


 
 

 
 
 

ÅRSMØTE 
 

Dato: 28. mars 2012 - kl.1800 
Sted: Auditoriet, Sotra videregående skule, Bildøy 

 

S A K S L I S T E 

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 2011 

5.   Regnskap for 2011. Revisjonsberetning 

6.   Budsjett 2012 

7.   Innkomne forslag:  Ny lovnorm fra NGF. 

         Ny organisasjonsplan. 

8.   Fastsette kontingent 

9.   Valg:    Leder      1 år 

      2 styre medlemmer  2 år 

1 vara medlem   1 år 

Kontrollkomite'   1 år 

Valgkomite'    1 år 

10.  Leder tar over - Årsmøte slutt. 

 

Medlemsmøte etter årsmøtet ca. kl. 1930 

Program medlemsmøte: 

1. Treningstilbud 2012 

2. Reisebrev fra turen til Tyrkia 

3. Turneringsplanen 2012 / Nye golfregler 2012 

4. Baneselskapet orienterer 

5. Informasjon om hjertestarter og hjertestarterturnering 



 

 

ÅRSBERETNING 2011 
Sotra Golfklubb 

 
Styret i Sotra Golfklubb, valgt på årsmøtet 23. mars 2011, har hatt følgende sammensetning: 
 
Leder Jan Kåre Mathiassen 
Nestleder Geir Otterbeck 
Sekretær Åge Faugstad 
Kasserer   Åse Brith Ulveseth 
Styremedlem Nils Asbjørn Telle 
Styremedlem Geir Olav Berntsen 
Varamedlem Iris Lillebø 
 
En representant fra baneselskapet har møtt på styremøtene. Sportslig leder Rune Bartnes og 
informasjonsansvarlig Geir Ole Tellnes har også vært tilstedet på de fleste styremøtene. 
 
Kontrollkomite’:  Odd Larsen 

Ove Einarsen 
 

Valgkomite':   Solrunn L. Benjaminsen, leder 
Arvid Åsen 
Lars Erik Løvaas 
Varamedlem: Svein Arne Landro 

 
Komiteledere:   Kontaktpersoner:  
Knøtte / juniorkomite' Therese Nilsen   Utdanningskontakt Marianne T. Rasmussen 
Damekomite' Laila Fjell  Næringslivkontakt   Nils Asbjørn Telle 
Herrekomite' Lars Ulveseth  Sportslig leder Rune Bartnes 
Seniorkomite' Bjørn Fjell  Informasjonsansvarlig Geir Ole Telnes 
Golfkortkomite' Marianne T. Rasmussen  IT og web ansvarlig Geir Otterbeck 
Handikapkomite Olaug Evanger  Baneansvarlig Christian Arentz 
Turneringskomite'   Reidar Sakseide    
Arrangementskomite' Irene Evanger Rå    
     
 

Styret konstituerte seg i første møte den 13. april 2011. Styret har hatt 8 møter i 2011 og 3 møter i 2012. 
Komiteeledere og kontaktpersoner har vært innkalt til ett av møtene. Det har vært holdt 2 medlemsmøter i 
løpet av 2011. 
 
Klubben har fortsatt den gode utviklingen og fått mange nye medlemmer i løpet av 2011. Status for Sotra 
Golfklubb per 31.12.2011 er 850 medlemmer. Dette er en økning på 86 medlemmer (11 %) sammenlignet 
med utgangen av 2010. Medlemsmassen er fordelt på 241 damer og 609 herrer.  
 



 
 
Hovedsaker 
Dette har vært et år hvor styret ikke har hatt de store sakene opp til behandling. Vi har jobbet litt med 
’Handlingsplanen’ og fått på plass det som manglet der.  Videre har vi nå fått felles retningslinjer for 
dekning av utgifter i forbindelse med deltaking på stevner, kurs og møter. Vi har lagt om budsjettarbeidet, 
slik at den enkelte komite nå kan sende inn sine budsjettønsker til styret for videre behandling.  Ny web-side 
er under arbeid og vi håper den er på luften til sesongstart. De yngste har fått brakken sin på plass og den er 
allerede tatt i bruk. 
 
