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Surnadal Golfklubb ble stifta 14. august 2000, og ble senere innmeldt i Norges 

idrettsforbund og paraolympiske komitè (NIF) og Norges golfforbund (NGF). 

Klubben er et ordinært idrettslag og er representert i Surnadal idrettsråd. 

 

Styret: 

Leder: Oddvar Væge                                                           Nestleder: Stian 

Kooyman 

Sekretær: Jens Nervik                                                         Kasserer: Kristin Røen 

Styremedlem: Dagrun Dyrnes Stromberg 

Varamedlemmer: Reinhard Wichmann og Hallvard Kvande (også banesjef). 

  

 

 

 

 

 

Tilbakeblikk på året 2016: 

Offisielt startskudd for årets sesong var 30. april. Åpningsturneringa ble vunnet 

av debutanten Christer Moen som slo til med seier i sin første turnering foran 

Anders Fritjof Røen (lik poengsum). 

Stikkord som kan beskrive årets sesong er dugnad og pågangsmot, der resultatet 

gir en meget fin bane og anlegg. Vi har en forholdvis lang sesong slik at vi kan 

glede oss med mye spill og flere turneringer i store deler av året. Både nye og 

gamle spillere oppnår resultater.  

Det er en prosess på gang om å sjå på framtidige løsninger for oppgradering av 

golfparken. To konkrete tiltak som er utreda er robotklipping på rough og 

driving range og klubbhus.  

Bane og drift: 

Som sagt drives det aller meste vedlikeholdet på dugnad. Fairwayklipping har 

også i årets sesong vært gjort av lokale ungdommer. Torsdagsgolf har vært et 



tiltak som har fungert bra. Der har det stort sett vært godt oppmøte der en først 

har gjort forefallende arbeid og deretter spilt golf. Golfbrakka er oppfrisket og 

fått et malingsstrøk. Nye hullflagg er kjøpt inn. Kioskdrifta er drevet på dugnad. 

Denne sesongen har vi gått til innkjøp av et stort telt med plass til 50-60 

personer – kjekt å ha i «nordmørsvèr». Green 9 har også blitt utvida og drenert 

for å prøve å få bukt med problemet med overflatevann.  

Dugnadsfolket som klipper rough, pusser kanter, raker bunkere, klipper greens, 

gjødsler, piplufter, vedlikeholder maskinpark, maler brakka, pleier medlemmer, 

steker bakels, sender SMS osv. osv. fortjener skryt for jobben de gjør. En stor 

takk til dere alle for innsatsen dere legger ned! 

  

 

 

 

 

 

Sportslig: 

Veien til golf-kurs var arrangert den 21.- 22.mai. Geir Garte var stødig 

instruktør for ni nye golfere. De aller fleste her var ungdommer. 

Vi har prøvd oss med et treningstilbud på rangen der fokuset er periodisk og 

målretta trening etter NXT-LVL-systemet. 

I år stilte to debutanter, Erik Nes Aune og Snorre Larsen, opp på regionfinale i 

Nordea Pairs. Turneringa fant sted på Stiklestad søndag 14. august. Det er hard 

konkurranse på slike turneringer, men ferske golfere kan ta med seg ei topp 10-

plassering og en birdie heim som positive erfaringer. 

Vi fikk dessverre ikke til å stille på SU-cup i år. Dette er en fin tradisjon som vi 

kanskje må ta mer tak i til neste sesong. 

I årets sesong har vi vært representert i Norgescup. Stian Kooyman deltok i 

Norgescup nr. 7 på Atlungstad. I tøff konkurranse hevdet han seg brukbart, og 

dette er en fin erfaring å ta med seg videre. 

Vi gratulere Håkon Solheim Karlstad (hull 2) og Ronny Edvartsen (hull 5) med 

hole in one! 



Turneringer: 

Åpningsturnering: 

Som nevnt tidligere ble sesongens første turnering spilt den 30. april. Vi 

gratulerer Christer Moen med seier! 

Himmelspretten: 

Rød-dager på mai må brukes fornuftig. Derfor ble det invitert til uformell 

turnering på Kristi Himmelfartsdag. Vi gratulerer Reinhard Wichmann med 

seieren! 

Surnadal Open: 

Her hadde vi representanter fra fire lokale golfklubber. Det ble spilt i fem 

forskjellige klasser. Arthur Melling, Tove H. Garte, Stig Talgø, Brit Schei og 

Ole Garte vant sine klasser. 

