
 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte i Sotra Golfklubb 

Onsdag 19.mars 2014 kl 18:00 

 

Møtet avholdes hos Sartor Maskin as 

Idrettsveien 156, Straume Næringspark 

v/ Norwegian Piping (nesten helt ned til sjøen) 
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Medlemsmøte etter årsmøtet ca kl. 19:30 

 

 

Program  

1. Andreas Rolland presenterer arbeid til knøtte- og juniorkomitèen 

2. Tyrkia 2014 

3. Turneringsplan 2014 

4. Baneselskapet orienterer 
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Årsmøte 
Dato: 19.mars 2014 – kl 18:00 

Sted: Sartor Maskin AS, Straume Næringspark 

 

Saksliste 

1) Godkjenne de stemmeberettigede  
2) Godkjenne innkalling og saksliste  
3) Valg av:  

a. Møteleder 
b. Sekretær 
c. Tellekorps 
d. 2 representanter til å underskrive protokollen 

4) Årsmelding 2013 
5) Regnskap 2013 
6) Revisjonsberetning  
7) Budsjett 2014 
8) Innkomne forslag: Samarbeidsavtale 
9) Fastsette kontingent 
10) Behandle klubbens organisasjonsplan  
11) Valg:  

Leder 2år 
1 styremedlem 2år  
1 vara medlem 1år  
Kontrollkomitè 1år  
Valgkomitè   1år 

12) Leder tar over – Årsmøtet slutt. 
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Årsberetning 2013  

Sotra Golfklubb 

 

 

 

 

Styret i Sotra Golfklubb, valgt på årsmøtet 20. mars 2013, har hatt følgende sammensetning: 

Leder:  Marianne Torgersen Rasmussen 

Nestleder:  Henk Ekerhovd 

Sekretær:  Therese Nilsen 

Kasserer:  Turid Ulveseth Instebø 

Styremedlem:  Frode Øverli 

Styremedlem:  Nils Asbjørn Telle 

Varamedlem: Jan Kåre Mathiassen 

En representant fra baneselskapet har møtt på styremøtene. 

Kontrollkomitè : Odd Larsen 

 Ove Einarsen 

Valgkomitè: Solrunn L. Benjaminsen, Leder 

Lars Erik Løvaas 

Svein Arne Landro 

Åge Faugstad, varamedlem 

Komitéledere: Kontaktpersoner 

Turneringskomité: Reidar Sakseide Bane- og   

Knøtte/ juniorkomité Andreas Rolland anleggsansvarlig Rikard Stokke 

Damekomité: Siren Mørner Utdanningskontakt: Arthur Haganes 

Herrekomité: Lars Ulveseth Næringslivskontakt: Nils Asbjørn Telle 

Seniorkomité: Bjørn Fjell Sportslig leder: Frank Raa 

Golfkortkomité: Arthur Haganes Informasjonsansvarlig: Geir Ole Tellnes/  

Handicapkomité: Olaug Evanger  Jan Ragnvald Torsvik 

  IT og web ansvarlig: Geir Otterbeck 

  

Styret konstituerte seg i møte 23. mai 2013. Styret har hatt 10 møter i 2013 og 3 møter i 2014.  

Komitélederne og kontaktpersoner har vært innkalt til 1 møte. 

Klubben har, i 2013, fulgt den nasjonale trenden og hatt en nedgang i antall medlemmer til 

865 medlemmer. Det er en nedgang på 26 medlemmer (3 %) sammenlignet med utgangen av 

2012. Medlemsmassen er fordelt på 243 damer og 622 herrer. 
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Hovedsaker: 

Hovedavtalen med baneselskapet går ut den 31/12 - 2014. Styret og baneselskapet har 

arbeidet med å få en ny avtale på plass. Denne blir framlagt på årsmøtet 19. mars 2014. 

Sotra Golfklubb har fått en ny logo. For å øke synligheten og profilere Sotra Golfklubb har vi 

montert et skilt ved utslaget på hull 3 og et skilt på klubbhuset. 

Golfbanen vil bli berørt av ny veitrasé - vi holder oss orientert i saken.  Styret har avholdt 2 

styremøter i Sotra Arena av alle møtene i 2013. Vi benytter oss av anledningen til å låne 

møterom i det nye anlegget på Straume. 

Økonomi 

Klubben har et overskudd på kr 101 077,67. Klubben fikk refundert kr 119 351,00 av 

momsutgiftene for 2012. Andre viktig inntekter for klubben er LAM midler og grasrotandelen 

fra Norsk Tipping. LAM midler fra kommunen utgjorde kr 49 096,- mens grasrotandelen 

bidro med kr 33 630,81. 

Kurs: 

Det ble avholdt et oppfriskningskurs i bruk av hjertestarter i april.  

Vi var mange som tok et publiseringskurs hos Acos i fjor vår. 

Sosiale arrangementer 

Sotra Golfklubb arrangerte også i 2013 golftur til Tyrkia 9. februar. En fin start på golfåret 

hvor 60 deltakere var svært fornøyde med oppholdet. 

Pink Cup 2013 er en turnering der all inntekt går til 

brystkreftsaken. Turneringen ble avholdt 22. juni og Sotra 

Golfklubb klarte å bidra med landets beste innsamling med  

kr 117 040,-. Det ble kommentert i Golftinget sine 

årspapirer og flott artikkel i VestNytt. En fantastisk innsats 

fra damekomitéen med Siren Mørner og Birthe Blom i 

spissen. 

 

Nordea Pairs turnering ble gjennomført 5. juni og det var helt fullt på banen med 26 par i 

turneringen. Turneringen ble avviklet til tross for perioder med lyn og torden. Etter en liten 

pause skinte solen opp og den morsomme parturneringen ble fullført. 

 

Jankens grillturnering ble arrangert 5. juli med 35 feststemte 

deltakere. Verten stilte i ført grillforkle og serverte fortreffelig 

grill mat. Stemningen var høy og takk til alle som bidro til et 

godt arrangement. 
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Årsfesten ble avholdt 2. november på Teknologisenteret på 

Straume. Det var hele 80 deltakere og stemningen var på topp. 

