Årsmøtet i Sotra Golfklubb
Onsdag 24. mars 2021 kl. 18:00
Møtet avholdes i Auditoriet til
Straume Teknologisenter AS
Trollhaugmyra 15
5353 Straume
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Årsmøte
Dato: 24. mars 2021 – kl. 18:00
Sted: Straume Teknologisenter AS.
Trollhaugmyra 15, 5353 Straume

Saksliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkjenne de stemmeberettigede.
Velge dirigent(er).
Velge protokollfører(e).
Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
Godkjenne innkallingen.
Godkjenne saklisten.
Godkjenne forretningsorden.
Behandle Klubbens årsberetning.
Behandle Klubbens regnskap, kontrollutvalgets beretning
Behandle forslag og saker.
1. Samarbeidsavtale vedrørende bruk av golfanlegg mellom Sotra Golfpark AS og
Sotra Golfklubb.
11. Gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta Klubbens budsjett.
13. Behandle Klubbens organisasjonsplan
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med 1 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.

Årsberetning 2020 Sotra Golfklubb

Medlemsmøte etter årsmøtet
Dato: 24. mars 2021
Sted: Straume Teknologisenter AS.
SAKSLISTE
Sak 1: Baneselskapet orienterer.
Sak 2: Selskapet PEGG AS. Presenterer Pro-tjenester.
Sak 3: Heder.

3

4

Årsberetning 2020 Sotra Golfklubb

Innhold
Årsberetning 2020 Sotra Golfklubb ................................................................................................. 5
Årsmelding fra HCP-komiteen ....................................................................................................... 12
Golfkort komitèen .......................................................................................................................... 14
Kurs og utdanning ......................................................................................................................... 15
Årsmelding sportslig leder ............................................................................................................. 16
Årsrapport Juniorkomiteen ............................................................................................................ 23
Årsmelding Herregruppen ............................................................................................................. 32
Årsrapport Damegruppen.............................................................................................................. 33
Årsrapport for Seniorkomiteen ...................................................................................................... 36
Årsmelding Turneringskomiteen.................................................................................................... 38
Årsmelding Golf Grønn Glede ....................................................................................................... 39
Årsmelding Klubbverter ................................................................................................................. 41
IT- web og informasjonsansvarlig .................................................................................................. 42
Baneselskapet: Sotra Golfpark as ................................................................................................. 43
Regnskap 2020 ............................................................................................................................. 45
Revisjonsrapport 2020 .................................................................................................................. 50
Samarbeidsavtale vedrørende bruk av golfanlegg mellom Sotra GK og Sotra Golfpark as ........... 51
Budsjett 2021 ................................................................................................................................ 57
Organisasjonsplan ........................................................................................................................ 58
Valgkomiteens forslag til styre 2021 – 2022 .................................................................................. 59
Valgkomiteens forslag til kontrollkomite 2021 – 2022 .................................................................... 60
Styrets forslag til valgkomité 2021 ................................................................................................. 61
Rapport «Ny bane i vest» 2020 ..................................................................................................... 62

Årsberetning 2020 Sotra Golfklubb

Årsberetning 2020 Sotra Golfklubb

Styret i Sotra Golfklubb, valgt på årsmøte 03. juni 2020, har hatt følgende sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Alf Gunnar Ellingsen
Rune Hovland
Solrunn Lønøy Benjaminsen
Linda Straume Belsnes
Arild Nordvik
Trond Ove Lund
Sølvi Lillebø

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

Varamedlem:

Turid Ulveseth Instebø
Linda Fjell
Tore Husby
Arthur Hagenes
Arne Landro
Grethe Sæterlid
Heine Olsen

Komitéledere:
Knøtte/junior komité:
Tore Husby
Damekomite:
Tonje-Christin Bru
Herre komité:
Øyvind Bru
Senior komité:
Geir Otterbeck
Golfkortkomite:
Marianne Rasmussen
Handicapkomité:
Rikard Stokke
Golf Grønn Glede Komité: Anne Britt Fanekrog
Klubbvert komité:
Trude Kårstad
Turneringskomite:
Reidar Sakseide
Banekomite:
Rikard Stokke
Arrangement komite:
Ledig.

Kontaktpersoner:
Utdanningskontakt:
Næringslivskontakt:
Sportslig leder:
Informasjonsansvarlig:
IT ansvarlig:

Marianne Rasmussen
Nils Asbjørn Telle
Rune Hovland
Terje Sivertsen
Terje Sivertsen

Styret konstituerte seg i møte 10. juni 2020. Dette var pga. årsmøtet ble utsatt til 3. juni. Styret har
hatt 6 møter i 2020 og 3 møter i 2021. Komitélederne og kontaktpersoner har deltatt på 2 ekstra
møter.
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Per 31.12.2020 hadde klubben 1041 medlemmer. Det er en vekst på 165 medlemmer sammenlignet
med utgangen av 2019. Medlemsmassen er fordelt på 241 (+17) damer og 797 (+145) herrer. 147 av
medlemmene er under 19 år.

Hovedsaker:
Covid 19. har preget golfmiljøet vårt i hele sesongen, fra vi alle var usikker i mars på hva som kom til
å skje, til at vi så muligheten til golfspill i hele sommer. Det måtte bare gjøres i henhold til
smittevernforskrifter, som vi alle måtte ta en del av. 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.
Økonomi: Klubben hadde et overskudd på kr 122 981,- i 2020. Vi fikk refundert kr. 215 516,- av
momskompensasjon i 2020. Oppfordret alle komiteene til å la alle turene som arrangeres, gå
igjennom Sotra GK. Andre viktig inntekter for klubben er LAM midler og grasrotandelen fra Norsk
Tipping. LAM midler utgjorde kr 80 433,- mens grasrotandelen bidro med kr 107 036,43.
Driftstilskudd fra Øygarden kommune Kr. 52 418,- Andre tilskudd, som Covid 19, var på kr. 63537,Veien til golf. Vi fikk en fantastisk start med 20 personer på kurs nesten hver helg i vår, og høsten har
vært like god. Heldigvis hadde vi tilgjengelig mange nok kursholdere som stilte opp. Vi ser at
ungdommen har kommet inn i sporten vår, den største økningen er for medlemmer mellom 20-35 år.
Det som nå er viktig for oss er Prosjekt ivaretakelse. Vi må tilrettelegg for at alle de nye medlemmene
fortsetter å spille golf. Det gjør vi med blant annet med bedre treningsfasiliteter, gode muligheter for
forbedring i golfspillet, og selvsagt et godt sosialt miljø. Golf for alle!
Damekomiteen har vært aktive i 2020, selv om Covid 19 gjorde at de kom sent i gang, for Sotra
Golfklubb å være. Mange turneringer har de hatt, der Mix.Texas sankthans aften vår et stort
høydepunkt, 70 påmeldte. Dame tur til Haugesund med 21 deltakere, synes vi er veldig bra. Lag NM
for damer og senior har klubben representert på en flott god måte. Stor takk til engasjert og flott
komite.

Årsberetning 2020 Sotra Golfklubb

Golf Grønn Glede utvidet ikke tilbudet med andre organisasjoner i år, dette var en konsekvens av
Covid 19. GGG gruppen har vært stabil på 4-8 spillere hver fredag. Høydepunktet var tur til og
turnering på Voss, og turnering for alle med HCP over 35, på P&P banen. Anne Britt ble tildelt
Idrettens hederspris for 2019 fra Fjell idrettsråd. Gratulerer, vel fortjent!
Klubbverter. Dette er en gruppe som har spilt en viktig rolle når alle VTG kursene skulle
gjennomføres. Det har vært en glede å se så mange Klubbverter har stilt opp for klubben. Noen har
vært trofaste og stilt opp søndag etter søndag. Klubbvertene har også bidratt til at nye har tatt steget
ut på golfbanen ved å være med som fadder, og guidet de rundt på banen med etikette og regler.
Takk til alle dere.
Turneringer. Det har vært et bra år med aktivitet, tross Covid 19. Noen turneringer har blitt avlyst i
2020, men vi har klart å gjennomfør det meste av de store turneringene, der Baneselskapet og
Turneringskomiteen får en stor takk for å ha god kontroll på det hele.
Handicapkomiteen har en viktig rolle i klubben, de har ansvaret for at HCP-reglene blir administrert
riktig. Vi ser at den største gruppen både for kvinner og menn har HCP over 37. Så her er det viktig å
tilrettelegge for denne gruppen også. Golf for alle!

