
ÅnSUELDNG

SIJRNADAL GOLFKLIJBB

20t9

§\L

s
tv,a'

L

-

"l;'--

t'

L .-

#dNsLIFt

TRIO
REGNSKAP

e å§ EltfTRg
r§§Illu§er §ÅiE 3 St-P[EÅssl

fvorko 7
r

nnrlnt,

I

l

lt

Surnadal
Sparebank

(

1!,



Surnadal Goifl<lubb ble stifta 14. august 2000, og ble senere innnreldt i \olces
idrettstolbund og paraolr mpiske komitå (NlF) og Norges -eolttorbund 

(\GF ).

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

Sq'ret:

Leder: Hallvard Kr ande Nestleder: Einar Gronnes

Sekretær: Jens \elr ik Kasserer: Siri Vaaeland

Styremedlerr: Tor e Hilstad Garle

Vararnedl. : KnLrt Ilaugen og Emil Naterstad

Banes.jef: Stig Talgø og Geir Berntsen

Tilbakeblikk på året 2019

Oltrsiell åpninu i ar tlr-rt sted l7.apri1. Et nornralar nred andre ord.
\pningsturnerir-iga,,llook ancl S1ice,, b1e spilt 1 1.ntai.

Aldri et år uten pros-1e kter. Det har r ært ån'isst at noe stort har skjedd på

golfbanen og det har t'r,,sr.i \,rrt en tbljeton_u i arsnteldinga de siste åra. Det er

virkelig en god <,drir e,, i klLrbl.en når' det gtelder a få til ting. Året 2019 er det
bygg og drift av golfiimulator sorn står igien som den store saken. For å sette

ting i perspektiv; det er brukt cirka E00 dr,rgnadstimer bare på pros.iektet rned
simulatorbl'gget! Drifta av simulator lna r e1 sies å være en suksess hvis en ser
på pågangen som har vært siden den stod klar.

I tillegg er det konkretisert utbygging av bane for 2020. Po,sitir utr ikling og god
drift, s(rln ene og r:lene er srunna dugnadsinnsatsen. Det er clugnad på alle plan, i

år sotn i t1or. Duunadsgjengen er faktisk så fulle av pågangslrot at de arrangerer
sosiale la_e på eget initiatir-til ære tbr seg sjø1.
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Sportslig:

I hr var det arrangert to Veien til golf-kurs. 8 spillere deltok på første kurs i mai,
mens 9 deltakere tok kurset i september. Geir Garte og Tove Hilstad Garte stiller
som vanlig som profesjonelle instruktører. Lykke til videre alle nybegynnere!
Disse har vi alle som medlemmer et ansvar for.

Allan Troelsen har representert golfl<lubben i Sissener Classic Tour
(seniorgolftumering) i år. Verdt å nevne er at han kvalifiserte seg til landsfinale
etter strålende spill i delfinalen på Stjørdal GK. Denne representasjonen har
giort siu til at Surnadal GK neste år står på turneringslista på Sissener Classic
Tour!

I år har vi hatt over 30 turneringer; en dobling fra året før.Dethar vært både
faste innslag og litt nytenkningnhr det gjelder turneringene. Vi har hatt et mål i
år om å legge til rette for god aktivitet og også satse på turneringer tilpassa
nybegynnere (så vel som erfarne). Det har også vært to omganger med aktivitet
tilpassa barn og unge, noe vi ikke har fått til de siste åra. Den ene runden har var
etter forespørsel fra Småtrolluka i Rindal. Den andre runden var del av et nytt
konsept, Stjernejakt, et lavterskeltilbud til bam og unge. Det var ikke så mange
oppmøtte på Stjernejakt, men likevel fikk vi tent gnisten for et par kommende
stjemer, med foreldre - dette bør vi satse mer på hvis det rekrutterer såpass bra.
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Turneringer

Under følger et utvalg av tumeringene vi har avholdt.