Økonomi 
Klubben har et overskudd på kr. 152 102,94. Klubben fikk refundert kr. 52 299,00 av momsutgiftene for 
2011. Andre viktige inntekter for klubben er LAM midler og Grasrotandelen fra Norsk Tipping. LAM 
midler fra kommunen utgjorde kr 36 732,00 mens Grasrotandelen bidro med kr. 24 680,43.  
 
Kurs 
Styret har fått tilgang til Tilskuddsportalen via Fjell kommune. Tilskuddsportalen er en tjeneste som holder 
oversikt over tilskudd der blant annet idrettslag og organisasjoner kan søke om middler. 
 
Sosiale arrangementer 
Sotra Golfklubb arrangerte golftur til Tyrkia 11. – 18. februar. Totalt 50 deltakere fra Sotra Golfklubb og 
noen gjester fra andre klubber stortrivdes i Belek. 
 
Pink Cup ble gjennomført lørdag 4. juni. Takket være stor deltakelse, fint vær og stor stemning overgikk 
inntektene til brystkreftsaken fjordårets fantastiske resultat. Resultatet for 2011 ble på hele 50 515 kr!  
Klubben var også representert ved landsfinalen i Kongsberg. 
 
”Jankens grillturnering” ble arrangert 24. juni med 75 feststemte deltakere. Vi var heldigere med været i år 
uten at vi skal påstå at det var varmt. God mat og drikke gjorde sitt til at stemningen var god til langt ut i de 
små timene. 
 
Baneselskapet arrangerte golfskole i perioden 4. til 8. juli for juniorer i alderen 10 år til 18 år.  
 
Årsfesten ble holdt lørdag 8.oktober på Teknologisenteret på Straume. Det var litt mindre oppslutning i 2011 
sammenlignet med året før, noe som den sammenfallende høstfeiren trolig må ta noe av skylden for. Det var 
likevel en vellykket gjennomføring og meget god stemning. 
 
Utdanning 
2011 var den andre sesongen med ”Veien til Golf” som inngangsport til golfspill. Golfkort komiteen med  
Marianne T. Rasmussen i spissen la til rette for at nye spillere skulle få den nødvendige opplæringen. Totalt 
har 82 personer deltatt i “Veien til Golf” ved Sotra Golfklubb i løpet av 2011. 
 

Damer Herrer 



Det er viktig å ha fokus på videre utvikling og rekruttering. Vi trenger flere aktivitetsledere, turneringsledere 
og dommere. 
 
Representasjon 
Sotra Golfklubb har deltatt ved følgende arrangementer: 

• Golftinget som i år ble holdt i Bergen 19. og 20. november.  
• Regionalt golfmøte for bergensklubbene holdt på Bergen Golfklubb.  
• Aktivitetskurs arrangert på Fana Golfklubb.  
• Regionsmøte i Stavanger.  

 
 

’Hole in one’ 2011 
 

Navn Dato Hull Lengde Par Kølle 
Ulf Olsen 07.11 9 150m 3 Driver 
Svein Magnar Feste 12.10 3 123m 3 Jern 7 
Jan Kåre Mathiassen 02.10 2 121m 3 Jern 8 
Jens Ivar Hollup 25.08 6 110m 3 Jern 9 
Eva Britt Tellnes 09.08 3 110m 3 Wood 5 
Reidar Sakseide 30.06 6 110m 3 Jern 6 
Trond Helge Dale 15.05 3 123m 3 Jern 9 
Magne Ove Istad 01.05 10 95m 3 Wedge 52º 
 
Vi gratulerer! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Årsmelding fra HCP-komitéen 2011: 
Komiteen består av: 
Leder:  Olaug Evanger 
Medlem: Lars Erik Løvaas 
Medlem: Arnt Rasmussen 
Det har ikke vært handicapsaker til behandling i 2011. 
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, og at 
spillerne til enhver tid har et riktig handicap. 
HCP komitéen skal også veilede spillerne, dersom det oppstår spørsmål. 
Klubbens medlemmer har vært utrolig flinke til å bruke Golfbox.  
Sotra golfklubb sine medlemmer har hatt en fin utvikling som spillere.  
I tabellen under er tallene i parentes fra 2010. 
HCP gruppe Damer Menn I alt Totalt 
Gruppe 1: Under 4,5 0       (0)  1       (1) 1        (1)  
Gruppe 2:  4,5 – 11,4 0       (0) 17      (14) 17      (14)  
Gruppe 3: 11,5 – 18,4 3       (3) 40      (35) 43      (38)  
Gruppe 4: 18,5 – 26,4 7       (4) 86      (62) 93      (66)  
Gruppe 5: 26,5 – 36,0 32     (30) 133    (125) 165    (155)  
Gruppe 6: Over 36 (GK) 164   (160) 280    (257) 444    (417)  
Ingen kort 34     (37)  58     (36) 92      (73) 855 (764) 
 