Golfkort komite. Det ble avholdt 18 kurs i «Veien til golf» i 2020. Totalt var det 270 kursdeltakere og
192 meldte seg inn i klubben. Vi takker komiteen for den flott innsats de gjør. Vi er veldig stolte over
å ha så mange flinke kursholdere, som også har vært på kurs hos Marc for å utvikle kursene. Vi er
spente på hva 2021 bringer.
Kurs- og utdanningskomite. Klubben gratulerer Marianne Rasmussen med vel gjennomført Trener 1
kurs. Sotra Golfklubb er meget glad for at vi har medlemmer som gjør dette. Vi håper at vi minst kan
få 1 på Trener 1 kurset i 2021.
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Herrekomiteen har gjennomført et godt år, men kom sent i gang de også pga Covid 19. Det har vært
veldig bra opp møte, på det mest opp mot 80 deltakere. Mange nybegynnere og spillere som kom
tilbake til golfen. Tur til Haugesund hadde herrene også, med god deltakelse. Herrene stilte i Lag NM
på Fana Golfklubb. Stor takk til Komiteen som styrer dette med god erfaring.
Sosiale arrangement:
Sotra golfklubb arrangerte i mars 2020 golftur for medlemmene til Tyrkia. En veldig fin start på
golfåret for deltakere. I sommer klarte komiteene å gjennomføre senior- dame- herretur til
Haugesund. Stor takk til komiteene som klarer å arrangere slik turer i disse tide. Dette er positivt for
det skaper et godt sosialt miljø i klubben.
Klubbfesten 2020 ble avlyst. Det samme skjedde med senior-, dame- og herrefestene. Dette synes vi
er beklagelig, men i lys av det som har skjedd med Covid 19, så får vi ta det igjen når det blir gitt
tillatelse til det igjen. Slike sosiale sammenkomster er en viktig del av klubbkulturen.
Knøtte og Juniorene har også vært preget av Covid 19, men denne gruppen har klart å gjennomføre
mye til tross for dette. Komiteen har bygget opp forskjellige grupper, som Birdie (6-10 år), Eagle
(11-19 år) og Albatross som er våre meste ivrige og talentfulle juniorer. Med Marc som ansvarlig for
treningene og bistand fra foreldre, har 2020 blitt gjennomført på en trygg og god måte.
Juniorene har også i år hatt en meget god sesong, og vært med i mange turneringer med gode
resultater til tross for Covid 19. Flere av juniorene har utmerket seg for elitespill i flere turneringer.
Juniorene var med på 6 Narvesen Tour med mange gode resultater. 5 Srixon Tour har det også blitt.
Andre Ulvenes Kleppe var kvalifisert for Garmin Norgescup 2 på Kongsvinger GK, og NM på
Holtsmark. Lag NM deltok både jenter og gutter, med gode resultater. Spennende å følge disse
videre fremover.
Seniorkomiteen er den største gruppen Sotra Golfklubb har og den største senior gruppen i VLFK.
Det er en gruppe som alltid er klar for golf. De har også reist til Haugesund på tur. Senior damer
rykket opp til 2 divisjon i Lag NM, kjempebra! Sotra Golfklubb ønsker slike engasjerte medlemmer.
(Hull 7 som nå er historie.)

•
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Klubbmesterskapet i Sotra Golfklubb, ble vunnet av Andre Ulvenes Kleppe og Linda Fjell i år 2020.
•
•

Vinner herre:
Vinner dame:

Andre Ulvenes Kleppe
Linda Fjell

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

Frode Øverli

Vinner senior dame:

Linda Fjell

Vinner senior herre 65+:

Jan Kåre Mathiassen

Vinner senior dame 65+: Laila Marit Fjell

Det ble omspill og meget spennende i senior herre 65+, der det ble avgjort på 3. omspill på hull 9.

Klubbmesterskapet Junior ble arrangert samtidig med det vanlige Klubbmesterskapet.
Vinner junior herre:

Andre Ulvenes Kleppe

Vinner junior dame:

Julie Ulvenes Kleppe

Gratulerer til alle sammen!

Heder ble utdelt til 4 personer som styret mener har utmerket seg i 2019. I 2020 fikk følgende, sponset
medlemskap til Sotra Golfklubb. Anne Britt Fanekrog, Rikard Stokke, Terje Sivertsen og Rune Hovland.
Takk for den ekstra innsatsen, og gratulerer!
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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 vil vi se mange nye forandringer på selve banen, arbeid med nye
greener og gress utslag. Hull 1 har fått en fornying, og gamle hull 7 og 8 forsvinner.
Driving rangen blir ny og med bedre fasiliteter, som putting green, lukkede båser for utslag, møte- og
oppholdsrom. Spennende å se når det står ferdig i mai. Årets første dugnad ble utført med å plukke
rangeballer utenfor banen. Mange stilte opp og plukket til sammen flere tusen baller.
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 har tanker og skisser på hvordan det kan gjøres. Arkitekt er engasjert og kommet
med forslag.
IT-web-informasjonsansvarlig. Vi har vært aktive på hjemmesiden vår i år også. Det er der
informasjonen om 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. Terje Sivertsen har gjort en flott jobb med hjemmesiden, og det virker som om vi har
flere brukere enn noen gang.
Nye Visjoner, Strategi og Verdier (VSV) ble vedtatt på årsmøte. Styret og komiteene jobber videre
med hvordan vi skal nå målene våre.
Det er viktig at vi informere medlemmene om hva som skjer i klubben, men det er også viktig at vi får
gode kanaler til dette, som infoskjerm i klubbhuset og at komiteene informerer og bruker
hjemmesiden aktivt.
Protrener. På grunn av omstrukturering og endring av prioriteringer vil Sotra Golfpark ikke lenger tilby
protjenester til klubben. Marc som har vært ansatt i baneselskapet 12 år, har nå måtte se seg om etter
andre muligheter for å tilby sine pro-tjenester.
Sotra Golfklubb i samarbeid med andre klubber, jobber for å finne gode løsninger for vårt behov for protjenester i 2021. Vi håper å ha kommet frem til et godt produkt som vi kan presentere for medlemmene
våren 2021.
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 3 Teams møter i 2020, der det har handlet mye om den nye store medlemsmassen
og hvordan vi skal ta vare på disse.
• Golfforum ble utsatt. Sotra Golfklubb hadde tenkt å samle alle som ønsket å være med på
golfforum. Dette er utsatt til januar, som nå i januar 2021 ble avlyst.
• Turneringskomiteen deltok på koordineringsmøte i NGF Region Vestlandet nord.
• Det har vært en del andre Teammøter 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.
Sotra Golfpark.
Styret og Sotra Golfklubb har hatt en god dialog med baneselskapet også i 2020. Det har vært noen
utfordringer med Covid 19 og avskaffelse av pro, men vi har prøvd å finne gode løsninger på dette
sammen. Satsingen som nå gjøres i Sotra Golfpark er stor, og vi gleder oss til å kunne ta i bruk alle de
nye fasilitetene. Stor takk til Sotra Golfpark for utrettelige pågangsmot og positivitet for å skape en
god bane og klubb.
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Hole in One 2020
Det var 19 personer som fikk Hole in One på banen i løpet av 2020.
Navn

År

Dato

Hull Lengde Par

Kølle

Norunn Skomsvold

2020

17. apr.

1

92 m

3

Wood 5

Grete Nygård

2020

17. apr.

6

98 m

3

Wood 4

Edmund Henden

2020

24. apr.

3

123 m

3

Jern 9

Merethe Woldseth

2020

27. apr.

3

110 m

3

Hybrid 7

Magnus Helland

2020

13. mai.

6

110 m

3

Jern 7

Tor Arne Haugen

2020

23. jun.

9

153 m

3

Wood 3

Sander Røen Johnsen

2020

26. jun.

6

110 m

3

PW

Eirik Langøy

2020

26. jun.

6

110 m

3

PW

Trond Thorsen

2020

07. jul.

2

121 m

3

9-jern

Christoffer André Jensen

2020

27. jul.

2

121 m

3

50 W

Hermund Vangsnes

2020

01. aug.

2

121 m

3

8-jern

Jan-Erik Hygen

2020

03. aug.

1

95 m

3

PW

Christine Lie

2020

11. aug.

3

93 m

3

6-jern

Jesper Helle Søvdsnes

2020

15. aug.

2

121 m

3

9-jern

Lars Erik Løvaas

2020

30. aug.

1

121 m

3

9-jern

Øyvind Opheim Rise

2020

06. sep.

1

95 m

3

PW

Øystein Kjosavik

2020

07. okt.

3

123 m

3

9-jern

Frode Kausland

2020

07. okt.

