanger, Arvid Åsen og Arnt Rasmussen 
Sensorer ved test og oppspill: Bjørn Evanger, Odd Larsen, Malfred Telle, Hjalmar Skomsvold 
og Nils Asbjørn Telle 

Oversikt over aktiviteter i 2009: 

Opplegget i Grønt kort kursene  ble i 2009 endret. Tidligere inneholdt kurset kun 
teoriundervisning inkl. teoriprøve,  totalt 12 timer. Kursdeltakerne hadde selv ansvar for å 
skaffe seg protimer for å få praksisopplæring og å melde seg opp til testspill og oppspill.  

Fra 2009  består kursene av både teori og praksistimer med pro. Det er fremdeles 12 timer 
teori, men nå er det og timeplanlagt 3 timer gruppe-undervisning med pro og 3 timer 
egentrening. Er gruppen for stor, blir den delt og det blir brukt  to instruktører. 

Deltakerne får lærebok, regelbok, 200 baller til drivingangen og 2 runder på  Pitch- og Put 
banen. Inkludert i kursopplegget er teoriprøven,  testrunde på banen og selve baneprøven, 
samt medlemskap i Sotra golfklubb ut sesongen. Prisen for dette har vært kr. 2.500,- for 
voksne og kr. 1.250,- for barn. 

Resultatet av denne omleggingen er at kursdeltakerne nå tar den praktiske prøven fortere og 
dermed får sitt grønne kort . 

Noen av kursene ble holdt i kantinen til Sartor Maskin, som vi fikk låne gratis, og noen i 
kantinen til DnB NOR. Etter at nybygget til klubbhuset ble ferdig har vi holdt til der. 

Det har i 2009 vært holdt 10 (11) kurs, med noe varierende antall deltakere, til sammen 96  
personer (154). 

Kursinstruktører har vært Arvid Åsen 2 kurs,  Arnt Rasmussen 2 kurs, Olaug Evanger 1 kurs 
og Liv Tyldum 5 kurs.   

Alle kursdeltakerne har selv meldt seg opp til test og oppspill. I alt har 86 personer vært 
gjennom testen og 95 personer har spilt opp. 87 av disse er blitt medlemmer i Sotra golfklubb. 

2010:   
Norges Golfforbund har for 2010 lagt om undervisningen. Siste helgen i januar var Arnt 
Rasmussen og Marc Rogers på kurs for å sette seg inn i de nye retningslinjene.  
Komitéen trenger flere kursinstruktører.  

Brattholmen 05.01 2010 

Liv Tyldum 
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Rapport fra HCP-komitéen 2009: 

Komiteen består av: 

Leder:  Olaug Evanger 
Medlem: Lars Erik Løvaas 
Medlem: Arvid Åsen 

Etter at vi har tatt Golfbox i bruk, har hver enkelt spiller ansvar for å notere sine tellende 
runder i sitt scorearkiv. Hver tellende runde skal attesteres av en markør. 
HCP komitéen skal være en overordnet kontrollør for at det blir gitt riktig informasjon til 
arkivet, og at spillerne til enhver tid har et riktig handicap. 
HCP komitéen skal også veilede spillerne, dersom det oppstår spørsmål. 
Klubbens medlemmer har vært utrolig flinke å bruke Golfbox.  

Sotra golfklubb sine medlemmer har hatt en enorm utvikling som spillere. I tabellen under er 
tallene i parentes fra 2008. 

