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REFERAT MEDLEMSMØTE – ONSDAG 9.NOVEMBER 2022 
 

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

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

25 medlemmer deltok på møtet. 

Styreleder Gunnar Akerholt ønsket velkommen og loset oss igjennom møtet. 

Status og erfaringer fra sesongen 2022 

Medlemsaktiviteter 2022 

Utvikling antall medlemmer 

Ved inngangen til 2021 hadde vi 289 registrerte medlemmer. Ved inngangen til 2022 var tallet 373, og 

i dag er det 422 medlemmer. Noen har meldt seg ut og andre har kommet til, en netto økning på 49 

nye medlemmer i året som gikk. En god utvikling i medlemsmassen. 

Vi har gjennomført 5 VTG-kurs og har gjennom sesongen utdannet 34 nye golfere! Vi ønsker å ha 

fokus på å beholde og øke medlemsmassen fremover. 

Trenerkurs 

Joakim, Sebastian og Anne Marie har deltatt på Trener1-kurs i regi av NGF.  

Bent deltok på Gressforum i november. 

 

Turneringer og grupper 

Juniorer og knøtter har fått ukentlig trening med Simen, Joakim, Sebastian og Anne Marie gjennom 

sesongen. En liten økning i medlemsmassen blant de yngste.  

Damegruppa: 

Litt labert oppmøte på mandagene. Det jobbes med tiltak for å bedre deltakelsen. 

 

Espen redegjorde for årets turneringssesong: 

90 ukesturneringer, 10 øvrige turneringer. 

Kommunemesterskapet var en suksess. Settes opp på nytt i 2023. 

I tillegg har vi arrangert NarvesenTour, Golf Nordic, Hof Open, Joruns Minneturnering, Vestfold 

Ladies, Klubbmesterskap, Sissner, Nattgolf og Høstslaget. 

 

Order Of Merit-vinnere for sesongen: 

Seniorgolfen – Svein Helge Hansen 

Onsdagsgolfen – Delt 1.plass mellom Anne Marie Rustad og Eira Baastad. 

Herregolfen – Bjørn Andersen 
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Hole in One under turneringsspill: 

I år fikk vi én Hole in One under turneringer. Det var Alexander Baastad Nilsen som klinka ballen rett i 

koppen fra utslag på hull 15 under en runde Onsdagsgolf. VI GRATULERER! 

 

Turneringsplan for 2023: 

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

I tillegg fortsetter vi med de øvrige helgeturneringene som tidligere. 

Vi vurderer også om det skal gjennomføres et eget turneringsprogram senhøstes neste år.  

For eksempel scrambleturneringer helgene i oktober. 

 

Erfaringer med turneringer 2022: 

- Ny hullplassering ukentlig. Spesielt foran hver helgekonkurranse. 

- Tydeligere merking av banen, blant annet GUR-områder før turneringer. 

- Ønske for fremtiden fra turneringskomiteen: Hold tee-off tiden. Selv om det er ledig. Ved for 

tidlig start vil det bli kø på hull 2. Det blir mye bedre flyt når alle holder oppsatt starttid. 

- Har i stor grad benyttet elektronisk scoring på turneringer, det har fungert bra.  

- 1/3-dels premiering i forhold til startfelt fortsetter. Diskusjon om vi skal fortsette med gavekort 

eller «ting og tang». Delte meninger. Gavekort fremstår som en god ordning. 

- Det er mye jobb med turneringer sesongen gjennom. Spesielt helgeturneringer. 

Turneringskomiteen kunne gjerne trengt noen flere hender. Om noen har lyst til å bidra, ta 

kontakt med Espen. 

 

Blokkering av banen i Golfbox: 

God diskusjon rundt blokkering av banen under turneringsspill i uka. Hva kan gjøres for at banen skal 

være mer tilgjengelig utenfor turnering? 

