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Styreleders forord 
 
2017 ble en meget spesiell golfsesong med mye regn. Alle 12 månedene hadde mer nedbør enn normalen. Totalt 
så kom det 1607mm nedbør i 2017 på Forus, mot normalt 1180mm. Det er nesten 40% mer enn normalen. Dette 
har gitt store utfordringer for alle golfbaner i regionen, og selvsagt også for vår bane. Banemannskapet har stått 
på dag og natt for å prøve å legge forholdene til rette for golfspill. Det har til tider vært vanskelig å klippe banen 
på grunn av mye overvann, men banemannskapet har klart å holde banen åpen helt til frosten kom. 
 
Vi så tidlig i sesongen utfordringer med økonomien i klubben, sponsor inntektene er eksempelvis halvert 
sammenlignet med 2014, og at medlemsmassen var synkende. Vi valgte derfor å lansere ”Klubbløftet”, hvor vi 
klarte å samle inn 115.000,-. Uten dette løftet, så hadde klubben levert et negativt resultat, så vi ønsker å rette en 
stor takk til dere som var med å bidro.  
  
Sportslig sett, så har 2017 vært et av vårt beste år, og jeg ønsker å kommentere juniorresultatene. 
Det vært ca. 100 juniorer i aktiv trening og vi er sannsynligvis den golfklubben med flest aktive juniorer i 
Rogaland. Åpningen av SrixonTour ble avholdt på Sola GK, hvor Franziska Sliper ble nummer 1 og Caroline 
Berge ble nummer 2. Franziska Sliper stod for beste prestasjon som vinner av Oom på Srixon Tour i 
Jenteklassen U19 for 2017 sesongen, etter 4 første plasser og 1 andre plass. Caroline Berge ble nummer 2 og 
Thea Bjerkelo ble nummer 3. Franziska Sliper deltok på Norges Jentelag i EM for lag. I tillegg vant hun Junior NM 
U19, ble nummer en I Dukes of York Young Champions Trophy, og avsluttet sesongen med å vinne German 
Junior Championship U18. Thea Bjerkelo representerte Norge i en Landskamp i Danmark.    
På guttesiden, kvalifiserte Alexander Idland seg til Srixon Tour U15 og fikk målt seg mot de beste i Norge. Lag 
NM junior jenter ble spilt på Stavanger GK. Franziska Sliper, Caroline Berge, Stine Lindanger, Thea Bjerkelo og 
Tomine Bjerkelo spilte meget bra og gikk av med 2. plass i Elite divisjon. Guttene, Emil Meling, Terje Helgaland, 
Jarand Lein, Elias Barmen og Alexsander Idland gjorde en hederlig innsats. Det er tydelig at Henning Lindanger 
og Juniorkomiteen jobber godt med talentene, som klubben er svært takknemlig for og vi retter en stor gratulasjon 
til oppnådde resultater. 
 
Klubben har fremdeles distriktets beste Proshop med et meget godt utvalg. På tross av dårlig vær, så har man 
klart å levere en omsetning rett i underkant av fjoråret og har klart å levere et positivt resultat. Morten Åbø i 
Proshop’en har gjort en kjempejobb med å få personalkabalen til å gå opp da Jan Inge Strand valgte å forlate oss 
til fordel for Stavanger Golfklubb. Det er høy kompetanse i Proshop’en hvor man får gode råd med kjøp av utstyr 
og instruksjoner. Custom fitting er blitt veldig populært, og gir en fantastisk oversikt over hvordan svingen din er 
og hvilket utstyr som passer best. Været har dessverre påvirket utleie av golfbilene og har ikke gitt noe positivt 
bidrag til resultatet i 2017. 
 
Mange av våre samarbeidspartnere har også i 2017 opplevd et meget utfordrende år og har sett seg nødt til å 
redusere sine aktiviteter og støtte til klubben. Vi ser at det tar lenger tid å selge inn samarbeidsavtaler nå enn 
tidligere, og stiller strenge krav til salgsapparatet. Arild Gjerde har jobbet hardt med et utall av mulige 
samarbeidspartnere og har klart å få flere samarbeidspartnere, men med mindre ”pakker” enn tidligere. 
 
På høsten i 2017, startet vi diskusjonen med en mulig sammenslåing av Sola og Solastranden Golfklubb. Det var 
et hardt og intensivt arbeid som ble gjort på rekordtid. Det var et stort flertall som stemte for en sammenslåing, 
som vi mener var et modig men nødvendig valg som ble gjort. Det er lagt et godt budsjett for 2018, som vi p.t. er 
på god vei til å oppnå. I den sammenhengen, så blir 2018 et spennende år og i tillegg så har vi fått tildelt NM 
2018 som skal arrangeres 9-12 august.  
 
Styret ønsker gjerne å få takke alle frivillige, ansatte og samarbeidspartnere for alle de positive bidragene i 2017 
og er overbevist om at 2018 kommer med bedre vær og enda mer golfglede på Forus og Solastranden. 
 
Bernt Aage Lie - Styreleder 
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Saksliste årsmøte 

Årsmøtet avholdes i klubbhuset, Golfstuen, den 22. februar 2018 kl. 19:00 

Saksliste 
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokoll
4. Behandle årsmelding for 2017
5. Behandle klubbers regnskap for 2017
6. Behandle saker og forslag
7. Fastsette medlemskontingenter for 2018
8. Vedta klubbens Budsjett for 2018
9. Informasjon om klubbens organisasjonsplan
10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Sola Golfklubbs 

regnskap
11. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlemmer og 1 varamedlem
c) Kontrollkomité (2 medlemmer og 2 varamedlemmer)
d) Representanter til ting og møter i organisasjoner Sola GK er tilsluttet
e) Valgkomité (Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem) 
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Styrets årsmelding 2017 

Møtevirksomhet 

Det har i styreperioden vært holdt 9 styremøter og blitt behandlet både beslutnings-, 
orienterings- og drøftelses- saker. Det har vært holdt møter med komiteene, 
samarbeidspartnere, leverandører, Interkommunal kommunedelplan (IKDP Forus) og 
Forus Næringspark. 

Sportslige resultater   

2017 ble historiens beste  vedrørende sportslige resultater.  

I 2017 har det vært ca 100 juniorer i aktiv trening og vi er sannsynligvis den golfklubben 
med flest aktive juniorer i Rogaland. Vi har god bredde i de yngre årsklassene og er den 
klubben som har flest jenter i aktiv trening. 

Åpningen av Srixon Tour ble avholdt på Sola GK. Hvor Franziska Sliper vant og 
Caroline Berge ble nummer 2. Franziska sto for beste prestasjon som vinner av Oom på 
Srixon Tour i Jente klassen U19, med 4 seirer og 1 andre plass. Caroline Berge ble 
nummer 2 og Thea Bjerkelo ble nummer 3. Thea viste stor fremgang etter at hun vant 
en Srixon Tour og stod for årets beste runde,– 7 under banens par. 

Franziska Sliper representerte Norges Jentelag i EM (for lag) i på en fremragende måte. 
I tillegg vant hun Junior NM U19, ble nummer en I Dukes of York Young Champions 
Trophy Og avsluttet sesongen med å vinne German Junior Championship U18. Thea 
Bjerkelo representerte også Norge i en Landskamp i Danmark. På gutte siden klarte 
Alexander Idland å kvalifisere seg til Srixon Tour U15 og fikk målt seg mot de beste i 
Norge. 

 Lag NM junior jenter ble spilt på Stavanger GK. Franziska Sliper, Caroline Berge, Stine 
Lindanger, Thea Bjerkelo og Tomine Bjerkelo spilte meget bra og oppnådde 2. plass i 
Elite divisjon. Guttene, Emil Meling, Terje Helgaland, Jarand Lein, Elias Barmen og 
Alexsander Idland gjorde en hederlig innsats.  

Lag NM Herrer og Damer ble spilte på Sola Golfklubb med følgende lag. 

