
 

 

 

 

 

 

 

ÅRSMØTE I SANDNES GOLFKLUBB 2019 
Årsmøtet avholdes i Finnehuset på Bærheim Golfpark 12. mars kl.19:00. 

 

Agenda: 

1. Valg av ordstyrer 

2. Valg av referent 

3. Valg av personer som skal undertegne protokoll 

4. Godkjenning av innkallelse 

5. Godkjenning av saksliste 

6. Styrets beretning for 2018, og planer for 2019 

7. Revidert regnskap for 2018 

8. Styrets forslag til kontingenter for medlemskap 2020 

9. Budsjett for 2019 

10. Styrets forslag 

11. Innkomne forslag 

12. Valg av styre 

 

 

  



6. Styrets beretning for 2018 

 

Styrets sammensetning 

Styret har bestått av følgende medlemmer: 

Styreleder:  Willy Georg Flaten 

Nestleder: Jens Kryger 

Styremedlem: Tone Øglænd 

Styremedlem: Irene Granum Aase 

Styremedlem: Rune Sagland 

Styremedlem: Edwin Rooyakkers 

Varamedlem: Alf Inge Fredriksen 

Varamedlem: Anne Torunn Espedal Olsen 

 

Klubbens stilling og resultatet av virksomheten 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2018, et riktig uttrykk for 
klubbens stilling og resultat av virksomheten. Styret foreslår at det fremlagte regnskap fastsettes som klubbens 
resultatregnskap og balanse. 

Etter utgangen av regnskapsåret har det ikke inntruffet vesentlige forhold som det ikke er tatt hensyn til i 
årsoppgjøret, og som er viktig for å bedømme klubbens resultat og stilling. 

 

Medlemmer 

Sandnes Golfklubb er det største sær-idrettslaget i Sandnes kommune, og den 5.største golfklubben i Norge. 

Klubben har i de siste årene økt medlemstallet, men de 2 siste årene har medlemstallet sunket med 380 medlemmer. 
Årsakene til dette er i hovedsak vesentlig lavere kursdeltagelse som følge av flere faktorer og større konkurranse fra 
andre klubber. Ved utgangen av året var medlemsantallet 1706 hvorav 94er juniorer. Dameandelen i klubben er gått 
opp fra 26,5 % til 27 %.  

 

Styrets arbeid 

Styret har avholdt 10 styre- og arbeidsmøter. Styrets arbeid har vært konsentrert om å følge opp de tiltak som ble 
besluttet på årsmøte 2018, samt løpende saker som har kommet inn til styret.  

Økonomisk går vi med et overskudd på kr 49.293,- mot et budsjett på kr 21.000,-. Klubbens økonomi er fortsatt 
meget god, med en egenkapital på kr 838.512,-. 

Vi som klubb er fortsatt interessert i forslag til investeringer som gir våre golfere enda bedre golfopplevelser. 

Samarbeidet mellom klubb og Golf Management er meget bra. Det GM gjør ved å legge til rette for oss medlemmer, 
er ganske unikt i Golf Norge. 30 timers gratis trening, gratis rangeballer, nybegynnertreninger og proshop som er 
åpen stort sett hele døgnet. Dette misunner de fleste oss, og er blitt lagt merke til i hele Golf Norge. GM med sine 
ansatte og klubbens medlemmer, bidrar også til det utrolig gode miljøet på Bærheim. 

Golf Management inviteres fast til klubbens styremøte hvor de informerer styret om driften av bane og anlegg. Vi gjør 
oppmerksom på at representanten fra Golf Management ikke har stemmerett. Styret ønsker også å takke alle ansatte 
i Golf Management for all hjelp vi får. 

Klubben fortsetter arbeidet med å legge til rette for alle gruppene, spesielt junior og elite. Vi har i 2018 hatt Arild 
Ravndal som trener og ansvarlig for vår junior og elitesatsing. 

Takker alle frivillige i klubben som bistår på en fortreffelig måte, i både styrearbeid, og som bidrar i våre komiteer. Vi 
har en helt utrolig dugnadsånd! Tror ikke det er en klubb i landet det er så enkelt å få folk til å stille opp. 

