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Styrets årsberetning 

 

Vi går inn i et nytt golfår med en ganske god sesong bak oss. Takket være tilstrekkelige 

sponsorinntekter har vi nok en gang hatt mulighet til å ansette Marius i fire måneder. Det 

har medført at banen har vært meget god og har innbudt til mye hyggelig spill. Vi har 

gjennomført alle turneringene som var satt opp på turneringsplanen. Deltakelsen var god, 

med omtrent 24 deltakere på hver turnering. Som et forsøk gjennomførte vi en litt annen 

variant av onsdagsgolfen/eclectic i år, men regner med å endre den tilbake til tidligere 

variant. Årets regler premierte oppmøte i for stor grad. Det positive med opplegget var at vi 

fikk samlet medlemmene slik at de gikk ut samtidig. Det vil vi forsøke å videreføre dette året, 

med for eksempel spill onsdag og lørdag, men med tidligere eclectic-regler. Big Spender ble 

arrangert i september med bra oppmøte og fornøyde deltagere. Som sesongavslutning 

arrangerte vi en avslutningsturnering på samme vis som i fjor, men med samlet 

premieutdeling fra både klubbmesterskap, onsdagsserien og Matchplay. Det ble en fin 

seremoni som ble godt mottatt og forhåpentligvis blir videreført.  

 

Vi har ved hjelp av god innsats fra medlemmer og overgang til lett servering klart å redusere 

utgiftene i forbindelse med turneringene. Videre tror jeg vi kan begrense utgiftene 

ytterligere ved å gå til innkjøp av faste premier (f. eks statuetter). Forhåpentligvis kan det 

bidra til en enklere jobb for arrangementskomiteen hvis de på forhånd vet hvilke premier 

som skal gis ut. Premiene er tenkt å graveres med turneringsnavn, noe som blir en sak for 

det nye styret. Angående innsatsen på arrangementer og andre arbeidsområder på banen, 

merker vi at dugnadsånden ikke er like godt tilstede i klubben. Det er de samme fjesene som 

dukker opp på hver dugnad slik at det har falt mye arbeid på deler av styret. Jeg håper noen 

ser verdien av å gjøre en innsats for klubben på disse områdene neste år.  

 

På drivingrangen er det blitt lagt ned betydelig dugnadsarbeid i løpet av året av Paul, Oddvar 

og Ove. Inntektene på automaten er over 30 000,-. Vi har dessverre hatt en god del svinn av 

baller, men håper å finne en del langs vollen når snøen går. Vi har søkt om støtte til å få 

fjernet vollen i år. 
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Gudmund og Solfrid har gjennomført tre VTG-kurs i året som gikk. Totalt hadde de 20 

deltagere, hvorav 17 ble medlemmer. I tillegg fikk et nytt medlem opplæring av andre 

medlemmer. Gudmund og Solfrid har lært opp 70 nye medlemmer de siste fire årene, men 

velger dessverre nå å gi seg. Vi håper noen andre kan ta opp stafettpinnen og gjennomføre 

kursene. Det ideelle er å være to instruktører, og interesserte kan melde seg til styret.  

 

Damegruppa har gjennomført damegolf på mandager gjennom hele sesongen. Oppmøtet 

har vært varierende, men det har vært mye golfglede og godt humør. Sesongen ble avsluttet 

med en avslutningsturnering og en liten (stor) festlighet. Neste år vil avslutningen finne sted 

i september for å øke sjansene for bedre være. 

 

Regnskapet viser et lite overskudd. Inntektene fra medlemskontingent var noe lavere enn 

planlagt. Vi hadde økte inntekter fra pro-shopen og ballautomaten. Vi fikk også noe høyere 

tilskudd enn planlagt, blant annet 10 000,- fra Ørland Sparebank. Vi brukte mer penger på 

vedlikehold av banen enn budsjettert. Årets budsjett er basert på forrige års regnskap og 

planlegges med et overskudd på omtrent 12 000,-.  

 

Styret  


