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Sotra Golfklubb
en klubb blir til
”Great minds discuss ideas; average minds discuss
events; small minds discuss people.”
Eleanor Roosevelt

Ideen om en golfklubb på
Sotra oppstod først et annet
sted….
Våren 2001 bestemte Olaug og Bjørn Evanger seg for å legge deler av
eiendommen sin ut til golfbane. Ideen kom etter å ha vært en tur i
utlandet og sett små og store baner. Det var helst en liten par 3 hulls bane
som satte tankene i sving. 23. mars 2001 ble første brev sendt til Fjell
kommune. Ein måtte ha 12 medlem for å søke om å få etablere golfklubb,
10.april 2002 hadde vi fått 16 medlem og Kobbeltveit Golfklubb ble stiftet.
Da Olaug og Bjørn Evanger søkte om å bygge bane hos Fjell Kommune,
ville de også etablere en golfklubb, men hadde ingen anelse om at det alt
var en golfklubb i kommunen. Allerede 18.februar 2000 stiftet Ragnar
Fanakrå, Alf Gunnar Ellingsen og Jarle Gulbrandsen Sotra Golfklubb. De
ville bygge bane på Sotra. Kleivane var ønsket. De snakket med John Kjell
Fjeld, som viste de rundt i terrenget. Da nabobøndene fikk høre at noen
ville bygge golfbane på deres eiendom, ble de kjeppjaget og John Kjell fikk
en skikkelig overhaling, da slikt snobberi var under enhver kritikk. De
kom ikke lenger med bane, og klubben ble nedlagt, men ikke slettet i
Brønnøysundregistrene.

Logo
Bjørn Evanger har ett lidenskapelig forhold til flere enn Olaug.
I hagen har han nærmere 80 rhododendronplanter.
Favoritten er en Taurus, som vi ser igjen i logoen.
En av drømmene til Bjørn er å ha en fargevariant ved hvert hull.

Tidslinje
10.04.2002

Kobbeltveit Golfklubb
stiftes

23.10.2002

Kobbeltveit Golfklubb blir
tatt opp i Hordaland
idrettskrets

05.12.2002

Kobbeltveit Golfklubb blir
ønsket velkommen i
Norges Golfforbund

09.05.2005

Kobbeltveit Golfklubb
bytter navn til Sotra
Golfklubb. Klubbene slås
formelt sammen

20.12.2005 NGF godkjenner klubben
som KMT, klubb med
treningsanlegg.
31.12.2005 Klubben har registrert 18
medlemmer med HCP
kort og 36 med grønt kort
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Symbiosen mellom golfklubb og
baneselskap
Men en golfbane bør ha tilknytning til en golfklubb og omvendt. De tok
kontakt med venner og kjente og 10. april 2002 ble klubben stiftet, og det
ble dannet et interimstyre.
I brev fra Hordaland Idrettskrets (HIK), dat. 23.oktober 2002 ble vi
godkjent som klubb og fikk klubb nr. 12460042.
I brev dat. 5. desember 2002 ble vi ønsket velkommen i Norges
Golfforbund (NGF). Vi fikk klubb nr. 0303 og klubbkode KOBGK og
samme opptaksdato som i HIK.

Medlem
4.2.2006

Første grønt kort kurs
avholdes

31.12.2005

Klubben runder 100
medlemmer

31.12.2006

Klubben runder 250
medlemmer

31.12.2007

Klubben runder 390
medlemmer

31.12.2010

Klubben runder 750
medlemmer

31.12.2011

Klubben runder 850
medlemmer

31.12.2012

Klubben runder 900
medlemmer

31.12.2014

Klubben har stabilisert seg
på 850-900 medlemmer

21.-22. mars 2003 møtte Jens-Eivind og Olaug på NGF sitt Lederforum i
Bergen. Flere klubber fra hele vestlandet var representert. Vi fikk nyttig
informasjon, gode diskusjoner og lærte mye. Vi deltok ikke på Lederforum
i Stavanger i april 2004.

