Årsmøtet i Sotra Golfklubb
Onsdag 16. februar 2022 kl. 18:00
Møtet avholdes i lokalene til
Sartor & Drange AS
Idrettsvegen 156
5353 Straume

Papirkopier er sponset av:

2

Årsmøtet
Dato: 16. februar 2022 – kl. 18:00
Sted: Sartor & Drange,
Idrettsvegen 156, 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:
Sak a: Sotra Golfpark as (baneselskapet) ønsker en endring i fordelingen av
kontingenten til Sotra Golfklubb medlemmer.
Styrets forslag er et alternativt forslag til Sotra Golfpark as.

11.

Gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter

12.

Vedta Klubbens budsjett
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13.

Behandle Klubbens organisasjonsplan

14.

Foreta følgende valg:
a) Styre med 1 styreleder 3 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
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan
Leder tar over - Årsmøtet slutt.

Etter årsmøtet blir det servert
kaffe/mineralvann og noe å bite i.
- Baneselskapet forteller om planer fremover og hva
som har blitt utført i 2021.
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Årsberetning 2021
Sotra Golfklubb

Styret i Sotra Golfklubb, valgt på Teams årsmøte 24 mars 2021 og har hatt følgende sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Alf Gunnar Ellingsen
Rune Hovland
Solrunn Lønøy Benjaminsen
Linda Straume Belsnes
Morten Vågenes
Trond Ove Lund
Norunn Skomsvoll

En representant fra baneselskapet har møtt på styremøtene.
Kontrollutvalg:
Varamedlem:
Valgkomité:

Varamedlem:

Turid Ulveseth Instebø
Linda Fjell
Jelle Remeijer
Heine Olsen
Arthur Hagenes
Grethe Sæterlid
Arne Landro

Komitéledere:
Kontaktpersoner:
Knøtte/juniorkomité:
Sara Karin Lie
Utdanningskontakt:
Marianne Rasmussen
Damekomité:
Tonje-Christin Bru
Sportslig leder:
Rune Hovland
Herrekomité:
Øyvind Bru
Barneidrettsansvarlig: Rune Hovland
Seniorkomité:
Geir Otterbeck
Informasjonsansvarlig: Terje Sivertsen
Golfkortkomité:
Marianne Rasmussen
IT ansvarlig:
Terje Sivertsen
Handicapkomité:
Rikard Stokke
Kontrollutvalget:
Turid Ulveseth Instebø
Golf Grønn Glede Komité: Anne Britt Fanekrog
Politiattestansvarlig: Morten Vågenes
Klubbvertkomité:
Trude Kårstad
Øygarden Idrettsråd: Jan Kåre Mathiassen
Turneringskomité:
Rune Bartnes
Banekomité:
Rikard Stokke
Arrangementskomité:
Styret ved Solrunn Benjaminsen og Linda Belsnes
Valgkomité:
Heine Olsen
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Styret konstituerte seg i møte 14. april 2021. 24. mars 2021 var det første Årsmøte i Sotra Golfklubb
som ble gjennomført på Teams. 40 deltakere var påmeldt 30 deltok i møtet. Styret har hatt 8 møter i
2021 og 3 møter i 2022. Komitélederne og kontaktpersoner har deltatt på 2 ekstra møter. Vi har hatt
4 Teams møter og resten har vi avholdt på vanlig måte i klasserommet i Bildøyhallen, eller på
klubbhuset.
Per 31.12.2021 hadde klubben 1221 medlemmer. Det er en vekst på 180 medlemmer sammenlignet
med utgangen av 2020. Medlemsmassen er fordelt på 257 damer og 964 herrer. 151 av
medlemmene er under 19 år.

Hovedsaker:
Covid 19 har preget golfmiljøet vårt i hele denne sesongen også. Vi var enda mer nedstengt tidlig vår
i 2021, når det omhandlet organisert aktivitet som trening i Sotra Golfklubb sin regi. Styret var tidlig
ute med å følge anbefalingene til FHI, NIF og NGF. Vi kunne heldigvis spille golf som selskapsrunder,
men ikke turneringer før langt ut på våren.
Styret var veldig lettet da restriksjonene ble mindre og det var muligheter til å kunne spille
turneringer igjen. Sotra Golfklubb og Sotra Golfpark as har klart å tilpasse golfen på en sikker og god
måte, i henhold til smittevernforskrifter. Det positive var at golfen allerede har tilrettelagt mye som
var godkjent for smittevern, registrering, antall spillere samlet, avstand til de som er rundt deg i
spillet og mye mer.
De to viktigste målene til styret og klubben fremover vil bli Golf for alle og Prosjekt ivaretakelse. Vi
må tilrettelegge for at alle de nye medlemmene fortsetter med å spille golf. Det gjør vi blant annet
med gode treningsfasiliteter, godt golfanlegg, gode muligheter for forbedring i golfspillet, og selvsagt
et godt sosialt miljø. Golf for alle! Turneringer er også en del av dette. Det største trekkplasteret for
golfen er at en kan spille med familien eller venner. Dette er viktig del av golfen.
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Økonomi. Klubben hadde et overskudd på kr 430 985,58 i 2021. Vi fikk refundert kr. 268 144,- i
momskompensasjon i 2020. Styret oppfordret alle komiteene til å la alle turene som arrangeres, gå
igjennom Sotra Golfklubb. Andre viktig inntekter for klubben er LAM midler og grasrotandelen fra
Norsk Tipping. LAM midler utgjorde kr 167 449,- mens grasrotandelen bidro med kr 109 899,38.
Driftstilskudd fra Øygarden kommune Kr. 72 881,Komiteene
Styret vil takke alle komiteene for flott innsats i 2021. Det har naturlig nok blitt preget av Covid 19
dette året også angående aktiviteten som har vært. Da vi først kom i gang så har det vært stor
aktivitet.
Ønsker å trekke frem Veien til golf kursene i år også. Vi har avholdt 25 kurs i 2021. Der 284 har
deltatt på kursene. Stor takk til den store og flotte gjengen av kursholdere som har holdt ca. 4 kurs
hver. Vi ser at ungdommen har kommet inn i sporten vår også i 2021, den største økningen er for
medlemmer mellom 20-39 år.
Damekomiteen, Golf Grønn Glede Komiteen, Klubbvertkomiteen, TurneringsKomiteen,
Handicapkomiteen, Golfkortkomiteen, Kurs- og utdanningskomiteen, Herrekomiteen, Knøtte-/
JuniorKomiteen, Seniorkomiteen, IT-web-informasjonsansvarlig, Sportslig Leder Valgkomiteen,
Kontrollutvalget.
Vi har som dere ser mange komiteer i Sotra Golfklubb, og styret ønsker å takke alle for et godt
gjennomført år. Det har vært krevende med Covid-19 hengende over oss, men alle har stått på for at
Sotra Golfklubb skal komme best mulig ut av situasjonen.
Herre-Komiteleder og Dame-komitemedlemmer takker for seg etter 2021. Stor takk til disse for
jobben de har gjort. Styret jobber med å finne erstattere til disse komiteene.

Sosiale arrangement.
Sotra Golfklubb arrangerte i oktober 2021 golftur for medlemmene til Tyrkia. En veldig flott
avslutning på golfåret. I sommer klarte komiteene å gjennomføre senior- dame- herretur. Stor takk til
komiteene som klarer å arrangere slike turer i disse tider. Dette skaper et godt sosialt miljø i klubben.
Klubbfesten 2021 avholdt på Fryd Selskapslokaler, mye god mat og kaker med 89 deltakere.
Der ble Årets Spiller hedret; Sander Vallestad. En ung og flott golfer som ønsker å gå hele veien innen
golfen.
Årets Ildsjel; Trond Thorsen, som alltid stiller opp som fadder eller klubbvert for nybegynnere eller
VTG kursdeltakere. Klubben er veldig takk nemlig for den innsatsen han legger ned.
Senior- og Dame-festen er blitt avholdt som vanlig. Herrene vil prøve å holde festen i starten av 2022.
Styret er glad for at vi kan holde slike sosiale sammenkomster, det er en viktig del av klubbkulturen.
Styret ønsker å fremheve Ole Magne Glesnes, som har stått på for å få til Klubbturer til Tyrkia høsten
2021. Han jobber også med en tur til høsten 2022, dette i samarbeid med leder for Turnering Turkomiteen, Rune Bartnes.
Heder ble utdelt til 3 personer som styret mener har utmerket seg i 2020. I 2021 fikk følgende,
sponset medlemskap til Sotra Golfklubb. Rikard Stokke, Marianne Rasmussen og Trond Thorsen. Takk
for den ekstra innsatsen, og gratulerer.
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Klubbmesterskapet i Sotra Golfklubb 2021





Vinner herre:
Vinner dame:

Sander Vallestad
Linda Fjell

Årets klubbmester på herresiden ble junioren; Sander Vallestad. med Frode Kausland på 2. plass, tre
slag bak og Even S. Røsæther på 3. plass ett slag bak der igjen.
Årets klubbmester for damer, og klubbmester for 6. året på rad, Linda Fjell. På 2. plass kom junioren
Julie Ulvenes Kleppe tre slag bak og på 3. plass kom Merethe Landro Woldseth.

