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Årsberetning for 2014 - fra styret i Solum golfklubb 
Styret har i denne perioden bestått av: 

Styreleder Bjørn Mønster (valgt for 2014-15) 
Nestleder Harald Sando (valgt for2014) 
Styremedlem Aud Dahlgaard Johansen (valgt for 2014) 
Styremedlem Tormod Gretteberg (valgt for 2014-15) 
Styremedlem Rolf Chr. Lund (valgt for 2014-15) 
Styremedlem Anne Britt Ellingsen (valgt for 2014-15) 
Styremedlem Marius Bugge (valgt for 2013-14) 
Styremedlem Trond Sørøy (valgt for 2013-14) 
Styremedlem – vara Oscar Gunnerød (har møtt fast i styremøtene) 2014 

Styrets arbeid  
Det har vært avholdt 1 ekstraordinært årsmøte og 10 styremøter. I tillegg har styreleder hatt flere 
arbeidsmøter med grunneier. Det forholdet at klubben i 2013 overtok og drev golfbanen har medført et 
betydelig merarbeid for noen styremedlemmer. Vi er totalt sett rimelig tilfredse med det tilbudet og det 
miljøet som ble skapt på golfbanen i 2014.  

Det kan synes som om alt ekstraarbeidet med banedriften har tatt en del av fokus, oppmerksomhet og 
krefter av styrets innsats slik at det har gått noen utover de sportslige aktivitetene og turnerings-
virksomheten i klubben. Styret ønsker for 2015 og differensiere sportslige aktiviteter og drift.  

Klubben – medlemssituasjonen 
Rapport pr 01.01.2015 viser at klubben hadde 1192 aktive medlemmer. Fordelingen av medlemmene 
på hcp, kjønn og alder fremgår av rapporten fra hcp-komitéen. 

Statistikkene viser at det er 254 av medlemmene som er bosatt i Holmestrand og 334 medlemmer 
bosatt i det øvrige Vestfold. I Oslo og Akershus har vi 604 medlemmer.  

Antallet medlemmer viser en netto nedgang fra 2014. I alt har det vært 126 innmeldinger og 214 
utmeldinger. Det har også i 2014 vært gjennomført omfattende, og helt nødvendige, opprydninger i 
klubbens medlemsregister. Imidlertid normaliserer 
dette seg og klubben kommer over i et fortløpende 
ajourhold av medlemsregistrene.  

Det er etter styrets vurdering svært bekymringsfullt 
at klubben nå over flere år har hatt et synkende 
medlemstall, samtidig vet vi at dette er noe de fleste 
klubber sliter med. Klubben må fortsette arbeidet for 
å rekruttere flere medlemmer. 

Dessverre er det fortsatt altfor mange medlemmer 
som ikke ajourfører og oppdaterer sin e-post (og 
annen kontaktinformasjon). Det er helt nødvendig å 
være klar over at Golfbox er både Solum golfklubbs 
og Norges golfforbunds medlemsregister. 

En viktig del av rekrutteringsarbeidet til klubben er å gi et tilbud til barn og unge. Det er gjort en flott 
innsats i knøtte golfen med ukentlige treninger. Takk til Nils Kalve. Samarbeidet med flere skoler i 
Holmestrand resulterte i at ca. 120 skoleelever fikk en innføring i golfsporten. Spesielt Ekeberg Skole har 
vært flittige brukere av anlegget under ombygning av ny sportshall. Takk til Harald Sando. 

En annen del av rekrutteringsarbeidet er å avholde VTG-kurs (Veien til golf) og det har vært avholdt fem 
slike kurs med i alt 24 deltakere. Våre kurs er av de rimeligste i landet og klubben har brukt en del 
penger på kursholder for å gi et optimalt kurstilbud. I 2015 vil vi gi tilbud til alle i Holmestand om gratis 

Regnvær - ingen hindring! Regnet mye av høsten 2014 



 

 

 
 

 

  

innføring golf for dem som ønsker å prøve, men som ikke har utstyr og ikke er sikre på om dette kan 
være en god sport. Vi håper mange møter hver torsdag, vi gleder oss til å ta dere imot! 

Økonomi 
Regnskapet for 2014 er total drift. Det er utarbeidet budsjetter under 2014 for driften og klubben var 
budsjettet basert på «kjente størrelser».  

Klubbdriften viser et overskudd for 2014 på 100 000 kroner, driften av banen viser et overskudd på 
269 000 kroner. Alt i alt ble det overskudd 369 000. Vi har gitt 40.000 kroner ekstra støtte til baneeier 
for oppgradering av hull 1-9, vannhindre. Klubben har investert 40 000 kroner i ny hjertestarter og IT 
utstyr. Takk til muremester Per Ellingsen og tømmermester Johan Wilhelmsen for støtten, 16 personer 
var med på hjertestarter kurs i klubbhuset, veldig bra! 