HCP gruppe Damer Menn I alt Totalt 
Gruppe 1: Under 4,5 0       (0)  1       (0) 1      (0)  
Gruppe 2:  4,5 – 11,4 0       (0) 8        (3) 8      (3)  
Gruppe 3: 11,4 – 18,4       1       (0) 24     (16) 25 (16)  
Gruppe 4: 18,5 – 26,4 2       (2) 51     (40) 53 (42)  
Gruppe 5: 26,5 – 36,0 30    (21) 137  (107) 167 (128)  
Gruppe 6: Over 36 (GK) 110   (99) 192  (165) 302 (264)  
Ingen kort 46    (32) 56     (43) 102 (75) 658 (528) 
 

Aldersgruppe Damer Menn I alt Totalt 
Under 25 år 56 (38) 97 (81) 153 (119)  
15 år – 60 år 106 (97) 297 (246) 403 (343)  
Over 60 år 27 (19) 75 (47) 102 (66) 658 (528) 
 

Klubben hadde pr. 31.12.09 658 (528) medlemmer  

2010: 
HCP komitéen og Grønt kort komitéen ble to separate komitéer i 2009. Dette for å fordele 
arbeidet med kurs, oppspill, test og hcp/medlems kontroll.  
Komitéene kan trygt slåes sammen igjen, og arbeidet fordeles på komitéens medlemmer. 
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Årsmelding fra turneringskomiteen i Sotra Golfklubb 2009. 
 
Turneringskomiteen gjennomgikk i løpet av2009 en endring i personsammensetningen. Lars 
Løvaas fungerte som leder av komiteen gjennom deler av fjoråret, men ble erstattet av Reidar 
Sakseide i løpet av sommeren 2009. John Halvorsen var medlem av komiteen, men trakk seg 
underveis. Øvrige medlemmer av komiteen har vært Olaug Evanger, Odd Larsen og Arvid 
Åsen. 
I løpet av 2009 sto turneringskomiteen ansvarlig for 14 turneringer i Sotra Golfklubbs regi. 
Blant de større var åpningsturneringen i Golftour Hordaland første helgen i mai, og et 
arrangement i Rica Ladies Tour siste helgen i juli. I tillegg til disse 14 kommer 
Sartormesterskapet, som baneselskapet står ansvarlig for. 
Ytterligere i tillegg til de 14 turneringene er det arrangert tre grønt kort-turneringer. Dessuten 
har dame-, herre- og juniorkomiteene hver for seg avviklet en rekke turneringer gjennom 
sesongen, noe som gjør at antall turneringer i Sotra Golfklubbs regi ligger godt i overkant av 
50 totalt. 
Dette er en anselig mengde turneringer for en fersk klubb. Men med mange gode og ikke 
minst villige hjelpere blant klubbens medlemmer, har avviklingen av disse turneringene ikke 
bydd på problemer av noen art. 
I februar i fjor hadde vi seks av klubbens medlemmer på turneringslederkurs på 
Bjørnefjorden, noe som har gjort klubben ekstra godt i stand og forberedt til å ta på oss 
turneringer som måtte bli aktuelle.  
Turneringskomiteen vil benytte anledningen til å takke alle frivillige for meget god assistanse 
i forbindelse med de større turneringene hvor vi har vært avhengige av hjelp. Vi har faktisk 
opplevd å ha flere frivillige enn vi strengt tatt behøver på enkelte arrangement. Denne positive 
holdningen blant våre medlemmer gjør det til bare en glede å ta på seg turneringer i Sotra 
Golfklubbs regi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turneringskomiteen 
v/ leder 
 
Reidar Sakseide 
(sign.) 
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Sotra Golfklubb Stiftet 18.2.2000 Telefon: 415 41 084 
Kolltveitvegen Org.nr. 985 896 968          E-post: post@sotragk.no 
5353 Straume                      Bank konto: 5261 05 18664     Internett: www.sotragk.no 
  
  

Årsmelding 2009 fra Damegruppen . 
 
Ønsker først å få takke alle i damegruppen for en flott sesong , og 
velkommen til oppstart igjen våren 2010. 
 