9

153 m

3

7-jern

Anne Britt Fanekrog

2020

13. okt.

1

95 m

3

7-jern

Sotra Golfklubb gratulerer!
Styret i Sotra Golfklubb 2020
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Årsmelding fra Handicapkomiteen 2020
Komiteen består av:
Leder:
Rikard Stokke
Medlem:
Olaug Evanger
Medlem:
Reidar Sakseide
Handicapkomiteen har ikke hatt fysiske møter i 2020.
Det har vært noen saker oppe til behandling som er løst over telefon. Ellers har det vært en del
spørsmål om det nye handicapet og beregning av dette (i starten av sesongen).
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 162 medlemmer fra 2019 til 2020!
I tabellen under er tallene i parentes fra 2019
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)
1
(2)
4
(3)
20 (23)
39 (50)
176 (142)
0 (4)

Menn
7
(3)
37 (46)
87
(77)
155 (130)
172 (144)
338 (242)
1 (10)

I alt
8
(4)
38
(47)
91
(80)
175 (153)
211 (194)
514 (384)
1
(14)

Damer
200

176

180
160

142

140

120
100
80
60

39

40
20

50

20 23
1

1

1

2

4

3

0

4

0
Gruppe 1:
Under 4,5

Gruppe 2:
4,5 – 11,4

Gruppe 3: Gruppe 4: Gruppe 5:
11,5 – 18,4 18,5 – 26,4 26,5 – 36,0
2020

2019

Gruppe 6:
37-54

Ingen kort

Totalt

1038 (876)
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Herrer
400
338

350
300

242

250
200

144

130

150
87 77

100
50

172

155

37 46
7

1 10

3

0
Gruppe 1:
Under 4,5

Gruppe 2:
4,5 – 11,4

Gruppe 3:
11,5 – 18,4

Gruppe 4:
18,5 – 26,4
2020

Gruppe 5:
26,5 – 36,0

Gruppe 6:
54-37

Ingen kort

2019

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

Damer
19 (21)
19 (17)
12 (8)
23 (20)
92 (96)
43 (50)
33 (30)
241 (242)

Menn
38
(38)
71
(42)
79
(44)
174 (116)
255 (241)
101 (93)
79 (78)
797 (652)

I alt
57 (55)
90 (57)
91 (52)
197 (132)
347 (331)
144 (140)
112 (109)
1038 (876)

Aldersfordeling
300
250

255

200
174

150
100
71

50
19 38

101

92

79

79
43

19

12

23

13-18

19-24

25-39

33

0
0-12

Damer

40-59

60-69

70+

Menn

_________________

________________________

_____________________

Rikard Stokke

Olaug Evanger

Reidar Sakseide
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Golfkort komitèen
Vi har hatt et fabelaktig år innen rekrutering av kursdeltakerne i år. Et fantastisk år med tidenes
høyeste antall kursdeltakere
Dette er helt klart som følge av pandemien i år, og er nok en
nådeløs konsekvens av andre idrettsaktiviteters begrensninger i forhold til sosial nærkontakt.
Golfen har bidratt til at mange likevel har kunnet treffe venner og familie med utendørsaktiviteten og hvor man samtidig har ivaretatt smittevernsreglene.
Jeg velger da å glede meg stort over hva golfen har tilbudt i denne tiden og at det er så mange
som har valgt å prøve golf.
I fjorårets årsrapport ble det satt et mål om å holde kurs for 100 kursdeltakere. Jeg kan si at det
målet ble oppnådd - og vel så det – vi holdt kurs for hele 270 deltakere!!
TUSEN TAKK – for en fantastisk innsats til alle mine kursholdere
. Fredrik, Anne Britt, Noel,
Terje, Johannes, Julie, Andre, Celiann, Christoffer, Ole Kristian, Arnt, Jelle og meg selv har holdt
til sammen hele 18 kurs i år. Vi startet kursene i mars og holdt fram til oktober. Mange av
kursene ble avholdt med to kursholdere for å holde smittevernsreglene.
Med flinke, engasjerte og motiverte kursholdere ble alle kursene gjennomført på strålende vis.
Tilbakemeldingene var bare positive.
TUSEN TAKK til alle flinke og engasjerte faddere som har vært med oss på kursene. Jeg er så
takknemlig for at dere stiller på søndagens spill på pitch og put. Tusen takk til Trude for det
gode samarbeidet vi har hatt. Med så mange kurs måtte vi være fleksible og løsningsorienterte.
TUSEN TAKK for et meget godt samarbeid med Sotra golfpark. Ole Kristian, Irene og Olaug har
alle bidratt stort til at vi har klart å avholde alle de 18 kursene så godt som vi har gjort.
Opplegget til VTG kursene ble endret til «Prøv golf». Da kunne kursdeltakerne få en smakebit i
golfens verden uten å binde seg til et medlemskap. Av 270 deltakerne meldte 192 seg inn i
Sotra golfklubb, noe som vi kan si oss meget fornøyd med!
Vi har hatt 3 møter i år og hvor Marc har vært på et av møtene for å vise praktisk golf.
Pandemien har begrenset vår plan på flere møter og kurs blant oss kursholdere. Men vi tar det
igjen til neste år. Vi har en plan om å endre kursopplegget ytterligere til neste år der vi er enda
mer aktive på kursene. Kursene har vært avholdt på pitch og put og driving rangen med en kort
banevisning. Vi ønsker å vise hele hovedbanen slik at kursdeltakerne er enda mer forberedt når
de forhåpentligvis kommer ut på en golfbane.
Til slutt vil jeg henstille til alle våre medlemmer – ikke nøl med å ta kontakt om du vil bidra i
arbeidet med å holde kurs. Vi har behov for kursholdere, assistenter og faddere.
Jeg gleder meg allerede til golfsesongen 2021 og er spent på om pågangen blir like stor – det
gjenstår å se. Vi skal i alle fall være forberedt
.

Marianne Rasmussen,
Leder Golfkort komiteen

Kurs og utdanning

Kurs og utdanning

Norges golfforbund avholdt kurset Trener 1 2020 i Sunnfjord og Sunnfjord
golfklubb. Der deltok Marianne Rasmussen 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 2020.
2020 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.
Vi ser at alle våre egne turneringer vi har fått gjennomført har 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 omtrent halvparten av de planlagte turneringene i regionen og
nasjonalt. I regionen har vi hatt god deltakelse og mange flotte resultater. Nasjonalt har vi i tillegg
til Andre` hatt Sander Vallestad med i den yngste klassen i Srixon Tour.
På Garmin Norges cup har Andre` også utmerket seg, og kun marginer unna fra de øverste
plassene.

LAG-NM 2020
Også i år har vi deltatt med lag i alle klasser under lag-NM, noe som vi setter stor pris på.
Ambisjonsnivået har vært i divisjonen og noen har vært med for å delta og gjerne lære. Uansett
mener er det viktig å delta for å kunne skape en god sportslig kultur i klubben vår.

Herrene fikk en tøff konkurranse i 1.
divisjon på Fana. Dette er første
gang Sotra GK har konkurrert i
divisjonen, hvor både antall runder i
konkurransen er flere og ikke minst
nivået på de øvrige deltakerne.
Været ble også en faktor i
konkurransen som ble preget av
mye venting og avlyste runder.
Dessverre klarte ikke gutta å holde
plassen og må i 2021 igjen kjempe i
divisjonen under.

Årsmelding sportslig leder 2020.

Damene reiste til Nordvegen rett utfor Haugesund,
flott start fra damene første dag på en andre plass bare
fire slag bak Meland selv om også her forholdene bar
preg av mye regn og venting på runden.
Særegent for Nordvegen er at bommer du fairway, ja
da blir det tøft.
En litt tyngre sistedag gjorde at damene endte på en
tredje plass

Seniorene våre var også i sving under årets
Lagmesterskap i 3. divisjon på Bjørnefjorden GK
i midten av august. Herrene stilte med to lag,
men ble dessverre noe bak Fana som stakk av
med seieren.
Damene derimot (Turid. Tonje, Siren og Laila)
gjorde en fremragende prestasjon. Etter en
tredjeplass etter runde 1, gjorde de jobben og
klatret helt til topps etter runde to. Gratulerer
med seier og opprykk til 2. divisjon i 2021-
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Klubbmesterskapet Damer – Herrer og Junior 2020
Klubbmesterskapene i år var fylt av mange store prestasjoner og kniving i flere av klassene.