Klubben har gjennom året jobbet aktivt med inndriving av utestående fordringer fra medlemmer som 
ikke betalte sin kontingent i 2014. Klubben sendte ut påminnelser ved hjelp av SMS og e-post for å 
redusere irritasjonen av at purringene går til varsel om inkasso. I alt ble det sendt ut ca. 450 SMS-er. At 
medlemmer ikke betaler sin kontingent innenfor betalingsfristene medfører et svært omfattende 
ekstraarbeid. Vi ønsker å legge om rutiner for 2015.  

Klubben har mottatt offentlig støtte. Dette er momskompensasjon, lokale aktivitetsmidler og støtte fra 
Holmestrand kommune. Grasrotmidler er stigende, takk til de som hjelpe på denne måten. 

Solum golfklubb inkluderer nå undergruppenes regnskap i klubbens hovedregnskap. 

Daglig leder  
Fra 1. januar 2013 ble daglig leders ansvar utvidet ved at klubben også skulle stå ansvarlig for driften av 
banen. Av økonomiske årsaker bestemte styret seg for å avvikle avtalen med   firma ved utgangen av 
2013. Bjørn Mønster har fungert som daglig leder under året 2014, Bjørn Mønster påtar seg denne 
oppgaven også i 2015 om det er ønskelig.  

Informasjonsarbeidet i klubben 
Omtale i avisene 
Trond Sørøy har gjennom sesongen nedlagt et betydelig arbeid som har ført til mange, fine oppslag i 
lokalavisene Jarlsberg om turneringer og aktiviteter i klubben. Dette har absolutt på en flott måte 
bidratt til å profilere klubben utad på en positiv måte. Stor takk til Trond Sørøy! 

Klubbens hjemmeside 
Styret har videreført arbeidet med hjemmesiden. Styret har i 2014 hatt mindre tid til disposisjon for 
ajourhold og videreutvikling av siden. Hjemmesiden har opplagt et forbedringspotensial i forhold til 
aktualitet og funksjonalitet, og håper er å kunne iverksette tiltak (få inn flere som kan ta ansvar for 
vedlikehold og videreutvikling) som kan forbedre dette i 2015.  

Vi håper fortsatt på en større innsats og flere bidrag fra medlemmer når det gjelder innspill, bilder (ikke 
minst!) 

Nyhetsbrev 
Klubben har i 2014 ikke sent ut nyhetsbrev. Dette 
må forbedres 2015. 

 

 

 



 

 

 
 

 

  

 

Facebook: Det er stor aktivitet på  
Facebook -siden Solum golfklubb, som 
nå har mange medlemmer.  

 (Er du med?) Sesongen 2014 startet unormalt tidlig ved 
at første åpningsdag var 12. mars – en hel måned før 
sesongen 2013.  Banen ble stengt først den 

7. desember. 
Sesongen startet med 
betydelige vinterskader til tross for jevnlige 
vedlikeholdstiltak og opparbeiding av banen bar banen 
preg av vinterskadene gjennom deler av sesongen. 

Ordning med hullfaddere ble videreført og har ført til 
bedre oppfølging og forskjønning av banen. 

Planmessig og systematisk banevedlikehold viser seg å 
føre frem, men naturen og værforholdene var ikke på vår 
side denne sesongen på høsten. Til tross for vekslende 

forhold fikk vi gode tilbakemeldinger fra gjestespillere. 

Aktivitetsoversikt 

 

PRO og TRENING PRO på Solum.  

Ny pro av året har vi inngått avtale med 
Frank Tømmervik under sesongen 2015. 
Han vil ha ansvaret for VTG-kursene 
sammen med Trener-1erne.  

I tillegg gjennomfører vi trening hver 
onsdag/ torsdag fra 16:00 til 21:00 hvor 
Frank står for instruksjon og personlig 
tilrettelegging for de som møter opp.  

Videre vil han gi de spillerne som skal delta 
på lag, med tilrettelegging og tips. 

Andre aktiviteter 

 
 

Klubbens drift av banen i 2014 
Etter at spørsmålet ble avklart på styremøte inngikk golfklubben en avtale med baneeieren om at 
klubben i 2015 skulle stå for den daglige driften og ha hele det økonomiske ansvaret for driften av bane 
og pro shop. Avtalen bygger på et fastsatt årlig leiebeløp,  

Baneeier har ansvaret for vedlikeholdet og forbedringer av golfbanen og av banemannskap. 

Det utvidede ansvaret for klubben har resultert i et betydelig mer omfattende arbeid for styret, daglig 
leder og alle de som bidro med en stor innsats. 