På Herre laget stilte Joakim Knag, Andre Thorsen, Anders Lindanger, Einar H Osland 
og Klaus V Petersen og fikk en god 3. plass. På Dame laget spilte Franziska Sliper, 
Caroline Berge og Stine Lindanger og fikk en god 2. plass. 

 

 

 

 

 

Styrets	  sammensetning	  
Leder:	  
Bernt	  Aage	  Lie	  
Nestleder:	  
Andre	  Thorsen	  
Styremedlem:	  
Jon	  Thore	  Øglænd	  
Christian	  Balchen	  
Jorunn	  Barkved	  
Siri	  Berge	  
Bernt	  Olav	  Øvstebø	  
Varamedlem:	  
Eivind	  Briseid	  
	  
Revisor:	  
Ernst	  &	  Young	  
	  
Kontrollkomite:	  
Leder:	  
Svein	  Ueland	  
Medlem:	  
Karin	  Hølland	  
Varamedlem:	  
Nils	  Thomas	  Nilssen	  
Ivar	  Nygård	  
	  
Valgkomite:	  
Leder:	  
Per	  Morten	  Thingbø	  
Medlem:	  
Ronny	  Sigbjørnsen	  
Elisabeth	  Rønning	  (vara)	  
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I det individuelle NM hadde klubben med spillere i både Dame og Jente klassen. Franziska vant Jente klassen og 
Caroline Berge ble nummer 2. Franziska Sliper fikk en 5. plass i Dame klassen. 

Spillere fra klubben har vært aktive i Norges Cup med flere hederlige plasseringer. Beste plassering var 3. plass 
på Solastranden GK. 

Totalt har 50 spillere fra Sola vært deltakere på Region Tour Rogaland og klubben ble nr. 4 i Lagkampen. Anders 
Rein ble beste Sola spiller med 11. plass på Order of Merit. 

Følgende ble klubbmestre for 2017 
 
Herre klassen:     Per Morten Thingbø 
Dame klassen:    Franziska Sliper 
Senior Herre:         Arvid Nordvik 
Eldre Senior klassen:        Frank V. Johnson 
Junior Gutt klassen:      Elias Barmen 
Junior Jente klassen:    Franziska Sliper 
Matchplay:                    Jens Martinsen 

Gjennomsnitts handikap på etablerte spillere i klubben er nå 18,8, ned fra 19,1 i 2016. Det er for tiden 175 spillere 
som har handikap lavere enn 10, derav 20 damer.  
Det ble avholdt til sammen 18 klubb turneringer i løpet av 2017. 

 
Bygg og anlegg                 

2017 vil nok også gå inn i historien som «Året det var så vått». Dette medførte store problemer, ikke bare for 
golferne, men også for oss. Vanskelige arbeidsforhold, ikke bare for klipp og daglig vedlikehold, men også for 
nyanlegg. 

Likevel fikk vi, mye med håndmakt for ikke å lage større spor, gravd opp og fikset tette grøfter. Samtidig fikk vi 
også lagt ned en betydelig mengde nye sluker. Eksempler her kan være f.eks. hull 1 – 8 – 9. Dette arbeidet vil 
fortsette inn i 2018.  

Ny grøft hull 2 med tilhørende sluker er koblet. Åpen kanal ved back tee for bedre drenering er anlagt. Arbeidet i 
dette området skal også ferdigstilles tidlig 2018. 

Sikkerheten på hull 14 kom opp som et problem i og med utbygging på naboeiendommen. 

Etter diskusjoner med arkitekten vår, ledelsen i klubben, og med Block Watne som utbygger, ble vi enige om at 
utslagsstedene på dette hullet måtte flyttes. Dette arbeidet ble påbegynt i 2017 og skal ferdigstilles tidlig 2018. 

Det underjordiske røret vi blåser baller til ballmaskinen i, «tuben», var slitt etter mange år. På grunn av økede 
nedbørsmengder og inntrenging av vann i systemet, måtte tuben skiftes. Den ligger nå fremme i dagen. Tuben 
skal dekkes til, men ikke graves ned som før. 

Økende nedbør, og håndtering av denne, ble diskutert nesten hele 2017 sesongen. Arkitekt ble også konsultert. 
Rekkefølgen av operasjoner på de forskjellige hull er prioritert. Nå gjenstår å sette planene ut i livet i løpet av 
årets sesong. For dette blir mer og mer viktig! 

På tampen av 2017 fikk vi en bane til å «bekymre oss» over. Vi gleder oss over Solastrandens fordeler, men 
måtte også her starte planleggingsarbeidet om hva som skal og bør skje for neste sesong. Denne banen har 
også sine utfordringer. 
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Medlemsutvikling  

Antall medlemmer viser dessverre en liten nedgang i 2017. Dette skyldes nok delvis vær og baneforhold, men 
også at flere slutter å spille golf. Årsakene er både alder og helsemessige, men også at flere slutter å spille golf. 
Antall aktive damer/herrer har en nedgang på 80, mens aktive juniorer har en gledelig økning på 33. Totalt var 
det registrert 1101 betalende private medlemmer i klubben i 2017, mot 1141 i 2016. Medregnet medlemmer via 
bedriftsavtaler så er det totale medlemstallet i 2017 1420 (1472 i 2016). Vi har fortsatt for mange utmeldinger, og 
må fremstå som en attraktiv klubb for å tiltrekke oss nye medlemmer. Dette tror vi at sammenslåingen med 
Solastranden vil bidra til. 

Medlemsoversikt fra 2008 til 2017 

 

 
Samarbeidsavtaler med bedrifter  

Klubben hadde samarbeidsavtaler med ca 100 bedrifter i 2017, tilsvarende antall som i 2016. Dette innbrakte 
netto 2,9 millioner (etter fratrekk av inkluderte medlemskap på 550.000,-) og som budsjettert. Det er en tydelig 
tendens at flere etterspør mer golfaktiviteter fremfor profilering. Dette medfører lavere gjennomsnitts avtaler i 
kroner, men ikke i antall. 

Av de opprinnelige 120 bedriftene som hadde pioneer-medlemskap er antallet nå 61 (aktive og passive).   
Antallet VTG (Veien til Golf) kurs endte også i år på ca 80, hvor hoveddelen var for ansatte hos 
samarbeidspartnere. I tillegg ble det gjennomført mer enn 400 timer med gruppe-instruksjon for 
bedrifter/samarbeidspartnere i 2017.   

Samarbeidspartnernes bidrag er av stor betydning for klubbens økonomi og aktivitetsnivå. Det høye antallet 
samarbeidspartnere viser at tilbudene klubben har til næringslivet er verdsatt og oppleves attraktive. En 
tilfredshetsundersøkelse, gjennomført av Markedsføringshuset vinteren 2016/2017, mot samarbeidspartnere ga 
en tilfredshet score på 87%. 

Vi er takknemlige for at mesteparten av våre samarbeidspartnerne er ”trofaste” og at så mange viderefører sine 
avtaler med klubben. De siste årene har vært preget av nedturen i distriktet og flere samarbeidspartnere har fått 
større utfordringer og har måtte omprioritere sine ressurser. Vi aner nå en forsiktig optimisme og er sikre på å 
kunne øke inntektene fra bedriftsmarkedet i 2018. 

Medlemstype 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
Aktiv Herre 498 555 528 490 455 430 466 489 503 519 

Aktiv Dame 110 133 133 125 115 124 130 146 152 160 
Aktiv Pioner 51 56 59 73 70 96 100 105 116 129 
Aktiv Junior 147 114 154 102 99 119 143 155 186 213 
Aktiv Pensjonist 123 103 109 100 91 76 83 72 65 52 
Passiv medlem 162 170 173 162 115 162 193 186 146 135 
Passiv Pioner 10 10 10 14 22 20 21 26 13 10 
Sum medlemmer 1101 1141 1158 1056 976 1033 1152 1185 1189 1224 



	  

	  

7	  Årsmøte	  i	  2018	  

	  
Sola	  Golfklubb	  

22	  Februar	  2018	  

Sola Proshop AS  

Sola Proshop AS ble opprettet av Sola Golfklubb i januar 2011 for å drive butikk delen 
av virksomheten. Butikken har en ørliten nedgang i omsetningen, i 2017 mye grunnet 
det dårlige været, men har også reduserte kostnader (personell/varekjøp) og leverer et 
resultat på 206.626,-. Med dette resultatet er også EK positiv på kr 111.557,-. Butikken 
har også i 2017 hatt fokus på godt utvalg, service og god kompetanse. 
Tilbakemeldinger fra medlemsundersøkelsen viser også tilfredshet på disse områdene. 