I 2009 ble det avholdt 23 damekvelder med et snitt på 14 damer hver gang. 
Sesongen startet med 9 hullsrunder , for så å gå over til 18 hullsrunder , og ut mot  
høsten ble det 9 hullsrunder igjen. Forskjellige konkuranseformer er aviklet , så som : 
stableford, slag , texas scramble , flaggturnering , osv . 
Vi har betalt kr. 50 i startkontingent hver gang , og dette har gått til premier + vin som  
ble trukket ut blant de som ikke fikk premie . Overskuddet ble brukt til avsluttningsfest 
den 6 nov. Festen ble holdt hjemme hos Olaug , og det var ca.27 spreke damer som  
stilte opp . Det ble servert god mat og drikke . 
I 2009 var det avsatt kr. 15000,00 til tur for damegruppen disse ble ikke brukt . Damegruppen  
Søkte om å få bruke pengene til klippekort på simulatorene , og fikk dette innvilget. 
Damegruppen har hatt en kveld i uken , høst 2009/vinter 2010 på simulator , og har  
betalt kr. 100,00 hver gang , pengene er tenkt brukt til en tur i 2010 , til for eksempel Voss 
eller Hemsedal . 
Damegruppen anmoder om et tillskudd , stort kr. 15000,00 , til bruk i simulatorene høst 
2010/vår 2011 . 
Damene i klubben blir innkalt til møte for å diskutere sesongens aktiviteter i god tid før 
banen åpner . Resultatene fra 2009 sesongen tilsier at flere blir med i 2010 . 
 
Med vennlig golfhilsen 
Laila Fjell 
Leder for damegruppen 
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Sotra, 21.1.2010 

Årsmelding 2009 
IT komiteen 

Komiteens medlemmer: 

• Geir Otterbeck, komité leder 
• Jan K. Mathiassen, medlem 
• Rikard Stokke, medlem 

Komiteen har i 2009 hatt 3 møter og høyt aktivitetsnivå.  Hovedsaken i 2009 har vært prosjektet 
knyttet til nye nettsider for www.sotragk.no  

Anskaffelsen ble gjennomført med åpen forespørsel og vurdering av 5 leverandører som gav seriøse 
tilbud. Valget falt på Acos (Straume) med  en moderne og fremtidsrettet webløsning, meget gunstige 
vilkår og gjensidig leverandør/sponsor samarbeid. 

De nye websidene ble lansert rett over sommerferien og prosjektet er gjennomført iht plan og med 
lavere totalkostnad enn budsjettert.  Tilbakemeldinger fra brukere har for det meste vært meget 
positive, og meldinger om feil / mangler har vært svært få. 

Klubben og baneselskapet er selv ansvarlig for innholdet på websidene, og her vil det fortsatt være 
mye å jobbe med for å ha den kvaliteten som er ønskelig. 

I tillegg til nye nettsider, er det kommet på plass IT retningslinjer for Sotra Golfklubb. I denne ligger 
også handlingsplan for IT. Dokumentet er lagt tilgjengelig på IT komiteens område på medlemssidene. 
http://www.kgolf.no/artikkel.aspx?AId=69&MId1=26&MId2=71&back=1  

Golfbox og de andre fellesløsningene som benyttes av klubben fra Golfforbundet, har fungert stabilt i 
2009 sesongen.  Der foregår nå store omlegginger i regi av Norges golfforbund, med ny Golfbox som 
blir klart til golfsesongen.  All medlemsadministrasjon blir nå samlet i Golfbox. 

For 2010 blir hovedsakene å videreutvikle websidene, få på plass flere tjenester der, og bistå klubben 
med å ha høy kvalitet på bruk og utnyttelse av IT løsninger til medlemmenes beste!  

For IT Komiteen, 

Geir Otterbeck, leder 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



Årsmelding juniorkomiteen 2009. 
 
 
Knøtte- og juniorkomiteen har i 2009 bestått av fem medlemmer.  
 
