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Styreleders forord 
 

2018 ble en historisk golfsesong hvor en for første gang i Norge kunne være medlem av en klubb og 

spille fritt på hele 45 forskjellige golfhull. Sesongen ble nok en gang preget av været og rekord sen 

baneåpning både på Solastranden og på Forus. Men når banene først åpnet så kom golfspillerne i 

hopetall og Mai måned ble det satt ny rekord med antall spilte runder på begge baner.  

 

Sammenlignet med den ekstremt våte sesongen i 2017 er det derfor rart å snakke om tørken som 

kom og at en gikk tom for vann og ikke klarte å vanne Golfparken (9-hulls banen på Forus). 

Greenkeeperne har vært flinke å dele kompetanse og arbeidskraft mellom banene og det har blitt 

gjort tiltak for å bedre drenering på Forus og vanning på Solastranden. Banene har vel aldri fremstått 

bedre. 

 

Klubben hadde æren av å avholde årets Norgesmesterskap på Forus i august. Medlemmer fikk her 

også oppleve fordelen med spillegarantien. Samtidig som de kunne komme og se de beste golfere 

spille på den ene banen, så kunne de selv gå og spille på den andre banen. Alltid tilgjengelig bane for 

våre medlemmer har vært en suksess. Det samme var NM og sjelden har et arrangement fått så mye 

ros i etterkant. Så gratulerer til alle ansatte og frivillige som virkelig fikk bevist at vi ikke bare er 

Norges største golfanlegg, vi har også Norges beste golfanlegg. 

 

Sportslig ble det nok et godt år med gode resultater spesielt blant våre juniorer og både Franziska 

Sliper og Tomine Bjerkelo har representert Norge på turneringer i utlandet. I lag-NM kom junior 

jentene på en god 2 plass i elitedivisjon og guttene klarte å kvalifisere seg til elite divisjonen i 2019. 

Herrene klarte å beholde plassen i 1 divisjon, mens damene fikk en super 3 plass i elitedivisjonen. 

 

Styret vil gratulere Bulle Bech som på vegne av 

Foreldregruppa ved Sola GK ble tildelt prisen «Årets 

ildsjel 2018» fra NGF. Vi er stolte og takknemlig for alt 

arbeidet denne gruppa gjør for klubben. 

 

Tilbakemeldinger fra spørreundersøkelsen som blir 

sendt både medlemmer og gjester viser en økt 

tilfredshet både med banene, klubbens sosiale 

miljø, service og informasjon fra klubb. Dette har 

vært fokusområder og dermed også hyggelig å se 

at det gir resultater. Svarprosenten ligger på 24% 

og vi skulle gjerne sett at enda flere tar seg tid til å 

besvare denne slik at vi kan bli enda bedre. 

  

Våre samarbeidspartnere satte også stor pris på sammenslåingen og vi har her klart å få en økning i 

inntekter i 2018, da vi nå kan tilby et bredere spekter aktiviteter og økt profilering. Dessverre er 

sponsormarkedet fremdeles utfordrende og avtalene er mindre og langt vanskeligere å inngå. 

 

Dessverre så fikk vi langt flere utmeldinger i 2018 enn det vi hadde forutsett. Men dette er ikke unikt 

for Sola Golfklubb, og vi ser samme trenden i hele golf Norge. Økonomien er derfor svært vanskelig å 
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forutse og med færre medlemmer ble det vanskelig å oppnå årets budsjett, samtidig som det også 

ble en nedgang i salgsinntekter og frafall av leieinntekter ved oppsigelse fra Garcia. Det har også vært 

økte kostnader med sammenslåing som nye skilter, flagg etc. og en har utbedret og oppgradert 

begge baner. Det som er gledelig er jo at langt flere medlemmer enn ventet har valgt spillerett på 

både Solastranden og Forus. Selv med en del uforutsette kostnader, har ansatte vært kreative og 

klart å holde kostnadene lavest mulig. 

 

Klubben har satt seg som mål å bli den beste golfklubben for damer i regionen vår, som 

forhåpentligvis vil tiltrekke seg flere damer (og menn). Dette er en bevisst satsing for å øke både 

golfinteressen blant damer og ikke minst for å tiltrekke oss flere medlemmer. Takk til damekomiteèn 

som har tatt på seg dette viktige oppdraget for klubben. 

 

Styret ønsker gjerne å få takke alle frivillige, ansatte og samarbeidspartnere for alle de positive 

bidragene i 2018 og måtte 2019 bidra med enda mer golfglede på Forus og Solastranden. I tillegg, så 

ønsker styret å takke Garcia for alle gode år vi har samarbeidet og ønsker teamet lykke til videre. 

 

Bernt Aage Lie 

Styreleder Sola GK 
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Saksliste årsmøte 

Årsmøtet avholdes i klubbhuset, den 20. februar 2019 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 Sola Golfklubbs Årsmelding for 2018   

5. Behandle Sola Golfklubbs Regnskap for 2018 

6. Behandle saker og forslag  

7. Fastsette medlemskontingenter for 2019 

8. Vedta klubbens Budsjett for 2019     

9. Behandle klubbens organisasjonsplan 

10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Sola Golfklubbs regnskap 

11. Foreta følgende valg:  

a) Leder og nestleder          

b) 2 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 2018 

 Møtevirksomhet 

Det har i styreperioden vært holdt 9 styremøter og behandlet både 
beslutnings-, orienterings- og drøftelses- saker. Det har vært holdt møter med 
komiteene, samarbeidspartnere, grunneiere, leverandører og deltatt på 
Golfforum. 

Årets aktiviteter 

2018 har vært et meget aktivt år da en ønsket å samle medlemmer fra begge 
klubber til både turneringer og aktiviteter. Det har totalt blitt gjennomført 
hele 78 turneringer, hvorav 6 nasjonale turneringer inkludert 
Norgesmesterskapet. Under NM hadde vi over 40 frivillige som jobbet og 
tilbakemeldinger fra deltakere og NGF var helt fantastiske og tidenes 
gjennomføring. I tillegg til turneringer har det vært arrangert flere sosiale 
arrangement. 

Det at klubbens medlemmer kunne delta på klubbturneringer (foruten 
ukentlige) uten å betale greenfee, uavhengig av spilleretter, ble godt mottatt 
og videreføres i 2019. 