Herrer
1. André Ulvens Kleppe
2. Even Røsæther
3. Frode Kausland
Damer
1. Linda Fjeld
2. Birthe Blom
3. Julie Ulvenes Kleppe

+7
+17
+18

+24
+47
+53

Junior Gutter
1. André Ulvens Kleppe
2. Sander Vallestad
2. Johannes S. Hansen

+7
+26
+26

Junior Jenter
1. Julie Ulvens Kleppe
2. Lisa Bildøy Larsen

+53
+82

Årsmelding sportslig leder 2020.

Klubbmesterskapet Damer – Herrer Senior 2020

1.
2.
3.
3.

1.
2.
2.
2.

Senior Herrer
Frode Øverli
Rune Bartnes
Sveinung Måkestad
Arne Landro

Senior Herrer +65
Jan Kåre Mathiassen,
etter omspill.
Geir Ole Tellnes
Hjalmar Skomsvold
Hermund Vangsnes

+13
+18
+19
+19

+33
+33
+33
+33

Senior Damer
1. Linda Fjell
2. Siren Mørner
3. Birthe Blom

Senior Damer +65
1. Laila Marit Fjell
2. Eva Britt Tellnes
3. Turid Ulveseth Instebø

+20
+36
+36

+29
+44
+47

Pitch & Putt Klubbmesterskapet 2020
Herrer
1. Torgeir Hamre
2. Frode Øverli
3. Rune Johansen

-9
-5
-1

Damer
1. Linda Fjeld
2. Julie Ulvenes Kleppe

+7
+22
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Utvikling av det sportslige tilbudet i klubben.
Det er lagt en et stort arbeid for å kunne tilby medlemmene enda bedre tilbud for dem som
ønsker å ta golfen et «slag lenger». Det er arbeidet mye med å skape et felles trenings- og
utviklingsarbeid i regionen for våre juniorer. Også dette arbeidet har gått sakte i påvente av bla
NGF.
NGF har i 2020 lansert et nytt konsept som kalles «FUTURE CAMP». Dette er Team Norway sitt
opplegg for unge golfspillere i alderen 13-15 år som drømmer om, og har vilje til å ta et lite men
viktig steg mot topp 250 i verden.
Sotra GK har sendt tre av våre yngre juniorene som
virkelig ønsker å ta steget videre til å delta på dette
opplegget. Julie og Marius Ulvenes Kleppe, og
Sander Vallestad.
Videre arbeides det løpende med å se på øvrige
samarbeidsformer mellom klubbene i regionen.

Egentrening og leksjoner
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-ogkurs/egentrening-med-leksjoner-og-tips/egentrening/

Årsmelding sportslig leder 2020.

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 blitt satt på hold og delvis
avlyst gjennom 2020.
André fikk spesielt sin høst sesong spolert etter at universitet og NCCA valgte å avlyse
høstsesongen. Likevel har nok André skaffet seg solid erfaring frem til vårsesong 2021.
Vi gleder oss stort til å følge André ved Long Island University i tiden som kommer.

Julie har som noen vet hatt et
fantastisk 2020 med to individuelle
seire i øverste divisjon. Laget har
også gjort det bra med en sier og
en annenplass. Dette lover bra
frem mot vårens avslutning av
sesongen. Julie er ved nyttår ranket
som spiller nr 23 i college serien i
USA.
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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.
Ønsker du å gjøre som Marianne ta Trener 1 utdannelse? ikke stuss ta kontakt med meg eller
Marianne, det er stor sannsynlighet at kurset blir gjennomført lokalt i regionen i 2021.

Lykke til med sesongen som snart starter igjen.

Rune Hovland
Sportslig leder.

Årsrapport juniorkomiteen 2020

Årsrapport juniorkomiteen 2020
Juniorkomiteen har i 2020 bestått av 6 medlemmer; Kjetil Norheim, Jan Erik Sletten Hansen, Ørjan
Kleppe, Olav Andre Algrøy, Terje Vallestad og Tore Husby. Videre har Sportslig leder Rune Hovland
samt Ole Kristian Rå og Pro Marc Wyn Rogers fra baneselskapet deltatt i komiteens møter og arbeid.
I første kvartal frem til Covid-19 pandemien slo til 12. mars var det kun Albatross gruppen som var
aktiv med inne trening på simulator og utmerket spill i Pondus Cup hvor de spilte seg frem til
deltakelse i finalen. Grunnet pandemien måtte finalen utsettes og ble spilt 8/11. Resultatet av denne
finalen ble at juniorene vant PONDUS CUP 2020.
Grunnet pandemien måtte oppstart av junior treninger utsettes som så mye annet denne våren og vi
kom først forsiktig i gang med trening for kun Albatross gruppen den 21. april. Oppstart med trening
for Birdie og Eagle gruppene ble først den 13.mai.
Ansvarlig for treningene i juniorgruppen har som vanlig vært Marc med bistand fra ivrige og flinke
foreldre, spesielt på treningene med Birdie gruppen på torsdagene.
Juniorkomiteen takker alle sine 31 aktive medlemmer for en vel gjennomført sesong og håper at vi
kan få rekruttert noen av de øvrige drøyt 100 medlemmene i alderen 6 – 19 år som er medlemmer i
klubben men ikke deltar på våre organiserte treninger til å delta i 2021 sesongen.
I sommersesongen har Birdie gruppen (6-10 år) med 12 treningsvillige og aktive barn har trent ivrig
på P&P banen ved hull 8 og 9 hver torsdag mellom 18:00 og 19:00. Sesongen 2020 ble for dem
avsluttet torsdag 1. oktober, før høstferien, grunnet lysforholdene.
Eagle gruppen (11 – 19 år) har i år bestått av 10 aktive og treningsvillige ungdommer som hver
onsdag fra 16:30 til 18:00 har gjennomført sin utendørstrening frem til og med uke 43.
Albatross gruppen som er plukket ut blant våre spesielt ivrige og talentfulle junior golfspillere har i
2020 sommer sesongen bestått av 9 aktive og svært treningsvillige ungdommer som hver tirsdag fra
16:00 – 18:00 har gjennomført sin utendørstrening frem til og med uke 43.
Fellestrening banespill har i sommersesongen hvert gjennomført for alle juniorer som ønsket å delta
hver torsdag fra kl 16:00 – 18:00. Banespill har da vekslet mellom spill på hovedbanen og på Pitch &
Putt banen. Banespill ble igangsatt og gjennomført med bistand fra Marc.
Fra og med uke 44 gjennomførte juniorgruppen innendørs treninger på simulator for alle i Eagle og
Albatross gruppene som ønsket å være med på dette. De første ukene ble dette kun gjennomført
som bane spilling på simulator under ledelse av Ole Kristian. Eagle gruppen hver onsdag fra 16:00 til
18:00 og Albatross gruppen hver torsdag fra 16:00 til 18:00. Albatross gruppen var påmeldt til
sesongens Pondus Cup og brukte torsdagene til trening for og spilling av Pondus cup.
Fra og med uke 46 startet vi opp med utendørs egentrening på lørdagene fra 10:00 - 12:00 med
Andre Ulvenes Kleppe som trener og mentor for alle juniorene fra Eagle og Albatross gruppene som
hadde meldt seg på vintertrening. Disse treningene varierte mellom Drivingrange, Pitch & Putt
banen og juniorbrakke ved dårlig vær. Treningene gikk frem til jul og planlegges å fortsette også i
januar 2021.
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Nå som sesongen 2020 er over og opptrening til sesongen 2021 er i gang, er tiden inne for en liten
oppsummering og mimring av årets sesong. Våre fantastiske juniorer har i denne sesongen deltatt
på Narvesen Tour, Srixon Tour, Garmin Tour, NM og Lag NM jenter/gutter.

Julie, Marius og Sander er tatt ut til Future Camp
Gratulerer til Julie Ulvenes Kleppe, Sander Vallestad og Marius
Ulvenes Kleppe som er tatt ut til Future Camp i regi av Team
Norway Golf.
Future Camp består av tre samlinger frem til høsten 2021, der
den første samlingen fant sted på Fana Golfklubb fredag 8.
oktober 2020.
Future Camp er Team Norways opplegg for norske golfspillere i
alder 13-15 år som drømmer om og har en vilje til å ta et lite,
men viktig neste steg mot topp 250 i verden.