Klubbmesterskapet Senior. Vinnerne av de 4 ulike klassene:
Vinner senior herre:

Sveinung Måkestad

Vinner senior herre 65+:

Jan Kåre Mathiassen

Vinner senior dame:

Birthe Blom

Vinner senior dame 65+:

Laila Marit Fjell

Klubbmesterskapet Junior ble arrangert tirsdag og onsdag.
Vinner junior herre:

Sander Vallestad

Vinner junior dame:

Julie Ulvenes Kleppe

Gratulerer til alle sammen!
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Fremtidsplaner.
Klubben har mange muligheter fremover, og det er viktig at klubben jobber med gode løsninger
sammen med baneselskapet. I 2021 var det mange nye forandringer på selve banen, arbeid med nye
greener og gress på tee-utslag. Hull 1, 4 og 9 har fått en fornying, nye hull på 7 og 8.
Driving rangen blir ny og med bedre fasiliteter, som putting green, lukkede båser for utslag, møte- og
oppholdsrom. Varme og flomlys blir installert. På hull 5 er det også ønske om å lage gress på teeutslaget. Klubben har bestilt benker og boder som gir oss litt ly for vær og vind ute på banen. Disse vil
komme på plass i 2022. Hjertestarter har vi i klubbhuset, men styret har bestilt ytterligere en ekstra
hjertestarter. Denne skal plasseres på eget stativ ute ved hull 5, slik at dette kan benyttes raskt hvis
nødvendig.
Junior brakken blir dessverre revet på grunn av dårlig forfatning, og juniorene får leie et rom ved
driving rangen, dette håper vi blir en god løsning for juniorene inntil videre.
Det blir sett på mulighetene til å lage nye hull på vestsiden av veien. Det er ikke blitt noe konkret ut
av det enda, men vi holder av penger til dette i budsjettet for 2022, hvis det blir mulig å starte med
planleggings arbeid.
Klubben anskaffer abonnement på «golf TV» slik at dette vil bli tilgjengelig for visning i klubbhuset.
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IT-web-informasjonsansvarlig. Vi har vært aktive på hjemmesiden vår i år også. Det er der
informasjonen om det som skjer i klubben kommer ut til medlemmene, Der er viktig at man bruker
hjemmesiden når komiteer arrangerer noe eller noe annet positivt som skjer i klubben, for å få ut
informasjonen.
Informasjon via TV skjem i klubbhuset fungere også bra. Ønsker at medlemmene får dette med seg,
når bilder og info ruller på skjermen i klubbhuset.
Informasjon er noe som vi må jobbe med videre, hvordan dette skal gjøres. I dag kommer det flere
og flere slike løsninger for klubbene via NGF.
Vi har også fått en fin vegg ute, og vi jobber for å kunne bruke noe av den til info fra klubben..
Visjoner, Strategi og Verdier
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Representasjon.
Sotra golfklubb har deltatt på følgende arrangement:
 Møter med NGF og andre klubber i regionen har vært preget av Covid 19. Sotra Golfklubb har
deltatt på 4 Teammøter i 2021, der det har handlet mye om den nye store medlemsmassen
og hvordan vi skal ta vare på disse.
 Flere møter med lokale klubber, for å se om det var mulighet for samarbeid om protjenester.
 Golftinget deltok Styreleder Alf Gunnar Ellingsen og Golf Grønn Glede komiteleder Anne Britt
Fanekrog. Hun deltok som invitert fra NGF, både på fag dagen og Golftinget.
 Turneringskomiteen deltok på koordineringsmøte i NGF Region Vestlandet nord.
 Det har vært en del andre Teamsmøter med forbundet i forbindelse med Covid 19 og andre
aktuelle saker. Som prosjekt ivaretakelse, Golfspilleren i Sentrum, og hvordan kan vi holde
kontakten med medlemmene. Forbundet har hatt tilbud om mange digitale møter i år, som
styret synes er veldig positivt.
 GGG komiteleder har Anne Britt Fanekrog har deltatt på samarbeidsmøter og
planleggingsmøter med komiteen, Et slag av gangen, i Oslo.
 Sportslig Leder Rune Hovland har deltatt på en del samarbeidsmøter i regionen vår.
 Jan Kåre Mathiassen har representert Sotra Golfklubb i Øygarden Idrettsråd.
Protrener og trenere.
Sotra Golfklubb arbeidet frem en samarbeidsavtale sammen med Meland og Herdla vinteren 2021. Avtalen
gikk ut på at vi sammen ville kjøpe Pro-tjenester av selskapet PEGG AS. Etter å ha kjørt juniortreninger hele
våren fikk PEGG dessverre leveranseproblemer før sommeren 2021 og kunne ikke følge opp avtalen om å
levere Pro-tjenester.
Gjennom sommer og høst har styret ved hjelp av interne ressurser løst junior og fellestreninger på en grei
måte. Det er også i vinterhalvåret blitt leid inn ledig kapasitet fra våre naboklubber til «swing» trening for
våre juniorer.
Styret jobber aktivt videre med pro-trener, og håper at medlemmene kan få en PRO- trener igjen i nær
fremtid.
Det ble i høst gjennomført en rekke medlemstreninger med stor oppslutning. Dette videreutvikles og vi tror
tilbudet blir enda bedre i 2022- Interne ressurser vil stå for dette.
Interessen for å gjennomføre Trener 1 utdanning i 2022 er stor, og klubben har avsatt midler til å sende en
«god gjeng» på kurs. Også dommerkurs både del 1 og 2 ble gjennomført i 2021 hvor medlemmer
gjennomførte. Vi takker for engasjementet og den frivillige driven blant medlemmene.
Vi har flere som ønsker å ta Trenerkurs fremover, og ikke minst dommerkurs.
Celiann Tverlid har vært trener for Knøttene nå i 2021. Styret er veldig glad for den store jobben hun har
gjort for oss.
Even Rødseter har tatt på seg oppgaven med å trener juniorene våre, veldig positivt for klubben.
Sotra Golfpark as.
Styret og Sotra Golfklubb har hatt en god dialog med baneselskapet også i 2021. Det har vært noen
gode diskusjoner om Covid-19, som har gjort at vi funne gode løsninger på dette sammen.
Satsningen som nå gjøres i Sotra Golfpark as er stor, og vi gleder oss til å kunne ta i bruk alle de nye
fasilitetene. Vi ser nå på andre måter å samarbeide på også som kan gjøre at klubben er aktiv i
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fremtiden. Stor takk til Sotra Golfpark as for utrettelige pågangsmot og positivitet for å skape en god
bane og klubb. Det har blitt noen ekstra arbeidstimer i dette året.
Hole in One 2021.
Det var 21 personer som fikk Hole in One på banen i løpet av 2021.
Navn

År

Dato

Hull Lengde

Par

Kølle

Tor Ove Lussand

2021

21.nov

8

114m

3

Åge Faugstad

2021

17.okt

3

123m

3

PW

Alf Gunnar Ellingsen

2021

10.okt

8

114m

3

Jern 9

Ole-Andre Mellingen

2021

27.sep

3

123m

3

PW

Finn White

2021

10. sep.

3

123m

3

Jern 8

Stig Jarnæs

2021

2. sep.

3

123m

3

Jern 9

Jostein van Ingen

2021

1. sep.

9

162m

3

Rescue 4

Svein Erik Eliassen

2021

17. aug.

3

123m

3

Jern 9

Andreas Kimer

2021

7. aug.

9

162m

3

Jern 5

Ada Solend

2021

22.jun

8

106m

3

Driver

Thore Koch

2021

05.jun

1

95m

3

Jern 9

Steinar Olsnes

2021

26.mai

2

121m

3

Jern 8

Tore Hetland

2021

23. mai.

8

114m

3

Pitch

Norunn Skomsvold

2021

17. mai.

8

106m

3

Wood

Olav Foldnes

2021

11. mai.

1

95m

3

Wedge

Jo Stian Ekerhovd

2021

6. mai.

1

95m

3

Wedge

Roy Erik Monsen

2021

19. apr.

1

95m

3

Wedge

Nicolai Færøy

2021

14. apr.

2

121m

3

Jern 9

Ørjan Kleppe

2021

4. apr.

2

121m

3

Jern 5

Lene Thorsen

2021

1. apr.

2

95m

3

Jern 8

Gisle Helland

2021

18. mar.

3

123m

3

Jern 9
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Årsmelding fra Handicapkomiteen 2021
Komiteen består av:
Leder:
Rikard Stokke
Medlem:
Olaug Evanger
Medlem:
Reidar Sakseide
Handicapkomiteen har ikke hatt fysiske møter i 2021.
Det har vært noen saker oppe til behandling som er løst over telefon eller pr. epost. Det går i
manuell justering av hcp etter søknad og dobbeltregistreringer som det må rettes opp i.
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,
• Svare på spørsmål om handicap,
• Informere og hjelpe både nye og etablerte golfere.
Handicapkomiteen oppfordrer medlemmene sterkt til at en registrerer runden innen midnatt
spilledagen og at en får godkjent runden helst samme dagen!