Aldersgruppe Damer Menn I alt Totalt 
Under 25 år 72     (75) 144   (107) 216   (182)  
25 år – 60 år 121  (124) 368   (333) 489   (457)  
Over 60 år 47     (35) 103     (90) 150    (125) 855 (764) 
 
Klubben hadde pr. 31.12.11 855 medlemmer (764 pr.31.12.2010).  

 
Julie Hovland og Celiann Kolltveit Tverlid representerer 
Sotra Golfklubb. 
Handicaputvikling i 2011: 
Julie:  Fra 37    - 23,6 
Celiann: Fra 29,6 – 23,3 
  
Kjempeflott ☺  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Rapport fra Golfkort komitèen 2011: 
Komitèen har bestått av: 
Leder: Marianne Rasmussen 
Medlem: Olaug Evanger og Arnt Rasmussen 
Kursleder: Arnt Rasmussen og Bjørn Fjeld samt flere faddere på kursets siste dag. 
Andreas Rolland var også kursleder enkelte kvelder i starten av sesongen. 
I løpet av 2011 har klubben avholdt 7 kurs. Hvert kurs er på 5 dager a 3 timer. Kursene holdes 
hver tirsdag og torsdag. I 2010 var kursene på 18 timer, i år har man redusert kursene til 15 
timer. 
Totalt 82 har deltatt på kursene derav 16 er barn. 
Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne har vært veldig positive. Vi har derimot fått noen 
merknader på at noen kurs har vært avholdt på engelsk. Selv om deltakerne har akseptert at 
kurset kan holdes på engelsk viser det seg at det ikke alltid er greit likevel. Dette tar vi med 
oss til neste år og vil avholde noen kurs på engelsk der vi samler engelsktalende til kursene. 
Da vil det også informeres på forhånd hvilke kurs som holdes på engelsk. 
Videre viser tilbakemeldingene at kursene blir veldig intensive, med masse regler og tett 
program. Det blir selvsagt mindre tid til spill og regler enn da vi hadde 18 timers kurs. Men vi 
har med oss erfaringen og vil kjøre samme opplegg i 2012. 
Kursdeltakerne ønsket at det avholdes 1 turnering kun for kursdeltakere i inneværende sesong. 
Arnt har avholdt stort sett alle kursene. Bjørn begynte som kursleder på slutten av sesongen 
og holdt deler av det siste kurset. Andreas avholdt 6 dager på 2 forskjellige kurs. 
Til neste år forsetter Arnt og Bjørn som kursledere. Rune Hovland har også sagt seg villig til å 
være kursleder. Vi håpte på at Christian Arentz ville være med, men han har sagt at han ikke 
muligheter til det. Med 3 kursledere til neste år mener vi likevel at vi er gått skodd til å møte 
ivrige kursdeltakere. 

Utdanning: 
I tillegg til kursledere til golfkort er det også gjort en undersøkelse blant medlemmene om 
noen vil ta dommerkurs. Foreløpig har Richard Stokke sagt seg villig og vil delta på kurs til 
våren neste år. Kanskje vi får flere med på dette. 
Kolltveit 07.02.12 
Marianne Rasmussen 
 

Årsmelding 2011 Damegruppen Sotra Golfklubb. 
 