Narvesen Tour 2020
Tour #4 Herdla GK 20/6
Var den første Narvesen Tour som ble gjennomført i sesongen 2020. De 3 planlagte tourene før
dette, inklusiv den på Sotra, ble avlyst grunnet Covid19.
Sotra stilte med følgende 9 spillere i de ulike klassene:
G16-19 Marcus Ellingsen, Jonas Særsten og Johannes Sletten Hansen. Klassen ble vunnet av Marcus
som spilt - 8 på eget handikap. For en start på sesongen.
J13-19 mix stilte Benedikte Forland Kleppe og klarte en fin. 4.Plass.
G13-15 stilte Marius Ulvenes Kleppe som fikk en god 3.plass og spilte på handikap.
J13-15 der stilte Julie Ulvenes Kleppe som fikk 2.plass på handikap, men vant poengene for beste
score.
M9-12 stilte Eirik Sletten Hansen og Martina Kleppe som fikk en 5 og 6.plass. Bra jobba.
Mix 6-8 stilte Linus Kleppe som vant sin klasse, da han var eneste som stilte opp.

Årsrapport juniorkomiteen 2020

Narvesen Tour #5 2020 - Voss GK 2/8
Fra Sotra var det 7 spillere som deltok. Sander, Julie, Marius, Mathilde, Jonas, Markus, Johannes og
lillebroren. Lørdag var det et fantastisk vær. Søndag var det litt verre, det startet bra, men til slutt
kom regnet som var lovet.

Narvesen Tour #6 2020 - Bergen GK 9/8
Helgen 9/8 ble det arrangert ny turnering for juniorer i alderen
6-19 år.
Fra Sotra Golfklubb var det 4 juniorer som stilte til start, på
denne nydelige solskinnsdagen.
Vi var vitne til mye bra spill og mange flotte scorer.

Narvesen Tour #7 2020 - Sunnfjord GK 6/9
Det var denne helgen arrangert Narvesen Tour på Sunnfjord
golfklubb med trening på lørdagen 5/9 og spill på søndag 6/9.
Dette er normalt en turnering Sotra pleier å stille mannsterk på,
men i år var det bare Sander Vallestad som deltok. Grunn for det
er nok at det er konfirmasjons helg på Sotra.
Sander stilte i klassen gutter 13-15 år.
Han spilte banen på par (72). så han vant brutto, men ble nr 2 på
netto.

Narvesen Tour #8 2020 - Bjørnefjorden GK 19/9
I nydelig vær stilte 5 av våre juniorer/knøtter opp på
Bjørnefjorden Golfklubb lørdag 19/9 og deltok på Narvesen
Tour.
Det var 2 knøtter i alderen 6 - 10 år som deltok, Mia V. Zacka og
William S. Røsæther.
Det var 2 gutter som stilte i klasse 13 - 15 år hvor Marius
Ulvenes Kleppe fikk en fin 5. plass og Sander Vallestad en 9.
plass.
I jenter klasse 13 - 15 år fikk Julie Ulvenes Kleppe en fin 2. plass.
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Narvesen Tour #9 2020 - Fana GK 6/10
Sotra golfklubb juniorene avsluttet årets Narvesen
tour 6/10 på Fana Golfklubb. Team Sotra stilte med
8 spillere i ulike klasser.
Julie Ulvenes Kleppe kom på en 3.plass og med det
vant hun Order of merit for 2020 jenter 13-15år.
Marius Ulvenes Kleppe kom på en 6.plass, rett bak
han på en 7.plass kom Sander Vallestad.
Sander kom på 3.plass på order of merit gutter 1315år.
Marius Marthinussen kom på 2.plass i mix 13-19år.
I klasse 9-12 år hadde vi 4 spillere. Niklas Knarvik,
Daniel Tyssøy, Mia Vicktoria Zacka og William
Røsæther.
Vi gratulerer alle som har deltatt på Narvesen Tour i
år, og satser på flere deltagere neste år.
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Srixon Tour 2020
Srixon Tour 1 Vestfold GK – 21 – 23/6
Srixon Tour (Junior elite) startet endelig opp igjen og i år hadde vi 2 gutter med i første runde.
Delt 15. plass i G15 på Sanders Vallestads første opptreden på Srixon Tour. Med + 35 klarte han
dessverre ikke «cutten denne gangen. Uansett, god levert Sander!
En 19. plass i G19 på André Ulvenes Kleppe med 2 gode innledende runder på 2 over par klarte han
«cutten» og med en siste runde på 8 over par endte André på 12 over par. Flott levert også av
André!

Srixon Tour #2 2020 – Gamle Fredrikstad GK 12/8
Også her stilte vi med 2 gutter hvor begge klarte «cutten» og spilte 3 runder.
Sander Vallestad fikk en delt 8. Plass i G15 mens André Ulvenes Kleppe fikk en delt 20. plass i G19.
Flott levert av begge to.

Srixon Tour 4 Elverum GK 12-13/9
Bare Sander Vallestad stilte til start også på denne Touren da Andrè på dette tidspunkt var reist til
USA for å starte sine studier der. Etter 3 runder ble det en fin 12. plass på Sander her, flott levert
igjen!
.

Srixon Nordic Winter Open 25-28/2
På denne turneringen som ble spilt i Spania på Mar Menor og Hacienda Riquelme var det bare Andrè
Ulvenes Kleppe som stilte fra Sotra Golfklubb. Her spilte Andrè fire flotte runder og endte 18 over
par på en delt 16. plass. Flott presentasjon i en turnering med 92 deltakere.

Garmin Norgescup 2 Kongsvingers GK
Andrè Ulvenes Kleppe var kvalifisert for denne mini touren og spilte de to innledende rundene 7. og
8. juli. Her gikk han 8 over par i første runden tirsdagen mens han gikk 1 over par i andre runde
onsdagen og endte dermed på 9 over par. Dessverre holdt ikke dette for å klare «cutten» denne
gangen som gikk ved 50 spillere.
Vi gratulerer uansett og er stolt over Andrè sin prestasjon!
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Lag-NM junior 1.divisjon jenter 2020
Sotra og Voss stilte et klubbmix-lag under årets
junior lag-NM på Bærum GK 6-7. august.
Etter flere fellestreninger og spill, før NM, fikk
jentene ut det beste når det virkelig gjelder.
Målet for helgen var å ha det kjekkest av alle og
når en spiller bra i tillegg, blir det utrolig kjekt. Vi
fikk en fin 5.plass, av 6 lag, leverer en score som
er veldig bra første dag (foursome +20 og
bestball +4).
Avstanden til de neste på listen er bare noen få
slag. På singelrunden leverer Ingeborg en score
som ikke er så langt fra sitt hcp og Julie leverer
score som er 2 slag bedre enn hcp. Jentene viser
at de er uredde og spiller offensiv golf, selv om
de fleste deltagerne hadde bedre hcp. Vi kan
nevne at de fleste driver, lå midt i fairway hele
NM og vi drivet nesten green på et av Bærums
korte par 4 hull. Vi satt spor etter oss og fikk
respekt fra flere av motstanderne.
Oppsummert var dette vellykket og vi takker
Voss Golfklubb for samarbeidet.

Lag-NM junior 1. divisjon gutter 2020
Lager bestående av
Andrè Ulvenes Kleppe,
Sander Vallestad, Jonas
Særsten, Johannes
Aarvik Sletten Hansen
og Marcus Ellingsen
sammen med Coach
Marc Wyn Rogers.

Lag-NM 1.divisjon for gutter gikk av stabelen på Bærum GK 6-7. august.
Etter mange treningsrunder gjennom hele sommeren der teknikken ble finslipt og strategien for
mesterskapet ble lagt av laget sammen med Marc endte laget opp på en flott 4. plass så
resultatlisten og kvalifiserte seg derfor til opprykk til elitedivisjonen for neste år.
Da resultatet forelå sa Marc;
Jeg er super stolt av måten guttene har spilt på, og hvordan de har vært som ett lag!
Vi andre kan bare slutte oss til Marc’s utsagn og gratulere laget med innsatsen!
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Klubbmesterskapet 2020
Ble avviklet helgen 22-23/8 med følgende resultater for våre juniorer:
Junior Damer
1 Julie Ulvenes Kleppe 233 slag
2 Lisa Bildøy Larsen 262 slag
Junior Herrer
1 Andrè Ulvenes Kleppe 187 slag
T2 Sander Vallestad 206 slag
T2 Johannes A Sletten Hansen 206 slag
4 Bjørn-Helge Rå 211 slag
5 Jonas Særsten 230 slag
6 Marius Ulvenes Kleppe 235 slag
7 Marcus Ellingsen 241 slag
Damer
3 Julie Ulvenes Kleppe 233 slag
Herrer
1 Andrè Ulvenes Kleppe 187 slag
T7 Sander Vallestad 206 slag
T7 Johannes A Sletten Hansen 206 slag
12 Bjørn-Helge Rå 211 slag
T22 Jonas Særsten 230 slag
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NM på Holtsmark 30/7 - 2/8

Andrè Ulvenes Kleppe klarte «cutten» og kvalifiserte seg for sluttspillet fredag etter å ha spilt
torsdagens første runde 5 under par og andre runde fredagen 9 over par, totalt 4 over par.
Tredje runde gikk han 6 over par og fjerde runde 10 over par. Andrè endte dermed på en
delt 50. plass i NM 2020.
Vi gratulerer og er stolt på Andrè sine vegne med et flott resultat!
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Høst kick-off for juniorene 3/9
Juniorkomiteen arrangerte høst kick-off denne dagen med 32 påmeldte.
De fleste deltakerne var spillere som til vanlig deltar i juniorgruppens treninger tirsdager,
onsdager og/eller torsdager hver uke, men vi hadde også noen nye og potensielle deltakere
i juniorgruppen som var med venner for å prøve litt golf.
Det var deltakere med fra 6 - 18 år, og spesielt gledelig å se at godt over 40% var jenter som
deltok.