Medlemsutvikling
Medlemstallet har økt med formidable 183 medlemmer fra 2020 til 2021!
I tabellen under er tallene i parentes fra 2020.
HCP gruppe
Gruppe 1: Under 4,5
Gruppe 2: 4,5 – 11,4
Gruppe 3: 11,5 – 18,4
Gruppe 4: 18,5 – 26,4
Gruppe 5: 26,5 – 36,0
Gruppe 6: 54-37
Ingen kort

Damer
1
(1)
2
(1)
3
(4)
21 (20)
38 (39)
192 (176)
0 (0)

Menn
4
(7)
45
(37)
97
(87)
191 (155)
217 (172)
408 (338)
2 (1)

I alt
5
47
100
212
255
600
2 (1)

Totalt
(8)
(38)
(91)
(175)
(211)
(514)
1221 (1038)

Damer
250
192

200

176

150
100
38 39

50

21 20
1

1

2

1

3

4

0

0

0
Gruppe 1:
Under 4,5

Gruppe 2:
4,5 – 11,4

Gruppe 3:
11,5 – 18,4

Gruppe 4:
18,5 – 26,4
2021

Gruppe 5: Gruppe 6: 37- Ingen kort
54
26,5 – 36,0

2020
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Herrer
450

408

400
338

350
300
250

217
191

200

172

155

150
97 87

100
50

45 37
4

7

2

1

0
Gruppe 1:
Under 4,5

Gruppe 2: 4,5 Gruppe 3: 11,5 Gruppe 4: 18,5 Gruppe 5: 26,5 Gruppe 6: 5437
– 11,4
– 18,4
– 26,4
– 36,0
2021

Ingen kort

2020

Aldersfordeling
Aldersgruppe
0-12
13-18
19-24
25-39
40-59
60-69
70+
I alt

Damer
20 (19)
19 (19)
17 (12)
28 (23)
93 (92)
45 (43)
35 (33)
257 (241)

Menn
38
74
113
248
293
112
86
964

I alt
58
93
130
276
386
157
121
1221

(38)
(71)
(79)
(174)
(255)
(101)
(79)
(797)

(57)
(90)
(91)
(197)
(347)
(144)
(112)
(1038)

Aldersfordeling
350
300
293
250
248
200
150
100

113

112
93

86

74

50
20 38

19

17

45

28

35

0
0-12

13-18

19-24

25-39
Damer

40-59

60-69

70+

Menn

_________________

________________________

_____________________

Rikard Stokke

Olaug Evanger

Reidar Sakseide
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Årsrapport 2021 - Golfkort komitèen
Nok et fantastisk år med rekordmange påmeldte til våre «Prøv golf» kurs

.

Det er helt tydelig at golf er blitt lagt merke til av mange. Med en så høy og markert oppsving
har tydeligvis enda flere blitt nysgjerrige og hevet seg på bølgen. Så gledelig at gode referanser
og positive opplevelser resulterer i flere spillere av golf.
Det var verken forventet eller budsjettert med flere påmeldte enn fjoråret. Men opptellingen
viser at vi hadde faktisk 284 deltakere på kurs i år – 14 flere enn i fjor! Av de 284 deltakerne har
67 % meldt seg inn i klubben vår.
2021 har vært et hektisk kurs-år hvor vi har avholdt 25 kurs. 24 helgekurs og 1 midtuke.
6. mars startet vi sesongen hvor Terje avholdt første kurset i knappe 6 grader! Sporty å avholde
kurs når det er såpass kaldt og vått. Snøen var ikke langt unna og 2. kurset ble avlyst. Jeg mener
å huske at det snødde lett og sluddet da Anne Britt holdt kurs i april! 7 måneder og 24 kurs
senere avsluttet Johannes sesongen 2. oktober og avholdt 25. kurset.
TUSEN TAKK til alle mine flinke, engasjerte og motiverte kursholdere Anne Britt, Noel, Terje,
Johannes, Preben, Arnt, Ole Kristian, Celiann, Jelle, Christer, Lars, Fredrik og meg selv.
TUSEN TAKK til Ole Kristin, Olaug og Irene for meget god oppfølging og hjelp i hele sesongen.
TUSEN TAKK til flinke, tålmodige og imponerende Trude som har hele 25 ganger hjulpet oss
med å skaffe faddere til kursene.
TUSEN TAKK til alle våre fantastiske faddere som har stilt opp om søndagene - Trond, Arnt,
Jens, Kai-Inge, Jon, Sondre, Magnus, Thorleif, Stephen, Christer, Amund og Roger.
Jeg er så imponert over innsatsen til alle og ikke minst den gode holdningen alle utviste med å
finne løsninger når det dukket opp behov for det.
Det nye opplegget vi har kjørt i år med banevandring har vært et svært positivt element i
kursopplegget. Dette oppleves både av kursholderne selv og av deltakerne. Det har selvsagt
vært et savn at drivingrangen ikke har vært tilgjengelig i store deler av sesongen.
Evalueringene fra kursene viser likevel bare positive tilbakemeldinger. De fleste ønsker å spille
med familie og venner, men noen ønsker å delta på turnering og spille med etablerte
medlemmer. Jeg blir derfor så glad når jeg hører at våre medlemmer inviterer med
nybegynnere til en runde på banen – Fortsett med det!
Vi har hatt 2 møter der vi har planlagt sesongen og evaluert sesongen.
Uten innsats fra alle nevnte ressurser kunne vi ikke ha avholdt så gode og kvalitetsmessige
kurs. Jeg er så stolt av å lede denne komitèen som leverte i år også
.

Marianne Rasmussen,
Leder Golfkort komiteen
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Kurs og utdanning
Norges golfforbund avholdt Nivå 2 regelseminar 2021 i Oslo, hvor Lars Helle
deltok og gjennomførte kurset.
Det ble ikke avholdt et internt regelkurs for våre medlemmer. Dette pga.
pandemien og de da gjeldende smittevernsreglene.

Marianne Rasmussen
Leder i komitèen for kurs og utdanning
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Årsmelding sportslig leder 2021.

2021 også har vært «annerledesåret» hvor både trening og konkurranse har vært svært amputerte
på grunn av den pågående pandemien. Likevel har Sotra golferne satt sine spor i de turneringer de
har deltatt i.
Selv om vi kom noe sent i gang med våre egne turneringer i 2021 har de hatt stor interesse og
deltakelse har vært meget bra.
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.
Juniorer har fått gjennomført stort sett de planlagte turneringene i regionen og nasjonalt. I
regionen har vi hatt god deltakelse og mange flotte resultater. Nasjonalt har vi i tillegg til Julie
Ulvenes Kleppe hatt Sander Vallestad med i den yngste klassen i Srixon Tour.
På Garmin Norges cup har Even Røsæther vært innom, men ikke helt nådd opp i toppen i år, men
flere muligheter kommer.

LAG-NM 2021 Herrer og Damer
Også i år har vi deltatt med lag i alle klasser under lag-NM, noe som vi setter stor pris på. Årets
turnering ble spilt på Sandnes GK utenfor Stavanger. Ambisjonsnivået for herrene var å kunne
sikte mot toppen i 2. divisjonen. Dette gikk ikke helt og de endte på 7. plass. Damene spilte stødig
golf og endte på 4 plass i sin 2. divisjon. Vi hadde ambisjoner om å få sendt ytterligere ett herrelag
for å delta, men NGF hadde ikke nok plasser til førstelag i årets Lag-NM. Men vi prøver igjen til
neste år.

LAG-NM Juniorer
I årets Lag-NM for juniorer var det bare jentene som stilte lag. Her gikk vi sammen med Voss GK
som vi også gjorde i 2020. fra Sotra stilte Julie Ulvenes Kleppe og Mathilde Sandvik, fra Voss deltok
Ingeborg Hovland. Jentene havnet på en fin 4. plass på Kjekstad GK.

Lagmesterskapet NSG 2021 Herrer- og Damer senior.
Årets lagmesterskap for seniorer ble avhold på Fana GK. Sotra stilte med 2 herrelag og 1 damelag.
For herrene ble det 7. og 12. plass av 13 lag, og her har vi nok potensiale til å hevde oss høyere til
neste år. Damen klarte en fin 3. plass, men også her skal vi med trening hevde oss høyere til neste
år.
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Frank Helge Rå ble tatt ut på NSG sitt Landslag mot Danmark.

På bakgrunn av godt spill på den regionale seniortour
igjennom sesongen ble Frank Helge tatt ut til å
representere det Norske laget som skulle til
Lyngbygaarden golf utenfor Aarhus i Danmark for å spille
landskamp mot Danmark. Det norske laget klarte seg
utmerket og vant.
Norge ledet 14-10 etter første dag. Andre dags
singelmatcher var jevne, men det var Norge som trakk det
lengste strået i dag også. Andre dagens matcher 26,521,5. Totalt vant vi 40,5-31,5. Trofeet er med i bagasjen
hjem til Norge.
Flott innsats Frank !!

Sotra GK deltok i Finalen i NSG Lag-serie
Sotra GK reiste helt til Vestfold GK 28.og 29. august for å spille finale i lag-serien i NSG. Her kom
laget helt til semifinalen der de måtte gi tapt for Losby etter en jamn fourballmatch som ble
avgjort på green 18.
Bronsefinalen derimot
tok Sotra GK og en fin
3.plass til slutt!
Turid, Lene, Reidar og
Leiv Terje representerte
Sotra Gk.
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Klubbmesterskapet Damer – Herrer, Junior og Senior 2021
Klubbmesterskapene i år var fylt av mange store
prestasjoner og kniving i flere av klassene.

Herrer
1. Sander Vallestad
2. Frode Kausland
3. Even S. Røsæther

+ 11
+ 14
+ 15

Damer
1.
2.
3.

Linda Fjell
Julie U. Kleppe
Merethe L. Woldseth

+ 30
+ 33
+ 43

Junior Gutter
1.
2.
3.

Sander Vallestad
Marius U. Kleppe
Nicklas Knarvik

+ 10
+ 18
+ 21

Junior Jenter
1.
2.

Julie U. Kleppe
Mathilde Sandvik

+ 17
+118

Seniorer
Dame 65+
1.
1.
1.
1.

