
Styrets årsberetning for Karmøy Golfklubb i per. 01.01.2022 – 31.12.2022

Styrets sammensetning i 2022:

Leder Thorvald Thorsen
Nestleder Kjell Arvid Svendsen
Kasserer Leif Einar Falnes

Styremedlemmer Leif Einar Falnes (medlemsansvarlig)
Per Bjelland (sponsoransvarlig)

Varamedlemmer Kristen Lund
Sissel K Vik

Revisor Jørgen Falnes

Valgkomite Roy Vidar Sjøen (Leder)
Ståle Størkersen
Jan Eivind Anderson
Einar Vea (Vara)

Kontrollkomite Geir Danielsen
Odd Gunnar Haugen
Sigve Eriksen

Utvalg og komiteer utnevnt av styret:

Banekomite: Tor Johannessen, Ståle Størkersen, Geir Roald Røstenskar og
Kjell Arvid Svendsen, Christian Falnes(på permisjon)

Turneringskomite; Einar Vea, Andreas Larsen, Per Bjelland, Egil Tandgjerd
Leif Einar Falnes (Westcoast ansvarlig).

Opplæringskomite: Tor Johannessen, Geir Roald Røstenskar, Christian Falnes

Hcp komite: Per Bjelland og Tor Johannessen

Møtevirksomhet i 2022 :
Det er avholdt 8 styremøter i løpet av 2022. Hovedsakene gjennom året har vært økonomi,
medlemsutvikling, medlemsoppfølging, sponsorer og bane utvikling.

De aktive komiteene fungerer veldig bra.

Banekomiteen:
Banekomiteen har i 2022  hatt 3 møter og arrangert dugnader.
Det har blitt lagt ned mye arbeid på greener i samarbeid med Atle fra gresspesialisten.



Det har blitt tatt bunkere, kantklipping og trefelling på dugnad. En stor takk til Owe Waraberg
som har hatt kjempe vedlikehold på maskinparken vår.

Turneringskomiteen har satt opp terminliste avviklet turneringer gjennom hele 2022.
Oppslutningen rundt turneringene har vært god.

Opplæringskomiteen har i 2022 arrangert 3 VTG kurs med totalt 16 deltakere og ellers hatt
ansvar for torsdags-treningen.
Det er også blitt kjøpt inn Garmin golf radar som er blitt godt mottatt av medlemmer.

Medlemsutvikling:
Medlemsutviklingen har i 2022 vært svært positiv, noe avgang og mange nye, fra 242 i
starten av året til 254 ved årets slutt.
Pr. 01.01.2023 er vi 254 medlemmer.
Nye medlemmer er for det meste rekruttert fra avholdte VTG kurs.
Utfordringen i 2023 blir å holde på både nye og etablerte medlemmer.

Idrettslig aktivitet:

Klubbmesterskap ble avviklet 26-27 august  2022 med følgende resultat:
Klubbmester herrer: Geir Danielsen
Klubbmester damer: Merete Falnes

Klubben deltok også i Haugland Ligaen med 1 lag.

Klubbturneringer er arrangert gjennom 2022 med god oppslutning.

Det er registrert 1 hole in one i 2022 på hull 3.

Drift og vedlikehold :
Det daglige bane vedlikeholdet har i 2022 blitt utført av Bent Widvey i perioden
Mars til ut Oktober. Utover dette er banen vedlikeholdt av medlemmer på dugnad.
Det er i 2022 kjøpt inn green lufter og Polaris firehjuling.

Dugnad:
Det er registrert 720 dugnadstimer i 2022, dette er arbeid utført på og rundt banen.
i tillegg kommer timer som medlemmer i de forskjellige komiteer har utført i form av møter,
kurser og trening.

Generelt:

Styret vil rette en stor takk til alle medlemmene som har bidratt i 2022. Mange har
deltatt på dugnader, i komiteer og turneringer.
Vil også takke bidragsytere og sponsorer.

Styret