 

Tusen takk til dere alle!   

 

  



Planer for 2019 

- Vi ansetter i 2019 trener i klubben for å utvikle og ivareta nye og eksisterende medlemmer enda bedre. Vi 
ansetter Kristian Bærheim medio juni. 

- Vi kommer i 2019 til å overta VTG opplæringen i klubben.  
- Vi jobber med simulatorprosjekt. Dette legges frem på årsmøtet for godkjennelse. 
- Vi legger til rette for større satsing for elite damer og herrer, samt elite senior herrer og damer. Arild Ravndal 

fortsetter i denne rollen inntil Kristian Bærheim tiltrer som trener medio juni 2019. 
- Juniorsatsingen vår «restartes» av vår nye pro Kristian Bærheim.  
- Vi ønsker å tilby medlemmene våre å ta «Trenerløypen» i regi av NGF. 
- Vi ønsker forslag som gjør anlegget vårt enda mer attraktivt 
- Vi arrangerer klubbtur til Aberdeen i mai, 32 glade golfere påmeldt 

 

Klubben skal i 2019 arrangere 

Dato Turnering 

Søndag 7.april Oppvarmingscramble 

Lørdag 27. april Åpningsturnering (Golfmanagement) 

Onsdag 1.mai Vårscramble 

Søndag 5. mai NSG Vårspretten 

11.- 12. mai RTR Bærheim Open 

Lørdag 25.mai Champagneturnering 

Søndag 26.mai Equinor Open ? 

Søndag 16.juni Pink Cup 

Lørdag 22. juni Rog.golf 50 +  

24.-25.aug. Klubbmesterskap 

Søndag 1.sept Narvesen Junior Tour 

Søndag 8.sept Dameavslutning 

Lørdag 14. sept Høstsurprise 

Dato? Color Cup Snorscramble shotgun 

Lørdag 21. sept Rogaland Dametour 

Søndag 22.sept Equinor Open ? 

Søndag 24.nov Nissegolf 

Lady Match 

Senior Match  

Match m/hcp  

Bærheims Medal  

 

Der kan forekomme endringer av datoer, turneringen blir satt opp i Golfbox under klubbturneringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Årsberetning fra komiteene 

 

Turneringskomite 

Vi har hatt et aktivt turneringsår i 2018, med Garmin Norgescup som den største turningen. Gjennomføringen gikk 
strålende med stor hjelp fra mange ivrige klubbmedlemmer.  
Tusen takk til alle som hjalp til. 

Det ble gjennomført 13 turneringer, med gjennomsnitt 50 påmeldte. I tillegg hadde vi 4 Matchplay turneringer og 
Bærheims Medal sammen med Golfmanagement. 

Komiteen i 2018 har vært Rune Austvoll - leder, Tove Karin Aase, Egil Olsen, Anne Torunn Espedal Olsen, Magnus 
Folkvord, Gudny Hansen, Lasse Hadland og Oddbjørg Greiner 

Anne Torunn og Egil går ut av komiteen, og Anita Bergsagel og Håvard Gil kommer inn. 

Aktiviteter for 2019 

Legger opp til samme turneringer som tidligere, kun en forbundsturnering i år; Narvesen Juniortour. 

Scratch Matchplay hadde kun 13 spillere i år, og ble heller ikke ferdigspilt, så mulig den blir utelatt, om det ikke blir 
større oppslutning. 

 

Juniorkomite 

Komiteleder Arild Ravndal 

Det har vært avholdt treninger for både yngre og eldre juniorer i 2018. Det var godt oppmøte i begge klassene, 
spesielt før sommeren. Etter sommeren var det færre som deltok, men fremdeles flest i den yngste klassen. I den 
eldre årsklassen var det mest nybegynnere, og det vil derfor ta litt tid før vi får et slagkraftig juniorlag. Spesielt på 
jentesiden trenger vi flere spillere. 