Klubben er avhengig av frivillige for å opprettholde aktivitet og skape 
klubbmiljø. De frivillige fra alle komiteer gjør en fantastisk innsats og fortjener 
en stor takk. Men for at det ikke skal bli for mye arbeid på enkelte, så trenger 
klubben stadig flere frivillige for å følge opp alle aktiviteter. Ønsker du å bidra, 
så ta kontakt med administrasjon som hjelper deg i gang. 

Sportslige resultater 

I 2018 har det vært ca 120 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.  

Franziska Sliper representerte Norges Jentelag(U18) i EM for lag på 
Forgårdens Golfklubb sør for Gøteborg på en fremragende måte. I tillegg vant 
hun Junior NM U19 andre året på rad. Tomine Bjerkelo representerte også 
Norge i en landskamp i Sverige.  

Lag NM junior jenter ble spilt på Solastranden. Franziska Sliper, Thea Bjerkelo, 
Tomine Bjerkelo, Ida Berge og Anna G Bech spilte meget bra og gikk av med 2. plass i Elite divisjon.  
Guttene, Jarand Lein, Elias Barmen, Alexander Idland, Øyvind Øyri og Simon Johannesen gjorde en 
kjempe innsats og kvalifiserte de seg til Elite divisjon etter godt spill på Kragerø GK. 

Lag NM 1. divisjon Herrer spilte på Norsjø GK med følgende lag: Joakim Knag, Anders Lindanger, Einar 
H Osland og Glenn Hanasand og fikk en tapper 11. Plass og beholdt plassen i 1. Divisjon. I Lag NM for 
Damer på Miklagard GK spilte Franziska Sliper, Thea Bjerkelo, Tomine Bjerkelo og Ida Berge og fikk en 
super 3. Plass etter å ha kvalifisert oss til elite divisjon i fjor. 

2018 
 
Styrets sammensetning 
Leder: 
Bernt Aage Lie 
Nestleder: 
Egil Reimers 
Styremedlem: 
Jon Thore Øglænd 
Gisle Steffensen 
Ragnhild Wathne 
Jorunn Barkved 
Varamedlem: 
Eivind Briseid 
 
Revisor: 
BDO 
 
Kontrollkomite: 
Leder: 
Svein Ueland 
Medlem: 
Karin Hølland 
Varamedlem: 
Nils Thomas Nilssen 
Ivar Nygård 
 
Valgkomite: 
Leder: 
Per Morten Thingbø 
Medlem: 
Elisabeth Rønning 
Ronny Sigbjørnsen 
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I det individuelle NM hadde klubben med spillere i både Dame og Jente klassen. 
Franziska Sliper vant Jente klassen og Anna G Bech ble nummer 3. Tomine 
Bjerkelo fikk en 6. plass i Dame klassen. 

Spillere fra klubben har vært aktive i Garmin Norges Cup med flere hederlige 
plasseringer. Beste plassering var 1. plass på Solastranden fra Tomine Bjerkelo. 

Totalt har ca 65 spillere fra Sola vært deltakere på Region Tour Rogaland og 
klubben ble nr. 2 i Lagkampen.  

Følgende ble klubbmestre for 2018 

Klasse Herrer Damer 

Klubbmestere Kristoffer Lode Franziska Sliper 

Senior Stein Magne Stangeland Helene Persson 

Eldre Senior Frank V. Johnson  
Juniorer Alexander Idland Franziska Sliper 

Matchplay Christoffer Olsen  
Putting Richard Hoshovde Grethe Byrkjedal 

Pitch & Putt Frank V. Johnson  
 

Snitthandicapet for etablerte spillere i klubben var 19,3 og snitthandicapet for 
alle medlemmer var 25,9. Fordelingen av handicap etter antall pr kategori var 
slik i 2018: 

Handicapgruppe Damer Herrer Totalt 

under 4,5 14 38 52 

4,5 - 11,4 11 241 252 

11,5 - 18,4 36 475 511 

18,5 - 26,4 75 411 486 

26,5 - 36 126 235 361 

Over 36 150 235 385 

I alt 412 1635 2047 

 

Bygg og anlegg 

I 2018 var værgudene med oss på laget (til en viss grad). Vi har områder som ble 
veldig tørre som for eksempel greenene på 9 hulls banen, som vi mot slutten av 
tørke perioden ikke hadde nok vann til. Men banen på Forus hadde store 
fordeler med så mye tørke. Det ble dannet nye jordaggregater som gjør at vann 
finner sine nye veier ned til våre dreneringsgrøfter. Er vel ingen tvil om at Forus 
banen tåler vann mye bedre nå denne høsten enn tidligere. På Solastranden er 
det gravd ned en del spredere for å vanne andre områder enn greener. I tillegg 
måtte mannskapet i tørkeperioden flytte metervis med vanningsrør liggende på 
bakken for vanning av disse områdene.  

På Forus har det blitt luftet og dresset noen fairwayer slik at disse skal tåle 
nedbør bedre. Dette er arbeid som tar flere år for å få et godt resultat. Vi vil 
fortsette med dette om tid og penger strekker til. Sluker er noe vi jobber med 

Komiteer 2018 
 
Disiplinærkomite 
Odd Netteland (L) 
Leif Andersen 
 
Juniorkomite: 
Kjell Ivar Johansen (L) 
Bulle Bech 
Tore Andre Eide 
Benedikte Alhaug 
Grethe Wennersteen 
Harald Kleivenes 
 
Turneringskomite:  
Inger Marie Meling 
Kjell Arne Bjerkhaug 
Frank Eggenfellner 
Nils Koppang Fochsen 
Torstein Gjesteland 
Rodney Gottfridson 
Ove Oftedal 
Arvid Lindland 
Egil Reimers 
Anders Simonsen 
Stig Sommerfeldt 
Medal ansvarlig: 
Torbjørn Torgersen 
 
Damekomite: 
Jorunn Barkved 
Ragnhild Watne 
Irene Reinkjøp 
Kari Sandvik 
Marthe Alhaug 
 
Seniorkomite: 
Egil Reimers (L) 
Inger Marie Meling 
Ove Oftedal 
Arvid Lindland 
Halvor Thesen 
Torbjørn Torgersen 
 
Banekomite: 
Bjørn Kenneth Sele 
Svein Olsnes 
André Mortensen 
 
Handicapkomite: 
Bjarne Seljelid (L) 
Emil Aarthun 
 
Pitch & Putt komite: 
Frank Johnson (L) 
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hele tiden, kommer stadig nye rundt omkring der vi synes dette er påkrevd. Hull 18 er høyt prioritert. 