Ønsker å få takke alle i damegruppen for en flott sesong , og velkommen til oppstart igjen våren 2012. 
I 2011 ble det arrangert 14 damekvelder og 4 mixkvelder . De 4 mixkveldene så ut til å være så populære at 
dette må vi gjenta i 2012 . Damekveldene hadde et snitt på 18 stk. hver gang. 
Sesongen startet som vanlig med 9-hullsrunder , for så å gå over til 18-hullsrunder , og ut mot høsten ble det 
9-hullsrunder igjen . Forskjellige konkuranseformer er aviklet , så som stableford , slag  og texas scramble . 
Mange av damene har dessuten deltatt i turneringer både i og utenfor klubben med gode resultater . 
Startkontingent har på damekveldene vært kr. 50 , og dette har gått til premier , pluss innkjøp av vin som ble 
trukket ut blant de som ikke kom på premielisten . 
Damene hadde planlagt tur til Voss fra 26-28 september med overnatting i hytte på Voss Golfklubb .Denne 
måtte vi dessverre avlyse p.g.a. for påmeldinger . Det ble da bestemt at en skulle prøve å få  til en tur til 
England , og Eva Britt Telnes jobbet da frem et forslag om tur til Manchester 26 til 29 april 2012 . Forslaget 
ble sendt ut på mail , det ser ut til at mellom 15 og 20 damer skal reise . På budsjettet for 2011 har 
damegruppen kjøpt klippekort til simulatorene av bevilgede , og et eventuelt overskudd av dette kan brukes 
til englandsturen i 2012 . 
Fredag den 28 oktober ble det arrangert avsluttningsfest for damene i klubbhuset . Som vanlig ble det servert 
pizza og vin . Ca 30 damer deltok og stemningen var god . 
Laila har gitt beskjed om at hun ikke lenger ønsker å være leder av damekomiteen og hun takker for godt 
samarbeid i de årene hun har vært leder ,og ønsker lykke til videre .  



Den nye damekomiteen består av : Siren ,som ny leder, Linda , Grete S , Marianne , Karianne og Britt Tove 
. 
Damene i klubben blir innkalt til møte for å diskutere 2012-sesongens aktiviteter i god tid før banene åpner. 
Med vennlig golfhilsen 
Laila Fjell  
 
 
 
 
 

Rapport fra turneringskomiteen i Sotra Golfklubb 2011. 
 

Turneringskomiteen har gjenomført et relativt høyt antall turneringer også i 2011, og gjennomføringen har 
vært så godt som problemfri. 
 
Vi startet hovedballet med Golf Tour Hordaland i månedsskiftet april/mai. Banen var allerede i god stand, 
og vi fikk bare gode tilbakemeldinger på arrangementet. Takk til mange frivillige som stilte opp som starter, 
forecaddies og i scorekortmottak. Denne turneringen er blitt en årviss sesongstart hos oss, og vi regner med 
at vi får tilsvarende også i 2012, trolig 28.-29. april. 
 
Men allerede to uker før hadde vi vår dugnadsturnering og åpningsturnering. Og siden har det gått slag i slag 
med tilsammen 26 større og mindre turneringer, i tillegg til de faste herreturneringene på mandager og 
dameturneringer på tirsdager. Utover dette har vi også hatt et gitt antall åpne seniorturneringer på torsdager 
gjennom sesongen. 
 
Medlemmer og assosierte medlemmer i turneringskomiteen i år har vært: Reidar (leder), Olaug, Odd, Lars 
U, Lars-Erik, Rikard, Ole-Kristian, Geir-Ole, Chris-Robert, Arvid Aasen, Hjalmar, Bjørn Fjeld, Terje Hamre 
og Marc Rogers. Til neste år har Lars-Erik antydet at han vil trekke seg, mens de øvrige regner vi med vil 
hjelpe til med å få turneringene avviklet like prikkfritt som i år.  
 
Når det gjelder neste sesong så skal turneringskomiteen ha et møte onsdag 16. november der vi trekker opp 
hovedlinjene. Allerede nå vet vi at vi får en Titleist junior region-turnering helgen 12.-13. mai, over to 
ganger 18 hull. Der vil vi trolig trenge god assistanse fra våre frivillige. NSG(senior)-turneringer blir det 20. 
mai og 4. august.  
 