Venneturnering

Supert vær, super deltakelse og baktanker om rekruttering. Dette var ramma
rundt denne suksessen av ei turnering. Både erfame og ukesferske spillere
utmerka seg her. Noe både poengene og pallen viste. Takk for en fin golfdag og
velkommen tilbake.
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Kh.tbbruesterskap:

Dette er turneringa som på mange vis har størst forventninger til seg og foregår
solrl ren slagkonkurranse. Ett slag skilte herrene etter to dager. Helge Wiig sikret
seieren med 1 49 slag mot Allan Troelsen med 150 slag. På darnesida vant Tove
Hilstad Garte foran Dagrun Dyrnes Stromberg. I juniorklassen stilte Lasse

Vaseng Hansen, Torstein Snekvik og Narve Madaus. Lasse vant i denne klassen.

Intersport Ctp:

Dette er en av to turneringer soln går over det meste av sesongen. Dermed er det
en viss prestisje i å vinne denne. Det kan enten føre til spenning helt inn til siste

slag, eller så kan seieren sikres tidlig. Tove Hilstad Garte vant fortjent i
dameklassen, mens Terje Kvande kapret 1.plassen i herreklassen.

Surnadal Spare b cmk C hal I en se ;

Her har vi enda ei turnering som går over flere runder. Her kan deltagerne
forbedre hullscore i hver runde. I herreklassen ble det til slutt delt seier rnellom
Odd Sæther og Allan Troelsen - begge med 25 netto slag. Dameklassen ble
avgjorl tidlig. Heid Snekvik endte på23 slag med Dagrun Dyrnes Strornberg på

en andreplass. Vi gratulerer!

Medlemmer

Året 2019 hadde r,i totalt 375 rnedlerrrrer (442i2018 og499 i2Ol7). Vi ser da,

i år som i fior, forlsatt en viss nedgang. Vi er avhengig av at flere lokale
medlemmer er aktive. Dette tallet har væft stabilt på oppunder 90 medlemmer de

siste par åra. Det kan absolutt rrære verdt å nevne at vi, etter å ha fått ferdig
simulatoren, er 42 stk med spillerett der!

Økonomi

Vi har god kontroll på økonomien i klubben til tross for et underskudd på 22

625,-. Dette var nok ikke overraskende tatt i betraktning nytt bygg fbr sirnulator.



SooNS os markeds'førins:

Tusen takk til alle sponsorene våre, og spesielt hovedsponsorene, som støtter oss
pa mye.
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OLAV THON GFUPPEN

Når det gjelder markedsføring har klubben vært aktiv og synlig på
hjemmesidene og i sosiale medier.

Stvrets arbeid:

Denne sesongen har vi avholdt 9 styremøter der vi har behandla 69 saker. I
tillegg har vi hatt ekstraordinært årsmøte for å fastsette kontingenter for ZO1g.
Det ekstraordinære årsmøtet ble satt tidligere i år for å fattevedtak om
golfsimulator. Årsmøtetble arrangertpå Hammerstuene i ar og inneholdt
ordinære årsmøtesaker og dn innmeldt sak. I tillegg var det medlemsmøte. Etter
det ordinære årsmøtet arrangerte vi årsmøtemiddag.

Alle styremedlemmene pluss varaene har møttpå de fleste møtene. I tillegg har
det møtt representanter fra dugnadsgrupper når det gjelder utbygging av
klubbhus.

Regelkveld ble arrangert som følge av en del regelendringer i starten av april.
Takk til Oddvar Væge og Emil Naterstad for god gjennomgang av regelverk og
tolking av disse. oddvar hadde også et infomøte i vinter om nytt
handicapsystem for kommende år.
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Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen tilbake til spill i 2020!

Kvanne,02.03.20

Hallvard Kvande, leder

Siri V kasserer Tove Hilstad Garte, styremedlem
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Jens Nervik, sekretær

trfu t-*9,:
Einar Grø'nnes, nestl eder
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