Protokoll fra Medlemsmøte i Sotra Golfklubb 19.03.2014, Sartor Maskins lokaler.
Møteleder:
Referent:

Marianne T. Rasmussen
Therese Nilsen

Marianne ønsket velkommen til medlemsmøte, og overlater ordet til Andreas Rolland, leder
før knøtte- og juniorgruppen.
SAK 1

Andreas presenterte fra arbeidet til knøtte- og juniorkomiteen

Andreas har nå jobbet et år i knøtte- og juniorgruppen. Til tross for sine unge 22 år og at han
jobber i Oslo, klarte han å ta k&j gruppen til nye høyder. Andreas, Rune, Irene, Elisabet og
Marc, samt 4-5 aktivitetsledere for knøtt, har i året som har gått hatt 60 barn med i organisert
trening.
Andreas guidet oss gjennom en flott presentasjon, med fokus på:
1) Hvem er vi
2) Hva har vi arbeidet med i 2013
3) Våre visjoner
4) Hvordan skal vi nå dem?
I 2013 har ungdommene i Sotra GK vært mye i fokus.
Stor deltakelse på alt av turneringer. Vinner lag NM for jenter junior, nr. 2 i lag-NM damer,
samt mest omtalt i VestNytt.
Årskavalkade ble vist på storskjerm. Her får vi se mange flotte og artige bilder samt
videosnutter. Bilder over alle treningsgruppene, fra turneringer, merkeprøver og avslutninger.
Videre fra golfskolen, da Børsheimen var med ungdommene på banen, klubbmesterskap, og
ikke minst nattgolf. Fantastisk flott laget til.
Sotra GK laget i 2010 Mål & Visjoner. Målene var noe høye, men her har k&j gruppen jobbet
hardt og målbevisst, men realistisk mot målet.
Stor fokus på:
Hvor de vil/skal. Sportslige mål over en 3-5 og 10 års periode, og ikke minst hvordan nå
målsetningene. Masse flotte planer og tiltak ble presentert.
Vi fikk også en flott mannekeng oppvisning av juniorene Andreas og Celian. De viste den nye
kles kolleksjonen som juniorene skal ha på når det er ute og representerer Sotra GK.
Kjempeflotte, med logo og alt

Men, alt dette koster penger..
Grupper har derfor, i samarbeid og forståelse med Styret og Baneselskapet, dannet en egen
sponsorgruppe bestående av Helge Sandvik, Jørn Grimstad, og Øyvind Bru.
Juniorene har i dag kun 1 sponsor( CCB), de støtter junior gruppen med kr. 10 000,- pr år.
For å kunne videreutvikle tilbudet til juniorene, uten at dette skal gå på bekostning av de
andre medlemsgruppene i klubben, må vi få inn sponsor kroner.
Sponsorgruppen har utarbeidet 3 sponsorpakker,( bronse, sølv og gull).
For info om sponsorpakkene og for å sponse, ta kontakt med:
Helge Sandvik: tlf.: 916 41 425 eller epost: helge.sandvik@gmail.com
Tusen takk til Andreas som tok turen ens ærend fra Oslo.
Link til hele presentasjonen finner du her

SAK 2

Tyrkia 2014.

Første en stor takk til Reidar Sakseide, som får i stand en sånn luksus, år etter år(stor applaus i
salen). Lars Ulveseth fortalte så videre om turen til Tyrkia
Fra 8-15 mars bodde vi på Gloria Golf Resorts, med all inklusive, og for en fantastisk tur.
Vi var 39 stykker fra Sotra Golfklubb, derav 37 som spilte golf.
Man kunne velge om man ville spille 5, 6 eller 7 dagers golf. Det ble også satt opp en busstur, m/shopping til Antalya. Det ble en god «damegruppe» ledsaget av Torbjørn Landro og
Kjell Nilsen. Godt jobba kara
Spillet foregikk på banene: Gloria Old og Gloria New, samt National og Tat.
Flotte baner og sol, samt litt vel frisk vind i håret noen dager.
Terje Hovdenakk fikk løpende oppdatering fra «Sameradio» om dagens hendelser, både på og
utenfor banen, så underholdningen ble morsom om kvelden.
Reidar stod også for underholdning. Sang og spill i pianobaren, samt Quiz, med stor suksess.
Puttekonkurranse måtte også til, og her vant Johannes Neteland overlegent i finalen over
Terje Hovdenakk.
Linda Fjell vant for tredje gang brutto slag konkurransen, og stakk dermed av med
vandrepokalen. Hjalmar Skomsvold vant i herre klassen.
Grethe Sæterlid og Hjalmar vant gratis tur til neste år.
2015 er allerede bestilt. 48 plasser til Tyrkia, samme hotell. Ønsket er at alle er samlet inne på
hotellet(ikke rundt i hageleilighetene), og at alle banene ligger nært hotellet.