Reidar Sakseide 
 
 

ÅRSRAPPORT FOR SENIORKOMITE - 2011 
 
 
Seniorene utgjør en relativ stor del av medlemsmassen i Sotra Golfklubb. 
228 av medlemmene er seniorer, noe som utgjør ca. 25% av det totale medlemsantall i klubben. 
Dette fordeler seg på 148 herrer( + 20 fra 2010 ) og 80 damer ( + 9 fra 2010 ). 
Seniorkomiteen har i 2011 bestått av: 
 
Odd Larsen ( også kontaktperson ovenfor NSG) 
Terje Gunnar Hamre 
Bjørn Fjeld  ( komiteleder ) 
 
AKTIVITETER I 2011  
2011 var et aktivt år. 
Det ble arrangert 17 Sotra Open turneringer i løpet av sesongen med til sammen 270 deltakere.( 157 i 2010 ) 
Første turnering ble arrangert 28.04 og siste for sesongen ble arrangert 27.10. 
Vi forventer at antallet vil øke etter hvert som tilbudet blir innarbeidet. 



Disse turneringene ligger i Golfbox og har i 2011 gått annenhver torsdag. kl. 1000. 
Det er premiering hver gang og er ikke bare en konkurranse, men også et sosialt treff. 
Vi savner imidlertid større deltakelse fra våre kvinnelige medlemmer. 
 
Klubben har hatt med 2 lag i NSG's lagserie, Sotra 1 spilte mot Bergen 1 og Bjørnefjorden, i 1. divisjon. 
Her ble det tredje og siste plass. 
Sotra 2 spilte mot  Fana 2 og Bergen 2, i 2.divisjon. Her gikk Sotra av med seieren. 
Vi har som målsetting for 2012 å vinne begge seriene. For at vi skal ha en mulighet til det  må vi stille med 
sterke lag og dessuten ha en del spillere å velge mellom. 
 
Da dette er en turnering i regi av NSG må lagene bestå av medlemmer i NSG: 
Vi oppfordrer herved alle seniormedlemmer  om å melde seg inn i NSG. 
De fleste av våre seniorer har hatt en god utvikling i 2011. De aller fleste har senket sitt HCP, noen 
vesentlig. 
Dette viser at det både trenes og spilles godt. Flere av seniorene hevder seg godt, også blant de yngre 
spillere. 
 
Laila Fjell og Bjørn Fjeld ble klubbmestere i seniorklassen. 
 
I lag NM deltok klubben med et lag bestående av  Hjalmar Skomsvold, Christian Arentz, Mathias Strømme 
og Egil Sæle. 
Laget fikk en hederlig 7.plass. 
 
Seniorgruppen har også i 2011 hatt medlemmer som har klart " hole in one " 
Ulf Olsen  Hull 9 
Svein Magnar Feste Hull 3 
Jan Kåre Mathiassen Hull 2 
Eva Britt Telnes Hull 3 
Reidar Sakseide Hull 6 ( Han klarte dessuten "hole in one " i Tyrkia under klubbturen  i februar) 
 
MÅLSETNING FOR 2012 
Seniorgruppen vil arbeide for at flere av seniormedlemmene engasjerer seg, såvel 
i turneringssammenheng som i lagsarbeid. 
 
Vi må også forsøke å dra flere damer med. 
 
Vi vil også for sesongen 2012 opprettholde et høyt aktivitsnivå. 
 
 
 
 
 
 
Årsrapport 2011 
 
Sesongen startet i april etter ein tøff vinter. Mandags kveldene er populære og mange er med. Men vi håper 
flere nye medlemmer vil komme med i 2012 og alle er hjertelig velkomne.  
Totalt sett har det vært med 95 spillere gjennom sesongen på dei 14 turneringene vi har hatt ute. 
Det ble også satt av en mandagskveld hver måned for å kunne spille miks turnering. Disse kveldene er også 
blitt populære . 
Herregruppen har hatt en tur til Sveio . Turen ble svært vellykket og  herrekomiteen  håper å få til noe 
lignende denne sesongen også. Takker styret for tilskudd og Reidar Sakseide for planlegging av turen. 
Herregruppen hadde med ett lag i NM som ble avholdt i Egersund. Laget  gjorde det tåelig bra og vi håper å 
kunne stille med et sterkt lag i år også. 
Vi takker Baneselskapet for den flotte banen som dei gjør alt for skal være i beste stand. 



Sesongen ble avsluttet ute i starten på november med avslutningturnering , samt årsfest med premie 
utdelinger.  
 Dei ivrigaste har fortsatt inne på simulatorene etter ein kort pause. 
  