Årets ildsjel for 2013 ble Nils Audun Hamre, årets talenter gikk 

til Celiann Kolltveit og Andreas Sandvik. Årets spiller gikk til 

Julie Hovland. Match play vinner for 2013 ble Frode Kausland 

som i 2012. 

Utdanning 

Det ble avholdt 8 kurs i «veien til golf» i 2013. Totalt var det 79 deltakere som er en liten 

nedgang på antall deltakere fra 2012. 

Representasjon 

Sotra Golfklubb har deltatt ved følgende arrangement: 

Reidar Sakseide og Rikard Stokke deltok på en dommerkonferanse og en regional samling. 

Jan Kåre Mathiassen varamedlem i Fjell Idrettsråd som representant for Sotra Golfklubb. 

Olaug og Marianne deltok på regionsmøte (område Vest-Agder tom Sogn og Fjordane), og på 

2 regionsmøter for bergensklubbene på Fana Golfklubb. Olaug deltok på golftinget i 

Kristiansand. 

Hole in One 2013 

10 personer med fikk Hole in One på banen i løpet av 2013. 

Navn År Dato Hull Lengde Par Kølle 

Celiann Tverlid 2013 16.11 3 110 m 3 Jern 8 

Antony Rix 2013 01.10 1 95 m 3 PW 

Anne-Grethe Meidell 2013 22.08 3 110 m 3 Wood 5 

Lars Fredrik Grimstad 2013 09.08 6 110 m 3 Jern 7 

Sveinung Måkestad 2013 10.07 6 110 m 3 Jern 7 

Kjell Egil Foldnes 2013 29.05 1 95 m 3 Jern 9 

Odd Larsen 2013 09.06 6 110 m 3 Jern 6 

Roar Lokøy 2013 06.06 6 110 m 3 Jern 8 

Hjalmar Skomsvold 2013 03.06 1 95 m 3 Jern 9 

Kent Ivan Knudsen 2013 09.05 3 123 m 3 Jern 8 

 

Vi gratulerer! 
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Årsmelding fra HCP-komitéen 2013 

Komiteen består av: 

Leder:  Olaug Evanger 

Medlem: Reidar Sakseide 

Medlem: Rikard Stokke 

Det har vært et møte i HCP komiteen i 2013. 

Der behandlet vi søknad om oppskriving av hcp etter skade. 

Etter at vi tok 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. 

HCP komitéen skal også veilede spillerne, dersom det oppstår spørsmål. 

Klubbens medlemmer har vært utrolig flinke til å bruke Golfbox. 

Medlemstallet er noe redusert, etter oppfordring om utmelding av de som ikke vil betale 

kontingenten. 

Medlemsutvikling 

Sotra golfklubb sine medlemmer har hatt en fin utvikling som spillere.  

I tabellen under er tallene i parentes fra 2012. 

HCP gruppe Damer Menn I alt Totalt 

Gruppe 1: Under 4,5 0       (0)  1       (1) 1        (1)  

Gruppe 2:  4,5 – 11,4 1       (0) 18      (17) 19      (17)  

Gruppe 3: 11,5 – 18,4 6       (4) 59      (50) 65      (54)  

Gruppe 4: 18,5 – 26,4 7       (8) 96      (91) 103     (99)  

Gruppe 5: 26,5 – 36,0 40     (37) 146    (137) 186    (174)  

Gruppe 6: 54-37 162   (178) 252    (285) 414    (463)  

Ingen kort 27     (34)  50     (49) 77      (83) 865 (891) 
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Aldersfordeling 

Aldersgruppe Damer Menn I alt Totalt 

Under 25 år 64     (70) 143   (153) 207   (223)  

25 år – 60 år 122  (135) 362   (369) 484   (504)  

Over 60 år 57     (56) 117     (108) 174    (164) 865 (891) 
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Klubben hadde pr. 31.12.13 865 medlemmer (891 pr.31.12.2012). En nedgang på 26 

medlemmer. 

Det er et stort potensiale i utvikling av HCP i 54-37 gruppen. 

Årsrevisjon 2013 

Flere av dere har sikkert opplevd en endring i handikap etter årsrevisjonen pr. 31.12.2013. 

Det er regulert etter det nye EGA systemet (European Golf Accosiations), og fungerer 

omtrent slik: 

Av 10 runder er 1 runde nedskriving, 2 runder i buffersone og 7 runder oppskriving. 

Utfra dette er det laget en tabell, som regulerer dine runder utfra de som er lagt inn i ditt 

scorearkiv, og faktisk, de som ikke ligger der, slik at ditt hcp skal bli så rett som mulig utfra 

din spillestyrke. 

HCP komiteen anbefaler at du legger inn ALLE dine runder i Golfbox. Da vil du automatisk 

få et rett hcp. Du vil også få et godkjent EGA Turnerinngshandikap og kan melde deg på i alle 

turneringer. 

De som har et EGA Handikap, kan få et godkjent EGA Turneringshandikap ved å spille 3 

godkjente runder i 2014. I alle turneringer vil innbydelsen vise om det er krav til EGA 

Turneringshandikap. 

Det jobbes med et nytt HCP system som skal være likt for alle spillere i Europa. Dette ventes 

å bli tatt i bruk fra 01.01.2015. Norges Golfforbund oppfordrer medlemmer å komme med 

innspill til endringer. 
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ÅRSRAPORT FRA VTG 2013 

 

 

VTG gruppen har avholdt 3 møter og behandlet 22 saker. 

Gruppen har i det vesentlige arbeidet med å gjennomføre kurs for nybegynnere. Det er 

avholdt 8 kurs og 79 deltakere har mottatt kursbevis. Dette er en nedgang fra 2012  

For sesongen er det utarbeidet nytt kompendie til gjennomføring av VTG kurs. Dette har vert 

en vesentlig forbedring med tanke på undervisningen og vi har mottatt gode 

tilbakemeldinger fra kursdeltakerne. 

I sesongen er det utdannet flere nye kursholdere. Vår kapasitet vedr kursholdere har vert 

tilfredsstillende men skal forsterkes for kommende sesong. 

Fadderordningen for nye medlemmer har fungert tilfredsstillende men det oppfordres til at 

flere melder seg som faddere og at den enkelte blir mere aktiv. Det vil bli sendt ut mail til 

fadderne før sesongstart med orientering om behov for deltaking. 