Juniorkomiteen tenkte vel at det var en viss fare for lav deltakelse og noe frafall siden været
som var meldt ikke var så lovende, men der tok vi feil. 34 jenter og gutter stilte opp til
begivenheten, og det var jo 2 flere enn antall påmeldte.
Marc hadde som vanlig laget til en artig runde med 9 hull med varierende øvelser for 9 lag
som ble satt opp på Pitch & Putt banen som;
- Texas med "putting med hageslange
- Frisbee golf
- Vanlig Texas
- Weel of fortune, med 4 alternative køller ved utslag
- Første slag må treffe bunker
- Closest to pin i to klasser
- Vanlig Texas
- Texas, men med kasting av ball frem til ring rundt hullet
Etter 1,5 times spilling i til dels regntunge forhold ble det servert Pizza og brus i klubbhuset.
Det ble premieutdeling for de to klassene for Closest to pin hvor Julie Ulvenes Kleppe vant
"ekspert klassen" og Megan A. White vant klasse 2.

Takk for en flott sesong og håper alle er klar for en ny sesong og at banen snart åpnes igjen.
Juniorkomiteen
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Årsmelding Herregruppen 2020.
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 var det bra oppmøte med 15-20 spillere,
fjorårets forsøk med 18-hulls turnering har blitt godt mottatt.
Året har selvfølgelig vært preget av Covid-19 og antallet turnering i utesesongen ble langt ferre enn
normalt. Når vi først kom i gang med utesesongen har det vært veldig god deltakelse. Vi åpnet opp
for spill både på formiddagen og ettermiddagene om mandagene. Dette slo godt an og vi har vært på
det meste vært nesten 80 spillere. Det kommer stadig nye spillere med oss på mandagene, både
nybegynnere og spillere som kommer tilbake til golfen.
Sotra GK stilte lag i lag-NM for herrer, dette ble avviklet lokalt i år hos Fana GK.
Den årlige herreturen gikk i år til Haugesund 5-7. juni, hvor vi spilte turnering på Nordvegen og Sveio.
Det var rekord stor deltakelse og arrangementet ble avviklet på en strålende måte, selv om det var
mange hensyn å ta ifm. smittevern og Korona restriksjoner.
Til slutt ønsker vi 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.

Vi ser fram til et nytt år med enda mer golf og forhåpentligvis mindre restriksjoner og smittevern.

Bergen 30.12.20.
Øyvind Bru
Aksel Lillebø
Trond Helge Dale

Årsrapport 2020 – Damegruppen

Årsrapport 2020 – Damegruppen
Som i fjor, 2019, så startet sesongen også i år inne på simulator, med en fast, liten gjeng. 2020 skulle vise seg å
ikke bli et golfår vi har vært vant til, da pandemien med Covid 19 skulle sette en stopper for det meste, både ift.
fritidsaktiviteter, arbeidslivet, det sosiale livet og mye, mye mer. Flere av damene i Damegruppen var med på
klubbtur til Belek (Tyrkia) i mars, der blant annet Lene Thorsen vant det meste som kunne vinnes
Fantastisk godt jobba
De siste dagene i Belek ble begynnelsen på nedstengingen av all aktivitet i Norge. Alle som var på klubbtur kom
seg vel hjem, men måtte tilbringe de første to ukene sine i hjemme-karantene. Mye var da uklart ift. viruset, og
all organisert golf-aktivitet ble stengt ned. Det ble en veldig spesiell og rar vår
Første Damekveld ute ble den 12. mai, og da var det 22 damer som var med på turneringen. Golfklubben/styret
i samarbeid med baneselskapet hadde lagt til rette for gode smitteverntiltak, slik turneringer og trening for
både Damegruppen, Herregruppen, seniorer og Juniorene kunne starte opp igjen.

Damekveldene kunne fortsette fremover og det
har vært godt oppmøte på alle turneringene.
Mix Texas den 23/6 og den 15/9 utpeker seg ut
som to svært vellykkede
turneringer/arrangement på Damekveldene,
med henholdsvis 72 og 52 sprudlende glade
golfere.
Sesongen for Damegruppen/Damekveldene ble
bra, tross Covid 19, og det har vært godt
oppmøte på Damekveldene av flott og ivrige damer. Det er også ekstra kjekt at vi har fått flere nye damer med
på «laget vårt»

PINK CUP har mange år vært et vellykket og kjekt arrangement som klubben vår har deltatt på. I 2019 var siste
gang Pink Cup ble arrangert slik det er blitt gjort i alle år, der Norsk Golfforbund og Kreftforeningen har vært
samarbeidspartnere for planlegging og tilrettelegging av Pink Cup for golf klubber i Norge. Totalt har Sotra GK,
siden 2011, samlet inn kr. 1 475 878.- til brystkreftsaken.

Sotra Golfklubb er den golfklubben i Norge som har samlet inn mest penger til denne viktige saken, og det er vi
veldig stolte av. Tusen takk til alle som har vært med å bidra i alle disse årene
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Dameturen gikk til Haugesund helgen den 26 til 28 juni. Det var lenge litt uklart om det kunne gjennomføres
Dametur grunnet Covid 19, men med gode nasjonale og lokale smittevern tiltak, så ble det mulighet for dette.
21 damer deltok på turen, og vi spilte både på Sveio golf
og på Nordvegen Golf. Det ble en superfin, gøy og
etterlengtet sosial sammenkomst og tur for
Damegruppen

Lag NM
Damene deltok på lag NM 2. divisjon som ble gjennomført på
Nordvegen Golf den 18-19 juli. Birthe Blom, Siren Mørner og Linda
Fjell fikk fin 3. plass der

Lag NM senior ble arrangert på Bjørnefjorden Golf den
15-16. august. Turid Ulveseth Instebø, Tonje-Christin Bru,
Siren Mørner og Laila Marit Fjell stilte som lag. De fikk en
flott 1. plass der

Årsrapport 2020 – Damegruppen

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, men Meland Golf, Bjørnefjorden Golf og Voss Golf
gjennomførte Ladies Tour i 2020.
Helgen den 7-9. august ble det
arrangert Ladies Tour på Voss.
Flere damer fra Sotra Golf reiste
for å delta på dette, og det ble et
flott arrangement i nydelig vær
på Voss Golfklubb. Damer fra vår
klubb utmerket seg i flere
klasser

Klubbmesterskap
Klubbmesterskapene ble gjennomført helgen 22. & 23. august og 29. & 30. august. Linda Fjell var vinner i
dameklassen, og Birthe Blom og Julie Ulvenes Kleppe fikk henholdsvis 2. og 3 plassen. Julie var også vinner i
klassen Junior damer. Linda Fjell vant også i klassen Senior damer, Siren Mørner tok 2. plassen og Birthe Blom
kom på 3. plass. I klassen Senior Damer 65+ ble Laila Fjell klubbmester, Eva Britt Tellnes fikk 2. plass og Turid
Ulveseth Instebø tok 3. plassen. Gratulerer til alle sammen

Det ble dessverre ikke noen avslutning for Damegruppen i 2020, et sosialt arrangement som vi virkelig ser frem
til hvert år, men vi satser på at vi kan ta dette igjen i 2021