Organisasjon  

Det har i 2017 vært 9 fast ansatte medarbeidere i klubben som fordeler seg på hhv 5 
greenkeepere, Butikkleder, Hovedtrener, Salgssjef og Daglig leder.  

Klubben har også hatt 2 PGA utdannede proer tilknyttet i løpet av sesongen. Antall 
innleide ble i løpet av året også redusert som følge av nødvendige 
kostnadsbesparelser. 

Medlemsundersøkelsen blir nå sendt ut 3 ganger i året. Resultatene fra denne viser en 
fortsatt fin fremgang på de fleste områder. Resultatene har blitt gjennomgått av styret, 
sendt ut til alle medlemmer og legger grunnlag for videre mål og prioriteringer. 
 

Økonomi 

Regnskapet for Sola Golfklubb i 2017 viser et driftsresultat på kr. 944.627,- før finans 
og et årsresultat på kr. 109.539,-. En betydelig forbedring i forhold til det negative 
årsresultatet i 2016 på – 584.961,-. Klubbens tiltak ”Klubbløftet” genererte kr 115.000,- 
og ga i realiteten overskuddet. 
De samlede inntekter er på kr 15,0 millioner, mot 15.5 i 2016. Dette er en reduksjon på 
ca 0,5 millioner. Avviket skyldes i hovedsak reduserte greenfee og turneringsinntekter. 
Klubben har klart å redusere kostnader med ca 1,1 millioner i tråd med budsjett og 
vedtatte kostnadsreduksjoner. Klubben har mottatt ca kr. 650.000 i mva 
kompensasjon. Langsiktig banklån har blitt redusert med ca 850.000 til et langsiktig 
banklån på 19  millioner. Medlemsinnskudd (andeler) er ved årets utgang redusert til 
10,14 millioner som en årsak av utmeldinger og medførende utbetalinger. Klubben 
hadde en stram likviditet mot slutten av året og måtte ty til  5 dagers kassekreditt. 
Grunnet flere aktive medlemmer har også baneleien økt med over 10% de siste årene 
og baneleie står nå for over 9% av klubbens totale kostnader. 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse for 
regnskapsåret 2017 et riktig uttrykk for klubbens stilling og resultatet av virksomheten. 
Styret foreslår at de fremlagte regnskaper fastsettes som klubbens resultatregnskap 
og balanse. 

Ut fra det som fremgår av årsoppgjøret kjenner ikke styret til andre forhold vedrørende 
markedsforhold og prisutvikling som er av interesse for å bedømme klubbens 
økonomi. 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. 

Komiteer	  2017	  
	  
Disiplinærkomite	  
Odd	  Netteland	  (L)	  
Leif	  Andersen	  
	  
Juniorkomite:	  
Ståle	  Berge	  (L)	  
Benedikte	  F	  Alhaug	  
Bulle	  Bech	  
Harald	  Kleivenes	  
Grete	  Wennersteen	  
	  
Turneringskomite:	  	  
Lars	  Rune	  Aasland	  (L)	  
Richard	  David	  
Thomas	  Engen	  
Torbjørn	  Hellestø	  
Heiko	  Hermans	  
Johnny	  Pedersen	  
Alf	  Bang	  Jacobsen	  
	  
Damekomite:	  
Grethe	  Byrkjedal	  (L)	  
Grethe	  Kalvenes	  
Anne	  F.	  Thommassen	  
Elisabeth	  Sundli	  
	  
Seniorkomite:	  
Tor	  Lorentzen	  Styr	  (L)	  
Tor	  Anfinsen	  
Terje	  Helgaland	  
Eivind	  Briseid	  
	  
Banekomite:	  
Bjørn	  Kenneth	  Sele	  
Svein	  Olsnes	  
André	  Mortensen	  
	  
Handicapkomite:	  
Tron	  B.	  Helgesen	  (L)	  
	  
Pitch	  &	  Putt	  komite:	  
Frank	  Johnson	  (L)	  
Rein	  Brand	  
	  
Banekomite	  
Christopher	  Juvkam	  
Helge	  Ellingsen	  
Synnøve	  Garborg	  
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Ansatte/Arbeidsmiljø 

Klubben hadde i 2017 8,5 faste årsverk. I tillegg har det i sesongen vært innleid ekstrahjelp på banen. 
Sykefraværet er beregnet til ca 1%. Klubben forurenser ikke det ytre miljø. Styret inkludert varamedlem består av 
6 menn og 2 kvinner. 
 
Styret vil takke medarbeiderne i klubben som gjennom sin innsats har gjort det mulig for klubben å oppnå årets 
resultat. Styret ønsker også å takke alle klubbens medlemmer som har bidratt med verdifullt arbeid i komiteer, 
dugnadsgjeng eller enkeltvis. Styret ønsker også å rette en takk til våre samarbeidspartnere, medarbeidere i Sola 
Proshop og Garcia. 
 

Sola, den  29/1-2018 

 

 

 

 

 

 
Styrets forslag til vedtak; 
Styrets Årsmelding for 2017 godkjennes 
 
 

 

 

 
 

 



	  

	  

9	  Årsmøte	  i	  2018	  

	  
Sola	  Golfklubb	  

22	  Februar	  2018	  

STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2017 

2017 ble et meget spesielt år i det at det ble siste år i Solastranden Golfklubbs historie, da klubben pr 31. 
desember opphører og fusjoneres med Sola Golfklubb fra 1. januar 2018. 
 
Styrets arbeid 

Styret har i 2017 hatt 13 møter (10 siden årsmøtet) og har behandlet 80 nummererte saker, 27 flere enn i 2016. 
Noen saker av enklere natur har vært behandlet og avgjort pr e-post.  
Samarbeid og innsats i styret har fungert godt og det har vært lite forfall.  
Grunnet sykdom ble et møte avlyst og annet flyttet i forhold til møteplan, uten at det kan sies å hatt noen 
vesentlig betydning for klubbens drift.  

Styrets sammensetning har vært: 

Leder:    Egil Reimers    

Nestleder:   Torgeir Olsen   

Økonomiansvarlig: Ragnhild Wathne   

Medlem:    Gisle Steffensen   

Medlem:    Arvid Lindland  

Medlem:    Inger Helen Berge    

Vara:    Bjørn Landsvik  

Vara:    Erik Holt 

I henhold til avtale om redusert grunnleie fra 2010 har grunneierne hatt møterett for en observatør i styremøtene. 
Deres representant Jan Magne Sola har deltatt i 3 møter. 
 
Nytt i år var at komitelederne ble invitert til utvalgte styremøter, i stedet for egne for bare komitelederne. Første 
møte var 28. mars for gjennomgang og koordinering av vårens aktiviteter, neste 25. mai for oppsummering så 
langt. Et planlagt møte 21. august om høstens aktiviteter ble glemt innkalt til, mens møtet for oppsummering av 
årets sesong 30. oktober gikk som planlagt.  
Nyordningen ga som erfaring at behovet for kontaktperson i styret for komitelederne ikke var nødvendig. En 
annen erfaring er at det er vanskelig å få komitelederne til å prioritere slike møter. 

Det ble også i 2017 lagt ned et betydelig antall dugnadstimer som bistand til daglig leder i tillegg til deltakelse i 
diverse komiteer. 
 