Leder for VTG vil takke alle som har vert med og gjort en strålende innsats i sesongen 2013 

 

MVH 

Leder i VTG:  Arthur Hagenes 
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Årsrapport knøtte- og juniorkomiteen 

Knøtte- og juniorkomiteen har i år bestått av 4 medlemmer: Andreas Rolland – leder,  

Rune Hovland – leder satsegruppen, Irene Rå – Leder bredde/mellomgruppe og  

Elisabeth Hetlevik – Leder knøttene. 

Knøttegruppen startet året med ca. 20 stk, men utover sesongen økte gruppen, og avsluttet med 

rundt 25 stykker. Ikke alltid alle var på trening, men de fleste knøtter klarte minst ett merke. Totalt i 

år har vi delt ut 36 merker i 2013. Dette er deres mulighet for å få golfkortet gjennom ulike 

merkeprøver i sesongen. 

Vi har i år hatt 4 trenere, samt at foreldre har hjulpet til både på merkeøvinger og avslutninger vi har 

hatt i sesongen.  

Året startet med rundt 30 juniorer, og vi avsluttet med 35. En liten økning av gruppen. Juniorene våre 

har også markert seg i år. Både i individuelle konkurranser og lagkonkurranser. Vi har hatt en 

deltaker på Team Norway Junior Tour Region, nest høyeste nivå for juniorer i Norge. 

Julie Hovland presterte jevnt hele året og endre sesongen med å vinne både Order of 

Merit og finalen på Bergen i september.  

I årets sesong på Junior Tour har også juniorene dominert. I løpet av årets åtte 

turneringer har 93 av deltakerne vært fra Sotra, og de tok med seg til sammen 17 seire i 

de ulike klassene i tillegg til flere andre gode plasseringer.  

Et av årets høydepunkter er nok seier i 2. divisjon i Lag-NM for jenter. Laget besto av 

Julie Hovland, Celiann Tverlid Kolltveit og Stine Rå. Marc, Rune og til dels Andreas var 

med som ledere.  

På guttesiden klarte vi dessverre ikke å stille lag, men vi håper å kunne stille lag i begge klasser til 

neste år! 

Juniorene har hatt to turer i år, en til Voss og en til Sunnfjord. Begge turene var kjempesuksess.  

I år som i fjor ble det arrangert Junior Tour på Sotra. Det ble en stor suksess. 

Avslutning i år ble arrangert felles for knøtter og juniorer. Min ide for sesongen var å lage film av 

bilder/film tatt i løpet av sesongen. Med hjelp av fotografer blant foreldre og lederne for de ulike 

gruppene ble filmen som ble vist en stor suksess.  

Til slutt må jeg takke alle foreldre og frivillige som har stil opp og gjort dette året fantastisk. Jeg 

gleder meg til neste år. 

For knøtte- og juniorkomiteen: Andreas Rolland 
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ÅRSMELDING SPORTSLIG LEDER 

 
 

Det beste sportslige resultatet i 2013 har junior jentene stått for.  

Julie, Celiann og Stine tok seieren i NM junior for lag i 2.divisjon .  Celiann toppet med hole in one 

under fourball turneringen.  I 2014 blir det NM i ny divisjon og vi krysser fingre.  

Sotra deltok også på  NM lag for damer.  Laget bestod av Julie og Celiann, de fikk en flott 2. plass. 

Herrene og seniorene deltok også på NM for lag. Flotte prestasjoner, men nivået er høyt og det er et 

stykke vei til toppen. 

NM i Pitch og Put gjekk i år på hjemme bane, her hadde vi med 8 spillere. Lars Erik Løvaas var best 

med en 3.plass sammenlagt etter 3 runder. 

Klubbmesterskapet ble avholdt i flott vær og med mye spenning. 

I dameklassen var det ungdommen som var best, det stod mellom Julie og Celiann. Julie Hovland tok 

seieren med 2 slag foran Celiann. 

I herreklassen ble Lars Erik Løvaas nr 1 og har dermed vunnet 3 år på rad. Gratulerer ! 

I klassen for senior damer, er det Laila Fjell som topper. Hun er vinner for 3.år på rad. 

Senior herrer ble det Hjalmar Skomsvoll som var best. 

I junior jenter , Celiann Kolltveit og junior klassen for gutter, Andreas Sandvik. 
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Julie Hovland har hatt en fantastisk sesong og som sammenlagt vinner  i Team Norway junior regions 

tour, har hun nå tatt steget opp i den øverste klassen for juniorer. 

Det er ikke bare på ”toppen” det golfes.  En del nye fjes på herrekveldene også. Damegruppen har en 

fin gjeng, men her er det plass til flere.  

På senior dagen er det mange glade ”gutter”, men  her uteblir damene…. 

Det gode miljøet i klubben er viktig for de sportslige resultatene. Turen til Tyrkia i februar med over 

60 Sotra golfere ! er et av mange bevis for at miljøet er topp.  

Ser frem til en ny golfsesong med mange flotte dager på våres to baner. 

 

Sportslig hilsen  Frank Helge Rå 

 

 

 

 

 

Hele golfanlegget! 
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ÅRSRAPPORT HERREGRUPPEN 2013  

Som vanlig startet sesongen inne. Vi var  ca 20-25 stk hver gang, totalt var det 47 som var 

med alt fra 1 til 19 kvelder. Plass til flere og så ser gjerne at nye ansikter stiller opp på inne 

kveldene. 

Utesesongen kom sent i gang pga været, men varte lengre enn normalt også pga fantastisk 

høst. 

Herrekveldene om Mandagene er fortsatt populære, men husk å meld dere på. Ønsker 

spesielt nye golfere velkommen. Ta sjansen å bli med, husk vi har alle vært nybegynnere. 

Mange som er med, men er som regel plass til alle som melder seg på  

Herregruppen stilte lag i NM og kom på hederlig 7 plass, fremgang for hvert år. 

Vi var også på herretur til Danmark, nærmere sagt Himmerland Golf Resort. 

Reiste en fredag fra Bergen og ankom Danmark lørdag morgen og ca en time med bil til 

banen der vi også overnattet. Etter ankomst så var det rett på banen der vi rakk 18 hull i 

pøsende regn før det ble mørkt. Så var det å bruke fantasien for å få tørket golf utstyr, alt fra 

føner på badet til tørkeovner ble brukt. Etter en god middag og Reidars flotte Quiz, og 

bowling så var dagen omme. 