Laila Marit Fjell
Dame 50+
Birthe Blom
Herre 65+
Jan Kåre Mathiassen
Herre 50+
Sveinung Måkestad

+32
+47
+30
+12
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Utvikling av det sportslige tilbudet i klubben.
2021 skulle være året hvor vi sammen med selskapet Pegg AS skulle både tilby en rekke type Proog fellestreninger. Dette gikk ikke helt som vi hadde håpet og vi stod igjen uten Pro tilbud fra
midten av sesongen.
Vi klarte likevel med hjelp av 6 ivrige frivillige medlemmer å gjennomføre 4 serier med
fellestreninger. Totalt i overkant av 150 stk fikk instruksjon på disse treningene. Dette er noe vi
ønsker å videreutvikle i 2022 og arbeidet er alt startet.

I sommer fikk vi også startet opp trening på den nye Driving rangen. Å du verden for noen flotte
fasiliteter vi får tilgjengelig. I 2022 vil vi også få stor putting green og nærspillsområde her oppe. Vi
kan være takknemlig for baneselskapet vilje til å legge til rette for den sportslige utviklingen vi kan
alle kan få her.

Egentrening og leksjoner også i 2021
I 2020 lanserte Sotra GK konseptet «Egentrening» for at dem som
ønsket å følge strukturerte treningsleksjoner tilpasset alle nivåer fra
nybegynner til proffe. Opplegget vil løpende bli oppdatert og nye
leksjoner vil bli lagt til underveis. For å lese mer, og få tilgang til
leksjoner og tips, sjekk ut hjemmesidene våre :
http://www.sotragk.no/trening-og-kurs/egentrening-medleksjoner-og-tips/egentrening/
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Reisebrev fra USA
André Ulvenes Kleppe og Julie Hovland som begge går på college i USA har nok også fått kjenne på
det spesielle året vi har lagt bak oss. Både trening og konkurranser har også i år blitt amputert i
starten av 2021.
André fikk sin første seier i college serien i år, og
dette blir spennende videre.
Vi gleder oss stort til å følge André ved Long Island
University i tiden som kommer.

Julie fortsatte sin gode høst og ble den beste
kvinnelige college golferen i sin confranse. Samtidig
ble hun kåret til «Golfer of the year» i Sunbelt
confranse

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 sportslig leder.
Lykke til med sesongen som snart starter igjen.

Rune Hovland
Sportslig leder.
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Årsrapport junior komiteen 2021
Junior komiteen har i 2021 bestått av 6 medlemmer; Kjetil Norheim, Sara Karin
Lie , Ørjan Kleppe, Olav Andre Algrøy, Jan Erik Slette Hansen og Trond Ove
Lund.
Rune Hovland ( sportslig leder), Ole Kristian Rå og trener Even Rødsæther og
Celiann har deltatt i komiteens møter og arbeid.
Året 2021 har som i deler av 2020 vært preget av pandemi og diverse grader av
smittevern.
Dette har til dels preget junior gruppene sine treninger, aktiviteter og
deltagelser på turneringer. Men de fleste turneringer og aktiviteter har allikevel
latt seg gjennomføre og det har vært et travelt, men kjempe gøy golf år!
Vintertreningene ble for både Albatross og Eagle gjennomført på simulator i
regi av Pro Trener Marc (via Pegg as) og videreført ute fra sommerhalvåret av
trener Even R.
Birdie gruppen består av vår flinke trener Celiann Kolltveit og 9 treningsglade
barn som benytter P&P banen hver onsdag 1800-1900.
Eagle gruppen består av i 2021 totalt 11 treningsglade ungdommer som har
trent hver torsdag fra 1730-1900.
Albatross gruppen som består av våre spesielt ivrige og talentfulle junior
golfspillere (deltar på Narvesen, Srixon og NM mm. ) har i 2021 totalt 13 veldig
aktive og treningsivrige ungdommer .
De har hatt treninger hver Mandag og torsdag fra 1600-1730.
I sesongen har fokus på treningene vært banespill og teknikk der P&P,
hovedbanen og gamle hull 7 har vært base.
Vi ser tilbake til på 2021 som et veldig spennende år og vi ser med en
oppsummering fra sesongen, så er det mye å glede seg til i golf året 2022 også!
Vi mimrer med bilder fra forskjellige turneringer fra 2021.
Mvh Junior komite Sotra golfklubb
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ÅRSRAPPORT 2021 – DAMEGRUPPEN
Som i fjor, 2020, så startet sesongen også i år inne på simulator, med en fast, liten gjeng. Den ble
brått avviklet, på grunn av strenge smittevern tiltak. Pandemien med Covid 19 satte sitt preg også på
2021 ift. fritidsaktiviteter, arbeidslivet, det sosiale livet og mye, mye mer. Klubbtur til Belek (Tyrkia)
som skulle vært i mars, ble avlyst
Første Damekveld ute ble ikke gjennomført før den 1. juni, og da var det 17 damer som var med på
turneringen. Golfklubben/styret i samarbeid med baneselskapet hadde lagt til rette for gode
smitteverntiltak, slik at turneringer og trening for både Damegruppen, Herregruppen, seniorer og
Juniorene kunne starte opp igjen.
Damekveldene kunne fortsette fremover mot sommerferien. Den 31/8 ble det gjennomført Mix Texas
med 73 deltakere

Sesongen for Damegruppen/Damekveldene ble bra, tross Covid 19, og det har

vært godt oppmøte på Damekveldene av flotte og ivrige damer. Det er også ekstra kjekt at vi har fått
flere nye damer med på «laget vårt»

Dameturen gikk til Sunnfjord helgen den 25 til 27 juni. Det var litt
uklart om det kunne gjennomføres Dametur grunnet Covid 19, men med
gode nasjonale og lokale smittevern tiltak, så ble det mulighet for dette.
17 damer deltok på turen. Det ble en superfin og veldig gøy tur for
Damegruppen

Lag NM
Damene deltok på lag NM 2. divisjon som ble gjennomført på Sandnes Golfklubb den 17-18 juli. Birthe
Blom, Lene Thorsen og Julie Ulvenes Kleppe fikk fin 4. plass der
Lag NM Senior ble arrangert på Fana Golfklubb den 15-15. august, der Turid Ulveseth Instebø, Lene
Thorsen, Marianne Rasmussen og Birthe Blom fikk en fin 3. plass
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Ladies Tour
Enkelte damer fra Sotra Golf har deltatt på Ladies Tour på ulike golfklubber. Noen av Ladies Tour
arrangementene ble avlyst/utsatt som følge av Covid 19. Damer fra vår klubb utmerket seg i flere
klasser

På grunn av en uavklart smittesituasjon blant deltakere, så ble Ladies Tour på Sotra GK

avlyst. Den skulle vært gjennomført lørdag den 11. september.

Klubbmesterskap
Klubbmesterskapene ble gjennomført helgen 21. & 22. august og 28. & 29. august. Linda Fjell var
vinner i dameklassen, og Julie Ulvenes Kleppe og Merethe Landro Woldseth fikk henholdsvis 2. og 3
plassen. Julie var også vinner i klassen Junior damer. Birthe Blom vant klassen Senior Damer, og
Merethe Landro Woldseth fikk 2. plassen og Hege Elvestad tok 3. plassen. I klassen Senior Damer
65+ ble Laila Fjell klubbmester, Norunn Skomsvold fikk 2. plass og Grete Nygård tok 3. plassen.
Gratulerer til alle sammen

Avslutningsfest for damene fikk vi gjennomført i 2021

Den hadde vi i klubbhuset fredag den 15.

oktober. 30 damer deltok på avslutningsfesten
Damekomiteen valgte å trekke seg fra sine verv, og informerte styret om dette før avslutningsfesten
for Damegruppen. Fratredelsen av Damekomiteen ble informert om til Damegruppen på selve
avslutningsfesten. Årsaken til at alle deltakere i Damekomiteen valgte å trekke seg fra sine verv, var
at de opplevde å ikke ha styrets tillitt til å utføre sine verv på en slik måte Damekomiteen mente var
til det beste for hele Damegruppen. Det har vært en del uenigheter og en uheldig kommunikasjon
mellom Damekomiteen og klubbens styre, så Damekomiteen fant det mest korrekt å trekke seg fra
sine verv, slik at styret kunne fortsette sitt arbeid slik deres hensikt/visjon var. Vi vil ønske styret lykke
til med å finne nye og engasjerte kandidater til å overta vervene som Damekomiteen har.
Vi sees neste sesong

Varme og gode hilsener fra Damekomiteen
Kari Dahl Landro, Linda Fjell, Turid Ulveseth Instebø, Lene Thorsen, Merethe Landro Woldseth og
Tonje-Christin Bru
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ÅRSMELDING HERREGRUPPEN 2021.
Herrekomiteen består av Aksel Lillebø, Trond Helge Dale og Øyvind Bru. I tillegg har Ole Kristian
bidratt mye med praktisk gjennomføring.
Året startet med simulator turneringer rett etter nyttår, her har det vært bra oppmøte med 15-20
spillere.
2021 har også vært preget av Covid-19 og antallet turnering har blitt påvirket av dette. Når vi først
kom i gang med utesesongen har det vært god deltakelse. Turneringene har vært mulig å spille både
på formiddagen og ettermiddagene om mandagene. Det har vært god deltagelse og det er fint å se at
nye spillere deltar på herreturneringene.
Sotra GK stilte lag i lag-NM for herrer, dette ble avviklet hos Sandnes GK.
Den årlige vårturen for herregruppen gikk også i år til Haugesund 4-6. juni, hvor vi spilte turnering på
Haugesund og Sveio. Det var stor deltakelse og arrangementet ble avviklet på en strålende måte, selv
om det var hensyn å ta ifm. smittevern og Covid restriksjoner. Det ble i tillegg arrangert en tur for
gruppen til Voss 11-12. september. Vi spilte to runders turnering på Voss GK. At herregruppen
arrangerte to turer er nytt av året og ble gjennomført som et prøveprosjekt etter påtrykk fra
medlemmer om at man kunne ligge til rette også for en høst tur. Dette var vellykket og kommer nok
på agendaen også for 2022.
Til slutt ønsker komiteen å rette en stor takk til styret som legger til rette for at vi kan holde det høye
aktivitetsnivået vi har, og samtidig takke for støtten vi har fått i året som er gått. Vi vil også takke
Sotra Golfpark og medarbeiderne i klubbhuset som legger til rette for gjennomføring av turneringer
og stiller opp med alt vi trenger en hjelpende hånd til.

