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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: Tove Hilstad Garte 

Varamedl.: Einar Grønnes og Hallvard Kvande 

Banesjef: Stig Talgø og Geir Berntsen 

  

 

 

 

 

 

Tilbakeblikk på året 2018: 

I år måtte vi vente helt til 2. mai med baneåpning. Det var nesten en måned 

seinere enn året før. Åpningsturnering fant sted lørdag den 5. mai.  

Også i år har årets sesong bestått av dugnad, pågangsmot, robotklippere og ikke 

minst nytt klubbhus. Fjorårets vinter gjorde sitt til at vi og en rekke andre 

klubber ikke hadde like fin bane som vi har vært vant til. Likevel har vi fått en 

forholdvis lang sesong slik at vi kan glede oss med mye spill og flere turneringer 

i store deler av året.  

Robotklipperne gjør jobben og får god pleie. Det står et nytt klubbhus 

tilgjengelig, som kan brukes både sommer og vinter. Dette får vi nok glede av på 

mange vis. 

Bane og drift: 

Som alle vet 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. Fairway blir klipt av lokale ungdommer. 

Dugnadsgolfgjengen er tydeligvis kommet for å bli. Det er et fenomenalt 

engasjement som vi helt tydelig ser resultater av. I år ble det markert med kake 

og fest. 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: 

I år var det arrangert to Veien til golf-kurs. Totalt 15 spillere med folk i alle 

aldre ble loset gjennom av stødige instruktører, Geir Garte og Tove Hilstad 

Garte. Lykke til videre alle nybegynnere!  

I år har vi hatt 14 turneringer og har jamnt over arrangert det vi har brukt å 

arrangere. Vi har både rykende ferske og mer erfarne golfspillere i teten, spredt 

utover aktivitetene vi har hatt. 

Vi må heller ikke glemme HiO denne sesongen. Geir Berntsen slo til med HiO 

med 6er-jern på hull 7! Vi gratulerer! 

Turneringer: 

Åpningsturnering: 

21 spillere stilte til start på åpningsturnering 5. mai. Tove Hilstad Garte vant i 

dameklassen, mens Magnus Snekvik tok seieren i herreklassen. Tove endte opp 

på 38 poeng, mens Magnus fikk 36 poeng. I tillegg til de to var også Odd 

Sæther, Stig Berntsen og Tor Helge Aas representert på pallen. Gratulerer! 

 



Himmelspretten: 

Mai har flere rød-dager og disse må brukes fornuftig. Vi gratulerer Ronny 

Edvardsen og Audun Moen Skei med seieren i denne uformelle turneringa vi har 

hatt et par sesonger nå. 

Pink Cup: 

Denne turneringa er et årlig arrangement i samarbeid med Kreftforeninga. Fra 

årets Pink Cup gikk 4440,- til formålet. Vi gratulerer et ungt lag, Håkon Sæther 

og Audun Moen Skei, med hele 46 poeng og seier.  

Surnadal Open: 

20 spillere stilte start i Surnadal Open. De fleste var lokale medlemmer, men i 

tillegg stilte det to stk fra Byneset GK til start. Det konkurreres i klassisk 

stableford i fem klasser. Tove Hilstad Garte hadde beste poengsum uavhengig 

av klasse. Øvrige vinnere i sine respektive klasser var Odd Sæther, Wenche 

Ervig, Erlend Steinshamn og Arnstein Garte. Gratulerer! 

Snorre Larsens minneturnering 

Lørdag 14. juli ble det arrangert ei litt spesiell turnering – Snorre Larsens 

minneturnering. Alle inntekter fra turneringa gikk til rekruttering og aktiviteter 

for barn og unge. Det er handla totalt 4 golfsett som barn og unge kan bruke, og 

som kan brukes i kurssammenheng. 43 spillere fordelt på 14 lag stilte i denne 

scramble-turneringa. Mange ungdommer deltok samt mange familiemedlemmer 

av Snorre. Og det var et ungdomslag som tok seieren med knallharde 50 poeng! 

Gratulerer til Ola Øyen Saltrø, Håkon Sæther, Vegard Bredesen og Rune 

Nikolaisen. 

Surnadal Sparebank (Away) Challenge: 

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

spilles det om vandrepokal. 12 spillere fra golfklubben dro nordover. Til tross 

for at det var 11 menn var det en gutt som stakk av med seieren, milevis foran 

resten. 50 poeng ble sluttscoren for Erlend Steinshamn. Gratulerer så mye! Vi 

benytter samtidig anledningen til å gratulere Stian Kooyman med 76 slag i 

bruttoscorekonkurransen. 

