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Rapport fra styret i Solum golfklubb for 2007
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Roar Opperud
Nestleder:
Mette Grov
Sekretær:
Mona Gressløs
Styremedlem:
Lars Grov
Styremedlem:
Andes Dalby
Varamedlem:
Ørnulf Rønningen/Paul Stalsberg
Baneselskapets representant: Martin Hundstad
Styrets arbeid:
Det er blitt avholdt 9 ordinære styremøter, samt flere møter med baneselskapet. Styret har
behandlet ordinære styresaker og bistått turneringsleder med hans arrangementer. Styret har
også sammen med medl. av undergruppene sendt ut alle HCP-kort og medlemskort.
Klubbsekretær:
Vår klubbsekretær Irmelin Herting sa opp sin stilling ved nyttår og klubben måtte også dette
året starte med å ansette ny klubbsekretær. Etter annonsering og intervjurunder ble Stine
Tikkanen ansatt i 50 % stilling fra 1. juni. Noe PC-jobb ble gjort av Stine fra hjemmekontor
fra midten av mai måned. Stine har hatt fast tid på kontoret fra juni og har gjort en flott jobb
for klubben vår. I tiden fram til Stine ble ansatt, var det leder Roar Opperud som utførte
jobben som klubbsekretær. Mange takk til Roar for at han påtok seg dette, han har gjort en
kjempejobb.
Klubben:
Solum har pr i dag 2070 medlemmer, d.v.s. en merkbar nedgang fra i fjor. Vi sliter fortsatt
med rekrutteringen av juniorer og lokale medlemmer. Det er likevel en fin gjeng med juniorer
og knøtter som møter til trening med juniortrener Anders. Jens Petter Rønningen har også
vært med og gjort en flott jobb i denne sammenheng. Juniorene har også gitt meget positive
tilbakemeldinger på Jody. Vi fortsetter satsingen på knøtter og juniorer neste år.
Vi søkte kommunen om støtte og mottok i år 15 000,- kr øremerket juniorsatsing.
Pro:
Denne sesongen ansatte klubben Jody Bateman som pro. Vi har hatt en fin ordning med fast
dag for juniorene, kurs for damegolferne, kurs på helgene og pro-timer. Tilbudet om protimer, egne pakker med coathing-system og personlig leksjon ble lagt ut på hjemmesiden vår
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og har blitt benyttet av mange. Det har kommet inn mange positive tilbakemeldinger og
klubben har ønske om ny avtale med Jody for neste år. Vi er meget godt fornøyd med Jody
som er en godt likt person og et flott ansikt utad for klubben vår.
Samarbeid baneselskap/klubb
I år ble banen snudd, d.v.s. at vi nå starter på det gamle hull 10. Dette har vært positivt. Det
ble foretatt ny indeksering og sloping.
Banen fremstår i dag som meget bra. Mye ny beplanting og standarden på bunkerne ble også
forbedret utover i sesongen. Vi har mottatt mange flotte tilbakemeldinger!
Klubben avsatte for 2 år siden 100.000,- kr øremerket utbedring og sand til bunkere. Det er
betalt ut noe. Det blir utarbeidet forslag til videre bruk av gjenstående midler.
Aktiviteter:
Det ble avholdt medlemsmøte på Holmestrand Fjordhotell den 10.04.07. med et meget godt
fremmøte. Ca 60 medlemmer møtte.
Det har vært stor aktivitet på turneringsfronten inneværende år. Fast tirsdagsgolf, damegolf og
klubbmesterskap/turneringer.
16. mai ble det avholdt Senior-tour. Vi har hatt deltakere på Lag NM /Lag NM juniorer. Knut
Eivind har deltatt på A-tour, og vi har medlemmer som har deltatt på B, C og D-tour. Damene
arrangerte Vestfold Ladies Tour 15. september. C og D-tour ble arrangert den 16. september.
Det kom meget positive tilbakemeldinger fra dommerne på denne turneringen.
Det er avholdt 5 – 6 grønt kort kurs med ca 40 personer.
Vi har også hatt deltakere på turneringslederkurs og kurs i Norges Golfforbund.