Sammenslutning med Sola Golfklubb 
31. august fikk styreleder forespørsel fra Sola Golfklubb om vi kunne være interessert i å diskutere en 
sammenslåing av klubbene, under mottoet «1 klubb – 2 baner».  
Det ble innkalt til ekstra styremøte mandag 4. september, og et enstemmig styre vedtok å akseptere invitasjonen. 
Fra da av var styrets arbeid dominert av utarbeidingen av forslag til plan for sammenslutning med Sola Golfklubb.  
I et fellesmøte med styret i Sola Golfklubb 13. september ble styreledere og daglig ledere i begge klubber valgt til 
en styringsgruppe, med oppgave å utarbeide et forslag til en sammenslutningsplan, hvor målet var 
sammenslutning av klubbene fra 1.1.2018.  
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Medlemmene i begge klubber ble holdt orientert om prosessen gjennom nyhetsbrev og innlegg på hjemmesidene 
og ble meget godt mottatt. 
Sammenslutningsplan ble framlagt for begge klubbers styre i møte 1. november. Planen ble enstemmig godkjent, 
med anbefaling til medlemmene om å vedta den i ekstraordinært årsmøte 30. november.  
9. november ble medlemmene invitert til informasjonsmøte på Sola Strand Hotell der styringsgruppen informerte 
om sitt arbeid og svarte på spørsmål. 70 medlemmer møtte. 
Ekstraordinært årsmøte, berammet til 30. november på Sola Strand Hotell, ble innkalt i henhold til gjeldende lov. 
123 stemmeberettigete medlemmer møtte og sammenslutningsplanen ble vedtatt med 116 mot 7 stemmer.  
Styret fikk deretter enstemmig fullmakt til å gjennomføre alle nødvendige handlinger og transaksjoner for 
sammenslutningen.       

Deltakelse i andre fora 
Inger Marie Meling har vært medlem av Sola Idrettsråd som fellesrepresentant for golfklubbene i Sola, hvor hun 
har vært innvalgt i styret og gjort en flott innsats for golfen. 

Egil Reimers var fortsatt koordinator for samarbeidsmøter for golfklubbene i Sør-Rogaland + Kvinesdal og Sirdal, 
med møter i mars og oktober, men ba i siste møte om avløsning.   
I samband med arbeidet med sammenslåing med Sola Golfklubb fant styret det viktig at klubben var representert 
på Golftinget i november. Imidlertid hadde ingen av styrets medlemmer anledning til å delta og det ble derfor 
daglig leder som deltok. 
 

Klubben ble invitert til å ha stand og aktiviteter på 
Stavanger Energy Conference som ble arrangert på 
Rosenberg sitt område 7. og 8. juni. Daglig leder var 
50 % sykemeldt, men med hjelp av Geyr Chr Larsen og 
Jonny Einarsen både med rigging/ned rigging av stand 
og gjennomføring, ble det vellykket deltakelse. Vi takker 
begge for at de stilte opp på kort varsel. 

 

Informasjon 
Styret har som før brukt klubbens hjemmesider og klubbens Facebook-side aktivt til å holde medlemmer, 
sponsorer og andre interesserte orientert om hva som foregår.  
Det er også sendt ut endel orienteringer og nyhetsbrev ved hjelp av nyhetstjenesten Mail Chimp som er effektiv til 
å målrette informasjon.  
Det synes som de fleste har funnet informasjonsflyten tilfredsstillende. 

 
 
Administrasjon 
I april fikk daglig leder Emil Aarthun ryggproblemer, ble operert og heltids sykemeldt ut mai måned. Fra da av 
hadde han 50 % sykemelding fram til 1. desember. Likevel klarte han, med noe tilrettelegging med hjemmekontor 
og bistand av styreleder å ivareta sine funksjoner som daglig leder.  

Styret er imponert av den innsatsviljen han har vist i denne sammenheng og kan ikke se at klubbens drift har lidd 
vesentlig av hans reduserte innsats, men ble smertelig klar over hvor sårbar klubben er med bare en person i 
administrasjon. 
  



	  

	  

11	  Årsmøte	  i	  2018	  

	  
Sola	  Golfklubb	  

22	  Februar	  2018	  

Banen 
Heldigvis har Frode Halvorsen og Bent Arild Bærheim fortsatt som våre greenkeepere, Frode som driftsleder og 
Bent Arild som assisterende, sistnevnte i 60 % stilling etter eget ønske.  
Men her, som i administrasjonen, er klubben bemannet på et absolutt minimumsnivå. 
Styret har også i år måttet ty til permitteringer og Bent Arild var derfor permittert i årets to første måneder og 
Frode de to siste. 
Med åpen bane hele året må vi ha aktiv greenkeeper til hele året. Det er ikke mye «sesongfred» med klippe-
sesong fra mars til ut i november og ikke minst, åpne greener gjennom hele vinteren, så sant de er gjennomtint,  
Det ble selvsagt leid inn ekstrahjelp på banen i perioden mai – september, da gresset vokser som best. Totalt ble 
det brukt snaut 1 300 timer på slik ekstrahjelp.  
Når en tar med permitteringene og Bents reduserte stilling, er det totalt ikke brukt mer enn litt over 2 årsverk på 
banen. Hvor finner man en helårs åpen 18 hulls bane som er like godt holdt med så lite arbeidskraft?  
 
Irene Skjoldal Reinkjøp har hatt arbeidet med rengjøring i klubbhus(ene) med en 5 % stilling. 
Totalt hadde klubben ved årets utgang 2 heltidsansatte og 1 i 60 %, en i 5 % stilling, som alle blir overført til 
tilsvarende stillinger i Sola golfklubb. 

Anlegget 
Det har ikke vært utført større arbeider på banen i 2017.  

Banemannskapene har holdt den i god stand, de begrensede midlene de har fått til disposisjon tatt i betraktning. 
Men så har jo også været, særlig i siste halvår satt sine begrensninger på hva som kunne gjøres. Vi har vel aldri 
sett banen oversvømt så mange ganger på tint mark. 

 

Oppslutningen om årets dugnadsdag som gikk av stabelen 26. mars 
var som vanlig god, 50 – 60 personer. Det meste av planlagt arbeid 
ble gjort, men yr og høy luftfuktighet satte en stopper for planlagt 
maling og beising, noe som også ble vanskelig utover våren og 
sommeren på grunn av stadige værproblemer.  
Driving-range har fått nye matter og i april kunne vi, grunnet raus 
donasjon fra tre medlemmer, kjøpe inn 2 brukte golfbiler i god stand. 
 

Bestilling av starttider har gått ned med 15220 bestilte mot 16 614 i 2016, det samme gjelder bekreftede 
starttider som går ned til 2 141, dvs rundt 15 % 
mot 20 % i 2016. Det er vel grunn til å tro at det 
er været som er årsaken til nedgang i 
bestillinger. 

«Prime time» på vår bane er fortsatt på 
formiddagen fra 0830 til 1130. 
Litt over 20 % av bestilte starttider er greenfee-
spillere, men Golfbox gir ikke fordeling over 
dagen for greenfee-spillere spesielt. 

 

Flyplassutbygging og kommuneplan 
AVINOR sine planer for utbygging av flyplassen ble behandlet i en egen Kommunedelplan for Stavanger lufthavn.  
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Essensen i planen når det gjaldt golfklubben var at jordbruksområdet mellom hull 12 og 13-14-15 ble foreslått 
omregulert til formål Golf og at behovet for vern av skogen skulle vurderes ved en eventuell detaljregulering. 
Dette for å sikre golfklubbens framtid. 
Ved sluttbehandling ble alt om golf tatt ut av planen etter et forslag fra opposisjonen som fikk flertall på grunn av 
forfall på den andre siden.  

Saken kan tas opp igjen i 2018 når arbeidet med kommuneplan for perioden 2019 til 2030 starter.  
AVINORs planleggingsleder har imidlertid gitt uttrykk for at det neppe kommer til å skje noe i vår nærhet før etter 
2025. 