Søndag ble det nye 18 hull i mye bedre vær, før vi satte kursen hjem igjen. Vi hadde koselig 

båt tur begge veier og tror alle som var med synes det var en flott tur tross det dårlige været. 

Herregruppen vil takke Reidar Sakseide for den glimrende jobben med turen, og Rune 

Bartnes for opplegget med startider, resultater, ect. Kjekt når har med så flinke personer i 

herregruppen. 

Takk også til styret for tilskuddet til turen, også takk til baneselskapet for fantastisk golfbane 

å spille golf på gjennom hele sesongen. 

 

        Lars Ulveseth 
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ÅRSMELDING DAMEGRUPPEN 2013. 

Simulatoren ble brukt av en liten, men stabil gjeng. 

Det var en lang kald vinter så vi kom ikke i gang ute før i mai. 

Det ble noen runder på Pitch & Putt for de med mest abstinenser i april.  

Damene gjorde en kanon innsats da vi arrangerte Pink Cup, vi ble BEST i landet. 

Færre damer med i år, men noen nye.  

14 damer dro på helge tur til Voss(16-18 aug.) 

Mye bra spill på damene denne sesongen og nedskriving på flere. Sesongen ble avsluttet 

med Pizza & Vin. 

Linda og Siren takker for seg i damekomiteen. Kari og Tonje kommer inn. 

Vi håper flere henger seg på i 2014. 

Siren. 

 

 

Turneringskomiteen 2013. 

Komiteen har bestått av Reidar Sakseide (leder), Lars Ulveseth, Rikard Stokke, Olaug 

Evanger, Irene Evanger og Odd Larsen, samt noen tilsluttede personer, som har vært med og 

gjennomført turneringer.  

Nok en gang kan vi melde om et aktivt turneringsår. Vi nevner i fleng: Faste 

mandagsturneringer for herrene og tirsdagsturneringer for damene. Hver torsdag formiddag 

har seniorene arrangert en åpen turnering, og i tillegg er det arrangert en del turneringer for de 

nyeste og ferskeste golferne i klubben. Disse turneringene utgjør et sted rundt 80 turneringer. 

I tillegg har vi arrangert Golf Tour Hordaland, to NSG-turneringer, diverse 

sponsorturneringer, junior-tour og så videre, slik at vi totalt nærmer oss 100 turneringer i løpet 

av 2013. 

Og nok et tillegg: Utenpå alt dette har det også vært avviklet faste turneringskvelder på 

simulator når banen har vært stengt.  

En fantastisk aktivitet, og nok en gang må understrekes hvor hyggelig det er at klubbens 

medlemmer alltid er villige til å ta et tak for at vi skal få gjennomført alle disse turneringene. 

Jeg tør ta sjansen på å si at Sotra GK er fylkets ivrigste turneringsklubb!!! 

 

Reidar Sakseide 

Leder i turneringskomiteen 
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ÅRSRAPPORT FOR SENIORKOMITE-2013 

Seniorkomitéen har i 2013 bestått av: 

Reidar Sakseide (Også kontaktperson overfor NSG (Norks Seniorgolf)) 

Hjalmar Skomsvold 

Bjørn Fjeld (Komiteleder) 

AKTIVITETER I 2013 

Som tidligere år var også2013 et aktivt år. 

Det ble arrangert 25 Sotra Open- turneringer med god deltakelse på de fleste. Antall 

turneringer er noen færre enn året før da det ble en sen åpning av utesesongen. 

Antall deltagere i turneringene er imidlertid større enn i 2012. 

Vi har også besøk av en del spillere fra andre klubber på disse turneringene, da især 

fra Bergen Golfklubb. 

Selv om det er relativ god deltakelse på disse turneringene som går stort sett hver 

torsdag i sesongen, frem til banen stenger i november, så er det plass til flere og ikke 

minst kvinnelige spillere. 

Det spilles også på simulatorene hver torsdag, vinteren igjennom.  

Vi har også i år deltatt med et lag i NM. 

Klubben har også i 2013 hatt med 2 lag i NSG’s Lagserie, med varierende resultat. 

Dette er lagturneringer mot andre klubber i regionen og i regi av NSG.  

Her må en være medlem i NSG for å kunne delta. 

Vi oppfordrer, derfor, alle seniormedlemmer til å melde seg inn i NSG. 

Mange av våre seniormedlemmer har hatt god utvikling i 2013 og flere hevder seg 

også blant de yngre. 

Dette viser at det både trenes godt og spilles mye. 

Flere av våre seniormedlemmer engasjerer seg i klubbarbeide, men det er alltid plass 

til flere. 

Årets klubbmester ble: 

Laila Fjell ble klubbmester for 6. gang.  Imponerende. 

Hjalmar Skomsvold klubbmester for 2.gang. 

Vi gratulerer! 

Seniorkomitéen inviterte, også i år, til en 2 dager’s turnering på Voss, primo juni. 
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Dette inkluderte overnatting på Park med middag, sosialt samvær om kvelden og 

2x18 hull på en bane som i år bar preg av en meget streng vinter og en sen vår. 

Vi var 27 stk som reiste oppover for å spille. 

Seniorgruppen har også i år hatt medlemmer som har klart ” hole in one ” 

Anne-Grethe Meidell Hull 3 

Odd Larsen Hull 6 

Hjalmar Skomsvold Hull 1 

MÅLSETTING FOR 2014 

Vi vil også for sesongen 2014 opprettholde et høyt aktivitetsnivå. 

Som tidligere vil vi forsøke å dra flere damer med. 

Vi vil arbeide for at flere av seniormedlemmene engasjerer seg, så vel i 

turneringssammenheng som i selve klubbarbeide.  
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Baneselskapet: Kobbeltveit Golf- & Naturpark. 

Sesongen 2013: 

Vinteren 2012/2013 ble dominert av mye frost og lite snø. 

Frosten holdt ut, men banen klarte seg veldig godt, bortsett fra green nr. 1. Den slet vi med en måneds 

tid før den ble bra igjen. 