Herregruppen 
 
 
 
 
 

Årsmelding Juniorkomiteen 2011 
 
Knøtte- og juniorkomiteen har i 2011 bestått av 3 medlemmer. 
Irene Evanger Rå(ansvarlig junior), Monica Berntsen(ansvarlig knøtt), og Therese Nilsen(leder).  
 
Knøttegruppen har vært ca. 40 stykker. 8 stykker i en mellomgruppe(GK), som har blitt trent av Marc. 
Resten 16/16 har trent en gang pr. uke. (onsdag og torsdag).  
Hovedtrener knøtt onsdag Lars Erik Løvås, samt 2 andre foreldre, og hovedtrener knøtt torsdag Aksel 
Lillebø med 2 foreldre, har sørget for en stor fremgang for de minste. 
Mye god trening, lek og moro, samt 5 merkeprøver, har ført til at veldig mange knøtter har klart både 
bronse, sølv og gullmerke, og mange har endt opp med å få det gjeve golfkortet. 
Knøttene har også hatt to avslutninger, (sommer og høst). Først turnering på p&p, og så avsluttet med 
Pizza/hotdog, brus/is, og selvsagt premieutdeling og gavedryss. 
Knøttene har også fått sin egen «knøtte bu», på parkeringen ved hull 9 P&P, og har nå alt utstyret sitt lett 
tilgjengelig.  
  
39 Juniorer: hvorav 8 stykker i satsingsgruppen, trener 2 ganger i uken(tirsdag og torsdag), resten fordelt på 
4 grupper, trener 1 gang i uken,( tirdag, 2 x onsdag, torsdag). 
Alle ungdommene trener med Marc. 
 
Sotra har markert seg sterkt på juniorturneringene i år.  Vi har hatt deltagere med på alle 8 turneringene. 
Fordelt på 3 klasser: gutter/jenter(slagspill, slaggolf, og mix), har vi klart å ta  
12 førsteplasser, 8- 2 plasser, 7- 3 plasser, 7- 4 plasser, samt flere gode plasseringer videre nedover. 
2 av turneringene i år var på Voss og Sunnfjord. Her var vi en del foreldre som organiserte langhelg med 
stort og smått. Hyttekos med opp til 25 personer kan ikke bli annet en knall☺ 
Sotra hadde selvsagt også turnering, med stor suksess. 
 
Ellers har satsingsgruppen, hatt en deltager i Team Bergen, trent av Ørjan Larsen, og 4 personer med i felles 
samling mellom alle golfklubbene, trent av Marc.   
Satsingsgruppen stilte med både jente og guttelag i Lag NM. 
 
Vintertrening på simulator pågår for fult, tilbudt alle med GK. 
 
Knøtte og Juniorgruppen sin hjemmeside kom endelig på plass, og skal passes godt på fremover. 
 
 
For juniorkomiteen 
Therese Nilsen 
Leder. 
 

 
 
 
 



Baneselskapet: Kobbeltveit Golf- & Naturpark. 
Sesongen 2011: 
Vinteren 2010/2011 ble den kaldeste på mange år. Dette førte til isbrannskader på green nr.1. Ærekjære 
greenkeepere jobbet hardt med å få greenen i den stand de  ønsket. 
Greenen måtte såes om igjen og vi fikk låne såmaskin hos Bergen Golfklubb til dette.  
Det tok lang tid før det bedret seg , men det ble bra til slutt. 
Torsdag 14. april var det klart for dugnad.  
Det ble ryddet, raket, klipt,  pyntet og malt. De største tiltakene som ble gjort, var bygging av hus til  
snurretoalett ved utslaget på hull 7. Og et nytt utslagsplatå for gul tee på hull 8. Her monterte Sotra Glass as 
et flott rekkverk i glass. 
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 15. april var det dugnadsturnering, der 50 personer deltok. 
Lørdag 16. april var det åpningsturnering for klubbmedlemmer.  
Etter turneringen var banen åpen for alle. Vi fikk en fantastisk åpning i det vi åpnet før påskehelgen, og fikk 
de fleste golferne i regionen på besøk. Mange nye golfere som gav oss mye skryt for banen, noe som gir 
flere besøkende i ettertid.  
Rododendronene blomstret om kapp med tulipanene og banen var nydelig til åpningen. 
Sesongen ble meget bra, selv om været var noe ustabilt.   
Eirik og Bjørn gjør en kjempejobb ute på banen.  
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.  
Marc holder fortsatt på med sin PGA-utdannelse. I tillegg er han blitt pappa i 2011. 
Vi stengte banen mandag 7. november. De siste fjorten dagene var kjempefine og vi hadde mange 
gjestespillere. 
 