På Solastranden er det gravd ny grøft for installering av brebånd fra Sola brebånd. Gravingen på 
Avinor siden tar mye lengre tid enn antatt, men skal nå være rett rundt hjørnet. Startet 
ombygging/drenering av greenområder og hull 12 er så å si ferdig.  Andre står på trappene. 
Wastebunker hull 6, og åpne grøfter er rensket og oppgradert. Utskifting av vinter-utslagmatter på 
Solastranden er påbegynt. 

På begge baner er grøftespylerne i full gang, vi snakker om kilometer vis med grøfter som skal spyles. 

Fordeling av maskiner og ansatte mellom Forus og Solastanden har gått veldig bra. NM er et godt 
eksempel, vi brukte mannskap fra begge baner og fikk veldig gode tilbakemeldinger. NORGES BESTE 
GREENER.  

Vi har fortsatt mye å lære for å få best mulig utnyttelse av maskinpark og ansatte, men blir bedre dag 
for dag. 

Avinors planer om utbygging av flyplassen ligger i hovedsak på is, men det er satt i gang arbeid med 
en reguleringsplan for ny tilførselsvei til vestsiden av flyplassen. Primærforslaget fra Avinor er ny vei 
fra Nordsjøveien og inn langs den veien som passerer hull 13 og bak hull 12. Sekundært vil de bruke 
«vår» vei inn fra rundkjøringen i Ølbergkrysset. Klubben har i sin høringsuttalelse anbefalt sistnevnte, 
men påpekt at det vil kreve en del sikringstiltak i forhold til golfbanen og spillerne. 

I sammenslåingsplanen var det avtalt at arbeidet med nytt klubbhus på Solastranden skulle 
videreføres. Styret nedsatte derfor en arbeidsgruppe med sikte på å utarbeide nødvendig underlag 
for søknad om spillemidler. Gruppen avklarte med Sola kommune at klubbhuset var inne i deres 
planer og ville bli rimelig høy prioritet og det ble innhentet tilbud på modulbaserte bygg fra et par 
firma. Målet var å ha en plan klar for Idrettsfunksjonell godkjenning av kommunen, som måtte ha 
den innen 1. oktober. En slik godkjenning har tidsbegrenset gyldighet og da regnskapet i juli/august 
viste at klubbens økonomi ikke tilsa realisering i nær framtid, ble planene lagt på is. 

Medlemsutvikling  

Klubben fikk inn hele 266 nye medlemmer i 2018 (313 hvis en tar med junior golfskolen). Ved 
sammenslåing av medlemslister ble det også tatt en opprydning av medlemmer som ikke har betalt 
slik at total utmelding i løpet av 2018 dessverre ble hele 365 stk. En netto nedgang på 99 
medlemmer. Av alle utmeldinger sier over 80% at de slutter helt med golf, kun et fåtall melder 
overgang til annen klubb. Fordelingen på medlemmer pr 31.12 sees under og inkluderer også 37 
medlemmer som ikke har betalt årskontingent. Gjennomsnittsalder i klubben er 48,8 år som er lavere 
enn landsgjennomsnittet på 49,3.  Sola Golfklubb er nå største idrettslag i Sola kommune. 

Alder Damer Herrer Totalt 

Under 21 69 125 194 

22 - 40 34 381 415 

41 - 55 119 510 629 

56 - 66 114 349 463 

Over 67 76 270 346 

I alt 412 1635 2047 

 

70% av aktive medlemmer har nå spillerett på begge baner, noe 
som er høyere enn det en hadde antatt og gjør også at en fra år 2020 
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legger opp til at alle aktive kontingenter gir spillerett på begge baner. De 30% som ikke har dobbel 
spillerett vil da få en noe høyere økning i 2019 for å tilpasse sammenslåing i 2020. 

Samarbeidsavtaler med firmaer 

Klubben hadde i 2018 samarbeidsavtaler med 131 bedrifter. 80% deltar i vårt nettverksprogram, Sola 
Business Partner Club. Antallet bedriftsavtaler er marginal høyere enn i 2017. Bedriftsavtalene 
genererte ca kr 4.200.000,- mot budsjettert kr. 4.400.000,-. 

Tendensen fra de siste år med en høyere andel 
aktiviteter fremfor profilering, er ytterligere 
forsterket. Dette innebærer at gjennomsnittsavtalen 
er redusert i beløp, men at antallet avtaler er 
stigende. Flere og lavere avtaler (beløpsmessig) vil i 
fremtiden gjøre klubben mindre sårbar mot 
konjunktursvingninger. 
Men når store avtaler forsvinner eller blir redusert, så 
er det mange mindre avtaler som må plass, for å få 
dekket dette inn. 

Når eksempelvis, en av klubbens største 
samarbeidspartnere og noen andre bedrifter takket 
for seg, eller reduserte størrelsen, så utgjør dette 
nærmere 400.000,- mindre inntekter. Heldigvis har vi 
fått flere nye inn allerede og flere er på vei. Vi har et 
godt produkt å selge og er optimistiske I forhold til å 
øke inntektene i 2019. Dette til tross for at 
bedriftsmarkedet fremdeles er “anstrengt”. 

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. Vi er takknemlige for at mesteparten av våre samarbeidspartnere er trofaste og at de 
fleste viderefører sine avtaler. Vi aner nå en forsiktig optimisme og tror derfor på å øke inntektene 
fra bedriftsmarkedet i 2019. 

 Sola Proshop AS  

Sola Proshop AS er hel eid av Sola Golfklubb for å drive butikk delen av virksomheten. Butikken har 
hatt en utfordrende sesong, men har økt salg av utstyr og økt utleie av golfbiler. Men totalomsetning 
og salg av klær og sko er redusert som gir en lavere bruttoinntjening og et underskudd på ca kr. 
63.000,-. Butikken har hatt fokus på godt utvalg, service og god kompetanse. I 2019 vil en i tillegg 
starte med nettbutikk, samt kioskvarer som vil bidra positivt. 

Solastranden Proshop – Tim Brookes 

Tim Brooks hadde avtale om drift av Solastranden Proshop ut 2018 og videre drift i 2019 måtte 
avklares innen 1. juli. Styret valgte da å si opp avtalen, med sikte på en form for felles drift av 
proshopene på begge anlegg. Vedtaket skapte imidlertid så mye uro og derav fare for å miste både 
sentrale personer på Solastranden, samt medlemmer og sponsorer, at styret ut fra 
forretningsmessige vurderinger valgte å omgjøre vedtaket, slik at Tim Brookes fikk forlenget sin 
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avtale med 2 år. Disse 2 årene skal brukes til å avklare hvordan klubben best kan 
organisere proshop-virksomheten. 