Det ble en heller sen start. Pitch & Put banen åpnet 13. april, mot 3. mars året før.  

Onsdag 24. april var det klart for dugnad på Hovedbanen. 

Det ble ryddet, raket, klipt, pyntet og malt. De største arbeidet som ble gjort, var bygging av ny tee på 

hull 9. Dugnaden ble avsluttet torsdag 25. april med turnering for de som hadde jobbet. 52 medlemmer 

var med på turneringen, men det var 72 personer som var med på dugnaden. 

Tusen takk til alle dere som møter opp og gjør en kjempeinnsats. At så mange møter, viser den store 

lagånd og det gode sosiale miljøet som er skapt i klubben og rundt banen vår. 

Fredag 26. april (30.mars i fjor) åpnet vi banen. 

Selv om vi hadde sen åpning, var de andre banene i området enda senere. Dette ga oss en knallstart på 

sesongen, da vi rådde grunnen nesten alene 14 dager til 3 uker. 

Totalt sett ble 2013 sesongen meget bra.  

Tidlig i sesongen hadde vi et uhell på hull 7, der en spiller slo en ball opp i et nabohus. Hendelsen 

gjorde at vi måtte sette opp forbud mot køller som gikk lengre enn 200m. 

Eirik og Ole Kristian gjør en kjempejobb ute på banen. Og Bjørn har ansvaret for greener og 

gjødsling. Irene og Olaug jobber i klubbhuset. 

Marc er ferdig utdannet PGA pro og er meget dyktig. Han har avsluttet pappapermen med frimandager 

ut oktober 2013. Og er nå i full jobb igjen. 

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 stengte banen mandag 18. november. (samme som året før) 

 

I klubbhuset har vi simulatorene, som fungerer som en forlenget arm, både sosialt og med svingen i 

vintermånedene. Herrene, senioren og damene har hatt sine kvelder/dager der, og juniorene har hatt 

sine treninger. FMC Cup’ n har ført med seg et stort engasjement og spenning, og nærmer seg snart  

sin avgjørele. 

Vinteren 2013/2014 har vært dominert av mye vann, mye vind og bar mark. 

Vi jobber fortsatt med hotell, klubbhus og leiligheter i Trollhaugane (ved drivingrangen). 

Planen er å få sendt inn byggemelding i disse dager. 

Vi takker for 2013 og ønsker alle velkommen til en ny og flott sesong i 2014. 
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Takk for  
innsatsen! 

Informasjonsansvarlig 
Årsmelding 2013 Sotra golfklubb 

Ansvars-
område 

Ny logo 

  nnhold og informasjon på 
klubbens websider  

 Informasjon, kommunikasjon 
og presse/media kontakt  

 Profilering av klubbens 
virksomhet og aktiviteter, 
nettbasert informasjons 
profilering, samt aviser som 
Vest Nytt, etc  

Den gamle ball  

ble for mycke 

Alt for vanskelig  

å trykke 

Ny logo er blitt 

Kom hit for en titt 

Ønsker alle  

til lykke ! 

Geir Ole har vært 
informasjonsansvarlig i klubben 
siden rollen ble etablert i 2010. 
Tusen takk for innsatsen!  Illustrasjonsfoto:  Baneselskapet deler ut premier på Evanger spesial 
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Nye sider: 

1. Baneguide 
En større jobb ble gjort med ny baneguide. 
Denne ble integrert på hjemmesidene i de 
eksisterende banebeskrivelsene. Spesiell 
takk til Åge Faugstad som har designet den 
nye baneguiden. 

2. Aktivitetskalender 
Prøveversjon av  aktivitetskalender for 
Junior og Knøtter på forsiden. Vurdere å 
legge inn aktiviteter til flere av komiteene 
her. 

  

Årsrevisjoner: 

- Junior og knøttesider ble oppdatert med nye sider 

og de har også tatt i bruk Google kalender som 

informasjonsside for sine aktiviteter. 

- Årsprogrammet til turneringskomiteen ble i 

samarbeid med Reidar Sakseide oppdatert med 

årets aktiviteter. 

- Flere av komiteene trenger hjelp til å oppdatere 

sine faste sider. 

- Styret:  Sidene “Styret”, “Kontaktkort” og “Navn og 

adresseliste” ble oppdatert med nyvalgte personer. 

Utskrifter av Kontaktkort og Styret ble hengt opp i 

ramme på klubbhuset. 

  

Artikler arrangement: 

I samarbeid med turneringsansvarlig og eller  Olaug 

ble det laget nyhetsartikler for de fleste 

arrangementer på våre hjemmesider.  

 

Presse: 

Det ble sendt artikler til Vestnytt for alle større 

arrangement i klubben. Arrangement med ekstern 

deltagelse, Pink Cup og klubbmesterskap ble dekket. 

Vår kontakt i Vestnytt Erik Støverud er som alltid 

positiv til våre artikler,  og har stort sett greidd å få 

stoffet på trykk innen korte tidsfrister. 

  

Web og support. 

- Ny versjon av Infolink satt i drift. Det påvirket lite 

våre sider.  Vi har et utmerket samarbeid med ACOS 

sin webbasserte support. 

- Det ble avholdt et kveldskurs for innføring i den 

nye infolink versjonen.  10-15 medlemmer fra Sotra 

GK gjennomførte kurset. 

Norgesmestrene ble profilert i Vestnytt, Sotragk.no 
og  Facebook.com/sotragolfklubb  
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Sotra, 31.1.2014 

Årsmelding 2013 

Av IT ansvarlig Geir Otterbeck 

Styret vedtok i 2010 at  T komiteen endres fra å være en komité til være en ”IT og web 

ansvarlig” funksjon. 

Denne rollen er ivaretatt av Geir Otterbeck i 2011, 2012 og 2013. 

På IT område har det i 2013 sesongen gått stort sett smertefritt med IT systemene fra NGF, 
der Golfbox er det mest sentrale for klubb og baneselskap. Våre egne IT løsninger har også 
gått uten vesentlige problemer eller kritiske hendelser. Det har vært ett driftsavbrudd der 
websidene våre ikke var tilgjengelige et par dager, men dette var i «lav-sesong». 

Nettsidene våre www.sotragk.no har gode besøkstall og brukes flittig av medlemmene. Det 
er nå flere i klubbens komiteer og ledelse som jevnlig publiserer innhold til nettsidene. Bra! 