Bergen 30.11.21.
Øyvind Bru
Aksel Lillebø
Trond Helge Dale
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Årsrapport for Seniorkomiteen
2021
Seniorkomiteen har i 2021 bestått av:

Geir Otterbeck

Reidar Sakseide

Hjalmar Skomsvold

Margunn Norevik

Komiteleder

Medlem

Medlem

Medlem

Sotra Golfklubb har en av Vestlandets største
Senior golf miljøer og aldersgruppen >50 utgjør
en stor andel av klubbens medlemmer.

Støttemedlem!

Medlem fra 1.6

✓ Totalt 493 seniorer, herav 359 senior herrer
og 134 senior damer.
✓ Utviklingen fra 2020 til 2021 er at total
antall senior er redusert med
21 medlemmer, samtidig som antall nye
seniorer er 67.
✓ De nye seniorene er miks av 49 åringer
blant herrer og dame medlemmer som har
blitt 1 år eldre, og et hyggelig tilskudd av
nye medlemmer som har skiftet klubb – og
noen nybegynnere.
✓ 2021 første halvår ble fortsatt preget av
Covid-19 smittevern tiltak, som bl.a
medførte at vi kom sent i gang med våre
Senior Torsdag turneringer og flere Norsk
Seniorgolf turneringer ble avlyst.
✓ Pr. november 2021 hadde seniorkomiteen
en inntekt fra våre aktiviteter på NOK
108.753 – som gir et overskudd hittil på
NOK 6.366.
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AKTIVITETER i 2021
✓ Senior simulator 20/21 høst/vinter og påbegynt 21/22 sesong.
✓ Aktiv medvirkning i Norsk Seniorgolf
✓ Senior tur til Voss med 32 deltagere
✓ Mange seniorer deltar også på Herre og Damegruppen sine faste turneringer
✓ Seniorkomiteen har hatt 3-4 møter ved behov og pga. Covid situasjonen har det gått mye på
epost og telefoner! Vi deltar aktivt på styrets invitasjoner til komite samlinger.

Turneringer:
✓ Senior Open hver torsdag
▪

16 turneringer i 2021 med 63 spillere deltatt.
(Noen færre deltagere i år, sammenlignet med 2020)

▪

Vinnere av OOM 2021: 1) Ole Magne Glesnes, 2) Kristian Rognskog
3) Bjørn Otto Frantzen

✓ Arr. 2 ganger NSG turneringer – Sissener Classic Tour (juni og juli)
✓ Klubbmesterskap: 53 spillere fordelt på 4 klasser.
✓ Deltatt med herre, dame og mix lag på NM Senior
✓ Deltatt med herre og damelag på NSG lagserien
Vi gratulerer senior herre/dame MIX laget med Turid Ulveseth, Merethe Woldseth, Leiv Terje
Sangolt og Reidar Sakseide – med BRONSE i NSG lag-serie finalen på Vestfold GK mot laget
fra Losby GK i august.

Vinnere av Klubbmesterskapet 2021 senior
•
•
•
•

Klubbmester senior dame 65+:
Klubbmester senior herre 65+:
Klubbmester senior dame:
Klubbmester senior herre:

Laila Marit Fjell
Jan Kåre Mathiassen
Birthe Blom
Sveinung Måkestad

AKTIVITETER og MÅLSETTING for 2022
Målsetting:
✓
✓
✓
✓
✓

Spilleglade og enda mer aktive seniorer
Medaljer i Senior NM individuelt og lag
Flere Sotra GK seniorer som deltar på NSG turneringer.
Øke deltagelse på Senior Torsdag turneringen. Mål er + 80 spillere
Arrangere Senior tur i juni. Tid og sted ikke besluttet enda. Vi ser på Danmark som
alternativ!

Seniorkomiteen, 25.11. 2021
ved Geir Otterbeck
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ÅRSBERETNING TURNERINGSKOMITEEN

2021 ble nok en gang litt annerledes, vi kom i gang med turneringer i slutten av Mai, deretter ble
nesten alt gjennomført som planlagt.
Vi må rette en stor takk til baneselskapet, som står for en stor del av gjennomføringen av alle
turneringer. TAKK
I år prøvde vi oss med kvalifisering til Klubbmesterskapet, og dette ble en stor suksess, hele 26
spillere deltok på kvalifiseringen.
Vi har tatt lærdom, og vil gjennomføre dette også i 2022, men da med litt færre plasser som det
spilles kvalifisering om.
Vi må beklage at det ikke ble spilt kvalifisering for Damer, det skulle det selvsagt vært gjort, og det vil
det bli i 2022.
Vi vil også takke alle frivillige for hjelp til å gjennomføre turneringer, en stor TAKK til alle.
Ønsker alle lykke til med forberedelsene til turnerings sesongen 2022
Hilsen
Turneringskomiteen
Rune Bartnes
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ÅRSMELDING GOLF GRØNN GLEDE 2021

Komiteen består av:
Leder: Anne Britt Fanekrog
Medlemmer: Solrunn Benjaminsen fra styret, Jens Hansen, Håvard Guldbrandsen, Otto
Rognvik. I tillegg styreleder ved fravær i komiteen.
Antall møter: Det er gjennomført 1 møte på Teams, ellers har kommunikasjonen vært per
mail/telefon.
Golf Grønn Glede (GGG) hadde en litt treg start på sesongen i år. Grunnet covid 19 var spill
på simulator avlyst. Vi startet derfor sesongen ute på pitch & put 5. mars med ivrige deltakere.
Selv om det har vært utfordringer med rekruttering på
grunn av covid 19, har vi hatt en jevn deltakelse på
GGG dette året – en fin gjeng faste, men også nye
deltakere. Vi har i tillegg arrangert familiekveld med
frisklivs- og mestringssenteret. 6 fysioterapeuter fra dem
har også deltatt en fredag for å få bedre innblikk i
tilbudet vårt, og vi har også hatt med representanter fra
Rus- og psykisk helse i kommunen.
Det har i gjennomsnitt vært 5 deltakere per gang og ca.
35 personer har deltatt til sammen. Noen har deltatt en gang, andre har kommet igjen. Felles
for dem alle har vært at de kjenner seg velkommen, ivaretatt og inkludert av medlemmene i
klubben. De frivillige som stiller opp bidrar til dette. GGG hadde ikke vært mulig å
gjennomføre uten god hjelp fra frivillige klubbverter og medlemmer
i komite GGG.
På forsommeren ble vi kontaktet av leder for prosjekt «Veien
tilbake» og «Et slag av gangen», Marianne Magelie, som ønsket
samarbeid med oss. De fleste GGG-klubbene i landet deltar i dette
prosjektet. Marianne Magelie besøkte oss i august sammen med
representanter fra Bjørnefjorden og Bergen. Neste år vil vi prøve å
få til et samarbeid med dem.
For første gang arrangerte vi veldedighetsturnering til inntekt for
GGG-arbeidet i klubben. Det ble et flott arrangement, mye takket
være Damekomiteen som hjalp til med å rekruttere deltakere og
serverte kaffe og kake. Inntektene fra turneringen gikk til å
arrangere tur til Voss for GGG- deltakerne våre, og vi håper dette
kan bli en tradisjon i klubben.
Det var en stor og lystig gjeng som satte kursen mot Voss 10. september. Takket være gode
frivillige som stilte opp både med transport og deltok i spill, fikk vi en flott dag (uten regn
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denne gangen ) med godt humør, trening og turnering. Dagen ble avsluttet med
premieutdeling og en deilig lunsj. Det var en fornøyd, men sliten gjeng som returnerte til
Sotra .