I yngre klasser er det flere som på sikt kan bli gode golfere dersom de fortsetter, og klubben har trenerressurser. Det 
er fremdeles behov for rekruttering, og med klubben som ansvarlig for kursvirksomhet i 2019, regner jeg med det blir 
behov for mer trenerressurser som gjør det mulig å gå bredere ut mot barn og ungdom. 

Golfskolen i sommerferien ble avholdt med godt oppmøte. 

 

Seniorkomite 

Komiteen har bestått av Reidun Elise Aske Berg – leder, og komitemedlemmer Arnt Kristian Sviland, Olaf Undal, Tor 
Kjell Tidemann og Svanhild Rolfsen. 

I 2018 ble det arrangert 23 turneringer – 21 slagspill og 1 scramble. 1 turnering avlyst pga værforhold. 

Vi gjennomførte en vår og sommerturnering på 10 runder hvorav de 7 beste rundene var tellende. Gunnar Årsvoll 
vant herreklassen og Elise Larsen vant dameklassen. Vi avsluttet serien med en god gryterett og premieutdeling i 
Finnehuset 

Vi har hatt en senior lagmatch som har gått over 2 år – 2017/2018 der 7 lag har deltatt _ Jæren, Solastranden, 
Stavanger, Sandnes, Sola, Ogna og Randaberg. Jæren Golfklubb vant mens Sandnes GK ble nr 4 – 1 plass opp fra 
forrige år. 

I juli måned arrangerte vi en lang weekend tur til Gdansk som var meget vellykket. 

Har hatt regelkurs med klubbens NGF dommer Eivin Strømland. 

Aktiviteter i 2018 

Fortsetter med senior turneringen hver 14 dag – (tirsdag i uker med par tall). 

Starter en vår og sommer serie med 10 runder tirsdag 2. april. De 7 beste rundene vil bli tellende ved premiering. 

Planlegger en ny langweekend tur i juli, samt en veldedighetsturnering 

 

Damekomite 

2018 har vært et utfordrende år. Ikke så mange nye golfere og det betyr lite tilskudd til damegolfen. 

Vi har hatt samme fokus som tidligere år, opprettholde og utvikle det gode miljøet i klubben, og få alle med på 
Damegolfens torsdags turneringer. Scramble har vært veldig populært også i år. I år ble det ikke trykt ut program, 
men dette ble spredd på e-post og Facebook. 

Ladymatch var en suksess også i 2018. 



Og igjen så vant Sandnes Rogaland Dame Tour sammenlagt. 

Det ble sendt ut et spørreskjema i desember for å høre hva som var bra og hva som kan forbedres. Det har vært god 
respons og det nye styret kommer til å evaluere dette når de starter opp planleggingen for 2019 sesongen 

Har hatt regelkurs med klubbens NGF dommer Eivin Strømland. Treninger har vi hatt i 2018 som tidligere år. 

Komiteen 2018 har vært Anne Jane Anfinsen – leder, May-Lis Birkeland og Gudny Hansen 

 

Herrekomite  

Herregruppen har i 2018 bestått av Willy Flaten, Lasse Hadland og John Ivar Martinssen. 

Herregruppens formål er å skape aktiviteter og tilbud til alle mannlige golfere over 20 år. 

I 2018 gjennomførte vi 2 turneringer med stort deltagerantall, og stor stemning både under turnering og på banketten 
etterpå. 

Gruppetreninger med Arild Ravndal ble gjennomført over perioden april – juni. Takker Arild for et meget bra opplegg. 

 

Elitekomite 

Jan Egil Nærland har fungert som trener gjennom 2018. Litt varierende fremmøte gjorde at det utover høsten ble 
kuttet ned på treningene. Onsdagsmedal var som vanlig uttak til lag-NM. Herrelaget kom på 16. og sisteplass på 
Miklagard og rykker derfor dessverre ned til 1. divisjon. Flere spillere har sluttet, en var skadet og vi måtte derfor stille 
sterkt redusert lag til NM, blant annet med 2 seniorspillere. Damelaget rykket også ned fra 1. divisjon, som ble spilt på 
Norsjø. Når vi i tillegg mister to av våre beste damespillere til andre klubber i 2019, er det mye å ta tak i på elitenivå i 
klubben. 