Banebygger Kobbeltveit Golf- & Naturpark
Baneselskapet melder at 76 spilleretter er solgt pr. 31.12.2005
Etter å ha ventet på 4 dager sammenhengende oppholdsvær, ble endelig Pitch & Put-banens greener sådd 11.
juli. Banen ble åpnet13.mai 2006 av representant fra Sund kommune og Per Ottar Torsvik fra Vest Næringsråd.
13. august 2005 kl 12 åpnet drivingrangen, og entreprenør Kåre Bjorøy i Sartor Maskin as klipte snoren foran
medlemmer og sponsorer. En stor dag for oss. Kjempesuksess i kjempevær.
Arbeidet med Hovedbanen startet i november 2005. Store mengder stein er kjørt inn i området, noe som vil gi
spilleområdene større flater.
Samme måned ble KG-&N kåret til Årets Nykommer av medlemmene i Vest Næringsråd (VNR).
I desember oppfordret VNR og KG-&N næringslivet til en garantirulling for å få fortgang i banebyggingen.
Pr. 31.12 er det gitt garantier for 35 spilleretter.
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Formaliteter, godkjenninger,
organisasjonsbygging
I september 2002 annonserte vi med, at de som var positive til golfbane
på Kolltveit, kunne melde sin interesse. Nærmere 200 meldte seg, noe
vi syns var en veldig bra tilbakemelding.
3. april 2003 ble det avholdt åpent møte i Fjell Rådhus, der vi orienterte
om klubben og viste kart over banen. Her var det flere som meldte sin
interesse.
24. juni 2004 ble det holdt et nytt orienteringsmøte på Kolltveit skule. I
innbydelsen til møtet og på møtet, oppfordret vi til innmelding i
klubben. Klubbkontingenten ble satt til kr. 500,- for 2004. Nå må vi
komme i gang for å bygge et miljø og kurse medlemmer til vervene i
klubben.
Interimstyret har ved flere anledninger hatt kontakt med NGF for å få
satt i gang teorikurs for grønt kort. Det har ikke lykkes, da vi ikke har
hatt godkjent treningsområde eller bane. Det er stilt strenge krav til
klubber som kan drive kursvirksomhet.
Olaug tar i denne perioden på egen kostnad følgende kurs i regi av
NGF: Grønt kort kursleder, Turneringsleder del 1 og del 2 og Dommer
del 1 og 2
Etter flere års behandlingstid i kommunale og fylkeskommunale
organer, er endelig reguleringsplanen for golfbanen godkjent, og
23.august 2004 ble byggemeldingen levert til teknisk etat. Med godkjent
byggeplan og avtale med Bergen Golfklubb om oppspill, skal vi være
klare til kursvirksomhet i høst og vintermånedene. Men vi må først ha
en endelig godkjenning fra NGF.
Etter det konstituerende møtet ble en ny søknad sendt til NGF om å få
klubben godkjent som KMT (klubb med treningsanlegg).
Det tok tid og krefter på å purre opp NGF. Men 25.10 hadde vi gleden
av å ha 2 representanter fra NGF på besøk. De skulle besiktige anlegget
og gi sin tilbakemelding til Anleggsutvalget i NGF. Herrene var meget
fornøyd med hva de så. Etter utallige purringer igjen, som til slutt endte
opp i et ”nødrop” til generalsekretær Geir Ove Berg, ble anlegget
endelig godkjent 20.12.2005.
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Interimsstyre
Konstituert 10.april 2002
Jens-Eivind Kobbeltvedt (leder)
Solfrid Janne Larsen (kasserer)
Olaug Evanger (sekretær)

Styreledere
2002: Jens-Eivind Kobbeltvedt
2005: Tore Mjeldheim
2006: Arvid Åsen
2008: Lars Erik Løvaas
2010: Jan Kåre Mathiassen
2013: Marianne T. Rasmussen
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Klubben modnes
Klubben kan nå fungere som ”hjemmeklubb” og vi kan skrive ut Grønt
Kort og Handicapkort. Vi kan også avholde teorikurs til Grønt Kort.
Bergen Golfklubb (BGK) er vår fadderklubb inntil vi får egen godkjent
bane.
I 2006 ble det etablert både herre og dame komite, som har avholdt
spillekvelder på henholdsvis mandager og onsdager i hele perioden hvor
banen har vært åpen. Klubben har valgt å benytte GOLFBOX som
verktøy ved opplegg og resultatrapportering både ved turneringer og herre
og damekvelder. Dette har gitt verdifull administrativ turneringserfaring
og gitt god resultatservice for medlemmene som kan lese resultatlistene på
nettet, straks de er klar.
Damegruppen ble samlet våren 2005 under ledelse av Margun Norevik,
Kirsten Anthun og Gerd Ekerold. Nesten halvparten av medlemmene i
klubben er damer. Damene hadde sin første samling på mattene på
”søramyra” med PRO Bjarte Landaas som viste små knep. Dette gav
mersmak, så 27. august samlet de seg igjen. De fikk Erling Bakke til å vise
litt om golfens fortreffelighet. Ufyselig vær, men humøret på topp.
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Damegruppen
2005: Damene har samlet seg under
ledelse av Margun Norevik, Kirsten
Anthun og Gerd Ekerold.
2006: Damene har spillekvelder hver
onsdag under ledelse av Margun
Norevik.

Hcp komite
Olaug Evanger, Arvid Åsen og Lars Erik
Løvås møtte til første møte i komiteen
28.12.2005. De første årene fungerte de
også som grønt kort komite.
31.12.2005 hadde klubben 18 HCP kort

Grønt kort komite

Året etter fortsatte damene med spillekvelder hver onsdag på Pitch & Put
under ledelse av Margun Norevik. Det meldes om god oppslutning med
trivelig miljø.