Økonomi:
GGG har hatt en god økonomi dette året, selv om vi fikk økte utgifter til greenfee for
deltakerne. Tilskudd fra NGF, Et slag av gangen og veldedighetsturnering har dekket utgifter
til spill, innkjøp av utstyr/premier og tur til Voss. I tillegg har vi vært så heldige å få
veldedighetsmidler fra Kiwanis Sotra og Rotary Sotra, som vil bli overført til neste år og
øremerket til innkjøp av utstyr. Lions Sotra har i tillegg gitt midler til en golfbil, som vi håper
vi kan få kjøpt inn neste år. Flere at deltakerne våre har fysiske utfordringer og en bil som de
kan bruke fritt på begge baner vil være et kjærkomment tilbud. Vi er veldig glade og
takknemlige for at lokale organisasjoner og medlemmer støtter opp om GGG-arbeidet i Sotra
golfklubb!
Det har vært en lang og fin sesong med spill nesten hver eneste fredag. Mange har blitt faste
deltakere, så det er en fin og sammensveiset gjeng som møtes om fredagene. Fra november
flytter vi innendørs til spill på simulator fram til våren.
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Årsrapport Klubbvert Komiteen 2021.
Berre ein kort rapport frå klubbvert-ansvarlege
1. Samarbeidet mellom Marianne (ansvar for "Veien til golf"-kursa og klubbvertansvarleg (meg) har vore veldig bra Marianne har sendt meg melding ca 5 dagar før kvart
kurs med info om kven som skal ha kurset, kor mange påmelde og då kor mange klubbvertar
som trengst
2. Eg har sendt ut e-post til alle på lista mi ca 5 dagar før kurs. Der har eg informert om kven
som skal leie kurset, kor mange påmelde og kor mange klubbvertar som trengst
3. Det har meldt seg klubbvertar til alle kursa, med unntak av eitt eller to. På ein del av kursa
har det meldt seg for få klubbvertar (ein eller to der det burde vore tre)
4. Det er ofte dei same som melder seg - Kai Inge og Trond må trekkast fram her. Ingen
damer...(ikkje som eg veit i alle fall)
5. Det hadde nok vore lurt å revidere klubbvert-lista vår og å minne medlemene på kva jobben
inneber og at det ikkje krevst at ein er super-golfar
Hilsen
Trude Kårstad
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Årsmelding fra IT- web og informasjonsansvarlig
Besøk på siden – Baneguiden populær
Hjemmesidene er flittig brukt i sesongen og august
er måneden med høyest antall besøkende.
De som besøker hjemmesiden er først og fremst
inne og ser nyheter eller bruker golfbox
påmeldingen.
Sidene som omhandler golfbanen er også flittig
besøkt. Der er det informasjon om priser,
slopetabeller, «prøv golf»-kurs og baneguiden.

Mest søkt på
Besøkende på siden har oftest søkt etter «pro». På
andre plass følger «simulator» og «åpningstider»
kommer på tredje plass.
“Hole-in-one”, “Pondus”, “range”, “Bli medlem”,
“junior” og “Belek” er også på topp 10 listen over
mest søkt informasjon på hjemmesiden.

Hjemmesiden
Flere sider er oppdatert med ny informasjon her og
der etter tilbakemelding fra brukere.
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 2021.
I årsmeldingen fra i fjor, avslutta vi med «Nå ser vi fremover mot en koronafri
golfsesong i 2021.» Men den gang ei. Året 2021 begynte uten aktivitet for dame,
herre og senior på simulator. I 1 uke holdt vi helt stengt. 3. januar var det
dugnad på Driving rangen, vi skulle plukke så mange baller som mulig før
gravemaskinene startet 4.januar. Det ble en flott og kald vinterdag, med votter og
spitt klarte vi å samle inn tusenvis av baller. Takk til alle som
kom på dugnaden.
I februar (bilde) er banen dekket av snø og mange koste seg på
akebrett og ski.
6. mars åpnet banen, med nye hull 7 og 8, 2 fine og gøye hull.
Våren ble lang og kald med lite vekst og mye besøk, det satte sitt preg på banen.
2. mai var årets første «store» turnering- Narvesen Tour. Sommeren gikk med
stor aktivitet – både på Pitch & Put, hovedbanen og endelig kunne vi «åpne»
rangen. Litt grønt gress og noen matter, så kunne vi
slippe til alle de utålmodige golferne ☺. På
sensommeren var det matter i 2 etasjer og en fin grønn
plen. I skrivende stund er toalett, oppholdsrom, junior og
pro «bås» også klart. På nyåret 2022 starter arbeidet
med trenings green.
August og september var korona fri … så da hadde de fleste
samarbeidspartnere turnering med sol og full terrasse. Takk for samarbeidet i
2021. Nå var banen frodig grønn og med gressutslag på hull 1,4,7,8 og 9.
Sensommeren var lang og fin med godt besøk og fint vær. Da ble det bygget vegg
på terrassen og klubbhuset ble malt. Slutten av oktober var det slutt på
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turneringer og banen ble stengt innimellom p.g.a mye nedbør. Sommerblomstene
stod helt til frosten kom i desember.
I slutten av desember kom det plutselig en varm og fin helg.
Lørdag og 4.søndag i advent var det mange golfere som fikk en
bonus dag på en grønn og fin bane. Juleferie… og med den
kom også korona tilbake.
Så vi prøver igjen. Nå ser vi fremover mot en koronafri
golfsesong i 2022.

VI TAKKER ALLE FOR ET FLOTT GOLFÅR OG ØNSKER VELKOMMEN TILBAKE
TIL ET ENDA BEDRE I 2022.
Hilsen Irene, Ole Kristian, Bjørn-Helge og 2 pensjonister

Bildet tatt 18.12.21
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Sotra Golfklubb
985896968

Resultatrapport

Regnskapsår: 01.01.2021 - 31.12.2021
Gjelder periode: 01.01.2021 - 31.12.2021
Periode

Akkumulert

10 000,00
268 144,00
29 900,00

10 000,00
268 144,00
29 900,00

3422 LAM-midler
3442 Driftstilskudd/Øygarden Idr.råd

167 449,00
72 881,00

167 449,00
72 881,00

3901 Herrekomiteen
3902 Damekomite

259 336,00
71 665,00

259 336,00
71 665,00

Driftsinntekter
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri
3420 Momskompensasjon
3421 Turneringsinntekter

3903
3905
3906
3912
3914
3915
3916
3920
3930
3999

Knøtte/ junior
Seniorkomite
Golf Grønn Glede
Grasrotmidler/ Norsk Tipping
Golfskule
Kursinntekter
Tyrkia/ Spania Reisekonto
Medlemskontingenter
Treningsavgifter
Diverse inntekter

69 750,00
420,00
000,00
899,38
700,00
550,00
840,00
950,00
000,00
350,00

Driftskostnader
4200 Leie av Pro/ Simulator
4201 Tur-reisekonto
4203 Kostnader VTG
4204 Herrekomiteen
4205 Damekomiteen
4206 Knøtte/ juniorkomite
4207 Seniorkomiteen
4208 Turneringskomiteen
4209 Arrangementskomiteen
4211 Elite junior/knøtt
4213 Elite damer
4214 Elite herrer
4215 Elite senior
4216 Golf Grønn Glede
4217 Greefee gjester, juniorer
4219 Golfskule
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling
5331 Godtgjørelse GK kursledere
6301 Baneleie
6800 Kontorrekvisita (Res)
6810 Datakostnad
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.
6861 Kursmateriell
6865 Utdanning
6890 Administrasjonskost
7320 Annonser
7410 Kontingent NGF
7770 Bank og kortgebyrer
7791 Andre driftskostnader

124
113
109
18
180
219
2 380
4
35

4 135 834,38

4 135 834,38

-81
-219
-23
-211
-66
-106
-118
-28
-73
-50
-13
-24
-30
-113
-11
-24
-47
-83
-1 564
-6
-65
-24
-33
-1
-228
-1
-361
-1
-98

Driftsresultat
Finansielle poster
8040 Renteinntekter, skattefrie
Utskrevet av Åse Merete Kolltveit 29.01.2022 19:42:01

69 750,00
420,00
000,00
899,38
700,00
550,00
840,00
950,00
000,00
350,00

124
113
109
18
180
219
2 380
4
35

745,00
840,00
028,00
207,90
829,22
612,18
141,50
990,00
713,00
321,00
073,00
845,00
837,00
000,00
900,00
070,00
000,00
675,00
750,00
824,25
265,64
456,00
664,67
661,00
562,50
367,75
956,00
010,00
300,14

-81
-219
-23
-211
-66
-106
-118
-28
-73
-50
-13
-24
-30
-113
-11
-24
-47
-83
-1 564
-6
-65
-24
-33
-1
-228
-1
-361
-1
-98

745,00
840,00
028,00
207,90
829,22
612,18
141,50
990,00
713,00
321,00
073,00
845,00
837,00
000,00
900,00
070,00
000,00
675,00
750,00
824,25
265,64
456,00
664,67
661,00
562,50
367,75
956,00
010,00
300,14

-3 716 645,75

-3 716 645,75

419 188,63

419 188,63

11 796,95

11 796,95
Visma eAccounting

Side 1 av 2
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Sotra Golfklubb
985896968

Resultatrapport
Periode

Akkumulert

Ordinært resultat før skatt

430 985,58

430 985,58

Ordinært resultat

430 985,58

430 985,58

Årsresultat

430 985,58

430 985,58

Utskrevet av Åse Merete Kolltveit 29.01.2022 19:42:01

Visma eAccounting

Side 2 av 2
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NOTER 2021
SOTRA GOLFKLUBB
NOTE 1
KTO 1579

ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

2021

Norsk Tipping, grasrotmidler sept.-des.-21, utbet. 2022
NOTE 2
KTO 1749

38 694,09

ANDRE FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER

2021

Lager premier (vin)
NOTE 3
KTO 2900

1 987,60

FORSKUDD MEDLEMSKONTINGENT/VTG-AVG.