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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Årsrapport for Seniorkomiteen 2020
Sotra Golfklubb har den største seniorgruppen i Hordaland, med følgende
aldersprofil for medlemmer >50 år:
Totalt 351 senior herrer og 163 senior damer. Gjennomsnitt alder = 61,4 år.
AKTIVITETER i 2020
Aktivitetene i 2020 er preget av Covid-19
situasjonen og de begrensninger det gav.
✓ Senior simulator høst/vinter
✓ Aktiv medvirkning i Hordaland Seniorgolf
✓ Aktiv medvirkning i Norsk Seniorgolf
✓ Senior tur til Haugesund med 35 deltagere
✓ Årsavslutning LØO avlyst pga Covid-19
Turneringer:
✓ Senior Open hver torsdag
▪ 17 turneringer i 2020. 77 spillere deltatt.
(7 færre turneringer enn i 2019 pga. Covid-19 stengt)
▪ Vinnere av OOM 2020: 1) Laila Fjell, 2) Turid Ulveseth 3) Stig Jarnæs
✓ Hordaland Seniorgolf turnering (mai) Avlyst pga Covid-19
✓ Arr. NSG Turnering (juni og august)
✓

Årsrapport for Seniorkomiteen 2020

AKTIVITETER og MÅLSETTING for 2021
Målsetting:
✓ Spilleglade og enda mer aktive seniorer
✓ En virus fri golfsesong
✓ Flere Sotra GK seniorer som deltar på NSG turneringer.
✓ Etablere Senior Torsdag turneringen med utvidelse for seniorer som ikke kan delta
på formiddager. (Noen seniorer er jo fortsatt i arbeid!)
✓ Arrangere Senior tur i juni. Tid og sted ikke besluttet enda.
✓ Gjennomføre >5 fellestreninger for seniorene med Pro

Seniorkomiteen, 31.12. 2020
ved Geir Otterbeck
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Årsberetning fra turneringskomiteen
Det ble et annerledes år i 2020 enn vi forventet. Landet ble mer eller mindre stengt ned fra
midten av mars, og dette fikk selvsagt endel følger for avvikling av turneringene våre.
Men når alt kommer til alt kom Sotra GK ganske bra ut av det likevel. De fleste av de
planlagte turneringene ble avviklet, men noen falt ut (som Hordaland Seniorgolf).
Men med god innsats både fra klubb og baneselskap klarte vi å avvikle ganske mange
turneringer i samsvar med pålegg og anbefalinger fra myndighetene. Det var vel helst på
simulator at det ble vanskelig å gjennomføre alt. Men to NSG-turneringer, Ladies Tour og en
rekke sponsorturneringer ble gjennomført, dog med noen justeringer for å etterkomme
smittevernforskriftene.

Med hilsen
Reidar Sakseide/Rune Bartnes

Årsmelding Golf Grønn Glede 2020

Årsmelding Golf Grønn Glede 2020
Komiteen består av:
Leder: Anne Britt Fanekrog
Medlemmer: Solrunn Benjaminsen fra styret, Jens Hansen, Håvard Guldbrandsen, Otto
Rongvik. I tillegg styreleder ved fravær i komiteen.
Antall møter: Alle møter har blitt avlyst på grunn av Covid 19. Det er gjennomført 1 møte på
Teams, eller har kommunikasjonen vært per mail/telefon.
I år hadde vi en god start på GGG med fem nye deltakere allerede i februar. Mulig fordi det
ble litt blest rundt GGG da komiteleder ble tildelt Idrettens hederspris
for 2019 fra Fjell idrettsråd. Vi startet derfor optimistisk opp
utesesongen 7. februar.
Komiteen hadde mange planer for denne sesongen, men ting ble ikke
som planlagt. 13.mars stoppet all aktivitet i GGG da landet stengte
ned på grunn av covid 19. 24. april startet vi opp igjen og holdt det
gående gjennom hele sommeren og høsten. Vintersesongen inne starte
opp i slutten av oktober, men måtte igjen innstilles på grunn av covid
19. Det har vært totalt 39 ganger med spill ute eller på simulator i
2020.
Vi har ikke gjennomført så mange arrangementer som planlagt i år.
Men, 18. september var vi en fin GGG-gjeng som reiste til Voss. Takket være gode faddere
som stilte opp fikk vi en fin dag med godt humør, trening og turnering. Dagen ble avsluttet
med premieutdeling og en deilig lunsj. Det var en fornøyd gjeng som reiste hjem til Sotra
Samarbeidet med Frisklivs- og mestringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden
er videreført. De hjalp oss med endring av brosjyren etter
kommunesammenslåingen, men planlagte arrangementer ble avlyst på i år.
Vi har heller ikke annonsert for å få nye grupper/spillere med på grunn av
covid 19. Mange i målgruppen vår er i risikogruppen. Arrangementene, bl.
annet familiedag og Åpen dag vil bli tatt opp igjen til neste år.
Rekruttering til GGG er en utfordring, men på grunn av covid 19 har vi
ikke annonsert eller tatt kontakt med organisasjoner, som var planlagt i
2020. Dette vil vi arbeide vider med i 2021, bl. gjennom å prøve å knytte til
oss flere organisasjoner.
Det har i gjennomsnitt vært 4-5 deltakere pr. gang og ca. 20 personer har deltatt til sammen.
Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært positive gjennom hele
sesongen, de føler seg ivaretatt og inkludert i klubben. Vi har som
målsetting at vi får flere til å ta VTG-kurs neste år, og har fått en
ordning på plass i samarbeid med NGF og sportslig leder, for å
gjøre det enklere for GGG- deltakere å ta golfkortet. Framover vil
de som deltar 6 ganger på GGG og tar et nettbasert teorikurs, få
godkjent VTG-kurs av sportslig leder og kan melde seg inn i
klubben.
GGG hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten god hjelp fra
frivillige klubbverter. Vi, både GGG-komiteen og deltakerne er
veldig glade for at klubbverter stiller opp og bidrar gjennom hele sesongen, ute og inne.

39

40

Årsmelding Golf Grønn Glede 2020

Klubbverter stilte også opp på avslutnings-turneringen, som ble
gjennomført 18. oktober. 12 ivrige golfspillere hadde en fin runde i solen på
pitch & put-banen. En god avslutning på utesesongen.
Økonomi:
Midlene vi fikk fra Stiftelsen DAM (tidligere ExstraStiftelsen) har i stor del
vært brukt til simulator, timer med Marc, innkjøp av utstyr og avslutningsturnering. En del av midlene var øremerket en golftur til Voss, og det var vi
veldig glade for at vi fikk gjennomført i år. I tillegg fikk GGG midler fra
NGF også i år.

Anne Britt Fanekrog
Komiteleder Golf Grønn Glede

Årsmelding Klubbverter

Årsmelding Klubbverter
1. Alle som står på lista over potensielle klubbvertar, har fått e-post med spørsmål om å ta
klubbvert-oppdrag. E-post er sendt ut i framkant av kvart kurs (5-10 dagar før kursdato). Vidare er
FB-sidene til Golfklubben og til Damegruppa brukt som kanal for å etterspørre klubbvertar. Ein har
klart å få klubbvertar til alle kursa - av og til i siste liten.
2. Det er mykje dei same som går igjen som klubbvertar, og desse gjev uttrykk for at dei likar
oppdraget. Spesielt må Trond trekkast fram - han har sikkert vore klubbvert på 8 av 10 kurs.
3. Det er kome fleire namn på lista over potensielle klubbvertar - Veldig bra!
4. Naturleg nok vart det ikkje noko av samling av klubbvertar med styreleiar for golfklubben og
meg.
5. Styreleiar og eg hadde eit møte i haust - noko som var nyttig for begge partar. Ein fekk sjekka ut
forventningar og avklart ansvarsfordeling.
6. Samarbeidet med leiar for VTG-kursa (Marianne) har vore veldig bra. Ho har hjelpt til med å
skaffe klubbvertar når det har hasta. Vidare har ho vidarekormidla kontaktinfo mellom
kurshaldarar og leiar for klubbvertane.
7. Ønsker for neste sesong:
- Samling av alle klubbvertane så snart det er "lov". Det er kjekkare og enklare å kontakte / vere i
dialog med folk ein kjenner ansiktet på.
- Oversikt over kursdatoar (ser at nokre datoar ligg ute allereie) og kurshaldarar så snart som råd slik at eg kan kontakte kurshaldar direkte.
- Framleis rekruttere klubbvertar (og spesielt damer!) - og presisere den viktige jobben dei gjer
med å få nye medlemer til å kjenne seg velkomne.
Hilsen
Trude Kårstad
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Covid-19 preget golfsesongen 2020.
Golfsesongen 2021 ble kraftig amputert som følge av
Covid-19 epidemien som startet i mars når banen så
vidt hadde rukket å åpne for sesongen.
Mange turneringer ble avlyst så aktivitetsnivået var litt
lavere enn normalt.
En positiv trend var at det i 2020 var økende interesse
for «Prøv golf» kurs og antall medlemmer øker både i
Sotra Golfklubb og andre golfklubber i Norge.