 Organisasjon  

Det har i 2018 vært 12 fast ansatte medarbeidere i klubben som fordeler seg på hhv 
7 greenkeepere, 1 butikkmedarbeider, Hovedtrener, Kommersiell leder, 
Administrasjonssjef og Daglig leder.  

Daglig leder var sykmeldt 100% i februar og 50% i mars/april grunnet prolaps, mens 
administrasjonssjef var sykmeldt fra slutten av Juni frem til september etter en 
operasjon. Dette har bidratt til utfordringer for drift, men viser også fordelen med 
sammenslått klubb, da en ikke er like sårbar ved sykmeldinger. 

Klubben har i tillegg til Hovedtrener også leid inn Susanne Jepson og Tim Brookes 
for å gjennomføre medlemstreninger, kurs og aktiviteter. 

Medlemsundersøkelsen blir nå sendt ut 3 ganger i året. Resultatene fra denne viser 
en fremgang på flere områder. Spesielt pris og produkter har en sterk økning, noe 
som viser at medlemmene nå med 2 baner får mer igjen for sin kontingent. 
Klubbens sosiale miljø har også en betydelig økning i 2018, samt at banene scorer 
bedre enn tidligere. Noe som også viser at utbedringene og oppgraderingene på 
banen gir resultater. I tillegg til at nok været var betydelig bedre i 2018. 
Undersøkelsen viser at vi har en nedgang på spørsmål rundt kafe, klubbhus og 
Proshop, noe som da vil få fokus i 2019. Resultatene har blitt gjennomgått av styre 
og legger grunnlag for videre mål og prioriteringer. 

Økonomi 

Regnskapet for Sola Golfklubb i 2018 viser et driftsoverskudd på kr. 1.552.323,- før 
avskrivninger og et underskudd på kr 154.020,- etter avskrivninger. De samlede 
inntekter er på ca kr. 20,5 mill mot samlet kr. 20,2 millioner når en summerer Sola 
og Solastranden i 2017. Økningen skyldes i hovedsak økte kontingenter og økte 
sponsorinntekter, mens det er en nedgang i Greenfee og Driving range. 
Leieinntekter har vært forskuddsfakturert, slik at oppsigelsen fra Restaurant Garcia 
bidro til reduserte inntekter på kr. 126.000,-. En har også fått redusert tilskudd fra 
Lokale aktivitetsmidler, driftstilskudd, Grasrotandel og utstyrsmidler med kr. 
206.845- mot i 2017. Klubben mottok ca kr. 866.000,- i momskompensasjon som er 
ca kr. 35.000,- mindre enn samlet i 2017. 

Langsiktig banklån er på totalt kr. 24.739.122 etter at lån fra Solastranden er innfridd 
og refinansiert. Lånet fra medlemmer er ved årets utgang på kr. 9.348.862, en reduksjon på kr. 
796.085 fra 2017, som skyldes utmeldinger og innbetalinger fra kontingenter. Det er utbetalt ca kr. 
330.000,- i andeler i 2018. Klubben har en presset likviditet og har en langsiktig kassekreditt på kr. 1 
mill. 

Etter krav fra grunneierne på Solastranden ble baneleien økt i 2018 med hele kr. 240.000,- slik at 
baneleie i 2018 står for 11,3% av klubbens totale kostnader. I budsjettet for 2019 vil baneleie stå for 
hele 13,2% av klubbens kostnader grunnet at leien på Forus også øker i tillegg til konsumprisindeks. 

Styret foreslår at årets underskudd dekkes av annen egenkapital. 

Komiteer 2018 
 
Serviceteam: 
Mads Reinkjøp (L) 
Øystein Aartun 
Trond Dirdal 
Bjarne Eikeland 
Bjørn Fallentin 
Torbjørn Hellestø 
Jarle Kristian 
Herheim 
Jostein Husebø 
Kjell Klausen 
Kåre Klingsheim 
Kjell Krag 
Kåre Monsen 
Eigil Nielsen 
Brynjar Nymo  
Joni Ødegård 
Svein Ødegård 
Øivind Ohm 
Sigbjørn Ølberg 
Arne Salvesen 
Ester Sandanger 
Jan Erik Sandven 
Knut Ystgård 
 
Nybegynnerkomite: 
Rodney Gottfridson 
 
Trivselskomite: 
Inger Marie Monsen 
Berit Reimers 
Ester Sandanger 
Unni Seljelid 
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Etter styrets oppfatning gir det fremlagte 
resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 
2018 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. 

Ansatte/Arbeidsmiljø 

Klubben har i 2018 hatt 11 faste årsverk. I tillegg har det i sesongen vært innleid ekstrahjelp på 
banen. Sykefraværet er beregnet til 5,4 %. Klubben forurenser ikke det ytre miljø. 
 
Styret inkludert varamedlem består av 5 menn og 2 kvinner. 
 
Styret vil takke medarbeiderne i klubben som har gjennomført første driftsår som Norges største 
golfanlegg på en eksemplarisk måte og vist endringsvilje og god kostnadskontroll. Styret ønsker også 
å takke alle av klubbens medlemmer som har bidratt med verdifullt arbeid i komiteer, dugnader eller 
enkeltvis. Styret ønsker også å rette en takk til våre samarbeidspartnere, medarbeidere i Sola 
Proshop og Restaurant Garcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrets forslag til vedtak; 

Styrets Årsmelding for 2018 godkjennes 
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Sak 5. Behandle regnskap for 2018  
 

 

*2017 henviser kun til Sola Golfklubb sitt regnskap (inkluderer ikke Solastranden GK sitt årsregnskap) 
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Styrets forslag til vedtak: 

Regnskap for 2018 vedtas som foreslått av styret 
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Sak 6. Behandle saker og forslag  

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. 

 

Klubben har skyldig andeler kr. 660.340 fra utmeldte medlemmer i 2017 og kr. 280.530,- fra utmeldte 

medlemmer i 2018. Totalt kr. 940.870,- som klubben ikke har likviditet til å utbetale i 2019. 

 

Styrets forslag til vedtak; 

For å sikre og opprettholde kontroll på likviditeten foreslås det at medlemmer utmeldt i 2017 får 50% 

av opprinnelig innskudd tilbakebetalt i 2019 i henhold til tidligere årsmøtevedtak. Medlemmer 

utmeldt i 2018 får ikke utbetalt andel i 2019 og betaling utsettes i minimum 1 år. 

