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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: Audun Moen Skei  

Sekretær: Jens Nervik                                                        Kasserer: Siri Vaagland 

Styremedlem: Dagrun Dyrnes Stromberg 

Varamedl.: Reinhard Wichmann, Hallvard Kvande og Stig Talgø (banesjef). 

  

 

 

 

 

 

Tilbakeblikk på året 2017: 

Offisielt startskudd for årets sesong var 9. april og første uoffisielle turnering ble 

avholdt påskeaften, 15. april.  

Stikkord som kan beskrive årets sesong er dugnad, pågangsmot, robotklippere 

og ikke minst en nydelig bane/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.  

Prosessen vi hadde i fjor med å forsøke robotklipping ble realisert. Det har 

fungert veldig godt. Uten å ta æren fra dugnadsinnsatsen har vi nok fått redusert 

behovet for manuell klipping. Dugnadsarbeidet kan reduseres og/eller flytte 

fokus. 

Bane og drift: 

Som sagt drives det aller meste vedlikeholdet på dugnad. Noe er erstatta av 

roboter som klipper semi rough. Sjøl om en slipper å legge ned så mye arbeid på 

sjølve klippinga, er det fortsatt behov for dugnad for å drifte robotene. Greenene 

er klippet av en fast komitè. Dugnadsgolf har vært et tiltak som har fungert bra. 



Der har det stort sett vært en fast gjeng som først har gjort forefallende arbeid og 

deretter spilt golf. I år ble det markert med kake også. Kioskdrifta er også drevet 

på dugnad.  

Dugnadsfolket som klipper driving range og resterende rough, pusser kanter, 

raker bunkere, klipper greens, gjødsler, piplufter, vatner, vedlikeholder 

maskinpark, vedlikeholder brakka, pleier medlemmer, steker bakels, sender 

SMS, oppdaterer heimesida 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 20.- 21.mai. Geir Garte var stødig 

instruktør for åtte nye golfere. Det var folk i alle aldre. Lykke til videre! 

På seinsommeren prøvde vi å arrangere et oppfriskningskurs for de som deltok 

på VTG-kurs på mai. Målet var å få opp interessen med å følge opp nye 

medlemmer tettere – tanken var kvalitet framfor kvantitet. Det var ingen 

påmeldte til dette. 

Vi gratulerer Arne O. Sæter med HiO med 9er-jern på hull 2! 

Turneringer: 

Påskescramble: 

Som nevnt tidligere ble sesongens første uoffisielle turnering spilt den 15. april. 

Med bl.a. birdie og lange driverslag fra damene, ble Bjørn Schei, Brit Schei og 

Siri Vaagland vinnere med 46 poeng. 

Åpningsturnering: 

22 spillere stilte til start på åpningsturnering 30. april. Før turneringa ble Svein 

Forberg markert med et minutts stillhet. Han var en viktig bidragsyter for 



klubben på mange vis! Tor Helge Aas vant herreklassen med 38 poeng, mens 

Siri Vaagland, igjen, vant dameklassen med 34 poeng. Gratulerer! 

Himmelspretten: 

Rød-dager på mai må brukes fornuftig sjøl med kraftig regnvær. Derfor ble det 

invitert til uformell turnering på Kristi Himmelfartsdag. Vi gratulerer Anders 

Fritjof Røen og Hallvard Kvande med seieren! 

Pink Cup: 

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

Cup gikk 3325,- til formålet. Vi gratulerer far og sønn, Geir Garte og Arnstein 

H. Garte, med 43 poeng og seier.  

Eika Open: 

Lørdag 10. juni ble det arrangert Eika Open. 16 spillere fordelt på 8 par stilte til 

start. Kristian Ansnes og Knut Haugen vant med sterke 46 poeng. Premie er 

greenfee på Atlungstad golfbane ved Hamar og «reisepenger» fra Surnadal 

Sparebank. 

POWER-Golf: 

Sponsoren Power avholdt i år en uhøytidelig, men særegen turnering. 

Turneringsreglene var litt spesielle og varierte fra hull til hull. Premieutdeling 

skjedde i kombinasjon med en sosial sammenkomst i golfteltet etterpå. I 

strålende sommervær gikk «Rypejegerne» bestående av Geir Berntsen, Stig og 

Trygve Talgø av med seier. 

Surnadal Sparebank (Away) Challenge: 

Denne turneringa spilles på «bortegress», nærmere bestemt på Byneset. Her 

spilles det om vandrepokal. Siri Vaagland gikk seirende ut av dameklassen med 

39 poeng og longest drive. Tor Helge Taagvold var suveren vinner i 

herreklassen med sterke 49 poeng! 

Surnadal Open: 

27 spillere stilte start i Surnadal Open. Her konkurreres det i klassisk stableford i 

fem klasser. Vinnere i sine respektive klasser var Arne O. Sæter, Tove H. Garte, 

Laila E. Østbø, Gunnar Martin Hole og Jørn Einar Bjørnås. Gratulerer! 