Aktivitet 
Antall 

arrangement 
Antall 

deltakere 

Knøttetreninger 15 gj.snitt 11 

Aktiv gruppe  gj.snitt   8 

Damegruppa 16 gj.snitt   8 

Seniorgruppa 25 gj.snitt 25 

Skolegolfen 1 121 

VTG-kurs 5 21 

Tirsdagsturneringer 20 gj.snitt 16 

Pink Cup 1 24 

Nordea pairs 1 17 

Vestfold Ladies 1 8 

NSG-turnering 2 12 

Klubbmesterskapet 1 36 

Holmestrand Open 1 65 

Solum Match 1 15 

Forholdene 12. mars 2014 



 

 

 
 

 

  

PRO SHOPEN 
Det ble på et tidlig tidspunkt bestemt at proshopen skulle 
være åpen alle dager i sesongen mellom 09:00 og 18:00 med 
tilpasning til været, aktiviteter og lysforholdene. 

Til å bemanne proshopen arbeidet Aud Johansen, Anne Britt 
Ellingsen og Bjørn Mønster som daglig leder. Styreleder vil gi 
en stor honnør for den betydningsfulle og positive 
arbeidsinnsatsen som ble nedlagt av de «frivillige»! 

I proshopen ble det solgt forfriskninger som kaffe, mineral-
vann, pølser, bagetter og rykende ferske vafler hver eneste 
dag. I tillegg hadde vi et begrenset utvalg av golfutstyr. Avtale 

er inngått med NIKE 

Driften av proshopen har uvurderlig betydning for miljøet og trivsel i og omkring golfbanen og de som 
bemannet proshopen gjorde en formidabel innsats for at spillere og besøkende skulle trives og ønske 
seg tilbake til Solum. Her lykkes vi – takk igjen til alle som bidro til dette. 

GREENFEE 
Til tross for at vi mistet mye spilletid under året var resultatet av ordinært greenfee-salg etter hele 
sesongen bra. Dette skyldes stor imøtekommenhet, 
serviceinnstilling og velvilje i proshopen.  

Det er i alt spilt 8200 golfrunder på Solum i 2014. Det 
skilles ikke på om det er spilt 18 hull eller 9 hull i disse 
tallene. Det har vært spilt 2.450 golfrunder av medlemmer 
i fra andre klubber. 

BALLMASKIN 
Bruken av driving rangen i 2014 ble oppsiktsvekkende 
dårlig.  

Vi skiftet ut rangeballene i løpet av sesongen (sponset av 
daglig leders firma!), som førte til mer fornøyde brukere, 
men ikke vesentlig økning i inntjening. Ytterligere rangeballer er kjøpt, men ikke tatt i bruk. 

GOLFUTSTYR OG UTLEIE 
Vi har solgt forbruksmateriell og et begrenset utvalg av køller, traller og komplette golfbagger. Vi valgte 
å ha et begrenset sortiment, men tilstrekkelig til å dekke opp det daglige behovet og avhjelpe akutte 
behov. Noe utstillingsvarer har vi hatt noe i kommisjon. 

Vi har hatt golftraller, golfkøller og to golfbiler til utleie. Bruken av golfbil har til tider vært stor og noen 
ganger har det vært behov for flere golfbiler enn de to vi har 
hatt til disposisjon. Vi råder over 3 golfbiler i 2015. 

MARKEDSFØRING 
Vi har hatt GOLF FOR ALLE som motto også i 2014. 

I begynnelsen av sesongen ble det annonsert i Tønsberg Blad 
og på Norsk Golf om vår baneåpning og fordelene med vårt 
golfanlegg. Annonseringen er relativt dyr uten merkbar 
oppgang i antall gjestespillere.  

Det ble utarbeidet en markedsplan før sesongen hvor 
konklusjonen var at den beste markedsføringen vi kan gjøre 

var å ta godt imot alle som kommer til golfanlegget, være ærlige om forholdene, gi god service og skape 
en hyggelig atmosfære. Dette lykkes vi med  

 

God stemning på verandaen. 



 

 

 
 

 

  

Avdragsordning med forskuddsvis betaling ble innført. Tanken bak var at økonomi ikke skulle være et 
hinder for å kunne spille golf. 

Viasat Golf oppgraderes i 2015, dårlig signaler under hele året. 

SPONSORVIRKSOMHET 
På bakgrunn av avtalen om banedrift fikk klubben anledning til 
å selge reklame på banen til private sponsorer. Her gjorde en 
egen sponsorgruppe, ledet av Harald Sando, en meget stor 
innsats og viste at det på dette området er et betydelig ikke 
utnyttet inntektspotensial. Takk til sponsorgruppa! Ny leder i 
sponsorgruppa er Rolf Chr. Lund 

Vi mener å ha lykkes med å forbedre omdømmet til «Solum 
golf», og det er resultatet av målbevisst og konkret arbeid fra 
de som arbeidet nær besøkende. 

Annet  
Vi har fått nok 2 trener 1 ved at Marius Bugge, pluss Rolf Chr. Lund, Oscar Gunnerød har fullført NGF’s 
nye Trener 1-kurs. Vi håper at flere kan tenke seg å stille opp på dette i 2015! 

