
 
 

Årsmelding Fet Golfklubb 2016 
 
MEDLEMMER 
Klubben hadde pr. 31.12.2016 324 registrerte medlemmer. 
Dette er rapportert inn i NIFs årlige Idrettsregistrering. 
 
BANE OG TRENINGSOMRÅDE 
Driving range åpnet 8. mars og banen 21.april. Vi stengte 31. oktober. 
Vi har kjøpt inn nye rangeballer. 
Rangen vår er av de flotteste i landet, men mattene begynner å bli slitt. 
Banen var i god stand hele sesongen. Fairways og greener var fantastiske. 
Nye bunkere og beplantning fungerer fint. 
Første året med gress-tee (6 av 9) fungerte bra. 
Som en prøveordning ble rød tee på hull 1 flyttet i løpet av sesongen. 
Mange syntes nok at rough’n var vel krevende, men det skal vi gjøre noe med. 
Banen ble re-sloopet og ny slopetabell ble gjeldende fra 2/6-16 med litt justeringer. 
Banemannskapene har gjort en flott jobb og fortjener all mulig honnør. 
Vi hadde besøk fra Klubbkontakt i NGF. Vi spilte en runde og hadde møte underveis. 
Representanten var meget imponert over kvaliteten på banen. 
 
TURNERINGER 
Det ble arrangerte følgende  turneringer i 2016: 

 
 
I tillegg utenom Golfbox: 

• 10 runder med OnsdagsCup fordelt gjennom sesongen. 
• Nattgolf. 

 
 
 
 
 



 
KOMITÉENE 
 
GK/HCP-komite 
Leder av golfkort-/hcp-komite har vært Tor Haugerud. 
Årsrevisjon av hcp for 2016 er utført. Alle med gyldig e-post adresse i Golfbox skal ha fått 
beskjed. 
 
Banekomite 
Tor Haugerud har ledet komiteen. 
 
KLUBBENS DRIFT 
Klubben har blitt drevet på dugnad av styret. Dette arbeidet har bestått i: 

• Styremøter 
• Holde klubbhus/proshop åpen. 
• Oppdatering av Facebook-side og hjemmeside. 
• Administrer klubben/medlemsregister/hcp-oppdateringer. 

Rapportering til NIF: 

 
• Arrangere dugnader på klubbhus og bane. 
• Arrangert turneringer. 
• Arrangere Veien til Golf kurs. 6 kurs (12 timer over 3 dager) 
• Arrangere Sommeraktivitet for barn og unge. VtG-kurs og turnering over 6 hull. 

Vi fikk god økonomisk støtte av kommunen til innkjøp av utstyr. 
Ingen av de påmeldte møtte opp! Trolig pga. litt duskregn i lufta. 

• 2 styremedlemmer har representert klubben i Leikvin Golfpark as. 
Det er ikke utbetalt noen form for godtgjørelse til styret, men styremedlemmene er 
fritatt for årsavgift i klubben. 
 
Noen nøkkeltall sett i forhold til 2014 og 15: 
2014: banen åpnet 23/3, range 1/3. 
2015: banen åpnet 7/4, range 7/3. 
2016: banen åpnet 21/4, range 8/3 
 
Antall registrerte spill: 

2014: 3383 
2015: 4159 
2016: 3160 

 
 
 



 
 

GRUPPENE 
 
Seniorgruppa har som alltid vært svært aktive, med ukentlige turneringer gjennom hele 
sesongen. Både på hjemmebane og med turer til andre baner. De har også organisert 
simulatorspill på vinterstid. 
Ny brukt golfbil kjøpt og betalt av seniorgruppa i fellesskap. 
Leder har vært Sigmund Aarvold. Gunnar Skirbekk har assistert og Jan Erik Nordli har vært 
ansvarlig for føring av score og resultatlister.  
 
Juniorgruppa. 
Knøttetrening har vært arrangert av Geir Sand og Daniel Gregorczyk. 
 
Damegruppa. 
Det hat vært damekvelder gjennom hele sesongen. Litt variabelt frammøte, men noen er riktig 
flinke til å møte opp. 
 
Herregruppa. 
OnsdagsCup’n. 
 
Annen aktivitet. 
Sommercamp/Golf for barn og ungdom rette etter skoleslutt i juni. 
Det ble registrert 4 stk hole-in-one i 2016. 
 
Sponsorer. 
Sponsorer må oppsøkes på dagtid. 
Ingen i styret har hatt mulighet til å gjøre dette. 
Arvid Evanger tok litt tak i dette og det har båret frukter. 
 
Klubbens styre. 
Klubbens styre har i 2016 bestått av: 
Dag Bråthen, Petter Burhol, Geir Sand (K), Roy Berg Pedersen, Steinar Paulsen, Sindre Flo, 
Bengt Høyvik, Sigmund Aarvold, Cato Burhol og Tor Haugerud (L)  
 
Klubbens representanter i Leikvin Golfpark: 
Geir Sand og Tor Haugerud 
 
Valgkomiteen har bestått av: 
Cato Burhol, Hans Petter Berntsen og Tor Haugerud 
 
Revisorer: Rune Aamodt og Rune Bjørnerud. 
 
 
Fetsund, 08.02.2017 
 
 
Tor Haugerud    
leder       
sign 
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