 

2. Endring av klubblov  

I sammenslutningsplanen for Solastranden og Sola Golfklubb var det forutsatt at styrets 

sammensetning i den nye Sola Golfklubb skulle være 6 styremedlemmer og 1 

varamedlem (inkludert styreleder og nestleder). Endringen ble glemt 

fremmet for ordinært årsmøte i 2018 og tas derfor opp nå. 

Legger også inn i klubblov at Styreleder og varamedlem velges for 1 år, 

mens resterende velges for 2 år. 

 

Styrets forslag til vedtak; 

Årsmøtet godkjenner ny klubblov 

 

3. Innkomne saker 

a) Innkommet fra Steven Molumby. 

«Forslag til en sak for styret er en ny medlems kategori for unge 

voksne mellom 26-34 år. Det kan hjelpe til å få frem flere unge i området som er ny etablerte med 

jobb og familie og ikke har så god råd. Mange er nettopp ferdig med utdannelse og har studielån som 

skal betales ned, samtidig hus lån/bil lån osv, og golf vil kanskje ikke bli en prioritet.»  

Styrets forslag til vedtak; 

Styret ønsker å tilrettelegge for golfere i alle aldre og ser det som positivt for ivaretakelse og 

rekruttering at en tilrettelegger kontingenter ihht livsfaser. Ved forslag til sammenslåing av 

kontingentkategorier i 2020 så vil en ta med i vurderingen om en skal opprette denne og flere typer 

kategorier. 
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Sak 7. Forslag medlemskontingent 2019 
 

Medlemstype 2019 2018 

Hovedmedlem* Kr. 9.500,- Kr. 9.100,- 

Ektefelle/samboer* Kr. 7.300,- Kr. 6.900,- 

Junior Eldre (12-21) Kr. 2.600,- Kr. 2.500,- 

Knottegolfere  Kr. 990,- Kr. 990,- 

Pensjonister (+67)* Kr. 8.500,- Kr. 8.100,- 

Student Kr. 4.200,- Kr. 4.000,- 

Passive medlemmer Kr. 2.990,- Kr. 2.990,- 
*Medlemmer med innbetalt andel gis kr. 700,- i rabatt   

 

Spillerett kun en bane Forus 2018 Solastranden 2018 

Hovedmedlem Kr. 8.200,- Kr. 7.700,- Kr. 8.200,- Kr. 7.600,- 

Ektefelle/samboer Kr. 6.400,- Kr. 5.900,- Kr. 6.400,- Kr. 5.600,- 

Senior (+67) Kr. 7.300,- Kr. 6.300,- Kr. 7.600,- Kr. 7.600,- 

 

Medlemsfordeler Hovedmedlem Passiv Gjester 

Starttidsbooking 5 dager 3 dager 2 dager 

Fritt spill Forus Ja X X 

Fritt spill Solastranden Ja X X 

Fritt spill Golfparken Ja Ja X 

Gratis medlemstrening Ja Ja X 

Sesongkort Klubbtrening 1.500,- 1.500,- 2.500,- 

Sesongkort Protimer 7.000,- 7.000,- 8.000,- 

Klippekort instruksjon Ja Ja X 

Årskort Driving range 2.750,- 2.750,- 3.000,- 

Medlemspris rangeballer Ja Ja X 

Fri trening på NTS Ja Ja 50,- 

Gjestegreenfee 10 stk X X 

Leie av golfbil 300,- 300,- 400,- 

Tilgang Golfstue/Garderobe Ja Ja X 

Tilbud på Golfreiser Ja Ja X 

Lån av ball Fotballgolf Gratis Gratis 30,- 

Rabatt på Stavanger GK 20% X X 

Rabatt på Sveio GK 300,- 300,- X 

Rabatt på Tyrifjord GK Gratis X X 

Rabatt på Trondheim GK Gratis X X 

Aktive medlemmer kan kjøpe greenfee til gjester: 
 10 stk  kr. 3.500,- 
 5 stk  kr. 2.000,- 
Greenfee i primetime økes til kr. 700,- på Forus og kr. 500,- på Solastranden. 

 

Sola Golfklubb inngår avtale med NorKred for innkreving av kontingenter i 2019. Det vil da også 

legges på et fakturagebyr på maksimalt kr. 30,- i 2019. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Kontingentene for 2019 vedtas som foreslått av styret 
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 Sak 8. Vedta klubbens budsjett for 2019 
 

 Beskrivelse 2019 

 Budsjett 

  

Kontingenter 11 500 000 

Bedriftsinntekter 4 300 000 

Salgsinntekter 3 900 000 

Andre inntekter 1 900 000 

 Sum driftsinntekter 21 600 000 

  

Varekostnad 1 800 000 

Lønnskostnad 9 500 000 

Driftskostnad 2 100 000 

Banekostnad 4 900 000 

 Sum driftskostnader  18 300 000 

  

Driftsresultat før avskrivninger 3 300 000 

Ordinære avskrivninger 1 700 000 

  

Driftsresultat 1 600 000 

   

Sum Finansposter 1 200 000 
   

 Resultat 400 000 

 

 

Styrets forslag til vedtak;  

Det fremlagte budsjett for 2019 vedtas 

Sak 9. Organisasjonsplan 
Organisasjonsplan ble fremlagt. 

 

Styrets forslag til vedtak;  

Årsmøtet tar orienteringen til etterretning. 

Sak 10. Engasjere revisor 
Styret innstiller til at BDO reengasjeres for 2019 som revisor. 

 

Styrets forslag til vedtak; 

Årsmøtet godkjenner styrets innstilling til revisor. 