Denne grafikken viser antall unike besøk på sotragk.no pr. måned i 2013. En markant økning 
fra 2012. 

 

Og denne statistikken viser hva brukerne har benyttet i 2013. I modulen «artikkel» ligger 
nettsidenes nyhetsartikler og i betydelig grad bruk av Golfbox pålogging fra vår forside. 
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Av IT aktiviteter i 2013 kan nevnes publiseringskurs for nye brukere og en endring av logo. 
Selve webløsningen er oppgradert til siste versjon (Acos) og grensesnittet for administrasjon 
(Intranett) er forbedret. Med Google søk finner du greit frem til klubben og innholdet på 
websidene. 

IT budsjettet er disponert iht. budsjett og plan. 

Ingen store endringer planlagt for 2014. Det viktigste fokusområde for IT vil være å ha en 
helhetlig profil for klubben på sosiale media – Facebook, Instagram og Twitter. Alle de 
markedsledende leverandørene av digitale baneguider (Garmin med flere) på mobil og 
golfklokker, har banen vår i systemet. 

For medlemmene vil nok en mobil app for Golfbox være den mest kjærkommende nyheten. 

Oppfordring til alle medlemmer: 

 Sjekk din egen brukerprofil på Golfbox og evt. oppdatere informasjon om epost 
adresse, mobiltelefon og adresser.  

 Tenk sikkerhet. Det skader ikke å skifte passord en gang i blant!  

 Bidra aktivt med innhold – send inn bilder og tekst til post@sotragk.no  

 Ta bilder med Instagram og tagg de med #sotragk  

 Besøk nettsidene våre på www.sotragk.no og sjekk ut innhold på Medlemssider   

 

IT og webansvarlig,  

Geir Otterbeck, leder  
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SAMARBEIDSAVTALE 

vedrørende bruk av golfanlegg 

mellom 

Kobbeltveit Golf- & Naturpark (Selskapet) 

og 

Sotra Golfklubb (GK)  

  

1. Partene og avtalens formål 

Selskapet eier og driver golfanlegget på eiendommen g.nr. 33 br.nr.9 i Fjell kommune, kalt 

Kobbeltveit Golf- & Naturpark.  

GK, også kalt klubben, er en golfklubb/et idrettslag som er medlem av Norges Golfforbund (NGF) 

samt av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom Hordaland 

idrettskrets.  

Denne avtale fastsetter vilkårene for et samarbeid hvorved GK får tilgang til golfanlegget for sine 

medlemmer. For eventuelle tjenester som Selskapet skal utføre for GK inngås separat skriftlig avtale. 

(f.eks. Avtale om administrative tjenester) 

Med "golfanlegget" til Kobbeltveit Golf- & Naturpark menes i denne avtale, når annet ikke sies 

uttrykkelig eller fremgår av sammenhengen, eksisterende eller fremtidig:  

 Hovedbanen 9 hull 

 driving range og andre treningsområder  

 parkeringsområde og rekreasjonsarealer innenfor eiendommens grenser  

 klubbhus. Her må egen avtale lages, dersom det blir endringer utover dagens fasiliteter. 
 

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 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 kapittel 13, der de forannevnte prinsipper er inntatt, og til retningslinjer 

og andre bestemmelser for avtaler mellom idretten og næringslivet eller annet rettssubjekt fastsatt 

av NIF og/eller NGF. Det vises også til valgbarhetsbestemmelsene i NIFs lov § 2-7 og 

inhabilitetsbestemmelsene i NIFs lov § 2-8. 
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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 

berører innholdet i denne avtale. Partene aksepterer at i tilfelle motstrid skal denne avtale fortolkes 

og praktiseres i samsvar med idrettens regelverk.  

3. Felles målsetting og samarbeidsform  

GK og Selskapet legger til grunn for denne avtalen en felles oppfatning og forståelse av mål og 

virkemidler for drift av golfanlegget og aktivitet i Sotra Golfklubb.  

Partene er enige om følgende hovedlinjer: 

a. Anlegget skal holde en standard som gjør det attraktivt også for gjestespillere. 
b. Forvaltning, drift og vedlikehold skal ivareta at anleggets attraktivitet ikke reduseres og ha en 

sunn økonomisk forankring. 
c. Rekruttering, ivaretakelse og utvikling av medlemmene skal gis gode betingelser. 
d. Det skal legges vekt på å skape et godt miljø blant alle som får befatning med virksomheten (GK 

og Selskapet) og banen. Åpenhet, inkludering og samarbeid skal prege alt som skjer i tilknytning 
til golfbanen. 

e. Treningsområder med god kapasitet og tilrettelagt for NGFs Coaching System prioriteres foran 
utbygging til 18 hull. Utbygging til 18 hull iverksettes ikke før det lokale medlemsgrunnlaget er 
tilstrekkelig til å kunne bære kostnadene. 

f. I erkjennelsen av at Selskapets forretningsmessige og GKs idrettslige ansvar er gjensidig avhengig 
av hverandre, er det nødvendig med jevnlige samarbeidsmøter mellom partene. Dette skal bidra 
til at styrene får utviklet en felles forståelse og respekt for hverandres formål, ansvar og 
oppgaver.  

g. De styrende organer hos begge parter må involveres og holdes godt informert. Utad skal 
virksomheten (Selskap og GK) opptre mest mulig samlet og entydig. Det gjelder f.eks. i b av 
anlegget, rekrutteringskampanjer etc. 
Styrelederne har rett til å møte i hverandres styremøter som observatør med tale-, men ikke 

stemmerett. Når lederne er enige om det avholdes samarbeidsmøter mellom styrene. 

h. Fritt spill kort, som blir utstedt av NGF til klubb med bane, skal til enhver tid være tilgjengelig for 
GK. 

i. Årsberetning og revidert regnskap for KG&N og GK skal til enhver tid være gjensidig og 
tilgjengelig for partene. 

j. Avalen mellom KG&N og grunneiere skal til enhver tid være tilgjengelig for GK. 
 

 4. Klubbens bruk av golfanlegget    

GK har rett og plikt til å benytte Kobbeltveit Golf- & Naturpark (KG&N) Hovedbanen som sin 

hjemmebane, slik at GK blir å regne som klubb med bane etter NGFs regler.  