Eika Open: 

Dagrun Dyrnes Stromberg og Reinhard Wichmann, 2 av i alt 28 spillere, stakk 

av med seieren i årets utgave av Eika Open. Vi gratulerer og takker samtidig 

Surnadal Sparebank/Eikagruppen for fine premier. 



 

 

POWER-Golf: 

Sponsoren Power avholdt i år, for andre året på rad, en uhøytidelig, men 

særegen turnering. Her gjorde damene rent bord og vant fortjent. Gratulerer til 

Tove Hilstad Garte og Siri Vaagland. 

Klubbmesterskap: 

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

Allan Troelsen hver sin klasse. Resultatet endte på dame- og herresida med 

henholdsvis 163 og 147 slag. Gratulerer så mye til Tove og Allan! Styret mener 

at 147 slag på herresida er rekord. Det er også verdt å nevne at 

turneringsdebutant Lasse Vaseng Hansen vant i klassen herre junior. 

Intersport Cup: 

Denne cupen arrangeres over flere kvelder der det er de 6 beste av 9 runder som 

teller. Tove Hilstad Garte og Erlend Steinshamn hadde hatt godt tak på 

konkurrentene over flere kvelder og ble vinnere av cupen. Gratulerer! Jo Kvande 

Hansen og Mia Vaseng Hansen, som representerte sponsor Intersport Olaf Moen 

eftf. AS, stod for premieutdeling. 

Surnadal Sparebank Open: 

I år var vi representert med 9 deltakere i Surnadal Sparebanks Open-turnering 

sammen med Kristiansund og omegn GK. Første runde ble spilt på hjemmebane, 

mens andre runde ble spilt på Kristiansund og omegn GK. Av våre ni endte en 

dame på pallplass. Gratulerer til Siri Vaagland. Kristiansunderne ble for sterke 

denne gangen. 

Surnadal Sparebank Challenge: 

Her har vi enda ei turnering som går over flere runder. Her kan deltagerne 

forbedre hullscore i hver runde. På herresida stod det likt med 26 netto slag 

mellom Reinhard Wichmann, Oddvar Væge og Helge Rodal. Reinhard gikk 

seirende ut pga lavest hcp. Tove Hilstad Garte vant sjølsagt på damesida. 

Gratulerer! 

Presidentens tre køller: 

I år prøvde vi oss på en klassiker igjen siden denne ikke ble arrangert i fjor. I 

vått, kaldt høstvær var det Jan Ove Bævre som taklet forholdene best. 

Gratulerer! 



 

 

Hjortescramble: 

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

godt for alle, og kanskje spesielt nybegynnere. Anbefales. «Garte’s», dvs. Tove 

Hilstad Garte og Geir Garte stakk av med seieren.  

Utenomsportslig: 

Medlemmer: 

Året 2018 hadde vi totalt 442 medlemmer (499 i 2017 og 550 i 2016). 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 89 lokale 

medlemmer i 2018 og 79 med spillerett. Det er faktisk ei økning fra året før.  

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.  

Økonomi: 

Vi har bra 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. I år ser vi også innsparing i 

drift pga robotklipping. Overskuddet ble på 211 182,-. 

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 inngikk samarbeid 

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

Styrets arbeid: 

Denne sesongen har vi avholdt 8 styremøter der vi har behandla 66 saker. I 

tillegg har vi hatt ekstraordinært årsmøte for å fastsette kontingenter for 2019. 

Etter det ordinære årsmøtet arrangerte vi golffest på Surnadal Hotell. Knut 

Haugen må vel sies å være primus motor for dette hyggelige arrangementet. Her 

var det bedt medlemmer med følge og hovedsponsorer.  

Alle styremedlemmene pluss varaene har møtt på de fleste møtene. I tillegg har 

det møtt representanter fra dugnadsgrupper når det gjelder utbygging av 

klubbhus. 

I fjor var det roboter som stod øverst som viktigste sak. I år har det vært gjort 

utbedringer på brakka. Den har gått fra å være brakke til å bli et lite klubbhus. 

Her har det vært voldsom dugnadsinnsats for å få på plass alt. Det begynner å bli 

fint på Mo! Det er også verdt å nevne at for året som kommer er det konkrete 

planer om oppgradering av banen, fra 9 til 18 hull. 

Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen tilbake til spill i 2019!  

 

Surnadal, 23.02.19 

 

 

Oddvar Væge, leder                                                  Audun Moen Skei, nestleder 

 

 

Siri Vaagland, kasserer                           Tove Hilstad Garte, styremedlem 

 

 

Jens Nervik, sekretær 