HOLE IN ONE 
 
Forus 
Torbjørn Hellestø (Hull 4) 
Morten Ørevik (Hull 17) 
Tor Anfinsen (Hull 11) 
Ståle Simonsen (Hull 11) 
Sondre W. Andresen (Hull 17) 
 
Solastranden 
Darren Ross (Hull 11) 
Magnus K. Randsted (Hull 11) 
Sigvald Eltervåg (Hull 7) 
Geir Bjordal (Hull 17) 
Malvin Hillestad (Hull 7) 
 
Golfparken 
Ingen registrert 
 

GRATULERER! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

#solagk 
#solagolfklubb 
#ektegolfglede 
 
Følg klubben på 
@solagolfklubb 
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Sak 11. Valg  
1. Valgkomiteens innstilling til styre og kontrollkomité: 

 

a. Styre – leder og nestleder  

Bernt Aage Lie    Styreleder   gjenvalg for 1 år 

Jon Thore Øglænd   Nestleder   valg for 2 år 

 

b. Styre – 4 medlemmer og 1 varamedlem 

Tom Heradstveit   styremedlem  ny for 2 år 

Einar Håkon Osland   styremedlem  ny for 2 år 

Ragnhild Wathne   styremedlem  ikke på valg 

Jorunn Barkved    styremedlem  gjenvalg for 2 år 

Tore Andre Eide    varamedlem  ny for 1 år 

 

c. Kontrollkomite – 2 medlemmer og 2 varamedlem 

Svein Ueland     Leder    valg for 1 år 

Karin Hølland      Medlem   valg for 1 år 

Egil Reimers     varamedlem  valg for 1 år 

Ivar Nygård      varamedlem  valg 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   valg for 1 år  

Elisabeth Rønning   medlem   valg for 1 år 

Brynjar Nymo    medlem   valg for 1 år 

Ronny Sigbjørnsen   varamedlem  valg for 1 år  
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Rapporter fra komiteer 
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Juniorkomite 

 

Sola Golfklubb har en aktiv juniorkomité og mange foreldre som engasjerer seg i arbeidet rundt 

juniorsatsingen i klubben.  Det har vært et stort engasjement rundt turninger og arrangementer – 

kanskje spesielt under forbundsturneringene som Srixon Tour, Narvesen Tour, Garmin Norgescup. I 

tillegg var det mange som hjalp til under Norgesmesterskapet som klubben arrangerte i august 2018.  

Foreldregruppa Sola GK v/Bulle Bech vant i 2018 Årets Ildsjel pris fra NGF. Fra innstillingen til NGF 

kan en lese:  

Noe av det som er unikt med denne gruppen frivillige, er at en foran hver turnering setter seg ned for 

å se hvordan en kan gjøre turneringen enda bedre for spillerne - denne gang. «Spillerne i fokus» er 

mottoet og man ønsker å forbedre seg fra arrangement til arrangement. Spillere, trenere og foreldre 

som kommer til Sola GK for å spille turnering skal føle seg velkommen og kjenne på at klubben har 

gjort sitt ytterste for at rammene rundt golfen er topp og at de aktive skal prestere på toppnivå.  

En kan liste opp mange tiltak som gruppen har innført under turneringer som også andre har 

videreført til sine turneringer i løpet av året, men som startet her hos Sola GK. 

• «Bollebilen» har blitt et begrep blant juniorspillerne i landet og startet etter foreldregruppen 
bakte boller og kjørte ut på banen med boller og kaffe til både spillere, trenere og foreldre.  

• Spillerne blir ropt opp på høyttaleranlegg og presentert på tee boks som under en PGA Tour.  

• Musikk spilles i klubbhusområdet gjennom hele turneringen.  

• Players lounge, som er kun for spillere når det spilles to runder samme dag, med servering 
fra restauranten i klubben. 

• Driving range vakt som sørger for at spillerne får optimal oppvarming med egne pyramider 
med baller på gresstees. 

• Egen fotograf som legger ut egne bildealbum på hjemmeside/Facebook under turneringen. 

• Et scoremottak som kan håndtere 2 flighter samtidig, med dedikerte pc ’er, bemannet av 4-6 
personer som sørger for at spillerne blir ivaretatt og føler trygghet rundt innleveringen av 
score og kontroll av denne. 

 

Men uavhengig av alt det «tekniske», så er det 

atmosfæren og miljøet man klarer å skape som 

gjør at en ønsker å komme tilbake til Sola for å 

spille turneringer. Det finnes ikke problemer, 

alt kan løses og en møter engasjement og 

smil fra alle funksjonærer. Det kommer 

tydelig frem for alle at dette er noe gruppen 

stortrives med å gjøre, og det smitter over 

på spillere, gjester, ansatte og 

funksjonærer, uavhengig av 

turneringstype, vær og resultater.  
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I 2018 har denne gruppen arrangert 

- Srixon Tour 11-12.05                        - Narvesen Tour 08.05 
- Garmin Norgescup 26-27.05           - Narvesen Tour 10.06 
- Lag-NM junior 24-26.06 
- Norgesmesterskapet 9-12.08 
- I tillegg har vi avviklet 3 junior duffer.  

Når klubben har fått forespørsel om å arrangere disse så er det ikke betekningstid når de blir spurt, 

dette er noe de ønsker å gjøre og de stortrives med å arrangere turneringer. 

Etter Norgesmesterskapet i 2018 fikk gruppen flere tilbakemeldinger fra spillere i etterkant: 

“Høydepunktet hver runde var likevel scorekort-mottaket, der vi ble møtt med sjokolade som enten var 
belønning eller plaster på såret, smilende og hyggelige frivillige, og folk som tok seg tid til å snakke med oss om 
runden og opplevelsen. Det er første gang jeg har opplevd å ikke ville forlate scorekort-mottaket fordi det er så 
hyggelig å være der” 

«Vil bare takke for tidenes arrangement, helt utrolig hvor bra dere steller i stand hver gang dere har turnering. 
Alt gikk på skinner med musikk, boller, hyggelige mennesker og bra bane (beste jeg har spilt i år).” 

«Med den innsatsen og supert opplegg fortjener dere masse skryt. Det var helt konge å spille på en så strøken 
bane og ikke minst knirkefritt opplegg:) Alt fra gressrange, musikk, konge entertainer, scorekortmottak, osv.” 

Sportslige resultater for 2018 

2018 var vårt beste år noensinne vedrørende sportslige resultater.  

I 2018 har det vært ca. 120 juniorer i aktiv trening og vi er sannsynligvis den golfklubben med flest 

aktive juniorer i Rogaland. Vi ha god bredde i de yngre årsklassene og er den klubben som har flest 

jenter i aktiv trening. 

Åpningen av SrixonTour for Gutter ble avholdt på Sola GK. Hvor Elias Barmen, Jarand 

Lein og Øyvind Øyri representerte klubben på en fin måte. 

Franziska Sliper stod for beste prestasjon som vinner av Oom på Srixon Tour i 

Jente klassen U19 for 2018 sesongen. Etter å ha vunnet 2, 2 andre plasser og 

en 3 plass. Tomine Bjerkelo var neste Sola-jente med en god 10. Plass på Oom 

på Srixon Tour. 