 

Oppsummering 
Oppsummert kan man si at det er klare forbedringer på de aller fleste områder, god erfaring med 
banedrift. Året 2014 har gitt svært nyttig erfaring både i de små praktiske oppgavene så vel som i ledelse 
og styring av en golfklubb med ansvar for banedrift. Årsmøtet ga styret i mandat å forsøke å 
framforhandle en revidert avtale med baneeier. Vi gikk videre i nye forhandlinger med baneeier for å se 
om det var mulig å komme fram til en revidert avtale som styret kunne anbefale. Baneeier Bjørn 
Hundstad og styreleder Bjørn Mønster kom frem til en gangbar avtale for 2015, som ble godkjent. 
Generelt har samarbeids ånden mellom partene vært meget bra. Styret har nok hatt en del 
uoverensstemmelser under året, men sånn er det vel i ett styre. 

Vi ser fram til sesongen 2015 med godt mot og satser på at et godt samarbeid med baneeier, sammen 
med fortsatt stor og positiv innsats fra medlemmene, skal bidra til å videreføre det gode miljøet vi 
opplevde på banen i 2014! 

Vi håper på tidlig sesongstart, stor aktivitet, godt vær, gode baneforhold og mange trivelige selskaps- og 
turneringsrunder på Solum i 2015!  

Holmestrand, den 25. februar 2015  

Bjørn Mønster 

Styreleder 
 
 
 
 
 

Viasat filmer på Solum 



 

 

 
 

 

  

Rapport fra Hcp-komitéen 
 

 

Det har i år vært avholdt fem Veien til 
golf-kurs, med totalt 21 deltakere som 
alle meldte seg inn i klubben. Noen har i 
etterkant meldt overgang til andre 
klubber. 

Fra og med års revisjonen for 2012-13 
har det blitt innført en automatisk 
revisjon av handicap i Golfbox. Denne er 
mer omfattende og mer matematisk 
riktig for alle spillerne. 

Klubben har i år ikke mottatt 
noen henvendelser angående hcp, 
grunnet endringer etter års-revisjon. 

Det ble i fjor gitt grundig informasjon om fremgangsmåten i 
Golfbox. Det kan virke som at medlemmene er blitt innforstått med at jo flere runder som 

registreres i golfbox, jo mer korrekt blir revisjonen utført. Dersom noen allikevel mener det er skjedd en 
feil i forbindelse med års-revisjonen, skal du kontakte handicap-komitéen i Solum golfklubb snarest 
mulig. 

Medlemmene i klubben fordeler seg slik på hcp, kjønn og alder (tall fra 2013 i parentes): pr 07.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hcp-komitéen - Marius Bugge 

 

Aktive medlemmer fordelt på kjønn og handicapgruppe 

Handicapgruppe Damer Menn I alt 

Gruppe 1: Under 4,5 0 (0) 4 (4) 4 (4) 

Gruppe 2: 4,5 - 11,4 0 (0) 44 (42) 44 (42) 

Gruppe 3: 11,5 - 18,4 5 (3) 125(121) 130 (124) 

Gruppe 4: 18,5 - 26,4 12 (13) 205 (204) 217 (217) 

Gruppe 5: 26,5 - 36,0 78 (68) 254 (267) 332 (335) 

Gruppe 6: Over 36 179 (205) 275 (335) 454 (540) 

Intet handicap eller HCP =99 0 (11) 1 (22) 1 (33) 

I alt 274 (300) 908 (995) 1182 (1295) 

Aktive medlemmer fordelt på kjønn og aldersgruppe 

Aldersgruppe Damer Menn I alt 

Under 25 år 18 (19) 62 (77) 80 (97) 

25-60 år 164 (199) 677 (756) 841 (995) 

Over 60 år 92 (82)  169 (162) 261 (244) 

I alt 274 (303) 908(1030) 1182(1295) 

    



 

 

 
 

 

  

Rapport fra Turneringslederen 
Turneringskomitéen har bestått av Marius Bugge og Tormod Gretteberg med hjelp fra øvrige 
styremedlemmer. Golfbox har vært benyttet til alle turneringer og har fungert bra.  

Følgende turneringer er blitt arranger i 2014: 
 Pink cup  
 Nordea Pairs  
 Solum Masters 
 Holmestrand Open  
 Klubbmesterskap  
 Matchspill Herre 
 Matchspill Damer 
 Order of Merit gjennom hele sesongen 
 Høst avsluttning 

Pink Cup ble igjen arrangert med stor suksess. Kr. XXXXX 
ble overført til Kreftforeningen.  23 personer deltok. Takk til damegruppa for et flott arrangement.  

Nordea Pairs 28  (23 i fjor) påmeldte. Ø. Frantzen/T. Karlson vant turneringen og de gikk videre også i 
områdefinalen og gikk derfra videre til landsfinalen hvor de representerte klubben på en fin måte. 