2021

VTG
Tren.avg. Birdie
Div årskort og kontingenter
Totalt
NOTE 4
KTO 2980

- 1 000,00
300,00
- 43 100,00
- 44 400,00

AVSETNING GOLF GRØNN GLEDE

2021

Gaver mottatt i 2021 ovf til 2022
NOTE 5
KTO 2981

- 70 476,31

AVSETNING HERRE KOMITE

2021

Overført fra 2021 til 2022
NOTE 6
KTO 2990

- 15 000,00

ANNEN KORTSIKTIG GJELD

2021

Hubbard
refusjonsbeløp
DNB, bankomkostninger desember
Vallestad
refusjonsbeløp
Tieto Evry Faktura 7085415
Fana GK, faktura 54164
SGP, faktura 1000335
A. Lillebø
for utlegg
E. Røsæther faktura
Skatteetaten skyldig skatt
Totalt

Spesifikasjon til regnskapet:
Klubbfest er inntektsført på konto 3999
Kostnadene er ført på konto 4209
Klubben sin andel av klubbfest

800,00
103,00
- 10 000,00
220,31
- 2 200,00
- 12 155,00
- 1 003,00
- 4 725,00
- 8 675,00
- 39 881,31

- 35 200,00
73 713,00
38 513,00 Budsjettert

40 000,00
39
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Til årsmøtet 16.02.2022
Sak: Godkjenne kontingenter for 2022
Sotra Golfpark as (baneselskapet) ønsker en endring i fordelingen av
kontingenten til Sotra Golfklubb:
Sotra Golfklubb er et idrettslag som skal sørge for at medlemmene får drive sin idrett på forsvarlig
måte og at klubben skal gå uten direkte overskudd.
I 20 år har klubben hatt 0 i utgifter til klubbhus, strøm, driftsartikler osv. Det kommer seg av at
baneselskapet ikke har krevd noe, da fasilitetene ikke har vært slik vi ønsker de skal være.
Nå mener vi at både klubbhus, baner og driving range svarer til det medlemmene forventer.
Og da skal det være tid for å kreve kompensasjon for dette fra klubben og klubbens medlemmer.
Driftsutgiftene i baneselskapet er økt mye de siste årene. «Alt» er blitt mye dyrere, som gjødsel,
sand, driftsmidler, lønninger og ikke minst fraktkostnader
Vi har sett på de kontingentene vi opererer med i dag. De satsene som kan økes, er kontingent for
medlemmer med spillerett og barn/juniorer. De øvrige kontingentene er rundt det andre betaler i
sine klubber, i og rundt Bergen, noe vi må ta hensyn til for å være konkurransedyktige.
Sotra Golfklubb får offentlige midler som kulturmidler, grasrotmidler, LAN-midler, og ikke minst
MVA-kompensasjon, der mye av grunnlaget kommer fra kontingentdelen som tilfaller baneselskapet.
Klubben kan også søke midler fra stiftelser, banker, NGF og andre som deler ut midler.
Den muligheten har ikke baneselskapet
Sotra Golfpark ønsker en større andel av medlemskontingenten. Vi mener at klubben sitter igjen med
for mye, uten å ha økonomisk risiko i hverdagen.
Endringen vi ønsker er:
I dag får klubben 800 kr. pr. voksne medlem. Vi ønsker å redusere denne til 600 kr.
Alternativt må vi øke kontingenten, slik at medlemmene betaler mer.
Her er en liste over vårt forslag til kontingenter og fordeling for 2022:
Alt: 1
Kategori
0-12 år
13-16 år
17-19 år
20-25 år
26-29 år
30 år +
30 år + Samb./ektefelle.
Andelshaver
Greenfee medlemskap

Antall
24
57
41
70
56
198
10
196
462

SGP

Sotra GK
300,700,1100,3300,4800,6300,4800,4200,1000,-

Totalt
200,200,200,600,600,600,600,600,600,-

800,900,1300,3900,5400,6900,5400,4800,1600,-
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Alt: 2
Kategori
0-12 år
13-16 år
17-19 år
20-25 år
26-29 år
30 år +
30 år + Samb./ektefelle.
Andelshaver
Greenfee medlemskap

MVH Sotra Golfpark as

Antall
24
57
41
70
56
198
10
196
462

SGP

Irene Evanger Rå

Sotra GK
300,700,1100,3300,4800,6300,4800,4200,1000,-

Totalt
100,200,200,800,800,800,800,800,800,-

400,900,1300,4100,5600,7100,5600,5000,1800,-

Ole Kristian Rå
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Sotra Golfklubb
V/Styret
Til: Årsmøte 2021

Sotra, 01/02-22

Forslag til justering av medlemskontingenter fra året 2022
Styrets forslag er motforslag på baneselskapets (Sotra Golfpark as (SGP)) sak «Sotra
Golfpark as (baneselskapet) ønsker en endring i fordelingen av kontingenten til Sotra
golfklubb» med tilhørende alternativ 1 og 2.
Bakgrunn for SGP sitt forslag er de mener klubb betaler for lite for de fasiliteter de nå tilbyr,
samt økning av direkte og indirekte kostnader.
SGP sitt forslag innebærer i korte trekk tre punkter:
1. Endre fordeling av kontingent, hvor klubbens del reduseres og SGP sin andel økes.
Gjelder alle kategorier fra junior til voksen. Eks. Medlemskap i dag(Greenfee) kr.
1500,- hvorav i dag 800,- går til klubb og 700,- til SGP. SGP ønsker at del som går til
klubb reduseres. I forslag som legges frem reduseres klubbens del til 600,2. Øke kontingent for alle juniorkategorier med kr. 100-500,3. Øke kontingent for andelshavere fra kr. 4500,- til alt 1. 4800,- alt 2. 5000,Styret mener forslaget hvor kontingent andelen til klubben reduseres ikke er noe de vil stille
seg bak, og foreslår at andel til klubb forblir uendret.
Kontingent delen på 800,- til klubben har vært fast fra 2016, og før det fra klubbens start
750,- .
kontingent delen dekker bla. medlemsavgift til NGF, Adm. Kostnad, IT kostnad, kurs samt
øvrige faste kostnader. Disse kostnadene var i 2021 var på nærmere 750 000,- Dersom
forslag til SGP vedtas vil kontingent andelen til klubben i fremtiden ikke være dekkende for
disse faste kostnadene. For å ha inndekning blir klubben da helt avhengig av
momskompensasjon, LAM – midler og tilskudd, eller redusere aktivitet.
Videre foreslår SGP å øke kontingent for juniorer, Styret mener det er rom for dette, men
ønsker likevel at økning er gjennomtenkt og moderat for denne kategori da klubben ønsker
fremdeles å legge til rette for flest mulige juniorer kan drive med idretten til en overkommelig
og «sponset» medlemspris. Kontingent (klubb) delen for juniorer har alltid lagt på 100-200,-.
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Andelshaverne er kategorien medlemmer som har skutt inn midler i form av andelsbrev.
Kontingenten ble sist justert for spilleåret 2021 (4300,- til 4500,-) til sammenligning har
kategorien fritt spill uten andel (6800,-) stått uforandret siden 2017.
Styret foreslår at priser fra og med spilleåret 2022 heves, men at heving av priser gjøres
med en jevn fordeling av alle kategorier. Klubbens kontingent andel forblir uendret på 800,for voksne. Samtidig forslår styret at økning av priser gjøres jevnt over flere år for å skape
forutsigbarhet, istedenfor å foreta store sprang med flere års mellomrom.
Styret foreslår at det vurderes oppjustering av Greenfee priser, og da særlig for
gjestegreenfee.
Styret ber årsmøte vedta følgene priser for spilleåret 2022 (vedlagt), og videre en årlig
oppjustering på omkring 3% for 2023 og omkring 3% for 2024. Nøyaktige satser legges frem
og godkjennes av årsmøte året før de trer i kraft.
Dersom SGP sitt forslag alt.1 eller alt. 2 vedtas, revideres vedlegg 1 «Priser spillåret 2022»
ihht vedtatt forslag.
Vedlegg:
1. Priser spilleåret 2022
2. Forslag til medlemskontingent 2022-24

Med vennlig hilsen
Styret
Sotra Golfklubb
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Priser spilleåret 2022
Kontingent
Uten spillerett og
mot greenfee:
Voksne f.o.m. fyller 20
år
Årskort:
0 - fyller 12 år
13 – fyller 16 år
16 – fyller 19 år
20 – fyller 25 år
26 – fyller 29 år
30 år +
Ektefeller/samboer til
30 +

Klubben sin del
1650,-

800,-

850,-

600,800,1300,3950,5450,6950,5450,-

100,200,200,800,800,800,800,-

500,600,1100,3150,4650,6150,4650,-

Kontingent
Med spillerett/
Medlemslån:
Ungdom 20 – 21år
Juniorer 13 - 19 år

Banen sin del

Klubben sin del

Banen sin del

4650,-

800,-

3850,-

1100,800,-

400,200,-

700,600,-

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.
Driving range
Bank terminal 1 trekk: a 30 baller
Range kort (oppladbart)
Range kort 10 klipp
“
20 klipp
“
40 klipp
“
80 klipp
“
160 klipp

48,75,200,300,560,1040,1600,-

Pitch & Put- bane Greenfee
Voksne alle dager (over 16 år)
Barn /unge 8 - 16 år
Barn t.o.m. 7 år
Hovedbane

Hverdager før kl.
11.50

Greenfee, 9 hull
Greenfee, 9 hull
Greenfee, 18 hull
Greenfee, 18 hull

150,200,250,300,-

150,100,50,Alle andre dager +
hverdager f.o.m
12:00
250,300,350,400,-

Gjester*
Gjester*

Greenfeepakker 10 stk: Gjester kr. 3000,- Medlemmer kr. 2500,*) Juniorer som er gjester, spiller mot 1⁄2 ordinær greenfee.