Dette har vært: Therese Nilsen (sekretær), Ørjan Kleppe (ansvarlig knøtter), Morten 
Marthinussen (ansvarlig junior jenter), Arnt Rasmussen, til oktober 2009 (ansvarlig junior 
gutter) og Cecilie Dahl (leder) 
 
Det har vært ca. 35 knøtter som har trent en gang i uken, onsdag eller fredag. 
Det har vært 8 foreldre som har vært med som aktivitetsledere på disse to gruppene. 
Treningen har foregått på driving rang og på P&P banen. 
 
Aktivitetslederne har hatt tilbud om egne treninger med pro Marc Rogers. 
 
Det har vært ca. 30 juniorer som har trent fra 1 til 3 dager i uken med pro Marc Rogers. 
Treningen har foregått på driving range og på P&P banen. 
 
Det ble vinteren 2009 arrangert vintertrening i Liaskjærshallen ( januar, februar, mars), og 
simulatortrening i klubbhuset på Kolltveit ( november, desember) 
 
 
Juniorspillerne fikk tilbud om å trene med Marc på dagtid to uker i august. Dette var et 
alternativ til golfskole. Ca. 15 juniorer benyttet seg av dette tilbudet. 
 
Vi stilte et lag i junior lag- NM i Bergen. 
Det har vært juniorer som har vært med på B-tour,  C-tour og  D-tour denne sesongen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For juniorkomiteen 
 
Cecilie Dahl 
Leder 
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Baneselskapet: Kobbeltveit Golf- & Naturpark. 

Sesongen 2009: 

Pitch & Put-banen åpnet lørdag 21. mars. 

Det var dugnadsdag på Hovedbanen torsdag 2. april og dugnadsturnering fredag 3. april. Lørdag 4. 
april åpnet Hovedbanen for sesongen. Uvanlig tidlig. 

9. mai 2009 kl.10.00 var det offisiell åpning av Hovedbanen. Det var ordfører Lars Lie som stod for 
åpningen og snorklipping. 

Før den offisielle åpningen ble det kjøpt inn massevis av rododendron som ble plantet rundt hull 1. 

Det ble gjort en del endringer i 2009: 
Den største endringen i 2009 var  å flytte hull nr 1 til hull nr. 3. Dette med stor suksess. 
Hull 5 har fått utslaget flyttet ytterligere 15 m bak i håp om at det skal bli slutt på baller på avveier inn 
på fairway 4.  
Hull 8 og hull 9: Det er satt opp stolper og netting langs deler av hull 9 for å stoppe villfarne baller fra 
hull 8 og hull 9 inn på naboeiendommene. 

Ny slope: Vi hadde folk over fra Norges Golfforbund for å reslope banen etter at den hadde ”satt” seg 
pluss noen endringer av utslagene. Dette gav oss 3 kjærkomne plusslag i slopetabellen. De som spiller 
på 36 i hcp, får nå på gult herreutslag 28 tildelte og på rødt dameutslag 26 tildelte. Slopetabellen trådte 
i kraft 14.09.2009. 

Brakkene med tilhørende telt har fungert som klubbhus store deler av sesongen. 
Baneselskapet har bygd et bygg der teltet stod i fjor. Dette fungerer nå som midlertidig klubbhus. 
I dette bygget er det montert opp to golfsimulatorer. Disse har vært brukt i vinter av medlemmer og 
gjester, med stor suksess. Flere kvelder i uken har disse vært fullbooket, men det har vært ledig 
kapasitet på dagtid. 

2009 gav oss en fin vår og førsommer og en utrolig våt ettersommer og høst. Likevel ble sesongen 
veldig god. 

Vinteren 2009/2010 har vært den mest snørike på mange år. Fra midten av desember til langt ut i 
februar (?). Baneområdet har vært en yndet skiarena for barn og voksne. 
Vi er spente på hvordan banen har klart seg gjennom vinteren. 

Det er solgt totalt 231 medlemslån/spilleretter til medlemmer, en økning på 20 i 2009. 