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 2011/2012 har vært som en normal vestlandsvinter, dog noe våtere. Snø, is og regn har skiftet om 
plassen i tre måneder. 
I høst var Bjørn ute og plantet 400 nye tulipaner. Så det er bare å glede seg til alt står i blomst. 
Det er solgt totalt 251 medlemslån/spilleretter til medlemmer. En økning på 11 fra 2010. 
Vi takker for 2011 og ønsker alle velkommen til en ny og flott sesong i 2012. 
Moskusendene (de fire som er igjen) har klart seg fint gjennom vinteren, takket være Jan Kåre og Eirik, som 
trofast har fort de med mat. 
Før sesongen starter, skal vi prøve å få utbedre gult utslag på hull 7. Dette for å bedre sikkerheten mot utslag 
2 og husene i bakkant. 
Vi vil også få dugnadsgjengen til å forbedre rødt utslag på hull 8. 
Til høyre for  parkeringsplassen/drivingrangen skal det bygges hotell med 30 rom, 20 leiligheter og 
klubbhus, treningsgreen og chippinggreen, samt parkområde. 
Reguleringsplanen har vært gjennom første runde i planutvalget og skal nå inn igjen til andre gangs 
behandling. 
 



Is på green 1 i januar 2011    
 
 
 
Snart er det vår….. 
   Hele  golfanlegget! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Årsmelding 2011  - IT ansvarlig  
 
Styret vedtok i 2010 at IT komiteen endres fra å være en komité til være en ”IT og web ansvarlig” funksjon.  

Denne rollen er ivaretatt av Geir Otterbeck i 2011. (nestformann)  

 

På IT område har det i 2011 sesongen gått stort sett smertefritt med IT systemene fra NGF. Våre egne IT løsninger 

har også gått uten store problemer eller kritiske hendelser. Problemene med det trådløse nettet i klubbhuset ble løst 

før sesongstart 2011.  

 

Nettsidene våre www.sotragk.no har gode besøkstall og de aller fleste i klubben bruker dette som inngang til 

Golfbox for bestilling av golfrunder, påmelding til turneringer og handicap registrering.  

Etter sesongslutt 2011, har det pågått arbeid med oppgradering av webløsningen og det vil komme et nytt og 

friskere design på websidene fra sesongstart 2012. (påske) Bedre struktur på innhold er det også jobbet med på 

mørke vinterkvelder.  

 

Videre planlegges det at vi setter opp en egen Sotra Golfklubb FACEBOOK side, og at websidene gjøres mer 

mobilvennlige.  

Det kan forventes at flere av de mest populære Golf APPs for mobil, vil ha banen vår tilgjengelig med baneguide og 

GPS støtte i løpet av 2012. 

  



IT og webansvarlig,  

Geir Otterbeck, leder 

Årsmelding 2011 – Baneansvarlig. 
 
Følgende har blitt utført på dugnad sesongen 2011: 
Ferdigstillelse av utslagsted herrer på hull nr. 8. 
Ferdigbygd toalett ved hull nr. 7. 
Innkjøpt av styret ”Hjertestarter” som vil bli plassert ut på banen i løpet av sesongen 2012. 

Banekomiteen takker alle som har bidratt til at vi har fått en golfbane vi kan være stolt av. 

Vi takker også for godt samarbeid med banens eiere og ansatte. 

Kolltveit, 12. mars 2012 

C.F.Arentz 
 
 
 
ÅRSMELDING SPORTSLIG LEDER. 
 