Økonomi 
For detaljer vises det til de konkrete tall i resultatregnskap og balanse med noter for 2017 
Regnskapet for 2017 er gjort opp med et overskudd på 291 742 kroner, som er 238 482 kroner bedre enn 
budsjett.  
Budsjettet var balansert med et overskudd på kr 53 260 som var basert på at Sandnes Sparebank reduserte 
kravet til nedbetaling av lån og redusert grunnleie. 
Det siste satt langt inne, og årsmøtet måtte utsettes en uke før vi fikk avtale på plass. Sju grunneiere aksepterte 
en grunnleie på kr 1 300 pr dekar, selv om den åttende krevde og fikk full grunnleie i henhold til avtale med kr 
1 798.  
Det var imidlertid en klar forutsetning at slik differensiering av grunnleien var et unntak, som kun gjaldt for 2017 
og styret fant det derfor nødvendig å tilsi ekstraordinært årsmøte i september/oktober, med tanke på avklaring av 
økonomisk base for videre drift i 2018. 
 
Overskuddet i resultatregnskapet er i hovedsak oppnådd på grunn av reduserte lønnskostnader grunnet daglig 
leders sykemelding og kr 90 000 i gaver fra medlemmer.  
Selv med det relativt store overskuddet i forhold til budsjett er likviditeten ikke forbedret med mer enn kr 88 300. 

Greenfee og driving range 

Som grafen her viser hadde vi et av våre beste år 
hva gjelder greenfee-inntekt. Den viser også at 
forsøket med gratis baller på driving range i 2014 ga 
et solid tap av inntekter. Det ga heller ikke noen 
påviselig økning i tilgang av medlemmer eller 
reduksjon i utmeldinger. 
 

Selv om industrien i Rogaland har gått bedre i 2017, har sponsor-avtalene sittet langt inne.  Et budsjettmål på 50 
signerte avtaler ble ikke nådd, men 40 avtaler ga likevel sponsorinntekter på kr 899 986 mot budsjettert kr 
850 000. Det er godt jobba av en daglig leder med så mye sykemelding. 
 
Momskompensasjonen for 2016, utbetalt i desember 2017, var budsjettert med kr 250 000 og kom inn med kr 
251 849.  

I 2017 var det 177 spillere som ga sin Grasrotandel til klubben. Det ga på årsbasis kr 68 997 mot kr 63 939 i 
2016, et nytt «all time high».   
Vi takker så meget og anmoder alle (og ennå fler) om å flytte sin grasrotandel over til Sola Golfklubb i 2018. Da 
blir prosenten av spill-innsatsen økt fra 5 til 7 %. 
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Stipend til juniorarbeidet 
Klubben ble av Sola Idrettsråd utvalgt som en av tre idrettslag i Sola, til å motta et stipend på  
5 000 kroner fra Scangas, øremerket barneidrett for 6 til 12 års gruppen.  
Utvalget var basert på idrettslagenes søknad om Lokale Aktivitets Midler (LAM). 
Klubben fikk for øvrig ros av Idrettsrådet for beste søknad og den innbrakte oss kr 80 000 i tilskudd til barne- og 
ungdomsarbeidet – aldersgruppene 6 -12 og 13 - 19 år.  

Turneringsvirksomheten gir gode tilskudd til økonomien, så vel den ordinære turnerings-virksomheten under 
turneringskomiteens ledelse som seniorturneringene, Onsdag Medal og Høstgolf.  
De regionale tour-ene – Region Tour Rogaland, Rogalandgolf 50+ og Rogaland Dame Tour og Norsk Senior 
Golfs Vårsprett gir gode bidrag til klubbkassen i form av greenfee, mens andel av startkontingenten i disse er 
nokså beskjeden.  
Vi arrangerte også Narvesen Junior Tour. I 2017 var vi både vert for årets første Norgescup-turnering som gikk 
22./23. april og tok, etter anmodning fra NGF, arrangementet av Lag-NM 2. divisjon Vestlandet 22./23. juli. 

Dommer-rapportene fra de to sistnevnte turneringene var overveldende gode, noe vi kan takke engasjerte og 
dyktige medlemmer for. Det ligger mange dugnadstimer bak det gode omdømmet. 
Klubben har vært utrolig heldige med været når de store turneringene har gått av stabelen, noe vi er ganske 
avhengige av, med de kummerlige garderobeforhold og andre fasiliteter under tak klubben må klare seg med. 

Veien til Golf  
Målsetningen var å avholde 10 stk VTG kurs (gratis) med totalt minimum 50 deltagere, hvor av 30 stk (60 %) ble 
medlem. Resultatet var 6 stk VTG kurs, 40 deltagere hvor av 15 (37,5 %) ble medlem.  

Sportslig 
Klubbmesterskap 2017 

Det måtte omspill til for å kåre årets klubbmester der 
Bjarne Haugen tok hjem seieren på andre 
omspillhull mot Bent Arild 
Bærheim som ble kåret til Klubbmester Senior, 
Mette Vatland forsvarte sin tittel som Klubbmester 
Damer fra 2016.  
Åsmund Hovden Hiksdal ble Klubbmester Herre. 
Det var dessverre ikke nok deltakere til å kåre 
seniormester for damene og ingen juniorer var 
påmeldt mesterskapet. 
Etter at aldersgrensen for seniorer ble senket til 50 

år, vil det for framtiden være fornuftig å også ha en klasse Eldre senior fra 65+. 

Klubbmester putting ble Ali Raja  
 
Klubbmestre Foursome 2017 ble Asta Marie Robertsdottir Meinich-Bache og Henrik Meinich-Bache som 
dermed forsvarte sitt mesterskap fra 2016. 

Onsdag Medal hadde i år en ny vri, der hovedpremien var en plass på klubbturen til Malaga i oktober til vinner av 
Order of Merrit. Vinner ble Bjarne A Eikeland. 

I klassen Brutto Eclectic ble førsteplassen delt mellom Åsmund Hovden Hiksdal og Bent Arild Bærheim, 
begge med 54 slag, Klassen Netto Eclectic ble vunnet av Daniel Derås med 38 slag 
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Seniorserien som går over 10 runder fra april til september, hvor de 7 beste rundene teller hadde følgende 
vinnere: 
Damer: Unni Seljelid 
Herrer kl 1: Konrad Byberg      Herrer kl 2: Gisle Steffensen 
Gjest damer: Olaug Slethei   Gjest herrer: Kjell Willy Steine 

I Senior JærMatch 2017-1 ligger våre seniorer på 3. plass etter halvspilt serie, 1.5 poeng bak Stavanger 
og Jæren. 
 
Vårt damelag i Lag NM 2. divisjon 2017 spilte seg opp til 1. divisjon på sin hjemmebane. Herrelaget, som og var 
i 2. divisjon, ble anmodet om å spille i 1. divisjon som gikk på Sola Golfklubb, men klarte ikke å hevde seg der. 
 
Vi gratulerer våre klubbmestre og alle de andre vinnerne, og takker alle som har gjort en innsats ved å 
representere klubben i nasjonale og regionale turneringer. 

Det vises for øvrig til årsmeldingene fra Turneringskomite og Seniorkomite. 

Hole-in-One 

I 2017 var det bare 2 som klarte å sette «esset»: 

Navn Hull Dato Kølle 

Bjarne A Eikeland 17 27.05.2017 6 jern 

Edwin Royakkers 3 07.10.2017 9 jern 

Så få Hole-in-One har det ikke vært siden 18 hulls banen ble handicaptellende i 2002. I alt er det registrert 144 
Hole-in-One på Solastranden, men med store variasjoner fra år til år. I 2007 var det hele 19 HiO.   

Rent Idrettslag 
Klubben er sertifisert som Rent Idrettslag (tiltak mot doping). Vil du vite mer om hva det betyr finner du det på 
www.rentidrettslag.no. 

Proshop 

Avtalen med Tim (Timothy) Brookes som pro og drift av Proshop har 5 års varighet fra 2014, med opsjon for 
forlengelse. Styret er svært godt fornøyd med den jobben han har gjort så langt og etter det vi har hørt fra 
medlemmer og gjester, er han meget vel ansett av alle.  

Virksomhetsplanen 
Det vises til vedlagt oppsummering av måloppnåelse for Virksomhetsplanen 2017 

Golfens dag ble arrangert 28. mai, samkjørt med de andre klubbene i Sør-Rogaland både på dag og 
annonsering, men ble heller ikke i år noen suksess. 
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Medlemsturer 
Klubbens golfturer til Spania i mars og oktober, primært rettet 
mot våre medlemmer, har vært fulltegnet og flere av 
deltakerne har vært med på alle turene. Det tas som et tegn 
på at opplegget er vellykket, og ny tur er utlyst i mars 2018. 
 