 

 

 



Klubbmesterskap: 

Dette er vel sesongens styrkeprøve, og etter første dag ledet favorittene Tove H. 

Garte og Stian Kooyman hver sin klasse. Tove hadde en god del slag til gode på 

konkurrentene, mens Stig Talgø lå like bak Stian etter dag 1. Dag 2 fortsatte 

med klissvåt bane. Resultatet endte i tidenes beste scorer både på dame- og 

herresida med henholdsvis 158 og 152 slag. Gratulerer så mye til Tove og Stian! 

Intersport Cup: 

Denne cupen arrangeres over flere kvelder. Det har vært ulike vinnere fra kveld 

til kveld, men det er sammenlagtvinnerne som til slutt vinner. Siri Vaagland og 

Magnus Snekvik har hatt jevnt, godt spill gjennom alle rundene og ble vinnere 

av cupen. Gratulerer! Jo Kvande Hansen, som representerte sponsor Intersport 

Olaf Moen eftf. AS, stod for premieutdeling. 

Surnadal Sparebank Challenge: 

Her har vi enda ei turnering som går over flere runder (totalt 6). Her kan 

deltagerne forbedre hullscore i hver runde. Etter nest siste runde er det verdt å 

nevne at tre spillere delte 1. plassen i herreklassen og to spillere delte 1. plassen 

i dameklassen. Likevel var det ingen av disse som vant etter alle rundene var 

spilt. På siste kveld/runde gikk Arnstein H. Garte og Dagrun D. Stromberg forbi 

teten og vant sine klasser. Gratulerer! 

Surnadal Sparebank Jubileumsturnering: 

I år var vi representert med åtte deltakere i Kristiansund i forbindelse med at 

Surnadal Sparebank arrangerte jubileumsturnering sammen med Kristiansund og 

omegn GK. Oddvar Væge var nærmest av våre med en fin 9. plass. 

Hjortescramble: 

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

godt for alle, og kanskje spesielt nybegynnere. Anbefales. «Eagles», dvs. Rune 

Nikolaisen og John Gammelsæter, stakk av med seieren. Tradisjon tru ble det 

servert viltgryte til kvelds. Arrangementet fant sted i golfteltet. 

Utenomsportslig: 

Medlemmer: 

Året 2017 hadde vi totalt 499 medlemmer (550 i 2016 og 584 i 2015). Vi ser 

mao. fortsatt en viss nedgang, men samtidig er nedgangen redusert litt fra f.eks. 

2014. Vi er avhengig av at flere lokale medlemmer er aktive. Vi hadde 87 lokale 

medlemmer i 2017 og 70 med spillerett. Offensiv satsing i form av «Golfhäftet» 



og annonsering i Norsk Golf (blad og på nett) får vise om det gjør utslag på 

medlemsmasse neste år. 

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. 

Hjertelig takk til dere, med Emil Naterstad i spissen.  

Vi vil også benytte anledninga til å minnes Svein Forberg og Snorre Larsen som 

begge var lokale, habile golfspillere. 

Økonomi: 

Vi har for tida brukbar 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. Med en 

forholdsvis stor kostnad med robotisering/automatisering av klipping har vi i år 

et underskudd på 139 499,-. 

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. Det har også blitt sponsa i et nytt 

format i år – på robotklipperne. Takk til dere også!  

I forbindelse med innkjøpet av robotklipperne har vi profilert oss litt. Trollheim 

Reklame har laget en fin film av anlegget/robotene og ikke minst har vi fått 

sendetid på NRK Distriktsnyheter. 

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 inngikk samarbeid 

med i 2016. I tillegg kommer hjemmesidene og SMS-varslinga. 

Styrets arbeid: 

Denne sesongen har vi avholdt 7 styremøter der vi har behandla 42 saker. I 

tillegg har vi hatt ekstraordinært årsmøte for å fastsette kontingenter for 2018.  

Leder har også vært representant på golftinget der hovedsaken var 

greenfeeoverenskomsten. Et flertall på golftinget stemte for å beholde denne. 

Alle styremedlemmene pluss varaene har møtt på de fleste møtene. 

Robotklipping av semi rough må vel trekkes fram som en hovedsak fra dette 

året. Styret har bare vært en del av denne prosessen, sammen med fjorårets 

ekstraordinære årsmøte/årsmøte, ivrige medlemmer og banekomitè.  



Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen tilbake til spill i 2018!  

 

Surnadal, 26.02.18 

 

 

Oddvar Væge, leder                                                  Audun Moen Skei, nestleder 

 

 

Siri Vaagland, kasserer                           Dagrun Dyrnes Stromberg, styremedlem 

 

 

Jens Nervik, sekretær 

 