Pink Cup: 

Denne turneringa blir arrangert i samarbeid med Kreftforeninga. I årets Pink 

Cup deltok 7 lag i strålende sol. Skyhøye poengsummer der alle laga fikk fra 42 

poeng og oppover gjorde det ekstra vanskelig å vinne. Erik Nes Aune og Siri 

Vaagland vant foran Laila Eriksen Østbø og Audun Moen Skei. 

Nordea Pairs: 

Nordea Pairs er ei turnering som først spilles lokalt, der vinnerne går til 

regionale finaler senere i sesongen. I SGK arrangerte vi den tidlig på juni og 

førsteplassen her gikk til Snorre Larsen og Erik Nes Aune. De spilte seg dermed 

videre til finale på Stiklestad GK som spilles 14. august. 

Eika Open: 

Mandag 27. juni ble det arrangert Eika Open med 18 spillere på startlista. Odd 

Sæter og Anders F. Røen vant med solide 45 poeng foran Geir Berntsen og Stig 

Talgø med lik poengsum. 

Høy spenning: 

Sponsor Svorka dro til med egen turnering den 3. juli. Jan Ove Bævre og 

Dagrun Dyrnes Stromberg gikk til topps i sine klasser. Gratulerer! 

Surnadal Sparebank Away Challenge: 

Surnadal Sparebank kjører årlig en away-turnering, som i år foregikk på Byneset 

GK den 16.juli. Eks president Knut Haugen toppet resultatlista med 40 poeng 



foran Nils Magne Røen og Stian Kooyman. 11 deltakere deltok her, med Arthur 

Melling som sjåfør for alle. 

Friday Night Surprise Golf Tournament: 

Dette var en utradisjonell og uforutsigbar turnering som ble arrangert en 

fredagskveld, 22. juli. Seierslaget her bestod av Brit Røsand, Allan Troelsen og 

Rune Erik Aasen. De var best av 39 spillere. 

Jubileumsturnering: 

For 10 år sida ble Surnadal Golfpark åpnet! I den forbindelse ble det arrangert 

jubileumsturnering den 13. august i vanlig «nordmørsvèr». Mye markedsføring 

og «blest» gjorde at hele 49 spillere deltok, fra Rauma GK i sør til Stiklestad GK 

i nord! Petter Hagström var representant fra golfforbundet. Dugnadsfolket må ta 

med seg skryten fra golfforbundets representant om at banen var meget god! 

Lokalpresse, sponsorer og ordfører gjorde stas på oss. John Gammelsæter, Tove 

H. Garte, Palmar Brennskag og Siri Vaagland vant sine respektive klasser. 

Klubbmesterskap: 

Klubbmesterskapet er ei slagturnering som går over to dager. Har konkurreres 

det i følgende klasser: Herrer, damer, herrer senior og damer senior. I flere 

klasser er det plass til flere! Stian Kooyman (157 slag), Tove H. Garte (163 slag) 

og Geir Garte (154 slag) var verdige vinnere. For øvrig var dette Tove sitt 10. 

klubbmesterskap. På plassene bak, sortert etter klasse, kom Arnstein H. Garte 

(189 slag), Sturla Solheim (210 slag), Dagrun Dyrnes Stromberg (178 slag), 

Randi Moe Sæter (183 slag), Kjell Øyen (163 slag) og Stig Talgø (164 slag). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intersport Cup: 

Denne turneringa spilles over flere runder. Eks sekretær, Svein Forberg, sto for 

utdeling av premier der Intersport Olaf Moen eftf. AS er sponsor. I dameklassen 

seiret Tove H. Garte foran Dagrun Dyrnes Stromberg og Laila Eriksen Østbø. 

Herreklassen ble vunnet av Arne O. Sæter foran Jan Ove Bævre og Arthur 

Melling. 

Surnadal Sparebank Challenge: 

Dette er en såkalt eclectic-serie som spilles over 6 runder. Her gjelder det å 

forbedre nettoscore på enkelthull gjennom sesongen. Denne turneringa 

arrangeres i godt samarbeid med hovedsponsor Surnadal Sparebank. Randi Moe 

Sæter vant denne med netto score på 21 slag foran Hallvard Kvande på 23 slag. 

Narvesen Tour: 

Dette er ei turnering vi har hatt arrangøransvar for de siste åra. Det er ei 

juniorturnering som går over flere runder, blant anna hos oss. Flere dyktige 

juniorer deltok. Oda Sofie Kilsti fra Ålesund GK slo til med ny banerekord for 

damer med 69 slag.  