Annet    

Trivselskomiteen fylte også i 2017 våre blomsterbed med 
planter, uten at det koster klubben noe, og følger opp med 
vedlikehold av dem. Styret takker både for blomster og 
innsats. 

Utnevning av æresmedlem 
I siste ordinære styremøte 20.12 ble Egil Reimers utnevnt til Æresmedlem. Utnevnelsen er basert på 
retningslinjene for æresbevisninger som ble vedtatt av årsmøtet i 2012 og begrunnes i hans engasjement for 
klubben gjennom deltakelse i komiteer og styre fra 1999, fra 2009 som styreleder. 
 

Tillitsvalgte i driftsåret 2017 

Kontrollkomite: 

Leder:    Tryggve Korneliussen 

     Inger Stokke Houeland 

Vara    Harald Fadnes 

     Inger Berit Krag 

Valgkomite:  

Leder: Brynjar Nymo  
Anne Jolma 
Richard Hoshovde 

Vara:    Kjell Magne Henriksen 

 

Banekomité:   Egil Reimers 

Baneverter:    Konrad Byberg   

Elitegruppen:   Jan Arild Haugen 

Handicapkomite:  Bjarne Seljelid 

Juniorkomite:   Thomas Søndenaa 

Nybegynner komite:  Rodney Gottfridson 

Seniorkomite:   Solveig Wiik 
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Trivselskomite:     Bjørg Hellestø 

Turneringskomite:    Nils Koppang Fochsen 

Delegater til årsmøtet 
i Sola Idrettsråd:                     Inger Marie Meling og Ove Oftedal 

Ansvar for Politiattest for  
arbeid med barn og unge  Daglig leder  

Klubb og styre er positive til likestilling mellom kjønnene og har etter beste evne forsøkt å legge til rette for 
rekruttering av jenter og kvinner, både som medlemmer og i tillitsverv. 
Klubbens aktiviteter forurenser ikke miljøet, verken jord, luft eller vann av noen betydning og det arbeides stadig 
for forbedringer der det er mulig.  

Styret kjenner ikke til at det etter regnskapsårets utgang er inntruffet forhold av betydning for bedømmelse av 
klubbens resultatregnskap og balanse. Regnskapet med tilhørende noter gir fyllestgjørende informasjon om årets 
virksomhet og klubbens økonomiske stilling pr 31. desember 2017. 
 
Styret takker våre ansatte, medlemmer og tillitsvalgte, for den innsatsen som er gjort gjennom mange år. Uten 
deres stå-på-vilje ville ikke klubben overlevd så lenge som den har gjort. 
Vi takker også våre samarbeidspartnere og leverandører for samarbeidet gjennom årene og håper mange blir 
med videre i Sola Golfklubb.     

Det er med et visst vemod styret med dette leverer siste årsberetning og regnskap for Solastranden Golfklubb, 
men i trygg overbevisning om at sammenslåingen med Sola Golfklubb fra 1.1.2018 var til det beste for våre 
medlemmer og samarbeidspartnere.  
Det sikrer videre drift av Solastranden Golfbane, som med sine egenskaper som helårsbane vil komme hele 
distriktets golfere til gode. 

 

Sola 29. januar 2018 
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Vedlegg til styrets årsberetning 201
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Styrets forslag til vedtak; 
Styrets Årsmelding for 2017 godkjennes 
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Sak 5. Behandle regnskap for 2017 
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Styrets forslag til vedtak: 
Regnskap for 2017 vedtas som foreslått av styret 
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Styrets forslag til vedtak: 
Regnskap for 2017 vedtas som foreslått av styret 
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Sak 6. Behandle saker og forslag  
1.   Utbetalinger av andeler 
2.   Innkomne forslag 

 

Sak 1. Utbetaling av andeler 
Vedtatt på årsmøtet i 2014:  
«Årsmøtet er opptatt av at likviditeten til Sola Golfklubb er under kontroll og 
forutsigbar. For medlemmer som melder seg ut av klubben vil klubbens økonomiske 
situasjon være bestemmende for når andelen kan betales tilbake. For at klubben skal 
ha oversikt over den økonomiske situasjonen før en eventuell utbetaling vil 
tilbakebetalingen tidligst finne sted året etter at man har meldt seg ut. Klubben skal 
arbeide for at lånet blir tilbakebetalt innen 3 år. Det påløper ingen renter i perioden 
mellom medlemmet melder seg ut og til andelen er tilbakebetalt.» 
 
Det ble i 2016 utmeldt 74 andelshavere som til sammen skal ha tilbakebetalt kr. 
758.022,- (etter fratrekk av utmeldingsgebyr og utestående kontingenter). Dette er betydelig 
mer enn tidligere år og vil påvirke klubbens likviditet negativt. 
 
 
Styrets vedtak: 
For å sikre og opprettholde kontroll på likviditeten foreslås det det at medlemmer 
utmeldt i 2016, som fikk utbetalt 50% av opprinnelig innskudd i 2017, får resterende utbetalt i 2018. Medlemmer 
med andel utmeldt i 2017 får ikke utbetalt andel i 2018 og betaling utsettes i minimum 1 år. 
 

Sak 2. Innkomne forslag 
 
Det er ikke kommet inn forslag fra medlemmer. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Golfskolen	  
Mest	  trening	  for	  pengene!	  
Med	  sesongkort	  kan	  en	  her	  
melde	  seg	  på	  de	  treningene	  en	  
ønsker	  om	  det	  er	  Putting,	  
nærspill,	  jernslag	  etc.	  	  
Se	  treningskalender	  for	  tider.	  
	  
Medlemstrening	  
Gratis	  trening	  hver	  mandag	  kl.	  
16	  inkl	  i	  medlemskapet.	  Ingen	  
påmeldig	  
	  
Clinics	  
Er	  det	  ett	  spesielt	  slag	  du	  sliter	  
med	  i	  bagen?	  Meld	  deg	  på	  
clinics	  som	  fokuserer	  på	  ett	  slag	  
om	  gangen	  
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Sak 7. Forslag medlemskontingenter 2018 
 
Styret foreslår en økning i medlemskontingent for 2018 som følger: 
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Andre medlemsfordeler fastsatt av styret, til informasjon; 
 

 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Kontingentene for 2018  vedtas som foreslått av styret 
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Sak 8. Vedta klubbens budsjett for 2018 
 

 
 
 
 
Styrets forslag til vedtak;  
Det fremlagte budsjett for 2018 vedtas 
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Sak 9. Ny organisasjonsplan 
Gjennomgang av organisasjonsplan i Sola Golfklubb 2018. 
	  

	  

 
 
Styrets forslag til vedtak;  
Årsmøtet tar orienteringen til etterretning. 

 

Sak 10. Engasjere revisor 
Styret innstiller til at BDO overtar utførelsen av revisjon som revisor fra 2018. 
 
