ÅRSBERETNING FOR SOLUM GOLFKLUBB
7. FEBRUAR 2017 – 27. FEBRUAR 2018
Styret har i perioden bestått av:
Leder
Nestleder / sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Svein Erik Jackwitz
Jon Kåre Larsen
Tim Grov
Trine Larsen
Kjetil Knoff
Hanne Onsvåg
Nils Kalve
Robert Kristoffersen

Varamedlem

Thomas Henriksen*

Revisorer

Kirsten Bekkestad
Herbjørn Simonsen

Valgkomite

Oscar Gunnerød
Mette Kalve
Martin Lindgren (vara)**

*) Valgte å melde seg ut av Solum golfklubb høsten 2017
**) Utmeldt av Solum golfklubb pr. 31.12.17
Andre verv:
HCP-Komité
Knøtter/junior
Turneringsutvalg
Seniorgruppa
Norsk Seniorgolf
Sponsoroppfølging
Pro

Marius Bugge
Nils Kalve
Marius Bugge / Thomas Bang
Robert Kristoffersen
Lars Grov
Hanne Onsvåg
Frank Tømmervik

Styret har i perioden avholdt 11 styremøter. I tillegg har det vært behandlet saker på epost og på styrets interne facebookgruppe.
Medlemsstatus
Klubben har pr. 5. februar 2018, 801 medlemmer.
I perioden 2. januar 2017 – 1. januar 2018 har det vært 205 utmeldinger
og 56 innmeldinger.
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OPPSUMMERING
2017 ble nok et fint golfår på Solum. Sammenliknet med 2016, ble 2017-sesongen noe
kortere, grunnet værforholdene på våren og høsten. Isbrann truet i år med å gjøre store
skader på greenene på senvinteren, men iherdig innsats fra baneeier med bistand fra
flere frivillige reddet situasjonen.
Som følge av maskinell fjerning av is, var enkelte greener så rufsete de første ukene etter
åpning at det ble etablert provisoriske greener. Når veksten kom i gang bedret
imidlertid situasjonen seg raskt. Gjennom hele sesongen har baneeier med sitt gode
mannskap sørget for en flott bane.
18. april 2017 ble det gjennomført et ekstraordinært årsmøte for å velge valgkomité da
det ikke forelå noen innstilling til dette ved det ordinære årsmøtet. To faste medlemmer
og én vara ble valgt. Styret fikk fullmakt til å utpeke det siste medlemmet i valgkomitéen,
men har ikke lykkes med å finne en kandidat. Det er generelt sett utfordrende å finne
kandidater til ulike verv i Solum golfklubb.
Tvisten mellom Solum golfklubb og tidligere styreleder har fortsatt ikke kommet til
avklaring.
Styret har fortsatt arbeidet fra 2016 med å strukturere klubben og driften. Vi har nå full
kontroll på alle prosesser som er kritiske og har et medlemsregister som er 100%
ajourført. Nitidig ajourhold av medlemsregisteret og sluttføring av arbeidet med å rydde
ut ”skjeletter av skapene” er en medvirkende årsak til nedgangen i medlemstall.
Medlemstallet pr. 31.12.17, må derfor kunne sies å være reelt.
Driftsresultatet for året er et underskudd på kr. 89.594,-. Vi hadde inntekter på greenfee
i januar(!), men resten av forsesongen ble dårligere enn forventet. Månedene juni, juli,
august og september var OK. Vi håpet på en bedre høst. Den uteble.
Driftsinntekter
Driftsutgifter