Når dette skrives er ikke våronna komt i gang. Vi har planer om store endringer på hull nr 7. For å øke 
sikkerheten ytterligere mot utsalg to, prøver vi med å flytte utslaget lengre mot øst, lage myren foran 
til et skikkelig vannhinder, fylle jord på utskiftningsveien og så i fairwayfrø, samt plante rododendrons 
og andre vekster. 

I 2010 vil vi sende inn reguleringsplan for området rundt drivingrangen. Der skal det bygges hotell 
med 30 rom, 20 leiligheter og klubbfasiliteter. Vi håper på byggestart i 2011. 
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Priser: 
(Til årsmøtet 24.03.2010) 
Spillerett/Medlemslån:   Salgbar *  Etabl./overf.avg. 
Fra året en fyller 13 år   kr.  5.000,-  kr. 1.000,- 
Fra året en fyller 16 år   kr.10.000,-  kr. 2.000,- 
Fra året en fyller 21 år og   
voksne (ektepar/samboere)   kr. 15.000,-  kr. 3.000,- 
*Spilleretten/medlemslånet kan selges via KG&N etter at alle 600 ordinære 
spilleretter/medlemslån er solgt, og det er laget en venteliste. 
 
Fra sesongen 2009: 
Drivingrange:  
Polletter a.20baller    kr.     20,-   
Kort 10 bøtter a.20 baller   kr.   180,- 
Kort 20 bøtter a. 20 baller    kr.   300,- 
 Pitc & Put- banen:  
Dagsgreenfee frem til kl 15.00  kr.   150,-   
Greenfee Lørd.-søn.-helligdager  kr.   150,-  Barn tom 16 år kr.100,- /tom 12 år kr. 50,- 
Greenfee hverdag    kr.   100,- tom 12 år kr. 50,- 
Hovedbanen:  Hverdager  Lør-søn-og helligdager 
Greenfee, 9 hull kr.   200,-  Kr.   250,- Juniorer/Knøtter ½ fee 
Greenfee,18 hull kr.   300,-  Kr.   350,- Juniorer/Knøtter ½ fee 
 
Kontingent inkl. årsavgift Sotra Golfklubb/Kobbeltveit Golf-& Naturpark: 
Hovedbanen:For sesongen 2010 og 2011:        
Medlemmer som har  spillerett/medlemslån   Kr. 3.250,- (fritt spill Hovedbanen) 
Medlemmer som har spillerett/medlemslån og som ønsker 
fritt spill på Hovedbanen og Pitch & Putbanen  Kr. 4.000,- (fritt spill begge baner) 
Medlemmer uten spillerett/medlemslån    Kr. 1.250,- (sp mot greenfee)  
Ungdom fom 20 år- tom 21 år m/spillerett/medlemslån Kr.    750,- (fritt spill begge baner) 
Ungdom fom 20 år-tom 21 år u/spillerett/medlemslån Kr.    500,- (sp mot greenfee)  
Junior fom 13 år tom 19 år m/spillerett/medlemslån Kr.    500,- (fritt spill begge baner) 
Jr.  fom 13 år tom 19 år, med foreldrespillerett  Kr. 1.250,- (fritt spill begge baner) 
Og UTEN Golfkortet      Kr.    750,- Fritt spill P&P-banen) 
Junior fom 13 år tom 19 år u/ spillerett   Kr.    250,- (spill mot greenfee) 
Knøtter til året en fyller 12 år     Fri  
Alle som skal spille på Hovedbanen skal inneha Golfkortet. 
 
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. årsavg. 
 
