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REFERAT MEDLEMSMØTE – ONSDAG 17.NOVEMBER 2021 
 

Styret i Hof golfklubb inviterte til medlemsmøte i klubben. Invitasjon er sendt som epost til alle 

medlemmer via Golfbox, samt publisert på facebook og på vår hjemmeside.  

18 medlemmer deltok på møtet. 

Styreleder Gunnar Akerholt ønsket velkommen og loset oss igjennom møtet. 

Status og erfaringer fra sesongen 2021 

Medlemsaktiviteter 2021 

Utvikling antall medlemmer 

Ved inngangen til 2021 hadde vi 289 registrerte medlemmer. Pr i dag er tallet 373. Netto økning på 84 

medlemmer (29 i 2020). Vi har gjennomført 6 VTG-kurs og har gjennom sesongen utdannet 50 nye 

golfere! (20 i 2020) Vi ønsker å ha fokus på å beholde og øke medlemsmassen fremover. 

Trenerkurs, dommer/regel kurs, greenkeeper/gresskurs 

Simen er ferdig utdannet TRENER 1 med tilleggsmoduler innenfor golfen. En kombinasjon av teori og 

praksis i egen klubb. Espen og Simen har også vært på dommer/regelkurs. 

Bent har vært på to ukers greenkeeperkurs på Gamle Fredrikstad gk. Høstet mye nyttig erfaring som 

skal tas med inn i arbeidet i Banekomiteen.  

Klubben har dekket disse kursene. Vi håper at økt kompetanse innen disse feltene vil gi oss mye 

nyttig lærdom vi kan få bruk for i tiden fremover. 

 

Turneringer og grupper 

Juniorer og knøtter har fått ukentlig trening med Simen og Joakim gjennom sesongen. En liten økning 

i medlemsmassen blant de yngste.  

Espen redegjorde for årets turneringssesong: 

64 ukesturneringer, 7 øvrige turneringer. 

 

Order Of Merit-vinnere for sesongen: 

Seniorgolfen – Arne G Johnsen  

Onsdagsgolfen – Helgi Olafsson 

Herregolfen – Bjørn Andersen 

I turneringsspillet har det vært én Hole in One og fem Eagles. Flest birdies hull 3 51 stk  - hull 5 kun 2! 

Øvrig statistikk viser at hull 3/12 jevnt over gir best score og hull 7 er hullet som gir høyest score. 
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Turneringsplan for 2022: 

Vi fortsetter med de ukentlige turneringene, damegolf, seniorgolf, onsdagsgolf og herregolf. 

Andre turneringer det planlegges for: 

Golf Nordic, Hof Open, 3 klubbs-turnering (Hof, Solum, Sande), Matchplay, Joruns minneturnering, 

KM, International pairs, Seniorgolfturnering i regi av NSG, Nattgolf, Høstslaget, VTG turnering(er). 

Det er opprettet en Google-kalender hvor alle turneringer legges inn. Kalenderen skal vises på skjerm 

utenfor klubbhuset. Banepleie legges også inn i kalenderen.  

Kalenderen skal også gjøres tilgjengelig på hjemmesiden.  

Det planlegges for flytting av flagg en gang pr uke.  

Banen skal merkes tydelig før de store turneringene. F.eks aktuelle «GUR-områder» etc.  

Det skal bli et nytt system for innlevering av scorekort. Betjent scorekortmottak, og når overlevering er 

utført så er innlevert scorekort gyldig.  

Det anmodes om at avtalte tee-offtider holdes, da reduseres kø ute på banen. Slippe gjennom også 

ved turneringer når aktuelt. 

Våre lokale regler må oppdateres i henhold til oppdatert regelverk. Reglene er de samme, men riktig 

paragraf må brukes. Lokale regler blri tilgjengeliggjort via QR-kode og på hjemmeside. 

Premiering vil fortsette som i 2021: 

- 1/3 av startfeltet blir premiert og hovedsakelig via gavesjekker fra Proshop eller Golfshopen. (Gjelder 

de store turneringene) Uketurneringene, som før. 

 

Investeringer og anskaffelser 2021 

Styret har i 2021 søkt om midler fra flere forskjellige stiftelser. Vi fikk midler ved to anledninger.  

- Sparebankstiftelsen DNB ga oss 200.000,- til «klippeutstyr til dugnadsgjengen» 

For disse pengene har vi kjøpt en brukt roughklipper. Elektrisk gresstrimmer og greinsaks, samt 

hørselvern til de som klipper gress på fast basis. 

Vi søkte også på midler utdelt av aMedia via Jarlsberg Avis for tiltak til barn og unge. Her ba styret om 

ei «ønskeliste» fra Simen og Joakim hva de trengte av utstyr til knøttene og juniorene. Vi fikk tildelt 

15.000 kroner som dekket inn alt det de ønsket seg her. 

 

Klubben har gått til anskaffelse av nye flagg og hullkopper på alle 9 hull. 