SAK 3

Turneringsplan 2014.

I Reidars fravær, orienterte Olaug om turneringsplanen for 2014.
Golfbox er kommet i ny utgave. Opplæringen og utprøving ble gjort dagen før medlemsmøte.
Dermed var ikke alle turneringene lagt ut i golfbox’ en, under møte.
Legger her ved et utdrag av årets turneringer som er bestemt så langt.

APRIL:
Torsdag 3: Dugnad
Fredag 4: Dugnadsturnering (Olaug)
Lørdag 5: Åpningsturnering (Reidar)
Lørdag 12: Evanger spesial (Olaug)
Torsdag 24: Klubbturnering
Lørdag 26: Junior Tour (Lars U/Rikard)
MAI:
Lør 3/søn 4: Region Tour Hordaland (Reidar/Odd)
Lørdag 10: NSG-turnering (Olaug/Odd)
Torsdag 22: Klubbturnering
Lørdag 24: Senior Tour Hordaland (Reidar)
Lørdag 31: Pink Cup (damegruppen)
JUNI:
Onsdag 11: Nordea Pairs (Odd)
Lørdag 14: Toyota Sotra Open (Lars)
Torsdag 26: Klubbturnering
JULI:
Lørdag 5: Phoenix Open (Olaug)
Lørdag 26: NSG-turnering (Olaug/Reidar)
AUGUST:
Lør 23/søn 24: Titleist Region Tour, 3 køller + putter (juniorgruppen)
Lør 30/søn 31: Klubbmesterskap (Rikard)
SEPTEMBER:
Lør 6/søn 7: Klubbmesterskap senior og junior (Marianne? Lars-Erik?)
Lørdag 13: Sartor Maskin Open (Lars Erik?)
Søndag 21: Finale, Race to Belek (Lars U/Rune)
Lørdag 27: Proens turnering (Marc)
OKTOBER:
Lørdag 4: Avslutningsturnering (Olaug)
NOVEMBER:
Lørdag 8: Årsfest





SAK 4

Olaug og Marianne guidet oss gjennom nye golfbox. Hvordan komme inn, bestille
tider, finne turneringer, bestille tider hos Marc, etc.
Minnet om fellestreninger med Marc, påmelding i golfbox.
Trenger faddere som kan være med nye medlemmer. Det er veldig viktig å få vise nye,
ferske spillere at det er kjekt med golf. Vi har mange medlemmer i gruppen hcp 54-36.
Påmelding hos Olaug i klubbhuset.

Baneselskapet orienterer.

Bjørn orienterte om banen, om Statens vegvesen sitt nye veisamband vil ta noe av golfbanen,
hva gjør vi da, samt status hotell planene.
Ingen store forandringer på banen i år. Han oppfordrer til ikke å ta prøveslag, og chippetrening på banen. Det er fordi gresset er ferskt, og trenger å sette seg. Øve kan man gjøre på
driving rangen og greenen der oppe, samt på p&p banen. Gjestespillere skryter av at banen er
kjempefin
Kåre Bjorøy var på møte med kommunen og veivesenet. Det store spørsmålet er hvor mye
den nye veien kommer til å påvirke hull 2 og 7.
I anledning Byggholt sin utbygging har baneselskapet gjort et makebytte. Det gir
baneselskapet mulighet til å lage et nytt hull oppe ved hull 5. Et par 3 hull, ca. 100-110 meter.
Dette må tas etter hvert, når en gang veien kommer i gang.
Det er bare små detaljer som gjenstår før tegninger over hotellet er klart, og byggemelding
kan sendes til kommunen. Det er planlagt 20 leiligheter, hvor hver leilighet har 1 rom som
kan leies ut, og 32 hotellrom. Ellers masse flotte fasiliteter å boltre seg i - vi gleder oss.
Realistisk er vel at hotellet står ferdig i 2017.
SAK 5

Innspill/ spørsmål fra medlemmene.



Minner om at Marc har laget en sosial happening. Kjøp lodd på spillere som deltar i
The Masters. 94 spillere. Samling i klubbhuset 13. april for å se innspurten av The
Master på storskjerm. Her kan vinneren stikke av med en Nike driver. Premie også for
2 & 3 plass. Mulig å kjøpe pizza bagetter, øl og vin etc.



Forslag om at den årlige konkurransen som går under dame og herrekveldene:
Reis to Belek, blir omgjort til Vinn en reise. En del foretrekker/har kun mulighet for
evt. Spania i februar. Dette må diskuteres i komiteene, og så får de komme frem med
et forslag på hvordan dette skal løses.