GK skal ikke inngå avtale om bruk av annen bane for sine medlemmer uten etter skriftlig samtykke 

fra Selskapet ved dets styre, slik at Selskapet har en viss sikkerhet for inntekter gjennom spilleavgifter 

fra GKs medlemmer. 

Dersom selskapet ikke kan tilby en 9 hulls bane pga bygging av ny vei eller andre forhold kan GK 

fravike avtalen med selskapet. GK vil i midlertid arbeide aktivt sammen med selskapet å finne en god 

løsning for begge parter.  
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Selskapet skal sørge for at alle som gis generell spillerett på golfanlegget direkte fra Selskapet, 

gjennom aksjer eller på annen måte, skal være forpliktet til å være medlem av GK. I særlige tilfeller 

kan dette avvikes. 

Selskapet skal ikke inngå avtale med andre klubber/idrettslag enn GK om bruk av KG&N Hovedbanen 

uten etter skriftlig samtykke fra GK v/styret.  

[GK og dets medlemmer har alminnelig tilgang til eksisterende klubbhus, som drives av Selskapet 

som angitt i pkt. 6.] 

5. Medlemmenes spillerett 

Ethvert medlem av GK som har sitt økonomiske mellomværende i orden med GK har tilgang til 

golfanlegget. For generell årlig spillerett på golfbanen kreves Golfkortet med handicap registrert i 

GolfBox og at medlemmet har betalt de spilleavgifter som Selskapet fastsetter for dette.  

Dersom et medlem ikke ønsker å betale årlig spilleavgift, har medlemmet likevel rett til å benytte 

golfbanen, på samme vilkår som besøkende ikke-medlemmer, ved å betale greenfee. Slikt medlem 

kan ikke kreve samme betingelser (som spilletidspunkt, bookingtid, handicapkrav) som medlem som 

har betalt årlig spilleavgift. 

Innenfor rammen av hva som måtte være avtalt med GK i punkt 5 og/eller punkt 6, skal Selskapet 

fastsette de avgifter som GKs medlemmer skal betale for spillerett på golfbanen.  

GK holder medlemskartotek oppdatert og tilgjengelig for KG&N. KG&N innkrever både spilleavgift og 

kontingent direkte fra medlemmene. Kontingenten til GK skal betales direkte til GKs konto 

6. Vederlag 

For GK og dets medlemmers bruk av golfanlegget skal Selskapet ha direkte eller indirekte vederlag 

som følger: 

A. Gjennom spilleavgifter fra GKs medlemmer, som fastsatt av Selskapet, som betales av det 

enkelte medlem, godkjent på årsmøtet hvert år. 

B. Avtalt vederlag for bruk av Pitch & Put banen til organisert trening. 

C. Særskilt kalkulert vederlag for klubbhusets fasiliteter. Fastsettes i egen avtale når nye 

lokaliteter er ferdigstilt. 

D. Avtalt vederlag for bruk av PRO, ansatt av selskapet. 

7. Baneselskapets drift av golfanlegget 

Selskapet forestår for egen regning all forvaltning, herunder utbygging, drift og vedlikehold av 

golfanlegget.  

GK v/styret skal dog etter anmodning fra Selskapet arrangere dugnader bestående av blant annet 

steinplukking, rydding, raking m.m. 1 - 2 dager i året.  

Mot spillernes betaling for leie av baller, skal Selskapet stille en driving range til disposisjon. 

Golfanlegget skal også ha et område for trening av innspill og bunkerslag. 
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Selskapet forestår selv, eller ved utleie til andre, drift av klubbhuset. Selskapet eller den Selskapet 

overlater dette til har eksklusiv rett til alle former for servering i klubbhus og ute på banen. Selskapet 

skal sørge for at det er pro-shop på golfanlegget, jf. punkt 3 siste ledd. 

8. Åpnings- og spilletider 

Selskapet bestemmer når det skal åpnes for spill om våren og avsluttes om høsten ut fra hva som er 

forsvarlig for banen. I sesongen har Selskapet rett til å bestemme om banen helt eller delvis skal 

stenges på grunn av vær, nødvendig vedlikehold, omlegging m.m. Selskapet skal i den grad det er 

mulig forhåndsvarsle GK om dette.  

På hverdager (dvs. utenom helger og helligdager) har Selskapet rett til å disponere starttider for 

firmagolf/egne grupper inntil 2 timer pr. dag 2 dager i uken. Slik tid kan samles slik at inntil 4 timer 

kan utnyttes én dag i uken. På øvrige dager disponeres banen av GKs medlemmer, men Selskapet har 

på vanlig måte rett til å tilby greenfee-spill.  

Selskapet kan kreve at både innehavere av generell spillerett og greenfee-spillere må bestille tid på 

banen. Nærmere regler for dette kan avtales mellom partene ved behov. Selskapet skal gi 

medlemmer av GK tidsmessig prioritet ved bestilling. 

9. Konkurranser 

Omfanget av GKs konkurransevirksomhet skal avklares mellom partene innen GKs turneringsprogram 

for sesongen fastsettes. Hyppigheten av konkurranser, spesielt i helgene, skal avpasses slik at 

tilgjengeligheten for alle ivaretas og videre skal startfeltene søkes holdt på et nivå som gjør at også 

andre enn de som er med i konkurransen får tilgang til banen.  

Selskapet, eller andre som får tildelt starttider av Selskapet, kan ikke invitere GKs medlemmer til 

turneringer uten etter skriftlig samtykke fra GK v/styret. Dersom GK har saklig grunn, basert 

eksempelvis på bestemmelsene om konkurrerende virksomhet i NIFs lov kapittel 14 med tilhørende 

regelverk eller på kriteriene i NGFs retningslinjer for klubbenes oppsyn med eksterne turneringer, 

kan klubben nekte sine medlemmer å delta i turneringen eller klubben kan sette betingelser for sin 

godkjennelse. Dersom en slik turnering omfatter spill på flere golfbaner, er Selskapet innforstått med 

at NGFs godkjennelse må innhentes.  

GK har ansvaret for den idrettslige virksomheten (inkludert kursvirksomhet og merking av banen i 

forbindelse med konkurranser) og kan ikke gjennom avtaler overføre rettigheter eller innflytelse over 

denne. 

