
 

 

ÅRSMELDING 

 

SURNADAL GOLFKLUBB 

2020 

 
  

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: Hallvard Kvande                                                  Nestleder: Einar Grønnes  

Sekretær: Jens Settemsdal                                              Kasserer: Siri Vaagland 

Styremedlem: Tove Hilstad Garte 

Varamedlemmer: Knut Haugen og Emil Naterstad 

Banesjefer: Stig Talgø og Geir Berntsen 

   

 

Tilbakeblikk på året 2020: 

Det ble riktignok en litt forsiktig start våren 2020. Vi måtte utsette 

åpningsturneringen i påvente av Golfforbundets koronaregler for 

turneringer.  Men 2.mai ble banen offisielt åpnet og allerede lørdag 9. mai var vi 

endelig i gang med åpningsturneringen «Hook and Slice». 

I år ble det også initiert prosjekter rundt om på banen. Folk har virkelig stått på 

for å forbedre vår flotte bane. I året 2020 var det vel utbedring av hull 8, 

«Trygve-grøfta» som er oppkalt etter initiativ-taker Trygve Talgø, som var det 

største prosjektet ved siden av nye utslags-steder på vår flotte 18-hullsbane. 

Trygve kom med ideen om å utbedre den beryktede dalen på hull 8 og fikk 

senere sponset rør fra Pipelife. Med innleid gravemaskinhjelp fra Steinar 

Skrøvseth ble bekken lagt i rør og området ble planert ut i fjor vår. Stein ble 

plukket og gress ble sådd, og i år er det meningen at dette skal bli fin semirough. 

Banesjefen takker ca. 15 dugnadsdeltakere for oppmøtet og innsatsen! 

 



      

Nye utslags-steder på banen ble også laget i vår, slik at vi kunne spille på «18-

hulls bane». Spesielt vil vi nevne trioen Nils Magne Røen med gravemaskin, 

Odd Sæther med hjullaster og banesjef Stig Talgø som har gjort en fantastisk 

innsats og fått på plass store og solide betong-platter på de nye utslags-stedene. 

Det ble investert i nye matter og banen ble slopet som 18-hulls bane (altså som 2 

ulike 9-hulls sløyfer) av golfforbundets sloperatingteam. 

            

 

Vi kan også nevne at malingsarbeidet på klubbhuset ble gjennomført, det også 

selvsagt ved at iherdige dugnadsfolk tok tak.  

       

 



For å redusere risikoen for å bli truffet av en ball på hull 17 tee 33 er det nå 

hogget ut ei smal siktelinje gjennom skogen slik utslags-stedet er synlig fra hull 

18 tee 39. Trygve og Stig Talgø har her gjort en kjempejobb med skogrydding. 

 

Det er som vanlig dugnad på alle plan, i år som i fjor. Senior-dugnadsgjengen 

ble i år sponset med kr. 5000,- fra Norske Filter, tusen takk! 

 

Sportslig: 

I år var det arrangert tre Veien til golf-kurs. 17 spillere deltok på de 2 første 

kursene i mai, mens 6 deltakere tok kurset i september. Geir Garte og Tove 

Hilstad Garte stilte som vanlig som profesjonelle instruktører. Lykke til videre 

alle nybegynnere! Disse har vi alle som medlemmer et ansvar for. 

Allan Troelsens innsats i fjorårets Sissener Classic Tour (seniorgolfturnering) 

har gjort sitt til at Surnadal GK i år fikk stå for å arrangere en runde av Sissener 

Classic Tour!  

I år har vi hatt også hatt over 30 turneringer. Sesongen 2020 ble også det året da 

resultathåndtering ble digitalisert for fullt, noe som også (delvis) skyldes 

korona-pandemien.  Gode gamle scorekort på papir er på vei ut, og ble erstattet 

med mobil scoreinntasting som ble publisert live på storskjerm i klubbhuset 

underveis i turneringene. Styret vil spesielt takke Knut Haugen for hans store 

innsats med planlegging og gjennomføring av turneringer. 



 

      

 

Turneringer: 

Under følger et utvalg av turneringene vi har avholdt.  

BMW eDrive Invitational: 

BMW eDrive Invitational var en meget populær turnering, der hele 42 spillere 

stilte til scramble lagturnering.  Laget «Texinj og tampeisanj» med Stian 

Kooyman, Tor Helge Taagvold, Brynjar Blakstad og Emil Ingdal vant 

relativt klart, med hele 52 poeng. 