Alle som skal spille på Hovedbanen skal ha gyldig Golfkort.
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forsl. fra styret medl.kontinegenter 2022‐
2024

2022
2021
Medl.
2021 Kontingent
0‐12 år
13‐16 år
17‐19 år
20‐25 år
26‐29 år
30 år +
Ektefelle/samb 30 år +
Greenfee medlemsskap

24
57
41
70
56
198
10
462

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Voksen m/andel

196 kr

300
500
1 000
3 800
5 300
6 800
5 300
1 500

Klubb
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

4 500 kr

2022
SGP

100
200
200
800
800
800
800
800

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

800 kr

Kontingent
200
300
800
3 000
4 500
6 000
4 500
700

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

3 700 kr

600
800
1 300
3 950
5 450
6 950
5 450
1 650

Klubb
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

4 650 kr

SGP
100
200
200
800
800
800
800
800

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

500
600
1 100
3 150
4 650
6 150
4 650
850

800 kr

3 850

2023
Kontingent
0‐12 år
13‐16 år
17‐19 år
20‐25 år
26‐29 år
30 år +
Ektefelle/samb 30 år +
Greenfee medlemsskap

24
57
41
70
56
198
10
462

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Voksen m/andel

196 kr

600
800
1 300
3 950
5 450
6 950
5 450
1 650

2022
Klubb
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

4 650 kr

100
200
200
800
800
800
800
800

SGP
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

800 kr

Kontingent
500
600
1 100
3 150
4 650
6 150
4 650
850

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

3 850 kr

630
630
1 340
4 070
5 600
7 100
5 600
1 700

2023
Klubb

SGP

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

530
430
1 140
3 270
4 800
6 300
4 800
900

800 kr

3 990

4 790 kr

100
200
200
800
800
800
800
800

2024
Kontingent
0‐12 år
13‐16 år
17‐19 år
20‐25 år
26‐29 år
30 år +
Ektefelle/samb 30 år +
Greenfee medlemsskap

24
57
41
70
56
198
10
462

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Voksen m/andel

196 kr

630
630
1 340
4 070
5 600
7 100
5 600
1 700

2023
Klubb
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

4 790 kr

100
200
200
800
800
800
800
800

SGP
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

800 kr

Kontingent
530
430
1 140
3 270
4 800
6 300
4 800
900

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

3 990 kr

640
640
1 380
4 190
5 770
7 300
5 770
1 750

2024
Klubb

SGP

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

540
440
1 180
3 390
4 970
6 500
4 970
950

800 kr

4 130

4 930 kr

100
200
200
800
800
800
800
800
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BUDSJETT
Konto

Inntekter

3123
3420
3421
3422
3442
3901
3902
3903
3905
3906
3912
3914
3915
3916
3920
3930
3999

Sponsorinntekter
Momskompensasjon
Turneringsinntekter
LAM midler
Driftstilskudd Øyg.Kommune
Herrekomiteen
Damekomite
Knøtte/junior komite
Seniorkomite
Golf Grønn Glede
Grasrot midler Norsk Tipping
Golfskule
Kursinntekter
Inntekt årlig klubbtur
Årskontigent
Treningsavgifter, voksne
Diverse inntekter

Sum inntekter

Budsjett 2022

Budsjett 2021

Regnskap 311221

-10 000,00
-260 000,00
-30 000,00
-160 000,00
-70 000,00
-200 000,00
-80 000,00
-80 000,00
-136 000,00
-141 000,00
-110 000,00
-25 000,00
-220 000,00
-500 000,00
-2 700 000,00
-20 000,00
-15 000,00

-10 000,00
-165 320,00
-30 000,00
-80 000,00
-50 000,00
-124 000,00
-83 000,00
-101 000,00
-102 500,00
-30 000,00
-105 000,00
-105 000,00
-1 950 000,00
-15 000,00

-10 000,00
-268 144,00
-29 900,00
-167 449,00
-72 881,00
-259 336,00
-71 665,00
-69 750,00
-124 420,00
-113 000,00
-109 899,38
-18 700,00
-180 550,00
-219 840,00
-2 380 950,00
-4 000,00
-35 350,00

-4 757 000,00

-2 950 820,00

-4 135 834,38

Side 1 av 2
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BUDSJETT
Konto

Driftskostnader

4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
5330
5331
5332
6301
6710
6800
6810
6860
6861
6865
6890
7140
7320
7410
7770
7791

Leie Pro / Simulator

Kostnad årlig klubbtur
Handicap kortavgift
Kostnader VTG
Herrekomiteen
Damekomiteen
Knøtte/Junior komite
Seniorkomite
Turneringskomiteen
Arrangementkomiteen
Klubbeffekter
Elitesatsing junior/knøtt
Elite Damer
Elite Herrer
Elite Senior
GRØNN GLEDE
Greenfee gjester - juniorer
Klubbverter
Golfskule
Godtgjørelse tillitsvalgte
Godtgjørelse VTG kursledere
Godtgjørelse regnskapsfører
Baneleie SGP
Konsulenthonorar(arkitekt)
Kontorrekvisita
It kostnader
Kurs/Møtekostnader
Kursmateriell
Utdanning
Adm. Kostnader SGP
Reisekostnad
Annonser
Kontingent NGF
Bankgebyr
Andre driftskostnder

Sum driftskostnader

Sum driftsresultat
8040

Budsjett 2022
125 000,00
500 000,00
98 000,00
160 000,00
65 000,00
80 000,00
101 000,00
30 000,00
50 000,00
15 000,00
60 000,00
25 000,00
45 000,00
35 000,00
141 000,00
15 000,00
15 000,00
25 000,00
50 000,00
55 000,00
10 000,00
1 995 000,00
105 000,00
10 000,00
85 000,00
25 000,00
33 000,00
60 000,00
250 000,00
10 000,00
4 000,00
397 000,00
8 000,00
75 000,00
4 757 000,00

Renteinntekter

-20 000,00

Årsresultat

-20 000,00

Side 2 av 2

Budsjett 2021

Regnskap311221

125 000,00
4 000,00
35 000,00
100 000,00
75 000,00
80 000,00
72 820,00
30 000,00
40 000,00
5 000,00
60 000,00
25 000,00
45 000,00
35 000,00
30 000,00
15 000,00
5 000,00
50 000,00
50 000,00
1 248 000,00
105 000,00
10 000,00
85 000,00
25 000,00
35 000,00
20 000,00
200 000,00
5 000,00
4 000,00
335 000,00
2 000,00
15 000,00

81 745,00
219 840,00
23 028,00
211 207,90
66 829,22
106 612,18
118 141,50
28 990,00
73 713,00
50 321,00
13 073,00
24 845,00
30 837,00
113 000,00
11 900,00
24 070,00
47 000,00
83 675,00
1 564 750,00
6 824,25
65 265,64
24 456,00
33 664,67
1 661,00
228 562,50
1 367,75
361 956,00
1 010,00
98 300,14

2 970 820,00

3 716 645,75

20 000,00

-419 188,63

-20 000,00

-11 796,95

-

-

-430 985,58
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Organisasjonsplan for Sotra Golfklubb
Vedtatt av årsmøte 2022
Årsmøte i Sotra Golfklubb
Kontrollutvalget
(revisjon)

Styret i Sotra Golfklubb
Styreleder
Nestleder
4 styremedlemmer
1 varamedlem
Bane og
anleggsansvarlig

Sportslig leder
IT og Webansvarlig
Informasjonsansvarlig

velges for 2 år
velges for 2 år
velges for 2 år
velges for 1 år

Valgkomiteen
Leder
2 medlemmer
1 varamedlem

2 medlemmer og 1 varamedlem valgt
av årsmøte

Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år

Komiteer
Knøtte, junior og
elite

Handikap

Turnering

Leder og min. 2
medlemmer

Leder og min. 2
medlemmer

Leder og min. 2
medlemmer

Herre

Senior

Dame

Arrangement

Kurs og utdanning

Golf Grønn Glede

Leder og min. 2
medlemmer

Leder og min. 2
medlemmer

Leder og min. 2
medlemmer

Leder og min. 2
medlemmer

Leder

Leder og min. 2
medlemmer

Golfkort
(VTG)

Klubbvert

Leder

Leder

Klubbens administrasjon
Utføres av Sotra Golfpark AS iht. avtale med Sotra Golfklubb
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Valgkomiteens innstilling til nytt styre - årsmøte 2022

Leder:

Marianne Rasmussen

Ny på valg 2 år

Nestleder:

Rune Hovland

Ikke på valg.

Styremedlem:

Solrunn Benjaminsen

Gjenvalg 2 år.

Styremedlem:

Noel Svendsen

Ny på valg 1 år

Styremedlem:

Hege Elvestad

Ny på valg 2 år

Styremedlem:

Morten Vågenes

Ikke på valg.

Varamedlem:

Trond Ove Lund

På valg 1 år

Straume, 13/1-2021
Valgkomiteen

Heine Olsen (leder)
Arne Landro
Grethe Sæterlid
Arthur Hagenes (Vara)
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Valgkomiteens innstilling til kontrollutvalg - årsmøte 2022

Medlem:

Turid Ulveseth Instebø

Gjenvalg for 1 år.

Medlem:

Linda Fjell

Gjenvalg for 1 år.

Varamedlem:

Jelle Remier

Gjenvalg for 1 år.

Straume, 13/1-2021
Valgkomiteen

Heine Olsen (Leder)
Arne Landro
Grethe Sæterlid
Arthur Hagenes (Vara)
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Styrets innstilling til valgkomité - årsmøte 2022.

Heine Olsen
Grethe Sæterlid.
Arne Landro.
Norunn Skomsvoll

Leder

Varamedlem

Gjenvalg 1 år.
Gjenvalg 1 år.
Gjenvalg 1 år.
Ny på valg 1 år.

Hilsen Styret.
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