Hjemmesiden oppdatert
Flere sider er oppdatert med ny informasjon og det er
gjort små endringer 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.

Baneselskapet: Sotra Golfpark as

Baneselskapet: Sotra Golfpark as
Sesongen 2020:
Vinteren 2019/2020 ble mild og våt og vi benyttet anledningen til å rive de gamle brakkene
som har fungert som klubbhus i 10-15 år.
Ny del av klubbhus ble oppført med toaletter, kjøkken, kiosk og resepsjon. Et kjempeløft for
anlegget. I tillegg ble uteområdene fikset kraftig opp med støpt uteplass og asfaltert
parkeringsplass.
29. januar ble greenene klippet og banen ble åpnet for helgespill lørdag 01. februar.
Ny rekord! 07. mars åpnet vi for fullt, men fikk et par helger med snø i slutten av mars og
begynnelsen av april.
12. mars kom koronaen, og hele Norge stoppet opp. Det ble laget koronaregler med 2 meter
avstand og spriting av hender og alt vi berørte.
Norges Golfforbund og Sotra golfklubb stoppet all organisert trening og konkurranser.
Vi i baneselskapet vurderte tilstanden slik at så lenge vi holdt avstand og spritet hender, var vi
innafor smittevernsregler og kunne utøve golfspillet på en trygg måte. Vi reduserte gruppene
til maks to spillere.
Det ble mye styr, men vi stod på vårt og fikk holde åpent, slik at vi kunne redde det
økonomiske tapet vi ellers hadde fått.
Utover i sesongen fikk vi avviklet noen av turneringene for samarbeidspartnere og
sommermånedene ble noenlunde normale.
De to nye hullene på banen ble ferdigstilt men den siste finishen gjenstår. Disse skal åpnes i
2021-sesongen.
Vi har startet arbeidet på et nytt hull som skal åpnes til sesongen 2022.
Vi har store planer for anlegget. Den eldre generasjonen vil trappe ned og vi måtte ta en
omorganisering. Av økonomiske grunner måtte vi snu på planer og pro’en vår, Marc, måtte
slutte. Marc er en meget dyktig pro, og vi må takke han for alle årene han har vært her og tatt
seg av medlemmer og juniorer. Nå vil vi legge resursene i en ny greenkeeper.
Dessuten har vi store planer for drivingrangen
Vi får mye skryt for bane, greener og mottak i klubbhuset. Dette er med på å gi oss, som jobber
her, litt ekstra påfyll i hverdagen.
Det ble avslutningsturnering 17. oktober og simulatorene åpnet 26. oktober. Spill på banene
ble mye av og på gr. regn og senere frost. Pitch & Put banen skal være åpen hele vinteren, hvis
været tillater det.
Nå ser vi fremover mot en koronafri golfsesong i 2021
Vi takker alle for et flott golfår og ønsker velkommen til et enda bedre i 2021!
Irene, Ole Kristian og Bjørn-Helge
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Banenytt 2021:
Banen:
Det er mange som lurer på hvordan spillemønsteret blir i 2021
Det blir slik:
Nåværende hull 1,2,3,4,5,6 og nytt hull 7, nytt hull 8 og nåværende hull 9, men med nytt
utslag.
Det blir gressutslag på hull 1, 4, 7, 8 og 9. Og så jobbes det med å få til på de øvrige hull
Drivingrangen:
Det er et kjempearbeid som er i gang på rangen. Sartor Maskin as skyter bort fjellet på høyre
side.
Utslagsrampen skal vries mot vest og det blir 10 utslag i første etasje og 16 i andre etasje,
pluss to lukkede båser.
Det blir nytt treningsområde med chippingområde, putting-green og bunkers.
Servicebygg med toalett, kioskautomater, møterom mm
Det er bare å glede seg!!

Regnskap 2020

Regnskap 2020
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Regnskap 2020
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Samarbeidsavtale vedrørende bruk av golfanlegg mellom Sotra GK og Sotra Golfpark as

Samarbeidsavtale vedrørende bruk av golfanlegg
mellom Sotra GK og Sotra Golfpark as
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Budsjett 2021

Budsjett 2021
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Valgkomiteens forslag til styre 2021 – 2022

Valgkomiteens forslag til styre 2021 – 2022
Leder…………………:
Nestleder……………..:
Styremedlem…………:
Styremedlem…………:
Styremedlem…………:
Styremedlem…………:

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

Ikke på valg.
Gjenvalg for 2 år.
Ikke på valg.
Ikke på valg.
Ikke på valg.
Ny for 2 år

Varamedlem…………:

Norunn Skomsvoll

Ny for 1 år.

Straume, 13/1-2021
Valgkomiteen
Arthur Hagenes
Arne Landro
Grethe Sæterlid
Heine Olsen (Vara)
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Valgkomiteens forslag til kontrollkomite 2021 – 2022

Medlem: Turid Ulveseth Instebø
Medlem: Linda Fjell
Varamedlem: Jelle Remier

Straume, 13/1-2021
Valgkomiteen
Arthur Hagenes
Arne Landro
Grethe Sæterlid
Heine Olsen (Vara)

Gjenvalg for 1 år.
Gjenvalg for 1 år.
Ny for 1 år.

Styrets forslag til valgkomité 2021

Styrets forslag til valgkomité 2021

Heine Olsen
Leder
Arthur Hagenes.
Grethe Sæterlid.
Arne Landro.
Varamedlem.

1 år gjenvalg.
1 år gjenvalg.
1 år gjenvalg
1 år gjenvalg
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Rapport «Ny bane i vest» 2020
Gruppen har hatt 1 møte for å se på mulighetene til ny bane vest for hovedveien.
Det er blitt bevilget penger på årsmøtet til å fortsette arbeidet om utvidelse av
banen vest for veien. Tilbudet fra arkitekten er blitt godkjent som en start på denne
jobben.
Gruppen har gått igjennom tegninger som er blitt laget fra før, i forbindelse med ny
vei og ved tidligere møter.
Kommuneplanen som omhandlet 3. hull vest for veien, som ikke ble valgt den gang
var blant annet fordi det blir lang gangavstand til hullene fra opprinnelige hull.
Det ble drøftet viktigheten av å få laget en bane som har 9 pluss 9 hull, der det er
lett å gå av etter 9 hull. Og muligheten til å velge hvilke 9 hull du ønsker å gå.
Gruppen ser at det er i hovedsak 1 grunneier det gjelder, men det kan berøre opp til
5 stk. hvis vi får muligheten til å utvide mer.
Det er mange gamle veiretter og heftelse på området, så vi kan komme borti
hindringer.
Det vil være naturlig å trekke inn andre interesser her:
• Sotra Jeger og Fiskeforening
• Turlag.
• HCP forbund.
• Grendalaget.
• Folkehelse.
Arkitekten har hatt 2 møter i høst og mange telefonmøter med Kåre Bjorøy og Ole
Kristian Raa for å diskutere muligheter og hva som er den beste løsningen videre.
Tidsaspektet vil være Samfunnsanalyseplan 2023 og Kommuneplan 2026.
Slik vi ser banen blir laget i dag, kan en bli tvunget til å gå 18 hull. Det er ikke mulig å
lage en bane der en kan velge om en vil gå 9 eller 18, slik banen er laget i dag.
Forslagene som arkitekten og Baneselskapet har kommet frem til er en 12 hulls
bane.
• Dette kan dekke de fremtidige behovene som en golfer ønsker.
• En runde på 3 timer, kan selvsagt velge 24 hull.
• Det vil være flere lange hull. (Par 5 hull)
• En del hull med mye vann.
• Gressutslag
• Samme gode dreneringen

Rapport «Ny bane i vest» 2020

Baneselskapet har ikke klart å lande på en løsning i 2020. Sotra Golfpark og Sotra
Golfklubb ønsker å jobbe videre med dette, men er usikker på hva som blir
tidsaspektet for denne delen. Et argument for å komme raskt i gang med planene er
store muligheter til å hente inn steinmasser for den nye motorvegen som skal
bygges i området. Arkitekten skal lage bedre planskisser når Sotra Golfpark har
landet på en løsning.

Hilsen
Arthur Hagenes
Kåre Bjorøy
Ole Kristian Raa
Rune Hovland
Torbjørn Landro
Trond O. Lund
Alf Gunnar Ellingsen
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