Klubbmesterskap herrer 2011 

 
1. Lars Erik Løvaas    
2. Kjetil Rasmussen 
2. Frode Kausland 

 
 
Klubbmesterskap damer 2011 

 
1. Anna Kobbeltvedt 



2. Celiann Tverlid 
3. Linda Fjell 
 
 

Klubbmesterskap damer jr. 2011 

 
 
1. Anna Kobbeltvedt 
2. Celiann Tverlid 
3. Julie Hovland 
 
 

Klubbmesterskap herrer jr. 2011 

 
 

1. Kjetil Rasmussen 
2. Ole Kristian Raa 
3. Thomas Andre Nilsen 
 

Klubbmesterskap herrer sr. 2011 

 
 

1. Bjørn Fjeld 
2. Christian Arentz 
3. Geir Ole Tellnes 



 
Klubbmesterskap damer sr. 2011 
 

 
1. Laila Fjell 
2. Eva Britt Tellnes 
3. Malene Telle 
 
 
 
 
Sotra Golfklubb har deltatt i lag NM for gutter, jenter og herrer sr. dette er noe vi prioriterer videre, og vi 
håper at vi også kan sende et dame sr. lag til NM. 
Dette er nyttig lærdom for alle som er med, og resultatene vil bli bedre og bedre. 
 
Det jobbes veldig godt i alle avdelingene i klubben, det kan vi se på at snitt hc. i klubben går ned hele 
tiden. Våre jr. har gjort nesten rent bord i turneringer de har vert med i, dette er veldig imponerende. 
Gratulerer.  
Herregruppen bare vokser og vokser, her må vi passe på at vi holder på det gode miljøet, og gjør plass til 
nye golfere som ønsker å være med. 
 
Damegruppen er stabil, men vi ønsker at de skal bli litt flere som er med og spiller om Tirsdagen, her må 
alle bidra til å rekrutere nye spillere. Damegruppen har også satt i gang med styrketrening hver Onsdag. 
Dette er et positivt tiltak som damene synes er veldig kjekt.  
 
Vår pro Marc er nå snart ferdig med sin utdannelse, og vi har allerede merket at han er blitt en bedre 
trener. Dette er meget bra for klubben, og vi kan gå fremtiden lyst i møte. 
Vi har den ekspertisen vi trenger for å bli bedre golfspillere. 
 
Tyrkia turen er for mange årets høydepunkt, og i år som i fjor ble dette en kjempe suksess. 
Vi har allerede startet med neste års tur, og den er snart fulltegnet, dette tar vi som et godt tegn. 
 
Nå går vi heldigvis mot en ny og spennende golf sesong, og jeg håper å treffe så mange som mulig av 
Dere ute på banen.  
Vi vil også i år lage til noe fellestrening. 
Jeg vil takke De som var med og hjalp til med dette i fjor, uten Deres hjelp hadde vi ikke klart å lage noe 
opplegg. 
 
Sportslig hilsen 
 
Rune Bartnes 

 
 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

NY LOVNORM FOR GOLFKLUBBER 
Idrettsforbundet (NIF) har nå utarbeidet ny lovnorm (tidligere basis-lovnorm) for 
idrettslag. På grunnlag av den har NGF revidert lovnorm for golfklubber og oversendt 
dette forslaget for behandling i NIF.  

Per dato vet vi ikke hvordan den behandlingen går og om forslaget blir vedtatt.  

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å innarbeide i klubbens lover endringer som følge av 
endelig vedtatt lovnorm for golfklubber når denne er vedtatt av Idrettsforbundet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Priser for spilleåret 2013: 
(Til årsmøtet 28.03.2012) 
 
Spillerett/Medlemslån:   Salgbar *  Etabl./overf.avg. 
Fra året en fyller 13 år    kr.  5.000,-  kr. 1.000,- 
Fra året en fyller 16 år    kr.10.000,-  kr. 2.000,- 
Fra året en fyller 21 år og   
voksne (ektepar/samboere)   kr. 15.000,-  kr. 3.000,- 
*Spilleretten/medlemslånet kan selges via KG&N etter at alle 600 ordinære spilleretter/medlemslån er solgt, og det er 
laget en venteliste. 
 
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/Kobbeltv eit Golf-& Naturpark: 
Hovedbanen: Fra sesongen 2013:        
 
Medlemmer som har  spillerett/medlemslån  Kr. 3.500,- (fritt spill Hovedbanen) 
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. 1.250,-  (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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klubbens leie til banen:  Leie:   Kontingent:   
Med spillerett:     
Voksne  m/spillerett/m.lån HB  Kr.2.750,-  Kr. 750,- ( 3.500,-) 
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. 1.050,-  Kr. 200,- (1.250,-) 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