På seniornivå er det litt bedre, men fremdeles litt å gå på. 
Herrelaget, bestående av Edwin Rooyakkers, Jens Kryger, Bent Arild Bærheim og Tom Glenn Fredriksen kom på 5. 
plass i 1. divisjon som ble spilt på Kongsvinger. 2-laget, som spilte i 2. divisjon på Kragerø, kom på en skuffende 7. 
plass med spillerne Arild Ravndal, Bjarne Haugen, Eyvind Klemetsen og Davis Saunders.  
Damelaget representerte Sandnes bra og vant 3. divisjon som ble spilt på Bjørnefjorden og rykket dermed opp til 2. 
divisjon. Vi gratulerer Elin Malde, Turid Åsen, Oddbjørg Greiner og Åse Kyllingstad. 

I individuelle NM tar vi med oss at Elin Malde kom på en flott 3. plass i seniorklassen. Blant de gamle herrene, var det 
Jens Kryger som ble best med en fin 11. plass. Ådne Stensland kom på 16. Resten lar vi ligge. 
I NM for damer ble Kari Sandvik beste fra Sandnes Golfklubb med 19. plass. I herreklassen var det INGEN fra 
Sandnes Golfklubb som deltok. Det kan vi vel si er for dårlig. 

Årets Regiontour Rogaland var dårlig fra Sandnes Golfklubbs side. Gøran Sømme Haglund ble beste spiller fra 
klubben med en 6. plass. Det skal sies at han sto over mange av turneringene. Bjarne Haugen ble for øvrig nr 7. 

Undertegnede har ikke deltatt på møter som ser på satsingen i 2019. Det er imidlertid viktig å ta tak i flere deler av 
elitesatsingen som nevnt over. Både på herre- og damesiden er Sandnes Golfklubb for dårlig representerte. Gøran 
Sømme Haglund har vært vår mann i Norgestoppen, men hadde et relativt svakt 2018. Skal vi ta steget opp i eliten 
igjen på herresiden, er vi avhengige av å få flere spillere til klubben. Kan vi få tilbake noen av de spillerne som av 
forskjellige årsaker har forlatt klubben (studier, klubbskifte), er vi på gang igjen ganske kjapt. Skal vi bygge fra 
scratch, vil dette ta tid. På damesiden mister vi etter det jeg forstår våre til dags dato 2 beste spillere, Kari Sandvik og 
Elin Malde. Det gjør at vi må finne flere jenter/damer som er villige til å satse og bygge disse gradvis opp. Samtidig er 
det viktig å stanse lekkasje av spillere til andre klubber.   

På seniorsiden er det mange sterke herrespillere. På senior damesiden hadde det vært ønskelig med litt skarpere 
konkurranse om plassene til representasjonslagene våre. La oss håpe at flere blir med på årets elitetreninger, både 
unge som eldre, damer som herrer.  

Sportslig hilsen 

Arild Ravndal 

 

Handicapkomite 

Komiteen har i 2018 bestått av 2 personer. Rune Austvoll og Eivin Strømland. 

Det daglige arbeidet med å registrere nye medlemmer i klubben og NGF blir gjort av klubbsekretæren. Medlemmene 
sørger selv for vanlig Hcp justering gjennom tellende selskapsrunder og turneringer. 

Hcp komiteen tar seg av «uvanlige» justeringer / fastsettelse av hcp ut fra NGFs Handicapbestemmelser. Disse 
bestemmelsene finnes på NGFs internettsider. Hcp komiteen behandlet i 2018 kun 3 henvendelser angående 
regulering på grunn av spesielle omstendigheter. Utav det kan det trekkes den konklusjon at Golfbox-systemet 
fungerer bra. 



Årsrevisjon av Hcp blir automatisk utført i Golfbox. Revisjonen for 2018 har ikke medført henvendelser fra 
medlemmene. Ingen medlemmer ble justert ned i Hcp og 22 medlemmer ble justert opp i Hcp under årsrevisjon. 