Hjortescramble: 

24.september gikk siste turnering av stabelen. Ei «gævv» turnering som passer 

godt for alle, og kanskje spesielt nybegynnere. Anbefales. Resultatet her ble ikke 

avgjort før etter omspill. Både Haldis Vitsø/Anders F. Røen og Tove Garte/Geir 

Garte fikk 43 poeng etter ordinært spill. Til slutt, etter puttekonkurranse, gikk 

paret Garte av med seieren. Tradisjon tru var førstepremien hjortekjøtt, og det 

ble også utdelt hotellweekend på Skifer Hotell. 

Utenomsportslig: 

Lørdag 13. august markerte vi 10-årsjubileet på flere vis. På kvelden ble det 

arrangert middag og fest i maskinlageret. På menyen stod bacalao levert fra 

Thon Hotell Vårsøg. Det var også lysbildeframvisning med både historiske 

bilder og ferske bilder fra dagens turnering. 

Nye piqueskjorter med logo er innkjøpt, og er til salgs for hvem som helst. 

Onsdag 24. august arrangerte vi, i samarbeid med golfforbundet, Helsetour. 

Dette var et stunt for å vise positive helsefordeler ved å spille golf. 

Representanter fra klubben, kommunen og sponsorer var til stede. 

 

 



Medlemmer: 

Året 2016 hadde vi totalt 550 medlemmer (584 i 2015 og 669 i 2014). Vi ser 

mao. en viss nedgang, delvis pga. av at flere og flere klubber satser på rimelige 

fjernmedlemsskap. Vi er avhengig av at flere lokale medlemmer er aktive. Vi 

hadde 95 lokale medlemmer i 2016 og 70 med spillerett.  

Gjengen som driver medlemspleie setter sin ære i å gjøre en god jobb, og det er 

viktig å bli møtt på riktig måte hvis et medlem vil melde seg inn hos oss. Takk 

til dere. Styret er også i gang med å verve lærlinger til denne jobben. 

Økonomi: 

Vi har for tida god økonomi i klubben, som er ei blanding av godt vedlikehold 

av maskiner og at vi har vært heldige med få, store uforutsette utgifter. I tillegg 

er det sjølsagt mye dugnadsarbeid som ikke koster. Vi har også betalt ned en del 

på lånet. Overskuddet ble 201 398,-. 

Sponsing og markedsføring: 

Tusen takk til alle sponsorene våre, og spesielt hovedsponsorene, som støtter oss 

på mye, fra mat og drikke på turneringer til avgjørende økonomiske midler som 

gjør det mulig å drive klubben på en god måte.  

Når det gjelder markedsføring har vi benyttet oss av media til det mest sentrale. 

Verdt å nevne her er Trollheimsporten og todalen.no, som vi har gått inn i et 

samarbeid med i år. I tillegg kommer hjemmesidene og SMS-varslinga. 

Styrets arbeid: 

Denne sesongen har vi avholdt 8 styremøter der vi har behandla 63 saker. I 

tillegg har vi hatt ekstraordinært årsmøte for å fastsette kontingenter for 2017 

samt et medlemsmøte for å diskutere robotklipping og klubbhus. 

Alle styremedlemmene pluss varaene har møtt på de fleste møtene. 

Årets sesong kunne vi nyte godt av ny, oversiktlig hjemmeside. Takk til Stian 

Kooyman for jobben som er gjort her. 

Vi er også inne på den kommunale plana for kulturmidler de neste fire åra. Noe 

som gir en fordel hvis vi trenger å søke om penger og tilskudd til noe de neste 

fire åra. 

Til slutt: 

Det kan påpekes at flere som deltok på VTG-kurs denne sesongen var blant de 

bedre og vant flere turneringer i starten av sesongen. Navna finner igjen i 



turneringsoversikten. Det er verdt å merke seg at både ungdom og eldre kan 

konkurrere på lik linje, og golf er betydelig helsefremmende. Samtidig sliter vi 

med å få med nok barn. Dette blir et område vi skal prøve å satse på neste 

sesong. I tillegg er vi spente på hva som skjer med robotklipping og/eller 

klubbhus. Dette blir vel kanskje nevnt på neste års årsmelding.  

Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen tilbake til spill i 2017!  

 

 

 

 

 

 

Surnadal, 20.02.17 

 

 

Oddvar Væge, leder                                                  Stian Kooyman, nestleder 

 

 

Kristin Røen, kasserer                            Dagrun Dyrnes Stromberg, styremedlem 

 

 

Jens Nervik, sekretær 

 