Holmestrand Open: 53 (36 i fjor) påmeldte. Dette var turneringen som ble mer enn vi hadde trodd. 
Premier ble etterspurt fra hele holmestrand og giverviljen var det ingenting å si på. Tesla Motors 
stilte med 2 biler.  Lars-Johan Tandberg (Hof gk) vant brutto klassen, Mårten Engvoldsen (vestfold 
gk) vant netto klassen, Thorbjørn Kristensen (Drammen gk) vant stableford klassen og Vibeke 
Skjåvik (Sandefjord gk) vant Dame klassen Det var 29 gjestespiller og 24 egne spillere med i 
turneringen 

Klubbmesterskapet: 31 (25 i fjor) påmeldte. Klubbmester ble i år som i fjor Marius Wågelsby. 
Klubbmester dame ble Mona Gressløs 

Høstturneringen: 21 (22 i fjor) påmeldte til en flott turnering og meget hyggelig sesongavslutning i 
klubbhuset med servering av god mat og drikke.  

Tirsdagsgolfen har vært gjennomført 19 ganger gjennom hele sesongen (bortsett fra 3 uker i juli) med 
varierende oppslutning. Alt fra 4 til 30 deltagere. Vi har plass til mange flere hver eneste gang. 

Matchspill har også vært arrangert gjennom sesongen. Tidsplanen har blitt overholdt med unntak av ett 
tilfelle, vi valgte å godta denne utsettelsen da det ikke ville være til hinder for resten av 
turneringen. XXL Tbg stilte som sponsor med premier. Vinner ble Lars Johannessen. 

Order of Merit har vært en del av tirsdagsgolfen, samt andre hcp tellende runder hvor utvalgte 
forhåndsdefinerte turneringer har vært gjeldende.  Vinner ble Rolf Christian Lund 109 poeng. 

Regnskapet for turnering er lagt inn under klubben, det er altså ikke ført eget regnskap av 
turneringskomitéen. Klubbens regnskap viser årets resultat.  

Takk til alle som bidro til hyggelige turneringer på Solum i 2014, både de som arrangerte og de som 
spilte.  Spesiell takk til Damegruppa som har stilt opp når det trengs og ikke minst de som har hjulpet til 
med at banen har vært i bra stand til turneringstart. (hullere, startere, vedlikehold og mange andre.) Det 
har blitt servert mye god mat, både fra grillen på verandaen og fra den nygamle komfyren på kjøkkenet. 

 

Horten, 07. januar 2015 

Marius Bugge  
turneringsleder 

Lykkelige vinnere!! 



 

 

 
 

 

  

Rapport fra banekomitéen 

Banekomité:  
Bjørn Johansen.  

Komiteen har hatt en rekke uformelle møter med baneeier 
gjennom sesongen.   

Sesongen startet 12. mars. Før den datoen har det vært en rekke 
samlinger med dugnad – først med å hakke is på greenene, 
deretter klargjøring av banen før sesongstart. Stor iver og 
entusiasme på dugnadene. 

 

Det er satt opp nye skilt med hullinformasjon og kart etc på alle hull som har hullsponsor, dvs. 11 hull. 
Skiltene er designet av Brødrene Dahl. HOLMESTRAND 

Krakkene ble pusset og lakket før de ble satt ut. Enkelte 
holder nok ikke en sesong til! Ballvaskere ble satt ut ved 
sesongstart. 

Alle staker og merker er rettet, noen byttet. Avstander er 
kontrollert. Dette ble gjentatt utover hele sesongen. 

Ballvaskere og tee-markører ble tatt inn i NOVEMBER. Alle 
tee-steder ble da merket med grønne peggsamlere, 
innkjøpt av klubben. Flagg ble BYTET FOR VINTER. 

I sesongen 2014 var det utplassert 8 ballvaskere, 16 
søppelbøtter og 11 krakker. 

 
 

Rapport fra Damegruppa 
Styret har i 2014 bestått av følgende: 

 Mona Gressløs – kasserer (på valg) 

 Anne S. Nilsen – styremedlem (på valg) 

 Nina Lund Karlsen- aktivitetsleder (på valg) 

Valgkomite:  Reidun Klavenes (på valg), Anne Hem (valgt for 2014 og 2015) 

Valgkomiteen i 2014 klarte ikke å skaffe ny leder eller sekretær. 

Vi startet opp som planlagt 23. april. og avsluttet med siste damegolf 24. september. Oppmøte på 
onsdagene var generelt lavt denne sesongen med mellom 1 og 8 damer. 

Turen til Torreby i september ble avlyst da det var for få påmeldte.  

Vi har deltatt på Vestfold Ladies arrangementer i sesongen. Det har også vært deltagelse på 
arrangementer andre klubber i fylket har arrangert. 