Klubbens leie til banen: Leie:    Kontingent:   
Med spillerett:     
Voksne   Kr. 2.500,-   Kr. 750,- ( 3.250,-) 
Ungdom 20 år – 21 år  Kr.    375,-   Kr. 375,- (    750,-) 
Juniorer 13 år – 19 år  Kr.    300,-   Kr. 200,-  (    500,-) 
Jr. 13 år – 19 år, foreldresp. Kr. 1.050,-   Kr. 200,- (1.250,-) 
Og Uten Golfkoretet  Kr.    550,-   Kr. 200,- (   750,-) 
Barn tom året en fyller 12 år  0    0 
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Uten spillerett: 
Voksne   Kr.    500,-   Kr. 750,- (1.250,-) 
Ungdom 20 år – 21 år  Kr.    125,-   Kr. 375,- (   500,-) 
Juniorer 13 år – 19 år  Kr.      50,-   Kr. 200,- (   250,-) 
Barn tom året en fyller 12 år              0             0 
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Sotra Golfklubb
Organisasjonsplan 2009
vedtatt av årsmøte 24.03.2010

STYRET
Leder (1 år)

Nestleder (2 år)
2 styremedlemmer (2 år)
2 styremedlemmer (1 år)
1 varamedlemmer (1 år)

ÅRSMØTE

REVISJON
2 medlemmer

VALG KOMITÉ
Leder (1år)

2 Komitémedlemmer (1 år)
1 Varakomitémedlem (1 år)

HCP
Leder

Min. 2 medlemmer

Turnerings komité
Leder

Min. 2 medlemmer

Hus komité
Leder

Min. 2 medlemmer

Knøtte & Junior komité
Leder

Min. 2 medlemmer

Damekomité
Leder

Min. 2 medlemmer

Herre komité
Leder

Min. 2 medlemmer

Bane komité
Leder

Min. 2 medlemmer

IT komité
Leder

Min. 2 medlemmer

Sportslig leder

Sponsor komité
Leder

Min. 2 medlemmer

Gruppe  oppnevnes av 
årsmøte.

Styret utpeker leder 
og medlemmer

Velges av 
årsmøte

Arrangements komité
Leder

Min. 2 medlemmer

Senior komité
Leder

Min. 2 medlemmer

GK komité
Leder

Min. 2 medlemmer
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Valgkomiteens innstilling til valg på Årsmøte 2010 
 
Leder:            Jan Kåre Mathiassen    1 år ny 
Leder velges av årsmøtet hvert år  
 
Nestleder: Geir Otterbeck                         Ikke på valg 
Nestleder velges av årsmøtet for 2 år  
 
Styremedl.: Åse Brith Ulveseth  2 år gjenvalg 
  Nils Asbjørn Telle  2 år gjenvalg 
  Olav Andre Algrøy   ikke på valg  

Svein Arne Landro   ikke på valg 
 
Varamedlem: Linda Fjell           1 år gjenvalg 
   
 
 
Revisor: Odd Larsen   1 år gjenvalg 

Ove Einarsen   1 år gjenvalg 
 

 
   

Valgkomitè: Arvid Åsen, leder  1 år gjenvalg 
  Solrunn L Benjaminsen 1 år gjenvalg 
  Turid Opheim   1 år gjenvalg 
Varamedlem: John Ivar Halvorsen   1 år gjenvalg 
 
 
 
 
For valgkomiteen 
 
Arvid Åsen (sign.) 
Solrunn L Benjaminsen 
Turid Opheim (sign) 
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HOLE IN ONE 2009

Navn År Dato Hull - Lengde Par Kølle
Ørjan Kleppe 2009 12.aug 3 - 123 m 3 Jern 8

Oddvar Svendal, BJGK 2009 11.aug 3 - 123 m 3 Jern 7

Vidar Sangolt 2009 08.aug 3 - 123 m 3 Jern 9

Eirik Tverlid 2009 06.aug 3 - 123 m 3 PW

Kurt Fjeld 2009 20.jul 6 - 110 m 3 Jern 9

Reidar Tornøe 2009 07.jun 1 - 95 m 3 52 W

Eirik Tverlid 2009 09.mai 6 - 110 m 3 52 W

Lars Ulveseth 2009 02.mai 6 - 110 m 3 Jern 9

Frank Helge Raa 2009 13.apr 1 -95 m 3 52 W

Terje Hamre 2009 03.apr 9 - 150 m 3 Hybrid 4
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