Oversikt over antall spillere i hver Hcp-kategori vises i tabellene under. 

For å vise utviklingen er tabellen for 2017 også tatt med. 

 

  
 

 

 

2019 er siste året vi benytter nåværende hcp system som er ett av fire hcp system.  Fra 2020 innføres nytt hcp 
system som gjelder i hele verden. 

 

Dommer 

Eivin Strømland er nå NGF dommer og dømmer turneringer. Eivin vil være tilgjengelig for komiteene og 
medlemmene for informasjon om golfreglene.  

 

Kontrollkomite 

Har jevnlig dialog med styret gjennom hele året.  

 

Banekomite 

En takk rettes til alle medlemmene som har kommet med innspill og ønsker gjennom året. Dette er lagt frem for 
Golfmanagement. En del ting er blitt gjort, men noe gjenstår.  
Samarbeidet med Golfmanagement har gjennom året vært godt. 

En takk også i år til dommer Eivin Strømland, Turneringskomitéen og formann Willy Flaten. 

  

        Fordeling av handicap over registrerte spillere i Sandnes Golfklubb etter årsrevisjon for 2018

Kategori HCP Herrer Herre % Damer Dame % Total Total %

1 < 4,4 19 1,8 0 0 19 1,3

2 4,5 - 11,4 82 7,8 4 1,0 86 6,0

3 11,5 - 18,4 202 19,2 14 3,6 216 15,0

4 18,5 - 26,4 282 26,8 50 12,8 332 23,0

5 26,5 - 36,0 229 21,8 131 33,4 360 24,9

> 36,0 238 22,6 193 49,2 431 29,8

1052 392 1444

        Fordeling av handicap over registrerte spillere i Sandnes Golfklubb etter årsrevisjon for 2017

Kategori HCP Herrer Herre % Damer Dame % Total Total %

1 < 4,4 18 1,5 1 0,2 19 1,2

2 4,5 - 11,4 84 7,0 7 1,6 91 5,5

3 11,5 - 18,4 221 18,3 11 2,5 232 14,1

4 18,5 - 26,4 302 25,0 49 11,3 351 21,4

5 26,5 - 36,0 279 23,1 141 32,4 420 25,6

> 36,0 304 25,2 226 52,0 530 32,3

1208 435 1643



 

Banerapport 2018 

2018 var som en tur i en Berg- og dalbane. Kald og lang vår uten særlig tilvekst, deretter en nesten uvirkelig varm og 
tørr sommer som virkelig tok for seg. Avslutningen av sesongen kan beskrives med et ord, våt.  

Sett under ett mener vi at banen har fremstått som god. Den sliter fortsatt med skader fra den lange sommertørken. 
Dette gjelder spesielt områder på hull 1,7,9,17 og 18.  

Det har vært lagt ned stor økonomisk og mekanisk innsats på greenene gjennom mange år. Vi har analysert 
vilkårene i og på greenene med egne og eksterne krefter for å kunne finne veier til gode bærekraftige spilleflater. 
Derfor er det ekstra gledelig at greenen svarer positivt når vi setter i verk tiltak mot bedret spillekvalitet. Våre målinger 
viser raskere greener og jevnere greener i tillegg holder greenene fint på ballen ved innspill. Selv om vi er fornøyd 
med utviklingen er det ikke slik at vi ikke ønsker å bli bedre. Vi er fremover lent og søker løsninger som kan gi oss 
bedre resultater i hele anlegget. Men, utvikling koster, derfor må vi som alle andre handle innenfor det 
handlingsrommet som gis oss. 

Robot anlegget har gitt oss en utrolig fin semirough. Vi begynte i år å klippe ned store felter med helrough. Med fasit i 
hånd var dette slik vi opplever det et riktig grep til bedre spillopplevelse. Sauene gjør en fantastisk jobb i sin del av 
helroughen. Hadde de bare skjønt hvor fornøyde vi var med dem. 