Franziska Sliper representerte Norges Jentelag(U18) i EM for lag på 

Forgårdens Golfklubb sør for Gøteborg på en fremragende måte. I tillegg vant 

hun Junior NM U19 andre året på rad.  

Ble nummer to I Dukes of York Young Champions Trophy. 5. Plass I 

Portuguese Ladies Amateur. Avsluttet sesongen med en god 3. Plass I Annika 

Invitational Europe. 

Tomine Bjerkelo representerte også Norge i en Landskamp i Sverige.  

Ellers på gutte siden klarte Herman Eide å kvalifisere seg til Srixon Tour U15 og 

Elias Barmen, Jarand Lein, Øyvind Øyri og Simon Johansen kvalifisert seg til 

Srixon Tour U19 klassen hvor de fikk målt seg mot de beste i Norge.  
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Lag NM junior jenter ble spilt på Sola GK (Solastranden).  

Franziska Sliper, Thea Bjerkelo, Tomine Bjerkelo, Ida Berge og Anna G Bech spilte meget bra og gikk 

av med 2. plass i Elite divisjon.  

Guttene: Jarand Lein, Elias Barmen, Alexander Idland, Øyvind Øyri og Simon Johansen gjorde en 

kjempe innsats og kvalifiserte de seg til Elite divisjon etter godt spill på Kragerø GK. 

I Lag NM for Damer på Miklagard GK spilte Franziska Sliper, Thea Bjerkelo, Tomine Bjerkelo og Ida 

Berge og fikk en super 3. Plass etter å ha kvalifisert oss til elite divisjon. 

I det individuelle NM hadde klubben med spillere i både Dame og Jente klassen.  

Franziska Sliper vant Jente klassen og Anna G Bech ble nummer 3.  

Tomine Bjerkelo fikk en 6. plass i Dame klassen. 

 

Spillere fra klubben har vært aktive i Garmin Norges Cup med flere hederlige plasseringer. Beste 

plassering var 1. plass på Sola GK (Solastranden) fra Tomine Bjerkelo. 

Totalt har ca. 65 spillere fra Sola vært deltakere på Region Tour Rogaland og klubben ble nr. 2 i 

Lagkampen. Alexander Idland ble beste Sola spiller med 9. plass på Order of Merit. 

Juniorkomiteen ønsker å takke alle foreldre, trenere og frivillige som stiller opp på alt fra turneringer, 

treninger og andre arrangement. Uten alle dere hadde vi ikke klart å ha det gode juniormiljøet i 

klubben og vi håper dere alle blir med videre. 

 

 Klubbmestre junior 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Junior Gutt klassen: Alexander Idland    Junior Jente klassen: Franziska Sliper 
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Turneringskomite 

 

2018 har vært ett spesielt år da det var første året med sammenslåing av Sola golfklubb og 

Solastranden golfklubb. Vår nye klubb har totalt gjennomført 127 turneringer fordelt med 47 på 

Forus og 80 på Solastranden. Turneringene har vært Nasjonale, Regionale og Klubb innen alle 

alderskategorier. Totalt har det vært 5482 deltagere der 908 av dem var gjester fra andre klubber. 

Nedenfor er totaloversikten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medal 

Gjennom sesongen har det blitt arrangert ukentlig medal på både Forus (22 stk, 1132 deltagere) og 

Solastranden (27 stk, 773 deltagere). 

Klasse Tirsdagsmedal Onsdagsmedal 

Brutto Eclectic Grethe Byrkjedal (-14) 
Glenn Hanasand (-14) 

Grethe Byrkjedal (-14) 

Netto Eclectic Bjørn Inge Vikse (-24) Joar Thorkelsen (-27) 

Order of Merit Glenn Hanasand (203) Richard Hoshovde (123) 

Gratulerer til samtlige vinnere. 

Regionale 

Det har blitt gjennomført Region Tour, Rogaland Dame Tour, Region Tour 50+ og Narvesen Tour både 

på Forus og Solastranden. En kan trygt si at klubben har støttet opp om golf i Regionen. 

Nasjonale 

Så langt vi vet, har det aldri før blitt gjennomført så mange Nasjonale store turneringer i en og 

samme golfklubb i løpet av en sesong. 2 stk NSG Vårspretten, Srixon Tour, NorgesCup, Pink Cup, Lag 

NM junior og ikke minst Norgesmesterskapet i 2018. 

Kategorier Turneringer Deltagere Gjester 

Nasjonale 6 394 244 

Regionale 8 517 309 

Klubb 29 1758 178 

Senior 23 766 172 

Dame 8 116 5 

Junior 4 26 0 

OnsdagMedal 27 773 0 

TirsdagMedal 22 1132 0 

Totalt 127 5482 908     

Bane Turneringer Deltagere Gjester 

Solastranden 80 2944 566 

Forus 47 2538 342 

Totalt 127 5482 908 
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Både Srixon Tour, Norges Cup, Lag NM junior og NM 2018 ble tatt hånd om av Foreldre gruppen i 

Sola Golfklubb. Disse ble også hedret med NGF sin Årets Ildsjel pris for sin innsats og profesjonelle 

gjennomføring av disse turneringene. 

Vi retter en stor takk til samtlige frivillige i Turneringskomite, Foreldre gruppen og medlemmer som 

har bidratt med flere 1000 dugnadstimer for å muliggjøre så fremragende gjennomføring av 

Turneringsprogram 2018. Det må og rettes en stor takk til Banemannskapet som har levert baner av 

topp kvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

Handicapkomite 

 

Komiteen har bestått av Emil Aarthun og Bjarne Seljelid. 

Det er mange markører som er veldig trege, eller ikke gjør jobben med å godkjenne registrerte 
runder i GolfBox. Komiteen har derfor en del jobb med oppfølging av handicaptellende runder. 

Det har i tillegg vært noen saker med behov for manuell regulering av handicap, f. eks. på grunn av 
sykdom, skade eller annen årsak til vesentlig endring av spillestyrke. 

Årsrevisjon av handicap er i år blitt gjennomført på vanlig måte, og en del spillere er blitt regulert opp 
eller ned i forhold til et forventet europeisk gjennomsnitt, for handicapgruppen. 