Det har denne sesongen vært liten interesse for damegruppa og dermed ble det ikke arrangert hverken 
sommer- eller sesongavslutning. 

Det har ikke vært avholdt noen formelle styremøter i sesongen, men aktuelle saker har vi tatt på mail. 
Damegruppa har ikke eget regnskap fra 2014. 

Solum Golfklubb, Damegruppa Nina Lund Karlsen 05.02.2015 

Dugnadsinnsats  

Nye hullskilt på ut slagstedene 

 



 

 

 
 

 

  

Rapport fra Seniorgruppa 
Styre i seniorgruppa har bestått av Per Kristiansen, Oddvar Bakken, Bjørn Johansen, Torill Frostad og 
Anne Britt Ellingsen. Klubbkontakt (KK) for seniorer har vært Oddvar Bakken og for seniorlaget i 
1.divisjon Lars Grov. 

Aktiviteter  
Mandagsgolfen er den faste aktiviteten. I år har det vært over 30 spillere som har vært innom og spilt. 
Gjennomsnitt har vært 19-35 golfere som møtes til en trivelig golfrunde med kaffe og vafler etter 
runden. Vi legger mest vekt på det sosiale, men konkurransen er der hver gang over 9 hull. 

Noen har stått på i timer for at skolegolfen skulle fungere. Ønsker mange flere 2015. 

Vi har stilt med lag i 1. divisjon, og i 2 divisjon i NSG lagseriematcher. 14 av våre medlemmer har stilt 
opp og spilt. Dessverre så var det flere klubber som ikke stilte lag i alle matcher, med den følge at vi ikke 
fikk spilt alle kampene? Dette gjaldt både 1. divisjon og 2.divisjon. 

Vi har deltatt i Lag-NM 2. divisjon. 

Johans pokal spilles om som matchspill over 9 hull. Vinner ble Jan Valklev for 3. gang og beholder 
dermed pokalen. Gratulerer Jan! 

Økonomi 
Ikke tilskudd fra klubben, da vi hadde god økonomi fra 2014. 
Vi har dekket greenfee til divisjonsspill for de som representerte klubben. 
Vi har også dekket greenfee til NM.  
Vi har 0 på konto + kassebeholdning på kr.3.046,- som er brukt til kjøp av Solum Baller for 2015 
 
Konklusjon 
Golfbanen har vært veldig fin i år, for mye varme i sommermånedene og litt mye regn på høsten, men 
ellers en bra sesong. Mange nye golfspiller har vært på banen. Vi har spillerform og seriøsitet som 
spillerne trives med.  

Avslutning med premieutdeling hadde vi mandag 6. oktober. 30 golfere stilte på avslutningen. Vinnere 
for sesongen ble: Bjørn Johansen i herreklassen, og Anne Liv Bratestå i dameklassen. Vi takker våre 
damer som servert nydelig spekemat og ga en ekstra hyldest til Aud og jentene som hadde lagt mye 
arbeide i at det skulle bli en fin avslutning for sesongen. Håkon C. Gudmestad ble hyllet for sitt arbeid for 
å få istand Solum Golf som er til stor glede for mange i Holmestrand og omegn. Det ble også rettet en 
takk til Bjørn Hundstad av styreleder Bjørn Mønster. 

Holmestrand, den 02 mars 2015. 

Torill Frostad 
Oddvar Bakken 

 

 

Klubben har mange ivrige seniorer. 



 

 

 
 

 

  

Rapport fra Knøttegolfen 

Årsmelding for knøttegolfen 2014 
Knøttegolfen på Solum golfklubb har i år, som i fjor, vært ledet av Nils Kalve i godt samarbeid med 
Trener Oscar Gunnerød og Marius Bugge. Flere foreldre har også vært godt engasjert, takk for det! 

Aktivitet 
Knøttegolfen har hatt aktiviteter på fredager fra kl. 18.00 – 19.00. Treningstider har vært bekjentgjort på 
Facebook og hjemmesiden. Målsettingen har vært og er å gi barn en introduksjon til golf og å ha det 
gøy! Det har vært viktig at vi har aktiviteter på en dag som ikke kolliderer med andre tilbud til barn, som 
fotball og korps.  

Vi har hatt samlinger fra første fredag i mai til skolens 
sommerferie startet i juni. Og deretter fra 20. august 
og ut september. I alt 14 ganger. Oppmøte har vært 
varierende, men med en fast kjerne på 10 – 15 
knøtter. Aldersmessig er knøttene i år fra 6 – 11 år. 

Nils har ledet aktivitetene og planlagt treningene 
sammen med Oscar og Marius. 