10. Reklame og arrangements- og mediarettigheter 

Selskapet har eksklusiv rett til all fast reklame på banen og alle øvrige steder innen banens 

bruksområde, herunder klubbhus og andre bygninger som disponeres, samt utleietraller m.m. 

Selskapets utnyttelse av GKs navn i reklamesammenheng må skriftlig forhåndsgodkjennes av GK 

v/styret. 

Ved turneringer (konkurranser) gjelder rettighetsbestemmelsene i NIFs lov kapittel 14 og NGFs 

Rettighetsbestemmelser. Ved turneringer som fordrer profilering av NGFs sponsorer eller andre etter 
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avtale med NGF, skal Selskapet frigjøre nødvendig eksponeringsplass i henhold til den rett disse har 

krav på etter avtale med NGF. Nærmere regulering av slike forhold avtales i hvert enkelt tilfelle.  

11. Avtaleperioden   

Denne avtale løper fra 01.01.2015 og opphører uten forutgående oppsigelse 31.12.2024  

Dersom Selskapet kommer under konkursbehandling har GK rett til å fragå avtalen. 

Dersom Selskapet etter utløpet av avtalen fortsatt skal drive golfanlegget, har GK fortrinnsrett til ny 

avtale på de vilkår som Selskapet krever av andre.  

12. 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.    

13. 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. Rett 

verneting er den rettskrets der golfanlegget ligger.  

14. 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.  

Avtalen er godkjent av Sotra Golfklubb sitt årsmøte holdt 19. mars 2014. 

 

*** 

Avtalen er utferdiget i 2 – to – eksemplarer, ett til hver av partene. 

 

…………………………… 

Sted og dato 

 

 

_______________________   _______________________ 

Kobbeltveit Golf- & Naturpark   Sotra Golfklubb 
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Priser for spilleåret 2015: 
(Til årsmøtet 19.03.2014) 

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 300 ordinære spilleretter/medlemslån 
er solgt, og det er laget en venteliste. 
 

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 hverdager kr.   150,-   
Greenfee Lørd.-søn.-helligdager  kr.   150,- Barn tom 16 år kr.100,- /tom 12 år kr. 50,- 
Greenfee hverdag    kr.   100,- Barn tom 12 år kr. 50,- 
 
Hovedbanen:   Hverdager  Lør-søn-og helligdager 

Greenfee, 9 hull kr.   200,-  Kr.   250,- Juniorer/Knøtter ½ fee* 
Greenfee, 9 hull kr.   250,- (gjester) Kr.   300,- Gjester* 
Greenfee,18 hull kr.   300,-  Kr.   350,- Juniorer/Knøtter ½ fee* 
Greenfee, 18 hull kr.   350,- (gjester) Kr.   400,- Gjester* 
Greenfee hverdager fra 08.00-11.50: 9 hull: kr. 150,-. 18 hull: kr. 200,-. 
*)Juniorer som er gjester, spiller mot ½ greenfee 
 

Kontingent inkl. årsavgift Sotra Golfklubb/Kobbeltveit Golf-& Naturpark: 

Hovedbanen: Fra sesongen 2013:        

 

Medlemmer som har spillerett/medlemslån  Kr. 4.000,- /fritt spill begge baner) 

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. 1.500,-  (fritt spill begge baner) 
Og UTEN Golfkortet     Kr.    750,-  (fritt spill P&P-banen) 
Medlemmer uten spillerett/medlemslån   Kr. 1.300,-  (spill mot greenfee)  
Ungdom f.o.m. 20 år-21 år    Kr.    600,-  (spill mot greenfee) 
Junior f.o.m. 13 år tom 19 år u/ spillerett  Kr.    300,-  (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. 
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Klubbens leie til banen:  Leie:   Kontingent:   

Med spillerett:     

Voksne m/spillerett/m.lån BB  Kr. 3.250,-  Kr. 750,- ( 4.000,-) 
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. 1.300,-  Kr. 200,-  (1.500,-) 
Og Uten Golfkoretet   Kr.    550,-  Kr. 200,- (   750,-) 
Barn tom året en fyller 12 år      0    0 
Uten spillerett: 
Voksne     Kr.    550,-  Kr. 750,- (1.300,-) 
Ungdom 20 år – 21 år   Kr.    225,-  Kr. 375,- (   600,-) 
Juniorer 13 år – 19 år   Kr.    100,-  Kr. 200,- (   300,-) 
Barn tom året en fyller 12 år               0                0 
 

 

NB: Fra spilleåret 2014: 

 

Selskapet foreslår en årlig fee for fritt spill på begge baner, kr. 6750,-, for voksne medlemmer som 
ikke har kjøpt medlemslån/spillerett. (Kr. 750,- er klubbens andel). 
For knøtter/juniorer med Golfkortet, kr. 3.200,- (Kr.200,- er klubbens andel) 
 
For voksne medlemmer i andre klubber: Årlig fee kr- 6.000,- for fritt spill begge baner. 
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Valgkomitèen i Sotra Golfklubb har hatt eitt møte og eit telefonmøte, og hatt intervju med 

ulike kandidater til dei styreverva som skal veljast dette året. 

 

Valgkomitèen si inntilling til valg av styre i Sotra Golfklubb til 

Årsmøte 19 mars 2014 

 

Leiar:  Marianne Torgersen Rasmussen  2 år Gjenvalg 

Nestleiar: Henk Ekerhovd   Ikkje på valg  1 år igjen 

Styremedlem: Arne Landro    2 år  NY 

Styremedlem: Turid Instebø    2 år Gjenvalg 

Styremedlem: Therese Nilsen   Ikkje på valg 1 år igjen 

Styremedlem: Frode Øverli    Ikkje på valg 1 år igjen 

Varamedlem: Nils Asbjørn Telle   1 år NY 

Revisor: Odd Einarsen    Gjenvalg 

  Helga Arefjord   NY 

 

For valgkomitèen: 

 

Solrunn Lønøy Benjaminsen (s) Lars Erik Løvås (s)  Svein Arne Landro (s) 

Leiar     Medlem   Medlem 

 

 

Åge Faugstad (s) 

Varamedlem  

 