For styret i Solum Golfklubb
Sekretær Mona Gressløs

Rapport fra Turneringskomiteen 2007
Turneringssesongen begynte i år med Vårspretten den 28 april og ble avsluttet med
avslutningsturnering den 20 oktober. I løpet av året har det vært arrangert 6 - 18
hullsturneringer for medlemmene, i tillegg til klubbmesterskapet. Deltakelsen har variert fra
12 til 42, flest deltaker var det på klubbmesterskapet. En av turneringen ble alyst grunnet
været, det var da bare fire spillere som gikk 9 hull.
Det har i tillegg blitt arragert C og D Tour for gutter og jenter med 53 påmeldte og Vestfold
Ladies open med 50 påmeldte.
Tirsdaggolf. Det har gjennom sessongen vært arrangert 15 tirsdagsgolf med varierende
deltagelse fra 15 til 30 deltakere. Turneringformen har variert fra gang til gang. Alle
tirsdagsgolfene har gått over 9 hull variert mellom front og back. Tirsdagsgolfen har blitt
avsluttet med kaffe og vaffler.
Undertegnede vil takke for assistansen fra enkeltmedlemmer i forbindelse med den enkelte
tirsdagsgolf, C og D touren og Vestfold Ladies open. Denne hjelpen har gjort at alle
turneringen har blitt gjenomført.
Turneringkomiteen legger opp til samme aktivitetsnivå for neste år, men vil prøve å få
utviklet Holmestrand open til å gå over to dager, vi vil prøve å få eksterne sponsorer. Videre
vil undertegnede få utvidet komitten med to til tre faste medlemmer. Vi vil i tillegg trenge
noen frivillige til å hjelpe til ved enkelte turneringer. Interreserte kan kontakte undertegnede.
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Til slutt vil undertegnde takke for sessongen og ønske alle velkommen tilbake neste år.
Turneringsoversikt for neste år vil bli lagt inn på nettsiden i god tid før sessongåpning.
Ørnulf Rønningen
Turneringsleder

Rapport fra Grønt kort/HcP-komitèen
Grønt Kort/HcP- komiteen har bestått av

Leder Thomas Aastrøm
Roar Opperud

Det har i år vært avholdt 6 Grønt Kort kurs, med 50 deltakere. Vi merker at etterspørselen
etter kurs har gått ned, noe som også er tilfeller andre steder.
Det har i år vært mye jobb med kurs og med å gå banetrening og baneprøver, spesielt siden vi
bare er 2 stk i komiteen. Roar har holdt alle kurs alene.
Vi har fått veldig god hjelp fra seniorgruppen, og spesielt Arild B, som har steppet inn og
hjulpet til, slik at vi har kunnet opprettholde dette tilbudet til de som har ønsker om
banetrening/baneprøve.
Undertegnede har sagt ja til å fortsette som leder for denne komiteen også i 2008, men ønsker
at vi kan få med flere til å holde disse kursene, 2 personer blir for lite. For sesongen 2008 er
denne komiteen helt avhengig av hjelp, uten det vil det bli vanskelig å gjennomføre kurs og
banetrening/baneprøver. For å få dette til er det bl.a. ønskelig at vi innfører en ordning der
frivillige har ansvar for hver sin uke på banen.
Tilslutt vil undertegnede rette en stor takk til de som har stilt opp, og etter at vår nye sekretær,
Stine, kom på plass har holdt orden på alle tlf og spørsmål ang Grønt Kort- kurs, banetrening
og baneprøver.
For Grønt Kort/HcP -komiteen
Thomas Aastrøm