Aktivitetene på knøttegolfen har bestått i putting og 
nærspill på treningsgreenen, slå baller på driving-
rangen og spill på banen. Vi har 2-3 ganger spilt hull 10 
og hull 18. Vi har også fulgt merkeprøvene til NGFs 

Golf for barn. Barna gir tilbakemelding på at det er spill på banen 
som er gøyest. Det må vi rydde mere plass til. Det er fint om vi tar knøttene på alvor og rydder plass til 
de på banen slik at vi ikke går i veien for f.eks. greenfee-spillere. Baneeier har planlagt nytt område, men 
noe tid må brukes på dette arbeide før vi kan invitere til ny knøtte bane 

Økonomi. 
Uten å ha detaljert oversikt har vi brukt penger på merker fra NGF, diplomer og avslutning på klubb-
huset med pølser og brus til alle. 

Vi har nå låne-utstyr til ca. 15 barn. En del knøtter har egne køller, men jeg har allikevel foreslått at det 
blir mulig å kjøpe billig junior-utstyr i pro shopen, kanskje med subsidiering fra klubben. 

Alle knøtter som har møtt på regulær basis har blitt bedt om å melde seg inn i klubben pga.  Forsikring.  

Mål for neste sesong 
 Flytte flere av de beste knøttene opp til juniornivå  
 Mer spill på banen 
 Arrangere en knøtteturnering  
 Arrangere aktivitetsleder kurs 

Til slutt så vil jeg si at knøttegolfen også er 
med på å trekke foreldre til golfbanen.  
Dette er noe som vi kanskje kan utnytte på en 
bedre måte enn hva vi har gjort til nå. 

 

Knøttetreningen samlet tidvis mange.  

http://www.solumgolf.no/
http://www.solumgolf.no/


 

 

 
 

 

  

Skolegolfen i 2014 
Solum golfklubb ønsket for femte året på rad å gi et golftilbud til årets 7.-klasser i Holmestrand 
kommune. Skoler som deltok var; Ekeberg, Botne, Kleiverud og Montesorri, totalt  5 klasser – til sammen 
ca- 124 elever. Tilbudet var kostnadsfritt for skolene, men det forutsatte at skolene selv var ansvarlig for 
å stille med gymlærer som fulgte elevene. Transport til golfbanen måtte skolene selv ordne, - alle skolene 
løste dette ved å sykle til golfbanen. 

Erfaringene fra tidligere år var veldig positive og 
tilbakemeldingene fra skolene var at de var 
strålende fornøyd med opplegget. De fleste 
elevene hadde aldri spilt golf tidligere, men 
syntes det var kjempegøy. Golftilbudet som 
Solum golfklubb bidro med har ført til at elevene 
fikk en fin avslutning på sine gymtimer på 
barneskolen. For de fleste er det også et første 
møte med en ny og spennende idrett som det 
faktisk ligger vel til rette for at man kan utøve her i 
kommunen. Elever på årstrinnet under har allerede 
spurt om de også får nyte godt av tilbudet i 2014? 

Tilbudet gikk over 3 ganger á 2-3timer pr. klasse og 
ble avviklet i ukene 22-23-24. Undervisnings-
opplegget besto av gruppeøvelser som bl.a. 

inneholdt putting, slag på driving rangen og turer på banen.  Klubben stilte med køller og 
baller i forhold til gjennomføringen. 

Intensjoner og ønsket om at skolegolfen skulle føre til økt rekruttering blant de yngste har ikke helt svart 
til forventningene, selv om det skjer mye positivt i knøttegolfen.  

 

På tross av få nye golfspillere inn i klubben er skolegolftilbudet med på å markedsføre golf i byen vår, og 
en utmerket måte å formidle at vi faktisk har en golfklubb i Holmestrand, som er opptatt av og gir et 
tilbud til de unge, der foreldre / besteforeldre inviteres med. 

Skolene ser positivt på golfaktiviteten, da de ikke har mulighet for å gi elevene noe tilsvarende tilbud. 

Harald Sando  
 

Mange ivrige skolegolfere - også i 2014 

En ny Tutta…?  



 

 

 
 

 

  

Rapport fra Aktiv gruppe 
Solum Golfklubb har sesongen 2014 deltatt i  NGF Seriespill med lag både i 1. og 2. divisjon. Det ble 
også deltakelse i Lag NM 2. divisjon på Mjøsen Golfbane i juli. I tillegg ble det finalespill under Nordea 
Pairs for Thomas Karlsson og Ørjan Frantzen. Aktiv gruppe har holdt aktiviten oppe i 2014 med god 
innsats og stolt representert Solum 
Golfklubb. 

Lag NM 

Etter to kvalifiserings runder, hvor interessen 
for å komme på laget og representere Solum 
var stor, ble følgende spillere tatt ut på laget : 
Rolf Chr Lund, Alexander Skytte, Vegard 
Lilleås, Marius Wågelsby og Jakob Yngvi 
Fridriksson.  

Laget gjorde en god innsats men det holdt 
ikke til opprykk til 1.divisjon. Laget tok med 
seg gode erfaringer og lærdom hjem som skal 
brukes godt når Solum igjen satser friskt i 
årets lag NM.  