De siste årene har virkelig tæret på anlegget vårt. Fra ekstrem nedbør til ekstrem varme og tørke, i tillegg hadde vi en 
lang kald vinter og vår i fjor. Dette medfører at fler felt i banen bærer preg av dette med redusert kvalitet. En viktig 
jobb fremover blir å legge til rette for så skånsomt vedlikehold og trafikk som mulig. I tillegg må vi prøve å lede så 
mye spill som mulig på kunstig dekke. Derfor er de veiene vi har i anlegget ekstremt viktige. Vi har bygget nye veier 
de siste årene og kommer til å bygge flere veier der vi finner det nødvendig. Veiene gjør anlegget veldig mye mer 
funksjonelt uansett vær og forhold.   

Arbeider utenom vanlig drift 

• Maling av bygninger. 

• Bygging av vei langs hull 3. 

• Nye dreneringer, hull 3,4,5. 

Investeringer 2018 

• Ny greenklipper. 

• 3 nye pumper til vanningsanlegget. 

Banemannskapet er representert i styret til Norwegian Greenkeepers Association (NGA) av Atle Revheim Hansen 

• David Smith og Jone Egeli kurs Ransomes Ipswic 

• NGA gresskurs Jone Egeli og Atle Revheim Hansen 

• Husqvarna Amsterdam Atle Revheim Hansen 

• Foredrag NGA grunnkurs Gamle Fredrikstad.  

Banemannskapet arrangerte en lokal greenkeepersamling og deltok på to andre. 

 

 

  



Hole-In-One 2018 

 

 

 

 

 

  

Navn  Hull Dato 

Gunnleif Tengesdal 16 30. april 2018 

Gunnar Årsvoll 8 4. juni 2018 

Dennis Rooyakkers 6 17. juni 2018 

Gunnar Årsvoll 6 7. juli 2018 

Per Inge Arnevik 8 7. juli 2018 

Jarl Sigve Wetteland 16 31. juli 2018 

Roar Dahlbak 8 7. oktober 2018 

   



For styret i Sandnes Golfklubb 
Bærheim 4. mars 2019 

 

  

  

__________________________ _____________________________ 

Willy Georg Flaten Jens Kryger 

Leder Nestleder 

  

  

__________________________ __________________________ 

Tone Øglænd Irene Granum Aase 

Styremedlem Styremedlem 

  

  

__________________________ __________________________ 

Edwin Rooyakkers Rune Sagland 

Styremedlem Styremedlem 

  

  

  

  

 

 

 

 



7 Regnskap 2018 
  



Sum driftsinntekter kr.  1 713 650,-  

Sum finansinntekter kr.  27 460,-  

Sum driftskostnader kr. -1 691 817,-  

Sum finanskostnader kr.                 0,-  

Driftsresultat kr.             49 293,-  

 
Klubben har ved årsskiftet kr. 1 223 844,- på bankkontoene.  
Driftsoverskudd for virksomheten i 2018 er på kr. 49 293,- 
 
Styret redegjør for følgende kortsiktig gjeld pr. 31.12.2018 

 

 

I 2018 er det 1612 voksne(senior) og 94barn/ungdom (junior) t.o.m 19 år som har betalt medlemskap. 

Alle inn- og utbetalinger i 2018 er gjort via bankkonto. 
 

Revisors beretning se vedlegg. 

 

Bærheim 4. mars 2019 

 

 

____________________    _____________________                                  

Willy Georg Flaten    Rita Aase Austvoll 

Styreleder     Klubbsekretær 

 

Styret ber årsmøte godta det fremlagte regnskapet for 2018 

 

 

8. Forslag til kontingent  

”Medlemskontingenten fastsettes av årsmøte og skal gjelde for kommende år. Kontingenten betales 
forskuddsvis. Utsendelse av kontingentfaktura skal følge driftsselskapets utsendelse dato for spillerett.” 

Styret foreslår uendret kontingent i 2020 

 Voksen medlemskap kr. 895,- 

 Barn og ungdoms medlemskap kr. 400,- 

Kontingenten skal dekke avgift til NGF og magasinet Norsk Golf. 

 

Styret ber årsmøte godta det fremlagte forslag til årskontingent for 2020. 