Styrets forslag til vedtak; 
Årsmøtet godkjenner styrets innstilling til revisor. 
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Sak 11. Valg  
 
1. Valgkomiteens innstilling til styre og kontrollkomité: 
 
a. Styre – leder og nestleder  
Bernt Aage Lie   Styreleder   Gjenvalg - 1 år 
Egil Reimers    Nestleder   Ny - 1 år 
 
b. Styre – 4 medlemmer og 1 varamedlem 
Ragnhild Wathne   styremedlem   Ny - 2 år 
Gisle Steffensen   styremedlem   Ny – 1 år 
Jon Thore Øglænd  styremedlem   Ikke på valg 
Jorunn Barkved   styremedlem   Ikke på valg 
Eivind Briseid   varamedlem   Gjenvalg - 1 år 
 
c. Kontrollkomite – 2 medlemmer og 2 varamedlem 
 
 Svein Ueland   Leder     gjenvalg for 1 år 
Karin Hølland   Medlem     gjenvalg for 1 år 
Nils Thomas Nilssen  varamedlem    gjenvalg for 1 år 
Ivar Nygård    varamedlem    gjenvalg for 1 år 
 
d. Representanter til ting og møter i organisasjoner Sola GK er tilsluttet 
Til Golftinget; Styreleder eller nestleder, ett styremedlem og inntil 2 representanter fra administrasjonen. 
Til Sola Idrettsråd; Styreleder eller nestleder. Styret utnevner øvrige representanter.  
Til øvrige møter; Styret utnevner representanter. 
 
 
e. Styrets innstilling til valgkomite  
 
Per Morten Thingbø             leder    gjenvalg for 1 år  
Elisabeth Rønning   medlem   gjenvalg for 1 år 
Ronny Sigbjørnsen   medlem   gjenvalg for 1 å 
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Rapport fra klubbenes kontroll komiteer  
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Rapporter fra komiteer i Sola Golfklubb 
 

Juniorkomite 

	  	  
Juniorgruppen	  har	  som	  visjon	  at	  Sola	  GK	  skal	  være	  den	  mest	  attraktive	  klubben	  i	  distriktet,	  og	  har	  tre	  
hovedmålsetninger:	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Skape	  et	  inkluderende	  og	  sosialt	  miljø	  rundt	  golf	  som	  idrett	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Legge	  til	  rette	  for	  individuell	  spillerutvikling	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sola	  skal	  prestere	  i	  Norgeseliten	  både	  på	  gutte-‐	  og	  jentesiden	  
	  	  
Sola	  GK	  har	  bygget	  et	  solid	  miljø	  rundt	  junior	  spillere,	  og	  har	  hatt	  en	  utvikling	  vi	  kan	  bygge	  videre	  på. 
Vi	  hadde	  i	  2017	  et	  nytt	  rekord	  år	  med	  flere	  spillere	  enn	  noen	  gang	  på	  det	  øverste	  turneringsnivået	  i	  
Norge,	  og	  kan	  takke	  golf	  Pro	  Henning	  Lindanger	  for	  flotte	  resultater	  og	  fantastisk	  fremgang. 
   
Juniorkomiteen	  var	  i	  2017	  svært	  opptatt	  av	  en	  voksende	  gruppe	  juniorer	  som	  deltar	  på	  høyeste	  
junior	  nivå	  i	  Norge.	  På	  tross	  av	  at	  vi	  i	  2017	  fikk	  med	  oss	  nye	  engasjerte	  foreldre	  i	  juniorkomiteen	  så	  
ser	  vi	  at	  vi	  stadig	  trenger	  å	  rekruttere	  flere	  foreldre	  av	  yngre	  spillere.	  Det	  er	  disse	  spillerne	  og	  
foreldrene	  som	  skal	  sørge	  for	  at	  vi	  får	  et	  naturlig	  påfyll	  av	  friske	  og	  engasjerte	  juniortalenter.	  Derfor	  
vil	  vi	  fortsatt	  ha	  fokus	  på	  rekruttering	  av	  håpefulle	  foreldre	  av	  talentfulle	  barn	  J. 
   
De	  etablerte	  juniorene	  er	  allerede	  integrert	  i	  et	  godt	  miljø	  og	  blir	  ivaretatt	  av	  aktive	  foreldre	  som	  
følger	  opp	  trening	  og	  turneringsvirksomhet.	  Vi	  er	  derfor	  fortsatt	  svært	  avhengig	  av	  deltakelse	  fra	  alle	  
foreldre	  rundt	  gjennomføring	  av	  aktiviteter	  i	  turneringsåret	  2018	  også	  utenfor	  junkorkomiteen.	  
	  
I	  forbindelse	  med	  at	  Solastranden	  og	  Sola	  GK	  i	  2018	  blir	  en	  klubb,	  åpner	  dette	  for	  at	  flere	  juniorer	  kan	  
delta	  i	  organisert	  konkurranse	  trening.	  I	  tillegg	  får	  alle	  juniorene	  i	  den	  nye	  klubben	  den	  unike	  
muligheten	  til	  å	  trene	  på	  2	  forskjellige	  baner	  med	  sine	  særegne	  flotte	  egenskaper.	  
	  
2017	  var	  også	  året	  da	  ytterligere	  2	  juniorer,	  Stine	  Lindanger	  og	  Caroline	  Berge,	  reiste	  over	  til	  USA	  for	  
å	  spille	  College	  golf.	  	  I	  dag	  har	  Sola	  GK	  totalt	  4	  spillere	  som	  har	  klart	  å	  realisere	  College	  Golf	  drømmen	  
pga.	  golf	  satsingen	  i	  klubben	  vår.	  	  
Disse	  spillerne	  er:	  

-‐   Benedikte Pettersen «South Dakota» 
-‐   Anders Lindanger «Sterling University», Kansas  
-‐   Stine Lindanger «Erskine University», South Carolina 
-‐   Caroline Berge «South Alabama University» Alabama 

	  	  
Sportslige	  resultater	  i	  2017:	  
	  	  
Sola	  GK	  oppnådde	  i	  2017	  de	  beste	  resultatene	  noensinne	  på	  junorsiden.	  
	  
Jentene	  gjorde	  en	  fantastisk	  innsatts	  på	  Srixon	  åpningsturneringen	  og	  sikret	  seg	  5	  av	  de	  7	  øverste	  
plasseringene.	  	  

1.   Franziska	  Sliper	  
2.   Caroline	  Berge	  
4.   Thea	  Bjerkelo	  
6.   Stine	  Lindanger	  
7.   Anna	  Groven	  Bech	  
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NM	  Juniorer	  gikk	  i	  år	  på	  Sandefjord	  GK	  og	  markerte	  igjen	  Sola	  GK	  med	  flotte	  prestasjoner.	  Det	  ble	  en	  
triller	  mellom	  klubbvenninnene	  Franziska	  Sliper	  og	  Caroline	  Berge,	  hvor	  TV	  kameraene	  fanget	  en	  
fantastisk	  centimeter	  kniving	  på	  det	  siste	  18.	  hullet	  etter	  3	  dager.	  Franziska	  dro	  i	  land	  denne	  
fantastisk	  spennende	  intern	  kampen	  mellom	  de	  to	  Sola	  Jentene.	  MEN	  man	  skal	  ikke	  glemme	  at	  like	  
bak	  hadde	  vi	  3	  Sola	  Jenter	  til	  som	  endte	  bla.	  topp	  10.	  

1.   Franziska	  Sliper	  
2.   Caroline	  Berge	  
7.   Stine	  Lindanger	  
10.  Tomine	  Bjerkelo	  
10.  Thea	  Bjerkelo	  

	  
OOM	  Srixon	  Tour	  2017:	  

-‐   1.	  Plass	  –	  SOLA	  GK	  -‐-‐	  Franziska	  Sliper	  
-‐   2.	  Plass	  –	  SOLA	  GK	  -‐-‐	  	  Caroline	  Berge	  
-‐   3.	  Plass	  –	  SOLA	  GK	  -‐-‐	  	  Thea	  Bjerkelo	  

	  
Franziska	  Sliper	  representerte	  Norges	  Jentelag	  i	  EM	  for	  lag	  i	  på	  en	  fremragende	  måte.	  I	  tillegg	  vant	  
hun	  Junior	  NM	  U19,	  ble	  nummer	  en	  I	  Dukes	  of	  York	  Young	  Champions	  Trophy	  Og	  avsluttet	  sesongen	  
med	  å	  vinne	  German	  Junior	  Championship	  U18.	  Thea	  Bjerkelo	  representerte	  også	  Norge	  i	  en	  
Landskamp	  i	  Danmark.	    	  

Ellers	  på	  gutte	  siden	  klarte	  Alexander	  Idland	  å	  kvalifisere	  seg	  til	  Srixon	  Tour	  U15	  og	  fikk	  målt	  seg	  mot	  
de	  beste	  i	  Norge.	  