Årsrapport for Seniorgruppen i Solum Golfklubb.
-2007-sesongen har vært en svært aktiv sesong for Seniorgruppen (Sg).
Vi har også i år hatt fast turneringsdag hver mandag formiddag gjennom hele sesongen, med
et kort avbrekk i ferien.
- Foruten vår faste mandag-formiddagsgolf, har vi deltatt i Regionserien, divisjon 1, hvor vi
endte på en hederlig 3 plass. Det ble også 3 plass, etter 4 runder, i pokalkampen mot Hof GK,
Sande GK og Hurum GK. Videre har vi deltatt i NM for lag, 1 divisjon, som ble arrangert på
Drammen GK, s bane i Skoger, med et meget tilfredsstillende resultat – 9 plass.
- Solum Golfbane var også i år, den18 mai, arena for en av Norsk Seniorgolf’s åpne
turneringer. Banen ser ut til å ha fått en årlig fast plass på NSG’s terminliste. Vår hjemmebane
har fått god omtale og er blitt svært populær blant spillerne.
- Den sportslige godbiten kom da vi, helt uventet, ble ”kastet” inn som deltagere i finalen i
Lagserien på vår egen hjemmebane. Dette skjedde på forespørsel fra NSG, etter at et av de
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kvalifiserte lagene trakk seg kvelden før. Programmet var match-spill over 36 hull, lørdag 22
sept. og 18 hull søndag 23 sept. Til alt overmål spilte våre spillere så bra at vi
klarte å kapre bronseplassen, bak Miklagard GK og Kjekstad GK.
Denne bragden er vi meget stolte av!!
- Helge Stangeland, som er vårt ”flaggskip” i Seniorgruppen, har hatt en svært god sesong,
med kronen på verket å få delta med landslaget i EM.
Begivenheten fant sted i Slovenia i oktober. Et minne han helt sikkert tar med seg i lang tid
fremover.
- Avslutningsvis må vi igjen nevne Karianne Kalve, s ”Hole in one” den 3. september.
Undertegnede fikk sin andre allerede den 7. april.
Sg hadde sin avslutningsdag for sesongen den 29. oktober. Dagen startet med en ”prolog” på
putting green, hvor lagene tok med seg resultatet til den påfølgende Texas Scramble over 9
hull. Her var det også innlagt en del utfordringer som ble premiert spesielt under bespisningen
som fulgte. Etter bespisningen ble det blomster overrekkelse og premie – utdeling for
mandagsturneringene. Med kaffe og kaker avsluttet vi.
Detaljerte resultatlister og annet stoff om Seniorgruppen er å finne på klubbens hjemmesider
på internett.
Seniorgruppen har i 2007- sesongen hatt 7 medlemmer av Norsk Seniorgolf.
- Jan Valklev har vært gruppeleder, - Oddvar Bakken har vært kasserer og Helge Stangeland
har vært klubbens kontakt til Norsk Seniorgolf.
Vi vil også benytte denne anledningen å takke Martin og hans betjening for god pleie med
kaffe og vafler etter hver avsuttet turnering.
Med dette takker Seniorgruppen alle seniorspillere for endt sesong og ønsker vel møtt til en
tidlig start for 2008-sesongen.
For Seniorgruppen i Solum Golfklubb
Jan Valklev (gruppeleder)

Årsrapport fra Damegruppa i Solum golfklubb
Styret har i perioden bestått av: Leder Kine Brekke Hansen, nestleder Andrea Nilsen,
kasserer Anne-Liv Brattestå, sekretær Mette L. Grov, styremedlem Laila Gehrken og
aktivitetsleder Torill Frostad.
Det er avholdt 11 styremøter på følgende datoer: 05.02. - 26.02. – 09.05. – 24.05. – 20.06. –
01.08. -15.08. – 03.09. – 12.09. – 14.09. – 10.10. Mange av disse møtene har dreid som om
Vestfold Ladies Open som vi arrangerte på Solum 15.09.07.
Dametrening med Pro startet 25. april og her ble det så mange påmeldte at vi delte gruppa i 2.
Annenhver mandag i 10 uker gikk Jody igjennom de forskjellige slagene med oss. Veldig
nyttig kurs, som bør settes opp igjen til neste år.
Vi startet sesongen med damekveld på Pizza Casablanca 11. april. Her møttes vi til en pizza
og gjennomgang av de nye reglene i forbindelse med hvitt kort og gjennomgang av de
grunnleggende golfreglene med Thomas Aastrøm. En nyttig kveld for oss alle.
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Vi har hatt damegolf hver onsdag i perioden 25. april til 10. oktober. Antall frammøtte har
variert, men i gjennomsnitt har vi vært 7-8 stk. på hver damekveld. Kveldene avsluttes hver
gang med kaffe og vaffel og god ”jenteprat”. Vi ønsker at flere damer stiller opp på
damegolfen og må legge en slagplan i løpet av vinteren på hvordan vi skal få til det.
Dametur til Moss og Evje golfbane ble arrangert 12. og 13. mai. Vi hadde en kjemperunde på
Evje golfbane, men med litt mye vind. Dette fikk spesielt Andrea merke, som endte på
legevakta på kvelden for å få hjelp.
Onsdag 27. juni hadde vi sommeravslutning på hytta til Aud (Dahlgård Johansen) på Sand.
Dette var den ene dagen i 2007 som vi kunne være ute hele natta uten å fryse eller blir våte.
En praktfull kveld, med konkurranser av ymse slag, god mat, godt drikke og flotte premier.
15. september arrangerte vi Vestfold Ladies Open. Det var 1. gang damegruppa sto som
arrangør av et stort arrangement. Vi var ca. 55 startende. Vi hadde forberedt oss godt og
hadde god hjelp fra mennene i klubben og damer som ikke deltok i mesterskapet. Det ble et
meget vellykket arrangement som vi kan være stolte av alle sammen.
Vi avsluttet ”offisielt” utendørssesongen 3. oktober. Etter å ha spilt stableford på back nine
hadde vi en hyggelig kveld i golfhuset på Solum, hvor Martin serverte pizza.
Holmestrand, 22. oktober 2007
Mette L. Grov