  

konto 2960 Faktura og betaling med forfall i 2019 18 343           

Skyldig offentlige avgifter 15 721           

konto 2900 Forskudd fra kunde 5 503             

konto 2901 Forksuddsbetalt kontingent voksen 2019 313 150         

konto 2902 Forksuddsbetalt kontingent barn/ungdom 2019 10 000           

konto 2940 Feriepenger 22 615           

Sum kortsiktig gjeld 351 268         



9. Budsjett 2019 

 

 

 

  



10. Styrets forslag 

 

Styret ber Årsmøte godkjenne forslaget. 

Til godkjenning 

 

I henhold til bestemmelser fra NGF så må årsmøte godkjenne følgende: 

• Godkjenning av lovnorm – fra NIF 2015 

• Godkjenning av Virksomhetsplan – ingen endring fra 2011 

• Godkjenning av samarbeidsavtalen med GM – 2% økning i 2019 

 

Dokumentene hentes fra www.sandnesgolfklubb.no 

 

11. Innkommende forslag 

Simulatorprosjekt. 

 

12. Innstilling fra valgkomité 

Styret ber valgkomiteen om å fremlegge for årsmøte følgende til styret som skal bestå av 8 ordinære 
styremedlemmer. 

Følgende foreslås til nytt styre: 

Ordinære styremedlemmer 2019 - 2020: 

Egil Kvalbein innstilles som leder for to år 

Jens Kryger nestleder (ikke på valg, ett år igjen av sin periode på to år)  

Rune Sagland (ikke på valg, ett år igjen av sin periode på to) 

Anne Torunn Espedal Olsen (ikke på valg, ett år igjen av sin periode på to) 

Edwin Rooyakkers på valg (to år) 

Alf Inge Fredriksen på valg (to år) 

Gudny Hansen på valg (to år) 

Oddbjørg Greiner på valg (to år) varamedlem 

 

Turneringskomité 
Rune Austvoll, Tove Karin Aase, Lasse Hadland, Gudny Hansen, Oddbjørg Greiner, Magnus Folkvord, Anita 
Bergsagel og Håvard Gil. 
 
NGF Dommer 
Eivin Strømland. 
 
HCP-komité 
Eivin Strømland og Rune Austvoll. 
 
Elitekomité herrer/damer/senior 
Arild Ravndal. 
 
Seniorkomité 
Reidun Elise Aske Berg, Arnt Kristian Sviland, Olaf Undal, Tor Kjell Tidemann og Svanhild Rolfsen. 
 
Juniorkomité 
Arild Ravndal. 
 
Damekomité 
Oddbjørg Greiner, May Lis Birkeland, Bente Kaarvaag, Sissel Eriksen og Lizaveta Nozova 
 
Herrekomité 
Willy Flaten, John Ivar Marthinsen og Lasse Hadland. 



Banekomité 
Gunnar Årsvoll. 
 
Valgkomité 
Oddvar Skoland og John Ivar Marthinsen. 
 
Kontrollkomité 
Geir Lillegraven og Gunnleif Tengesdal. 
 
Revisor 
Stavanger Revisjon ved Terje Sætrevik 
 
 
 

For valgkomitéen 
Oddvar Skoland 

 

 

Mestere 2018 

Vi gratulerer følgende vinnere;  

 

Klubbmester herrer: Gøran Sømme Haglund 139 slag 

Klubbmester damer: Kari Sandvik 146 slag 

 

Herrer: Gøran Sømme Haglund 

Damer: Kari Sandvik 

Senior damer: Elin Malde 

Senior herrer: Edwin Rooyakkers 

Eldre senior damer: Oddbjørg Greiner 

Eldre senior herrer: Bent Arild Bærheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matchplay 2018 

Lady Matchplay - Irene Granum Aase 

Matchplay Senior - Elin Malde 

Matchplay Mesterskap i Rogaland - Gunnar Årsvoll 

Premieutdelingen fant sted rett etter turneringen. Mer utfyllende resultatliste finner du på din side på Golfbox. 