Gjennomsnitt etablert handicap 19,3 
Gjennomsnitt alle 25,9 

Handicapgruppe Damer Herrer Totalt 

under 4,5 14 38 52 

4,5 - 11,4 11 241 252 

11,5 - 18,4 36 475 511 

18,5 - 26,4 75 411 486 

26,5 - 36 126 235 361 

Over 36 150 235 385 

I alt 412 1635 2047 
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Damekomite 

 

Komiteen har bestått av Jorunn Barkved, Ragnhild Wathne, Irene Reinkjøp, 

Kari Sandvik og Marthe Alhaug. 

Etter fusjonen har den nye damekomiteen hatt fokus på å spleise to klubber, 
med to miljø, til ett. 

  
Sola Golfklubb har som mål å bli 
den beste klubben for damegolfere 
i distriktet. Vi skal ha tilbud til og 
inkludere damer i alle aldre og på 
alle nivå. For å få til dette satser vi 
på å arrangere kjekke turneringer, 
bruke begge banene, felles treninger 
og hyggelige sosiale 
sammenkomster. 

  
På Forus har vi i alle år hatt fast 

dameturnering hver onsdag. For å få med 
flest mulig av klubbens damer gikk vi fra midt på sommeren over til å spille 
onsdagsgolfen annen hver uke på begge baner. 
  
Damenes onsdagsgolf er for alle damer, både nybegynner og etablerte 
spillere. 
Det spilles i 3 klasser: 
Klasse 1                18 hull slagspill for hcp 18 og under 
Klasse 2                18 hull stableford for spiller over hcp 18 
Klasse 3                9 hull alle handicap 
  
På Solastranden har vi arrangert scramble med påfølgende sosial samling, 
med stor oppslutning og suksess. 
 
Vi har også hatt andre kjekke sosiale aktiviteter som sesongavslutning på 
Garcia og juleverksted i golfstuen. 
 
Klubben arrangerer fellestreninger som mange damer deltar på. 
 
Damegruppen har godt besøkte Facebook sider som vi oppfordrer alle til å 
melde seg inn i for å få oppdaterte nyheter. 
  

06.04 – Åpningsturnering (F) 
 
27.04 – Srixon Tour (F) 
 
01.05 – Matchplay (S/F) 
 
11.05 – Rog Dametour (S) 
 
12.05 – Equinor Open I (F) 
 
25.05 – Flaggturnering (S) 
 
04.06 – Equinor Open II (S) 
 
16.06 – Proshop Open (F) 
 
21.06 – Ladies Open (F) 
 
30.06 – Pink Cup (S) 
 
06.07 – Regiontour Rogaland 
 
03.08 – 3 køllers turnering 
 
10.08  - Rog Dametour(F) 
 
17.08 – Kretsmesterskap (S) 
 
22.08 – KM Pitch & Putt (G) 
23.08 – KM Putting (S) 
24.08 – Klubbmesterskap (F) 
 
01.09 – September Scramble 
 
07.09 – Surprise (S) 
 
28.09 – Equinor Open III (F) 
 
05.10 – Tim’s Pair (S) 
 
Tirsdagsmedal – Spilles på 
Fours hele dagen. 
Onsdagsmedal – Spilles på 
Solastranden hele dagen. 
Seniorturnering – Spilles 
annenhver tirsdag 
Dameonsdag – Spilles hver 
onsdag på Forus 
 

(Kan komme endringer på 
turneringskalender – Følg 

med i Golfbox) 

Turneringskalender 
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Seniorkomite 

 

Seniorene på Forus har som før hatt uformelle 

turneringer hver mandag, med deltakere som 

møter opp etter personlig booking av starttider 

i Golfbox. 

 

På Solastranden har det vært tradisjon i 

mange år at det settes opp formell turnering 

i Golfbox, med med shotgun-start kl 10, hver 

annen tirsdag gjennom hele året, så sant vær og 

føreforhold tillater det. I 2018 ble det satt opp 23 

turneringer, men uvanlig mange ble avlyst grunnet dårlig vær. Fra april til september er det en 10 

runders serie, hvorav de 7 beste i Order of Merit teller. Mange av deltakerne er over 80 år, de 2 

eldste var 88. 

Som i mange år var det egen Dame og Herreklasse for gjestespillere, men antallet gjestespillere er 

mer enn halvert siden 2016, så dette blir neppe videreført i 2019. 

 

Gruppen som tok ansvar for Seniorturneringene på Solastranden deltok også i turneringsarbeidet 

generelt og sørget for å videreføre klubbens deltakelse i Senior Lagmatch Jæren 2017-18, hvor Sola 

(Forus) og Solastranden fortsatte med egne lag: 

Solastranden ble nr 2 og Sola nr 5 av 7 klubber.  

 

Seniordugnad 

Seniorene har gjennomført dugnad hver onsdag i vinterhalvåret, fra januar til mars, og fra oktober til 

desember. Rundt ti seniorer har deltatt hver gang, og til sammen har det blitt vel 400 arbeidstimer i 

2018. 

 
Arbeid som er gjort er blant annet: 

- Grusing av stier på golfbanen  
- Reingjøring av sluker på fairwayene 
- Grøfting for drenering av vann  
- «Vipping» av baller på range’n  
- Kvisting av greiner langs fairwayene og rundt greener samt felling av trær og busker. 
-  Innkjøring og utkjøring av bossdunker. 
- Bygge ny utstillings bod for Proshop 
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Nybegynner komite 

 
Ved sammenslåingen av Solastranden og Sola Golfklubb til 1 klubb, ble det gjort visse endringer 
angående VTG kurs. Målsetningen for 2018 var å avholde 5 stk VTG kurs (Kr 1.990,- inkl. medlemskap 
i Golfparken) med totalt minimum 30 deltagere. Det ble også satt målsetning om å avholde 6 – 8 
MandagsGolf (for hcp 27 – 54 + VTG deltagere), samt ukentlig gratis instruksjon for samme 
målgruppe gjennom sesongen. 
 
VTG- kurs  – 6 kurs gjennomført 
Deltagere  – totalt 29 stk 
 
MandagsGolf - 8 stk gjennomført 
Deltagere - totalt 68 stk 
Gratis for deltagerne å være med på 
 
Klubbtrening - Ukentlig fra mai ut september 
Gratis for deltagerne å være med på 
 
Rodney Gottfridson 
Leder Nybegynnerkomiteen 

Sola 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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www.solagk.no 
 

www.facebook.com/solagolfklubb 

www.instagram.com/solagolfklubb 

http://www.solagk.no/
http://www.facebook.com/solagolfklubb
http://www.instagram.com/solagolfklubb