- Begrense blokkeringstiden så langt det går. Ikke blokkere mer enn nødvendig 

- Tillate å slippe til greenfeespillere mellom ballene i turneringen. 

- Vurdere løpende start, kontra shotgun dersom totalt antall deltakere ikke er for stort. 

 

Investeringer og anskaffelser 2022 

Klubben har, sammen med baneselskapet kjøpt en ny roughklipper og en ny greenklipper i året som 

gikk. Dette var helt nødvendig investering for å få banen i den stand den har vært. Roughklipperen er 

kjøpt brukt og har tidligere gått på Bærheim i Sandnes. Klipperen er i stor grad finansiert via 

forsikringsutbetaling fra den forrige som ble kondemnert etter hærverket, høsten 2021, samt noe 

egenkapital. 

 

Ida Eides Minnefond har gitt oss en hjertestarter. Den er nå hengt opp og klar til bruk. 

 

 

 

 



Banekomiteen: 

Leder for banekomiteen Bent Bruun redegjorde for samarbeidet med baneselskapet. 

Lagt ned mye arbeid gjennom sesongen. Relativt høyt uttak av dugnadstimer. Dugnadsgjengen 

opplever å få veldig mye skryt fra medlemmer og gjestespillere. Det settes stor pris på!  

Det oppleves at veldig mange er interessert i å bidra med stort og smått arbeid når behovene melder 

seg. Standarden vi har fått til i år er et produkt av denne innsatsen.  

Innspill fra møtet: 

- Det kreves mye av oss som klubb hvis standarden skal opprettholdes. Det vil kreve både 

penger og ytterligere dugnadsinnsats dersom vi skal opprettholde årets standard. 

- For å få til dette fremover må det rekrutteres til dugnadsinnsats. 

- Foreslås å sende ut forespørsel til medlemmer hvor man kan skrive seg på ei liste dersom 

man er interessert i å bidra med dugnadsinnsats. Styret følger opp til våren. 

- Medlemmene oppfordres til å bli enda bedre til løpende banepleie. Reparer nedslagsmerker 

og oppslått torv. Legg raka tilbake i bunkerne. Det sparer tid for klipperne. 

Erfaringer med varselhornet. Fordel at den ikke ligner på klokke hull 8, men kan oppfattes som signal 

for «spilleavbrudd». Presiseres at spilleavbrudd er 3 signaler fra signalhorn. 

Jens takket alle som har deltatt med dugnadsarbeid på banen. Møtet responderte med en god 

applaus. 

 

Tilbakemeldinger fra medlemmer 

 

NM-uttak 

Trond W. og Simen ønsker å lage et opplegg rundt uttak av deltakere til lag-NM for herrer og seniorer. 

De vil inviteres til et styremøte for å høre mer om planer og forslag til uttak.  

Planlegges til starten av 2023. 

Klubbtøy 

Det ønskes klubbtøy med «Hof golfklubb-logo» for salg.  

Styret er i gang med arbeidet. Espen og Gunnar jobber med dette. Håper å få det klart til neste 

sesong. Medlemmer ønsker kvalitet i skjortene, ikke nødvendig med merke heller enn billig tøy.  

Vedlikehold – biler og maskiner 

Spørsmål om vedlikehold og status på golfbilene. Jens holder i dette gjennom vinteren. 

 

Utdelinger: 

Gunnar delte ut en oppmerksomhet til Leif Myhre for mange års fantastisk innsats for trening av nye 

og gamle golfspillere i en årrekke, ikke minst alle VTG-kursene han har gjennomført. 

Espen delte ut klubbmesterskapspokalene til følgende vinnere: 

- KM damer – Anne Ki Klemetsen 

- KM herrer – Bjørn Andersen 

- KM stblf damer – Pia V. Brovold 

- KM stblf herrer, kl 2 – Fredrik Hoel 

- KM stblf herrer, kl 1 – Svein Helge Hansen 

 

Thorleif Rustad, referent 