 

Samarbeid med Baneselskapet 

Banekomiteen er reetablert og i arbeid. Leder for banekomite Bent Bruun redegjorde for samarbeidet 

med baneselskapet: 

Klippegjengen har lagt ned et betydelig antall dugnadstimer gjennom sesongen. 

Pipelufting ble gjort i høst. 7-8 medlemmer som deltok en hel dag. Alle greener pipeluftet og dresset. 

To runder med dressing i ettertid. Fremstår som at greenene har hatt godt av denne prosessen.  

Banekomiteens større arbeider, og klipping vil for 2022 settes inn i samme googlekalender som 

turneringene slik at spillere på forhånd kan vite når det er forventet arbeid på banen. 

Det planlegges for å felle trær rundt hull 1 og oversiden av hull 8 for å gi greenene mere lys. 



Kommende sesong skal det skiltes bedre på banen. «Neste tee», osv osv.  

 

Det planlegges for å lage et utslag lengre frem. «Lysegrønt» utslag. Det arbeides med en plan for å 

endre fra «gul» og «rød» til «tallutslag» fra sesongen 2023. 

Greener: Det planlegges for klipping seks dager i uka, dvs det klippes alle dager unntatt mandager, 

klippes fortrinnsvis på morgenen. 

Dugnader: Det planlegges for mindre og kortere dugnader gjennom sesongen. Noen på dagtid, noen 

på kveldstid. Vi har også et ønske om å arrangere en tradisjonell dugnad med mat og turnering, vår 

og høst. 

Generelt er det mange ideer og planer for utbedring av banen. Styret arbeider med en plan for 

prioritering av arbeidsoppgaver og forskjellige utbedringer.  

 

Tilbakemeldinger fra medlemmer 

 

Status på treningsgreen? Den bør prioriteres å få den opp på samme standard som øvrige greener 

på banen. 

Jens opplyser at så fort som mulig til våren skal greenen jobbes med. Samarbeid med banekomite. 

Det ønskes nye hullkopper og flagg på treningsområdet. 

 

Gressutslag? Både medlemmer og gjestespillere ønsker seg naturligvis gressutslag. Styret har også 

dette «på lista». Det vil genere mer arbeid i vedlikeholdspotten. Av den grunn vil det ikke være 1.pri 

innen kort tidsrom.  

Jens opplyser at det neste år skal legges ut nye utslagsmatter.  

Golfturer? Er det interesse blant medlemmene for å arrangere tur?  

Styret anser det slik at pr nå vil ikke styret arbeide med dette. Dersom enkeltmedlemmer ønsker å stå 

som «arrangør», så ønskes det velkommen til det. Styret bidrar i så fall med publisering til 

medlemmene via våre kanaler.  

Hullverter? Stor oppslutning da ordningen startet for 3-4 år siden. Virker som det har dabbet av noe 

og at oppfølgingen har vært begrenset. Er det aktuelt å fortsette? – Hva innebærer det å være 

hullvert? Styret vil presisere hva oppgaven går ut på, og vil blåse liv i ordningen igjen. Det må også 

følges opp underveis gjennom sesongen. 

Markering av klubbens 25-års jubileum. Jubileumskomite kontaktes med tanke på å forsøke en 

markering 2022.  

Seniorgolf? Fra året man fyller 50 er man «senior». Det er mange 50-åringer som fortsatt er i arbeid. 

Spørsmål om Seniorgolfturneringen på tirsdager kan flyttes fra dagtid til kveldstid? Kan man ha 

turnering som går hele dagen? To forskjellige konkurranser? Dette bør tas internt blant seniorgruppa. 

Junior/knøtter? Siste året har det vært en liten tilvekst blant knøttene og juniorene. Juniorer i 

klubben er rekruttert fra VTG og ikke via knøttene. Gode forslag for å rekruttere unge mottas med 

takk. Aktivitetsnivået bør opp, må samtidig passe på å matche mot spillernes ambisjonsnivå. To 

treninger i uka? Egne juniorturneringer? Egen juniorklasse / premiering på onsdagsgolf? 

Kan man se på et samarbeid med Sande og Solum for å få et større miljø? 

Styret ønsker å invitere Knøtte- og juniorgruppa med trenere og medlemmer til et møte for å jobbe 

videre med saken. 



Oppfølging av VTG-deltakere. Ble i høst arrangert en turnering for VTG-deltakere i 2021 og 2020. 

Veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Dette må vi videreføre og utvikle. Det bør bli en 

oppfølging etter gjennomført VTG-kurs, som for eksempel egne turneringer. Tilbud om trening etc. 

Hvordan kan man øke klubbfølelsen for nye medlemmer? For eksempel profilering i form av 

klubbskjorte eller lignende. 

Simulatortrening. Det er pr i dag ingen organisert trening på simulator i regi av klubben. 

Overbygg på driving range? Styret jobber med saken og det skal jobbes videre i 2022. 

 

Styret er åpne for gode ideer og tilbakemeldinger.  

Har du noe på hjertet? Send oss en epost: post@hofgolfklubb.no 

 

Thorleif Rustad, referent 
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