Årsmelding Hafjell Golfklubb 2017:
Klubben hadde 397 medlemmer 31.12.2017, hvorav 287 herrer og 71 damer og yngre jr (4 jenter og
7 gutter) og 28 Juniorer (5 jenter og 23 gutter.

Styret i Hafjell Golfklubb i 2017 bestod av :
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Tore Arnfinn Lien
Tom Sveinungsen
John Petter Finneid
Thomas Einemo
Niclas Møllefors
Stein Tore Nordgård

Styret har hatt 6 styremøter i 2017.

Økonomi :
Klubbens regnskap er gjort opp og revidert, samlet har klubben for 2017 ett overskudd på kr. 30 665.
Klubben har god likviditet og hadde når regnskapet ble revidert kr. 570 554 i kontanter og
bankinnskudd.

Aktiviteter :
Hver tirsdag frem til fellesferien hadde vi fellestreninger på Hafjell golf. Ansvarlig for disse treningene
var vår nye Gudmundur Sigurjonsson. Tilbudet var GRATIS for alle våre medlemmer.
Det ble gjennomført VTG kurs i mai og august med god deltakelse i Mai, noe mindre i august.
Treningstilbudet igjennom sesongen hadde variert oppmøte, vi vil prøve å få ett mer spesifikt
treningsopplegg kommende sesong.
Vi vil også øke fokuset på markedsføring av kurs og treninger, så vi får ett bedre oppmøte.

Turneringer :

Turneringskomite Hafjell Golf, 2017
Turneringskomiteen har bestått av 5 personer. Turneringslederfunksjonen har gått på omgang på
medlemmene. Ledelse av onsdagsturneringene har gått på omgang hos alle medlemmene i
komiteen.

Turneringer
Vi har arrangert Onsdagsturneringer, Matchplay, Pink Cup, 4-manns scramble og Klubbmesterskap.
Belka Golf Nordic ble avlyst pga. liten påmelding.

Onsdagsturneringer
Onsdagsturneringene er en løpende turnering gjennom sesongen og har Order of Merit (OoM). For å
bli med på OoM må spillerne ha minst 6 tellende runder.
Antall startende i 2017 er 227 fordelt på 44 personer. I år ble det et snitt på 13,35 pr runde, en
nedgang fra året før.
18 stk har vært med på 6 turneringer eller mer og kommet på Order Of Merit lista.
Vinner av brutto slag ble Kristoffer Lie med 35 slag i snitt. På andre kom Frank Rishaug med 36 i snitt
og på tredje Marius Engelstad med 37 i snitt.
Vinner av stableford ble Frank Rishaug med 21 poeng i snitt. På andre kom Tore Arnfinn Lien med 18
poeng i snitt. På tredje kom Rune Harsjøen med 18 poeng i snitt.
Premiering av beste på slag og stableford hver onsdag har vært vin.
Alle onsdagsturneringene har vært handicap tellende.

Matchplay
12 spillere deltok på Matchplay i 2017. I finalen spilte Rune Haugen og Marius Engelstad.
Vinner av Matchplay: Marius Engelstad.

Pink Cup
21 spillere stilte til start til Pink Cup, det ble spilt 18 hull Texas Scramble.
Vinnere av Pink Cup ble Henning Aanstad og Christian Diserud
Hafjell Golfklubb samlet inn Kr. 8420 ,- som uavkortet går til Brystkreftsaken.
Tusen takk til alle deltagende.

Klubbmesterskap
Været viste seg fra sin beste side, banen og spilleforholdene var gode. Det ble spilt 18 hull lørdag og
18 hull på søndag.
I år ble det innført Stableford klasse, noe som ga flere påmeldte.
40 spillere var påmeldt til årets KM, en solid oppgang fra året før.
Kristoffer Lie ble klubbmester 2017. Bente Unosen Sveinungsen ble klubbmester dame i 2017.

Følgende ble klassevinnere:
Junior: Kristoffer Lie
Herre: Per Kristian Hunder
Senior dame: Bente Unosen Sveinungsen
Senior herre: Annar Skrefsrud
Stableford: Thorbjørn Arntzen

Turneringskomite 2017
Thomas Einemo – Leder av TK
Tore Lien
Camilla Bystadhaugen
Bente Unosen Sveinungsen
Fredrik Burenius

Seniorgruppa:
Seniorgruppen har ca 25 medlemmer hvorav 18 er meget aktive og kommer regelmessig til trening.
Gruppen møtes hver torsdag hvor det spilles en 9 hulls runde eller konkurranse, etterfølgt av kaffe og
sosialt samvær på terrassen.
I løpet av sesongen var det arrangert 6 turneringer, hovedsakelig parturnering med størst vekt på
trivsel og moro.
Hallington, Texas Scramble, og Three in the Bag, er for eksempel morsomme turneringer hvor alle,
både de med lav hcp og de med høy hcp har en sjanse til å vinne.
Vårt lag i Norsk Senior Golf Lagserie Match, klarte å holde plassen, slik at vi vil fortsette spille i 2.div
kommende sesong.
I juni deltok ca 20 stykker på en 3 dagers tur til Sverige, med spill på Eda Golfklubb sin bane. Første
dag var det Stabelford turnering. Premieutdeling og felles middag på klubbens restaurant om
kvelden. Dagen etter var det vanlig spill før hjemreise til Norge.
I august ble det arrangert en felles tur til Valdres Golf. Dette har blitt en årlig begivenhet som er
veldig populær blant medlemmene.
Det ble arrangert en utenlands tur den siste uken i september til Quinta do Marinha, Elleve
medlemmer var med på turen. En meget vellykket tur, flott hotell og med spill på en fantastisk bane.
Til vinter trening, har 16 stk meldt seg på innetrening slik at det er en gruppe hver torsdag i Håkons
Hall. Nytt av året er “Race to Kapalua” hvor vi spiller alle tre baner, premiering for hver bane og
sammenlagt vinner av Kapalua Cup.
Seniorgruppen vil forhåpentligvis beholde de fleste medlemmer i sesongen som kommer.
Stephen Barker
Leder senior gruppen

