
REFERAT: ÅRSMØTE SENIORGRUPPEN 2017. 

Tid/Sted: 18 Januar 2017 kl. 18-20 i FGK lokalene. 

Tilstede: 34 medlemmer 

Møteleder: Helle Vik 

Møtereferent: Åse Scheie 

 Helle ønsket velkommen og presenterte Seniorkomiteen for 2016. 

 Aktivitetsplan:  

 Det arrangeres totalt 15 turneringer i 2017. Noen mindre endringer  (inklusiv telefon nr.) vil 

bli gjort før planen legges ut på lukket Facebookside Seniorgruppen samt på FGK Seniorsiden.  

 Det er laget en liste med arbeidsoppgaver og ansvar for de ulike turneringene i 2017 

(turneringsleder, turneringsmedhjelpere og kasserer). Husk at ved forfall må en selv sørge 

for en vikar . 

 Påmeldingsfristen er endret til TORDAGER kl.18. 

 Startkontingenten er kr 50 Mht.  

 Stablefordturneringene: De  4 beste resultatene telle med i kampen om vandrepokalene.   

 Seniorkomiteen vil vurdere om det skal arrangeres en 18 hulls runde (formiddag) i løpet av 

sesongen. 

 Herrer 70+ Skal spille fra blå tee (43), vedtatt med 20 stemmer. 

 Gavekort ;første singelturnering i hver måned. Ellers er baller permiene samt loddtrekning av 

vinflasker. 

 Sosiale sammenkomster hhv. 19 juni (enkel servering) og 18 september (avslutningsmiddag 

med permiering av årest resultater). 

 

 Match Play Cup: 

 

 Gunnulf orienterte om den nye cupen som er 2-delt. Først spilles det sgruppespill med 

minimum 3 runder pr/spiller om våren. Den beste i hver serie går videre til matchspill som 

avvikles i løpet av høstsesongen. Startkontingent for cupen er kr 50.(toalt).  Gunnulf og Einar 

setter opp spillegruppene. Reglene for spillet  (MATCH) og utslagstee vil stå på oppslaget .  

Spilletidspunkt må avtales mellom spillerne. Rundene spilles over hullene 1-9. 

 

 Påmeldingsliste er satt opp på tavla til Seniorgruppen i klubbhuset. Påmeldingsfrist er 8 mai . 

 

 Det konkurreres om vandrepokal.  

 

 Økonomi: 

 

  Odd redegjorde for økonomien 2016. Selv om vi hadde et ”planlagt” underskudd kr 2659 i 

2016, så er årets kassabeholdning kr 5490 ved oppstart av 2017. 

 



 Pengene ble brukt til premier, vandrepokaler, kaffemat, kaffe, vinflasker og sponsing av de 

sosiale sammenkomstene samt et bidrag til PINK CUP (kr 2400). 

 

 Regnskapet ble godkjent. 

 

 

 

 Årsmeldingen 2016: 

 

 Gjert Erik kommenterte at årsmeldingen bør inneholde en kommentar om Pick Cup bidraget. 

 

 Årsmelding ble godkjent. 

 

 

 Horadaland Senior Golf: 

 

 Kjell-Roger oreinterte kort om planene for Tour-sesongen 2017. Det henvises til oppslag på 

Seniortavlen. Påmelding til turneringene skjer i golfboks . 

 

 Trening-Protimer med Hans: 

 

 Det vil bli arrangert gruppetrening med Hans både vår og høst. Treningen koster hver dag kr 

100/pr deltager . Påmelding skjer i proshopen og påmeldingen er bindende.  Vi vil førsøke å 

få en avtale med proshopen om at en kan forhåndsbetale bestilte gruppetimer. 

Treningoppslag fra Hans kommer i april. Følg med på oppslagstavle og facebooksiden. 

 

 

 Annet: 

 

 Terje Dahl vil lage en lukket facebookside for Seniorgruppen, drifte siden og lage en liten 

brukerveiledning. På denne siden vil en finne litt om turneringsresultater, bilder, sosiale 

sammenkomster etc. Medlemmene kan også legge ut spørsmål, informasjon og bilde rmm. 

 

 Norsk Seniorgolf (NSG) og turneringer. Svein Olaf etterlyste bl.a.  kontaktperson for 2017. 

Da en må være medlem i NSG, må en person utpekes blant NGS-medlemmene. 

Seniorgruppen mener at dette er en sak mellom FGK og  FKG medlemmer i NSG. 

 

 Arild Jacobsen (leder i FGK) orineterte litt om årsmeldingen for FGK.: Ny parkeringsplass ved 

innkjørselen til klubben er klargjort,  dreneringsarbeid ved driving-rangen er utført for å 

unngå store tap av rangeballer,  planer for endring av chippegreen ved trenerbua, økonomi, 

dugnadsarbeid, medlemsantall ca 1700;-en svak nedgang mm. Han oppfordret til å booke 

protimer hos Hans som har mange ulike enkelttilbud i tillegg til gruppetreninger samt å 

benytte proshopen. Seniorgruppen ser det som veldig positivt at leder i FGK deltok på 

Seniorgruppens årsmøte. 



 

 

 Valg 2017: 

 

 Seniorkomite 2017: Arne T. Faannessen, Svein Georg Hansen, Karin  S.Hansen, Sigvor R. 

Reisæter, Lars Reisæter, Liv R. Løvby, Kjell-Roger Bolstad, Odd Sletten, Helle Vik,  Åse Scheie, 

Turid Aardal (ny), Terje Dahl (ny), Torunn Aamoth (ny), Gjert Erik Dahl (ny), HansChristian 

Pettersen (ny), Kari Herland (ny), Rolf Herland (ny), Grethe Røed (ny), Jon Birger Røed (ny). 

Ekstra medhjelpere: Sigrid Bøtun Klyve, Svein Pedersen og Margareth Næss. 

 

 Leder (1 år): Åse Scheie (ny) 

 

 Kasserer: Odd Sletten (gjenvalg) 

 

 Revisor: Jan H. Vik (gjenvalg) 

 

 Valgene var enstemmige (akklamasjon). 

 

 Ledervervet skal gå på omgang i Seniorkomiteen, og det ble foreslått at Hans Chr. Pettersen 

overtar  som leder for 2018. 

 

 

 Valgkomite 2017: 

 

 Helle Vik, Åse Scheie og Terje Myhre 

 

Seniorgruppen takker Helle Vik for godt lederskap over 4 år. 

  