De første årene fungerte HCP komiteen
også som grønt kort komite.
31.12.2005 hadde klubben 36 medlem
med grønt kort

Herregruppen etablerte seg også med faste spillekvelder i 2006, Jan Kåre
Mathisen var leder for herregruppen. De var spillekvelder hver mandag på
Pitch & Put, og med godt oppmøte uansett vær. Med et snitt på over 30
spillere hver kveld og med mange kvelder med venteliste var dette en
suksess. Allerede i 2007 måtte gruppen etablere ventelister for de
populære mandagskveldene

Første kurs på eget treningsanlegg ble
avviklet med start 04.02.06.

Knøtte- og juniorgruppen
Ved utgangen av 2005 hadde klubben ett medlem som var knøtt.
Komiteen opplever en meget stor pågang av unge golf spillere som vil være
med og det har resultert i ca 30 deltakere og aktiviteten ble avsluttet med
en turnering den 22. september 2006 med 27 deltakere. Veksten
fortsatte i 2007 med 33 knøtter og 12 juniorer som hevdet seg i sine
klasser i region vest.

Herregruppen
Komiteen etableres i 2006 med Jan
Kåre Mathisen som leder.

Junior & Knøtter
Komiteen etableres i 2006 med Morten
Marthinussen som leder.

Banebygger Kobbeltveit Golf- & Naturpark
De seks første greener på hovedbanen ble sådd og var blitt grønne før høst og vinter kom. Det har vært et
uhell med vanningsanlegget på hull nr. 8 som førte til skader på denne greenen. 15.juni 2007 ble banen
slopet med 6 og 9 hull, for så å bli åpnet med de første 6 hullene 13.juli. Etter mye om og med som følge
av leveranseproblemer ble banene endelig fullverdig åpnet som 9-hulls bane 27.september.
Den offisielle åpningen av hovedbanen kom først 9.mai 2009, ved ordfører Lars Lie som klippet snor og
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slo ut første slaget.

Historien om

Revidert 2015

Klubben modnes
Turneringskomiteeen
Det ble gjennomført 7 turneringer med bra deltakelse på P&P
banen i 2006. Et uformelt klubbmesterskap ble kjørt 6 okt.
Det neste året ble det gjennomført 13 turneringer i tillegg til
juniorturneringer samt dame- og herrekvelder med turnering
innlagt.
Seniorkomiteen
De etablerte raskt kontakt med Norsk senior golf, i 2007 hadde
klubben 12 medlemmer som også var tilknyttet NSG.

I 2010 fikk Olaug, som er klubbens og banens ansikt utad til
medlemmer og gjester, brystkreft. Uten at dette har hatt en direkte

Pink cup er blitt hjertebarnet
årsak, men kanskje en indirekte årsak til at entusiasmen rundt Pink
Cup ble formidabel. I 2011 samlet klubben inn kr. 50.515,-, i 2012 kr.
94.293,- og ble nr. 2 i landet. Etter det har vi vært en klar nr 1 i landet.
Damegruppen har hatt ansvaret for gjennomføringen. I forkant av Pink
Cup, samles det inn flotte ting fra samarbeidspartnere og næringslivet
på Sotra. Disse tingene auksjoneres bort etter turneringen.
Under selve turneringen må deltakerne betale for parkering, bompenger
og dobesøk. Mangt kan kjøpes og det meste er til salgs. Utslagsavgift på
7 hull til kr 30, kr 50 for ekstra utslag. Veddemål på putting nærmest
pinn, og greentreff på utslag.

Turneringskomite
Oppstart i 2006 med Lars Erik
Løvaas som leder

Seniorgruppen
Oppstart i 200 med Kristoffer Fjell
og Odd Larsen

Pink cup
Innsamlinger :
2011 – 50,515
2012 – 94,293
2013 – 114.070
2014 – 125.000

Banebygger Kobbeltveit Golf- & Naturpark
Etter noen år med telt og brakker som klubbhus ble det i 2009 bygd klubbhus og samtidig montert opp to
golfsimulatorer. Dette ble en stor suksess gjennom vinteren.
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Før og etter bilder

Banebygger Kobbeltveit Golf- & Naturpark
Olaug og Bjørn inviterte banearkitekt Frieling fra Oslo i 2003 for å se på mulighetene for å bygge golfbane.
Etter synfaring i lyngheiene med Bjørn satt han heime i stova til Olaug og Bjørn lenge med pipa og tenkte.
Til slutt proklamerte Frieling: ”Dette går ikke”.
Men dette tok ikke motet fra gründerene, den neste banearkitekten som kom på besøk, Svein Drange
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Olsnes, tegnet banen slik vi ser den i dag, men mindre
endringer underveis.
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Kåre Bjorøy åpner drivingrangen

Damedag på rangen