Rapport fra banekomiteen – sesongen 2007
Første år med banekomité på Solum
Banekomiteen har bestått av Martin Hundstad fra Solum Invest (SI) og Oddvar Bakken og
Lars Grov fra Solum Golfklubb (SG).
Om Banekomiteen
Solum Golfs banekomite er forankret i avtale mellom SI og SG. Banekomiteen skal være
bindeleddet mellom klubben og baneselskapet og er sammensatt av en representant fra SI, en
representant fra styret i SG og en fra SGs øvrige medlemmer.
Banekomiteens hovedformål er å se til at banen har best mulig spilleforhold og er utformet i
samsvar med gjeldende regler og har korrekt merking.
Banekomiteen er et råd hvor innspill fra klubbens medlemmer behandles og ønsker om f.eks.
dugnad eller annet fra SI vil kunne kanaliseres til SG.

Utfordringer, definert i første møte
1 – Banen skal "snues" fra sesongstart (hull 10 blir hull 1, osv.)
2 – Banen, med til dels ny layout må slopes på ny.
3 – Bunkerne og utfordringen med å oppgradere disse.
4 – Merking av banen
5 – Vedlikehold
6 – Dugnad
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Ved sesongstart ble det gjort en grundig gjennomgang av banen, hull for hull – hvilket
resulterte i en handlingsplan, både på kort og lang sikt.
Tiltak som er gjennomført er utført delvis av klubbens medlemmer - i forbindelse med
turneringer, og løpende gjennom sesongen - av banemannskap, med en kraftig oppgradering
av banen i siste halvdel av sommersesongen.

Dette er gjennomført
Dugnad, bl.a. med opprydding av småskog og kratt rundt parkeringsplass og Golfhuset samt i
spilleretning på enkelte av hullene. Dette kan tas videre neste sesong.
Banen er ”strammet opp” med tydeligere definert klippemønstre over hele banen. Det klippes
nå A-rough (40-50 mm lengde) i en fast bredde rundt hver fairway og B-rough (ca 70mm
lengde) holdes over resten av nye Front-9.
Banens grenser mot hindere er gjort tydeligere. Det samme gjelder hvite staker, Out Of
Bounds (OB). Hull 7 fikk OB fra utslag langs naboeiendom H-side. OB over tangen på H-side
i spilleretningen, hull 18 ble lagt rett over haugen. Disse to endringene bør ha resultert i
raskere spill. Rød-merking på H-side av hull 5 som tidligere har vært gjenstand for mye
diskusjoner ble beholdt uendret.
I løpet av sommeren er bunkere delvis oppgradert og blir nå holdt godt i stand.
Det ble etablert nye lokale regler for Solum Golfbane, etter NGFs retningslinjer og i
forbindelse med turnering fikk vi ytterligere forbedret disse i forhold til tilbakemelding fra
forbundsdommer. Gjeldende regler er til enhver tid slått opp på klubbens tavle.
Banen er slopet og hullenes indeks satt på ny.
Spillerne vil nå bli møtt av den nye, flotte, fontenen på hull 9 når de svinger inn til Solum –
fontenen som også noen ganger kommer i spill ved at noen havner oppi og andre får en dusj
når det blåser litt.
Den kanskje største synlige endringen SI har utført i tillegg til generelt bra vedlikehold og
klipp er planting av over 150 trær som forhåpentligvis overlever vinteren og vil på sikt kunne
styre spillet og definere spilleretning og ”tvinge” spillerne til bl.a. å bruke ”egen” fairway.
Eksempelvis vil bevisst eller ubevisst ”lån av” fairway på hull 14 ved utslag fra Tee 15 gi et
langt mer krevende innspill, da green 15 vil være i skjul av trær fra denne vinkelen.
Velkommen er også den nye veien mellom green 6 og tee 7 og endelig er grøften ved tee på
hull 5 tildekket hvilket løfter inntrykket av hullet betraktelig.
Anskaffelse av kantskjærer til bunkere har gjort disse både bedre definert og i noen tilfelle
mer krevende å spille fra. Det har også blitt etterfylt med bunkersand i bunkerne som ikke
skal være gjenstand for større renovering.
Vi ser frem til nye spennende utfordringer i sesongen 2008 og kanskje 10 minutter
obligatorisk pause ved runding etter 9 hull?
Solum, 27. november 2007
Oddvar, Martin, Lars
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