Klubbmesterskap: 

Lørdag 22. og søndag 23. august var avsatt til årets klubbmesterskap i Surnadal 

Golfklubb. Det var to spennende dager med mye bra golfspill.  Værforholdene 

var ikke særlig bra under avgjørende runde søndag, men stemningen var likevel 

god.   Årets klubbmestere ble Tove Hilstad Garte (for 14. gang!) og Allan 

Troelsen, men det var spenning nesten helt til slutt i begge klasser.  Øvrige 

klassevinnere ble Lasse Vaseng Hansen (junior menn), Heid Snekvik (kvinner), 

Stian Kooyman (herrer), Knut Haugen (stableford) og Marius Kvande (barn 

under 12 år).   Nr 2 og 3 i klasse herrer senior var Helge Wiig og Geir Garte. 

 



Intersport Cup: 

Dette er en av to turneringer som 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. I herreklassen var det 36 deltakere 

med totalt 162 deltakelser i år. Lasse Vaseng Hansen ledet Intersport Cup 

sammenlagt hele sesongen, men det ble likevel spennende på slutten da Lasse 

måtte stå over pga. skade – og vant til slutt med bare 2 poeng foran Marius 

Kvande (som vant siste runde) og Ken Marius Pedersen. I dameklassen var det 7 

deltakere med totalt 31 deltakelser, og her var det Malin Røen som vant foran 

Tove Hilstad Garte og Dagrun Dyrnes Stromberg. 

Surnadal Sparebank Challenge: 

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 seier til Ken 

Marius Pedersen(16 netto slag), Jan Terje Moen(20 netto slag) og Magnus 

Snekvik/Jan Ove Bævre – begge med 23 netto slag. I dameklassen vant Tove 

Hilstad Garte og Heid Snekvik – begge 25 netto slag foran Dagrun Dyrnes 

Stromberg – 26 netto slag. Vi gratulerer! 

 

Medlemmer: 

Året 2020 hadde vi totalt 358 medlemmer (375 i 2019, 442 i 2018 og 499 i 

2017). Vi ser da, i år som i fjor, fortsatt en viss nedgang. Vi er avhengig av at 

flere lokale medlemmer er aktive. Det var 51 stk. som hadde spillerett på 

simulatoren i fjor. (2019/2020). 

 

Økonomi: 

Vi har veldig bra økonomi i klubben.  Vi har et perioderesultat på kr. 574.841,-  

Dette som en konsekvens av at inntektene økte til 1.138 mill. samt god 

kostnadskontroll. 

 

Sponsing og markedsføring: 

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

på mye.  



 

     

 

 

 

Når det gjelder markedsføring har klubben vært aktiv og synlig på 

hjemmesidene og i sosiale medier. 

 

Styrets arbeid: 

Denne sesongen har vi pga. koronasituasjonen bare avholdt 4 styremøter der vi 

har behandla 24 saker. I tillegg har vi hatt ekstraordinært årsmøte for å fastsette 

kontingenter for 2021. Årsmøtet ble arrangert på Hammerstuene 6.mars 2020.  

Alle styremedlemmene pluss varaene har møtt på de fleste møtene. 

 

Særlige begivenheter: 

Under ekstraordinært årsmøtet/medlemsmøtet i Surnadal GK fredag 13. 

november ble Emil Naterstad utnevnt som æresmedlem i Surnadal Golfklubb. I 

2020 er det 20 år siden Surnadal GK ble stiftet, og da var det også en fin 

anledning til å dele ut en slik utmerkelse. Klubbens medlemmer som var tilstede 

under utdelingen på Hammerstuene viste sin takknemlighet og honnør til Emil 

ved stående applaus og velfortjente gratulasjoner. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styret vil takke alle som har bidratt til klubbens drift på alle plan, samt 

medlemmer og gjestespillere som har benyttet vårt fine anlegg i et år 

spesielt preget av koronapandemien. 

Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen tilbake til spill i 2021!  

 

 

 

 

Kvanne, 24.03.21 

 

 

Hallvard Kvande, leder                                    Einar Grønnes, nestleder 

 

 

Siri Vaagland, kasserer                                    Tove Hilstad Garte, styremedlem 

 

 

Jens Settemsdal, sekretær 