Lag	  NM	  junior	  jenter	  ble	  spilt	  på	  Stavanger	  GK.	  Franziska	  Sliper,	  Caroline	  Berge,	  Stine	  Lindanger,	  
Thea	  Bjerkelo	  og	  Tomine	  Bjerkelo	  spilte	  meget	  bra	  og	  gikk	  av	  med	  2.	  plass	  i	  Elite	  divisjon.	  Guttene,	  
Emil	  Meling,	  Terje	  Helgaland,	  Jarand	  Lein,	  Elias	  Barmen	  og	  Alexsander	  Idland	  gjorde	  en	  hederlig	  
innsats.	  	  

Men	  må	  nok	  kvalifisere	  seg	  til	  elite	  divisjon	  neste	  år.	  	  

	  I	  det	  individuelle	  junior	  NM	  hadde	  klubben	  med	  flere	  spillere	  som	  markerte	  seg:	  
	  
Franziska	  Sliper	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  plass	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  U19	  Jenter	  
Caroline	  Berge	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  plass	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  U19	  Jenter	  
Stine	  Lindanger	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.	  plass	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  U19	  Jenter	  
Tomine	  Bjerkelo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10.	  plass	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  U19	  Jenter	  
Thea	  Bjerkelo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10.	  plass	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  U19	  Jenter	  
Ida	  Berge	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27.	  plass	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  U19	  Jenter	  
Anna	  G	  Bech	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27.	  plass	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  U19	  Jenter	  
Marthe	  E	  Alhaug	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36.	  plass	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  U19	  Jenter	  
	  
Spillere	  fra	  klubben	  har	  vært	  aktive	  i	  Norges	  Cup	  med	  flere	  hederlige	  plasseringer.	  	  
Beste	  plassering	  på	  Norges	  cup	  var	  Franziska	  med	  sin	  3	  plass	  på	  Solastranden.	  
	  
Juniorkomiteen	  er	  aktiv	  gjennom	  hele	  året	  og	  legger	  opp	  til	  mange	  aktiviteter,	  blant	  annet	  arrangert	  
Juleverksted,	  vinterserie,	  Narvesen	  Tour,	  Junior	  Duff,	  treningsleir,	  hyttetur	  osv.	  
	  	  
I	  år	  skal	  Sola	  GK	  arrangere	  åpningsturneringen	  for	  Srixon	  Tour	  (Gutter).	  Vi	  setter	  kjempe	  stor	  pris	  på	  
om	  du	  har	  muligheten	  til	  å	  bidra	  sammen	  med	  de	  andre	  frivillige.	  Jo	  flere	  som	  deltar	  jo	  mindre	  blir	  
belastingen	  på	  den	  enkelte	  J	  Ta	  kontakt	  med	  Junior	  eller	  Turnerings	  komiteen.	  
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Juniorkomiteen	  ønsker	  å	  trakke	  foreldre	  og	  administrasjonen	  for	  en	  fantastisk	  2017	  sesong	  og	  håper	  
at	  vi	  i	  2018	  kan	  skilte	  med	  enda	  bedre	  resultater.	  

Rapport damekomite – 2017 
Komiteen har bestått av: 

Formann:  Grethe Byrkjedal 
Medlem:  Grethe Kalvenes 
Medlem:  Elisabeth Sundli 
Medlem:  Anne Friis Thommassen 
 
Hovedoppgaver i 2017 har vært: 

•   Aktivitetskalenderen 
o   Åpningsturnering den 19. april 
o   Gjennomførings av onsdagsgolfen 
o   Rogaland Dametour på Sola den 21. mai 
o   Avslutningsturnering den 4. oktober (kun sosialt pga veldig dårlig vær) 

•   Informasjon 
o   Fortsette å formidle informasjon til dame-medlemmer via facebook siden 

Antall deltagere turneringer: 

 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Avslutningsturnering 34 21 26 29 24 19 17

RDT 37 77 66 59 65 89 68

Åpningsturnering 34 32 24 36 38 32 21
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Antall deltagere onsdagsgolfen: 

 

Vi i komiteen takker for samarbeidet med administrasjonen, Proshop og Garcia som gjennom hele sesongen har 
fungert utmerket.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Klasse	  C 29 59 69 78 35 112 48

Klasse	  B 168 149 105 174 167 103 78

Klasse	  A 122 131 95 120 150 142 119
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Sola GK  Senior Veteranene – Årsrapport  2017 
 
Årsmøtet ble avholdt 29 November.   
 
1.    Følgende styre ble da valgt for 2017: 
Leder:    Tor Lorentzen-Styr 
Arrangement:  Terje Helgaland 
Dugnad:   Tor Anfinsen 
Reise:    Eivind Briseid 
Koord. 
Norsk Seniorgolf:  Ingen kandiat 
Valgkomite:  Tor Lorentzen-Styr og Sigmund Dale  

 
2.   Aktiviter 2017 

Gruppen består av 53 personer som via e-post får tilsendt informasjon om aktivitetene. 
Medlemmer som er interessert i å delta i vårt sosiale nettverk er hjertelig velkommen. Innmelding 
gjøres til Terje Helgaland (terhelg@me.com) eller ved frammøte på golfbanen. 
a.   Vi møtes ca kl 0900 alle virkedager med noenlunde vær sommer som vinter. Vi spiller da 9 

hull/18 hull og avslutter med en kopp kaffi og drøs. Noen ganger har vi også noe å bite i, 
hjemmebakte kaker, pizza e.l.  

b.   Det avholdes konkurranser hver mandag, med utspill kl 0900. I løpet av året ble det avholdt 46 
konkurranser. 

c.   Det har deltatt 40 personer. 
d.   På det meste har det vært 25 deltagere. 
e.   Gruppen deltok i ”Jæren Senior Match” med 7 andre klubber i distriktet. Serien har gått over 2 

sesonger (2015-16) og Sola GK endte på 6 plass. 
f.   Sola Senior open. Gruppen arrangerte 8 juli en åpen konkurranse for seniorer.  
g.   Det var 75 deltagere fra alle klubbene i distriktet. Et meget vellykket       arrangement. 

 
3.   Golf reise 

a.   I april var 16 seniorer på en ukes golf tur til Krakow, Polen. Turen ble skjemmet av 
dårlig vær. 

b.    Også i år var vi på fjellgolf i Sirdal.  Det var et flott vær, hyggelig vertskap,  
 og en utfordrende bane. Vi var 24 fornøyde golfere som deltok. 

4.   Dugnader 
Seniorgruppen har utført følgende dugnadsaktiviteter for klubben 
-   felling av trær, på hull 17, 16, 10, 1, 2, 8 
-   rensking av bekk på hull 3 og 4 og rensking av sluker over hele banen 
-   plukking av plugde baller på driving range 
 
Totalt ble det utført 600 dugnadstimer.   
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5.   Trening. Ca 25 medlemmer deltok på klubbens Golf Akademi (vår/høst 2016).   
 
6.   Årsmøte for 2016 ble avholdt 29 november  i medlemsstua. Det møtte 38 medlemmer.  Årsmøtet 

ble avsluttet med en tradisjonelljulemiddag. 
 
Følgende  styre ble valgt for 2018: 
Leder:    Eivind Briseid 
Arrangement:  Terje Helgaland 
Dugnad:   Tor Anfinsen 
Reise:    Eivind Briseid 
Koord. 
Norsk Seniorgolf:    ingen kandidat 
Valgkomite: Sigmund Dale og Arne Gravdal 
 
Nye deltagere er hjertelig velkommen til golfspill og et godt sosialt lag. 
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Rapporter fra komiteer i Solastranden Golfklubb 
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Forretningsorden 
 
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.  

2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.  

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. 
første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang. Det kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere.  

4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.  

5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker 
som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er 
tatt opp til votering.  

6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og 
stemmene regnes som ikke avgitt.  

7. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot. Forretningsorden: 
Aktuelle bestemmelser i idrettens lover og bestemmelser, kommentarer og praktiske råd. Der det stå henvisning til § er dette §en i 
lovnorm for idrettslag. 
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•   Simulatorer  i  vinterhalvår  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