NGF`s Seriespill 

I NGF’s  seriespill ble det ikke like gode resultater som i 2013 til tross for god innsats, men gledelig at så 
mange ha vært med å representere Solum. At mange har hatt interesse av å være med å spille i 
seriepillet håper vi fortsetter denne sesongen ettersom Solum satser på bedre resultater i alle divisjoner 
i 2015. 

 Deltakelsen i seriespillet og lag NM er veldig 
sunt for spillegruppa. Det å spille på lag og 
kunne representere Solum Golfklubb har 
betydd mye. Det har spesielt vært stor 
interesse for å delta på seriematchene og 
spillerne har opplevd stor fremgang, både 
som lag og individuelt. Erfaringene fra  to år 
med seriespill er meget gode og klubben 
håper å kunne stille med lag i alle tre 
divisjoner denne sesongen. 

Pro Trening 

Det har vært fast trening med pro på 
torsdager med blandet hell under ledelse av 
Bjørn Roger Hansen. Klubbens medlemer har 

ikke benyttet dette tilbudet helt ut og slik klubben ønsket. Klubben har planner om nye tiltak for 
klubbens medlemer kommende sesong som vi håper vil være interessant og bidra til videre aktivitet.  

Vi håper på videre og økt aktivitet i kommende sesong. Mange gode og hyggelige runder ønskes dere 
alle folkens!! 

 

Sportslig hilsen 

Rolf Christian og Oscar 

 

NGF’s nye seriespill engasjerte mange i 2014. 
Kanskje stiller vi lag i tre divisjoner i 2015? 



 

 

 
 

 

  

 

 

 

Forslag til årsmøtet fra styret 

Forslag 1 - Kontingentendring 
 

a) Kontingenten for medlemmer over 19 år fastsettes for 2015 til kr 895.  
b) Kontingenten for medlemmer under 19 år fastsettes for 2015 til 255 kroner. 
c) Nye medlemmer av året 2015, full spille rett 1695 kroner. 
d) Nye medlemmer, VTG og full spille rett 1995 kroner 
 

 

Klubbens kontingent ble sist justert for ett år siden. Vi legger opp til en økning fra 890,- til 895,-.  

Årsgreenfee i 2015 settes til 3655 kroner. Dersom man ønsker 3 protimer gjennom sesongen og  
årets greenfee samlet tilbud 4000 kroner. 

Innkomne forslag til årsmøtet fra medlemmene 

Styret forslår at styrene i gruppene nedlegges, i stedet har vi representant i 
hovedstyre. 
Anne Britt Ellingsen, damegruppe 

Rolf Chr. Lund, aktiv gruppe 

Oscar Gunnerød, junior og knøtter 

Per Kristiansen, senior gruppe 

 

 



 

 

 
 

 

  

Regnskap for 2014 

 



 

 

 
 

 

  

Regnskap for 2014 (forts. med balanse)  

 

 



 

 

 
 

 

  

Budsjettforslag for 2015 
 



 

 

 
 

 

  

Innstilling fra valgkomitéen  

VERV NAVN Valgt for  

Leder Bjørn Mønster 2014 og 2015 

Nestleder Oscar Gunnerød 
Foreslås valgt for   

2015 og 2016 

Styremedlem Marius Bugge 
Foreslås valgt for   

2015 og 2016 

Styremedlem Alexander Skytte 
Foreslås valgt for   

2015 og 2016 

Styremedlem  
Foreslås valgt for   

2015 og 2016 

Styremedlem Anne Britt Ellingsen 
Ikke på valg  

- valgt for 2014 og 2015 

Styremedlem Tormod Gretteberg  
Ikke på valg  

- valgt for 2014 og 2015 

Styremedlem Rolf Chr Lund 
Ikke på valg  

- valgt for 2014 og 2015 

Varamedlem Per Kristiansen 
Foreslås valgt for   

2015 og 2016 

   

Leder knøttegruppa  Nils Kalve 
Ikke på valg  

- valgt for 2014 og 2015 

Hcp-komité Marius Bugge 
Foreslås valgt for   

2015 og 2016 

Trond Sveberg 
Ikke på valg  

- valgt for 2014 og 2015 

Turneringsleder ?  

Klubbens repr. i 
banekomitéen 

Vidar Johansen 
Foreslås valgt for   

2015 og 2016 

Kontaktperson  
Norsk Seniorgolf 

Oddvar Bakken 
Ikke på valg  

- valgt for 2014 og 2015 

Revisorer Steinar Håkestad 
Foreslås valgt for   

2015 og 2016 

Kirsten S. Bekkestad 
Ikke på valg  

- valgt for 2014 og 2015 

 

Styrets innstilling til valgkomité 

Ikke på valg: 

Glenn Strandsberg Tidligere valgt for 2014-2016, 
Laila Gehrken Tidligere valgt for 2013-2015, (leder 2015) 
  