kr. 2 776 679,kr. 2 867 209,-

Klubben har i 2017 fortsatt praksisen med å drive Proshop. Åpningstidene har i
hovedsak vært fra klokken 10 – 17 med justeringer gjennom sesongen og i forhold til
vær og besøk på banen. Vi har hatt innleid hjelp fra Jacob Berger, Fritjof Berger og
Martin Lindgren. Bjørn Hundstad og Per Kristiansen har stilt opp ved behov. Målet med
betjent proshop har vært å sikre en hyggelig mottagelse for gjester og medlemmer. Det
er blitt solgt greenfee og det aller mest nødvendige over disk i tillegg til et nøkternt
utvalg av kioskvarer. Ved turneringer og finværshelger har det vært smurt ferske
bagetter for salg. Vipps har blitt brukt til salg av Greenfee utenom åpningstidene.
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SPORTSLIG ARBEID
Trening med pro
Vi har hatt tilbud om gratis trening med pro for medlemmer både før og etter sommeren.
Totalt har 171 medlemmer deltatt på dette som er et snitt på 12 personer pr. kveld. Vi
har gjennomført 14 treninger med pro. Tilbudet har vært godt mottatt blant de som har
deltatt.
Trenerutdanning
Kjetil Knoff og Thomas Henriksen har tatt Trener 1-utdanning. Nils Kalve og Oscar
Gunnerød har tatt Trener 2-utdanning. Sammen med pro Frank Tømmervik har de
utgjort trenerteamet på Solum i 2017.
Prosjekt ivaretakelse
Prosjekt ivaretakelse handler om tiltak for å rekruttere nye og beholde golfspillere med
høyt handicap som ellers står i fare for å legge køllene på hylla.
Vi har vært på to møter med NGF og har hatt flere tiltak for å rekruttere flere golfere. Vi
har hatt trenere tilstede på åpne ”kom og prøv golf”-kvelder på Solum og har
gjennomført skolegolf i samarbeid med Ekeberg skole. 88 elever har vært på besøk og
fått prøve golf.
I alt har 616 personer vært med på en eller annen aktivitet i klubbens regi i 2017.
Knøtte- og juniorgolf
Det har vært en stamme på 12 barn som har møtt til trening 14 fredager i løpet av 2017.
165 barn har deltatt på trening i løpet av sesongen. Det er ny rekord. Oppmøtet er litt
væravhengig, men når været har vært fint er det ofte opp mot 25 barn i aktivitet.
Knøttegolfen har hatt pause i skolens ferier. Treningen har i 2017 vært ledet av Thomas
Henriksen og Kjetil Knoff. Facebook og klubbens nettsider har vært brukt til å informere
om treningstidene.
Knøttegolfen har hatt god hjelp av flere voksne som er med barna på trening. De
representerer verdifulle ressurser og skal ha stor takk for all deltakelse og hjelp.
Knøttene har fokus på lek og moro på golfbanen samtidig som det snikes inn litt
golfopplæring!
Gruppa har et aldersspenn fra de minste på 4 år til de eldste på 12. Dette krever både
god planlegging og tilstrekkelig med ressurser.
Knøttene og juniorene har deltatt på ni NarvesenTour-turneringer i løpet av sesongen.
Solum golfklubb har også arrangert en NarvesenTour-turnering med stor deltakelse og
11 spillere fra egen klubb. Turneringen fikk mye positiv oppmerksomhet fra NGF.
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Knøttegolfen har også i år fått presseoppslag etter samtlige turneringer i Jarlsberg avis
og er således et viktig og godt ansikt utad for klubben.
Vi har fått etablert en juniorgruppe og har hatt to ivrige jenter på trening på torsdager
før klubbtrening. De to jentene har også deltatt på NarvesenTour rundt om i distriktet.
Seniorgolf
Seniorgolfen har hatt solid og bra aktivitet gjennom hele året. Sesongen skulle etter
planen åpne den 14. april, men oppstarten ble utsatt til midten av mai, grunnet dårlig
vær. Seniorene spilte fram til 26. juni, begynte på igjen den 31. juli og holdt på frem til 2.
oktober.
Hver mandag var det i snitt 20 - 25 deltakere som spilte 9 hull etterfulgt av en hyggelig
samling med kaffe, vafler og prat om runden.
Avslutningsturneringen gikk av stabelen den 9. oktober.
Det ble spilt nettospill og "nærmest snora på hull 10" og "nærmest flagg på hull 17"
I tillegg spilte seniorene "nærmest flagg på andre slag" på hull 11.
Vinnere:
•
•
•
•
•

Nettospill damer:
Nettospill herrer:
Nærmest snor:
Nærmest flagg hull 17:
Nærmest flagg hull 11 2. slag:

Anne Liv Brattestå
Bjørn Johansen
Per Kristiansen
Svein Erik Holmsen
Svein Røste

Johans pokal:
Sluttspillet om Johans pokal 2017 ble dessverre ikke avgjort. Det ble spilt frem til to
personer sto igjen i sluttspillet. Disse klarte dessverre ikke å enes om dato og tidspunkt
for finalen. Sesongen ble derfor avsluttet uten en vinner av Johans pokal.
Klubbturnering
Solum, Hof og Re golfklubber turnerte også i år mot hverandre. Resultatet forbigås i
stillhet.
Damegruppa
Det har i realiteten ikke vært en aktiv damegruppe på Solum i 2017. Styret tok initiativ
til å samle interesserte damer til en ”kick off” for damegruppa 26. april, men det lot seg
ikke gjøre å organisere en egen damegruppe for sesongen.
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Pink Cup som er en årlig turnering til inntekt for brystkreftsaken har tradisjonelt vært et
arrangement i regi av damegruppa. Mangel på frivillige gjorde at turneringen dessverre
ikke lot seg gjennomføre i år.
Turneringer
I 2017 ble det avholdt følgende turneringer:
Tirsdagsgolf, Solum Match, klubbmesterskap, Narvesen Tour og Solum Open.
Tirsdagsgolf
Det ble avholdt i alt 19 tirsdagsgolfer med totalt 188 deltagere. Dette er lavere enn
tidligere år og det bør vurderes å se på opplegg og spilleform for å engasjere flere
medlemmer til turneringsgolf på et hverdagslig nivå.
Solum Match
Solum match med 28 påmeldte endte med Thomas Henriksen som vinner foran Vidar
Johansen.
Klubbmesterskapet
Helgen 2.-3. september gjennomførte vi årets klubbmesterskap. Det ble kåret tre
klubbmestere i klassene herrer, damer og senior herre. I alt 30 spillere var med og
kjempet om pokalene.
På en bane i topp stand, med raske og utfordrende greener, var det Vegard Lilleås som
mestret banen best og som etter en runde på 72 slag lørdag og 76 slag søndag, til slutt
endte opp med 148 slag. Fjorårets klubbmester Alexander Thorvald Skytte ble nr. 2 på
150 slag, mens pro på Solum, Frank Tømmervik kapret 3. plassen med 154 slag.
I dameklassen var det Hanne Christina Kvisler Mürer som trakk det lengste strået foran
Synnøve Borgemoen og Anne Britt Ellingsen.
Beste senior ble Svein-Erik Jackwitz, foran Per Ellingsen og Vidar Johansen.
Narvesen Tour
Det er første gang Solum har denne turneringen. Tilbakemeldingene fra deltagere,
foreldre og NGF var veldig positive. Hoveddommer fra NGF under turneringen anbefalte
Solum GK og ta flere lignende turneringer inn i terminlisten sin. Han var meget fornøyd
med jobben som de frivillige gjorde og måten turneringen ble løst på totalt sett. Det var
mange barn som deltok og de virket alle fornøyde med arrangementet. Det viktigste for
de yngste er nok pølse og is som alle fikk, samt deltagerpremien!
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Solum Open
I 2017 ble Holmestrand Open-turneringen flyttet til midten av oktober og døpt om til
Solum Open. Kort, men intens markedsføring førte til hele 67 deltakere fordelt på tre
klasser.
Dameklassen spilte netto slaggolf og ble vunnet av Helene Getz Bergmo (fra Miøsen GK).
I A-klassen (brutto) fullførte 26 deltakere og Vestfold GKs Joachim Aslaksen gikk til
topps, fulgt av Solums egne Alexander Skytte og hjemvendte Jacob Yngvi Fridriksson.
I herrenes nettoklasse fullførte 28 deltakere og Arild Henriksen fra Sandefjord GK vant
foran Bengt Kenneth Ivarsson og Bjørn Ove Strand, begge fra Solum. Alle tre klassene ble
vunnet med et resultat på 142 lag!
En flott gjennomført turnering med god deltakelse i strålende vær på en bane i god
stand, ikke minst årstiden tatt i betraktning.
NM for lag
Vi deltok i NM for lag. Tormod Gretteberg, Anders Nygård, Vegard Lilleås, Thomas
Henriksen og Kjetil Knoff utgjorde laget. Mesterskapet ble spilt på på Onsøy GK og laget
fra Solum kom på nest siste plass. Det viktigste er ikke å vinne, men å delta.
Vi har også deltatt i NSG’s klubbserie med både senior og ordinært lag.
TEKNISKE FORBEDRINGER
Arbeidet med å forbedre tekniske plattformer fortsatte i 2017. Resultatet av dette vil
vise seg i 2018 hvor klubben blant annet vil kunne tilby kortbetaling på ballmaskinen.
SPONSORAKTIVITET
Det ble tidlig lagt en plan for sponsoraktiviteten i 2017. Dessverre gjorde ulike årsaker
at arbeidet ikke kom i gang for fullt fra før sesongstart. Å være sent ute i bedriftenes
budsjettår, gjør sponsorarbeid ekstra krevende.
Dette til tross, har aktiviteten i 2017 innbragt ca. kr. 27.000,- i klubbkassa. Kommunens
næringsliv har også støttet oss med premier i forbindelse med turneringer og Solum
golfklubb takker for all støtte.
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Holmestrand 27.02.2018
For styret,
Svein Erik Jackwitz
Styreleder
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