
Styrets beretning 2013 
  
Styret har bestått av følgende: 
 
Leder           Jan Magne Sund 
Nestleder      Odd-Atle Urvik 
Økonomileder Helge Sævik 
Sekretær       Tove Oddrun Lampe 
Styremedlem  Gunnvor Thulin 
Styremedlem  Einar Østenstad 
Styremedlem   Henrik Nordvik 
Som kontaktperson for Norsk Seniorgolf har også Arnvid Lampe møtt på styremøtene. 
 
Styrets arbeid: 
Det er avholdt til sammen 4 styremøter og 1 medlemsmøter i løpet av året.  
Medlemsmøtet var gjennomgang av golfregler og en liten quizz ledet an Odd Atle Urvik 
 
Medlemsutvikling:  
Nordvegen Golfklubb hadde i 2013  353 medlemmer, en økning på 35 fra året før. 
Medlemstallet økte med 8 både i aldergruppen under 25 år og i gruppen 25-60 år. Den største 
økningen er i gruppen over 60 år. Styret ser det som viktig at klubben klarer å trekke til seg yngre 
golfere i tiden framover for å hindre økende forgubbing.  
Det er mange faktorer som spiller inn for at vi skal lykkes med å få flere medlemmer. Det gode sosiale 
miljøet som er skapt, særlig gjennom turneringer som onsdagsslicen mm, bidrar etter styrets mening 
svært positivt. På samme måte har nok mangelen på treningsfaciliteter som drivingrange gjort at 
mange velger å gå til andre klubber. Styret mener det er viktig at baneselskapet i samarbeid med 
klubben, finner en løsning på problemet. 
Utviklingen i medlemstallet fordelt på alder og kjønn var slik i 2013  
 
Alder Damer Herrer Sum 
0 - 25 3 (3) 51 (43) 54 (46) 
25 - 60 42 (45) 175 (164) 217 (209) 
Over 60 19 (14) 63 (49) 82 (63) 
Totalt 64 (62) 289 (256) 353 (318) 
 
 
Veien til golf: 
. 
Styret hadde engasjert Arnvid Lampe i veien til golf" for sesongen 2013. 
23 stk tok kurset  "Veien til Golf" i løpet av sesongen. 
 
Turneringer: 
Styret er meget fornøyd med turneringskomiteens arbeid. Vi viser ellers til turneringskomiteens 
rapport. 
 
 
Fester, dugnader: 
Styret vil også takke alle som har hjulpet til i festkomiteer, dugnad  ol. Styret tar sikte på i samarbeid 
med baneselskapet å arrangere flere dugnader før sesongstart.  
  
Klubben er 10 år 
Den 18 mai  ble en meget vellykket jubileumsturnering avviklet med over 60 spillere, etterfulgt av en 
meget vellykket og flott jubileumsmarkering på klubbhuset 



 
Turer: 
Klubben har arrangert to utlandsturer i løpet av året. Begge turene  gikk til Tyrkia, en i mars og en i 
november. det var god oppslutning om begge turene. 
Sportslig utvikling: 
 
Etter revisjonen ved årsskiftet fordeler medlemsmassen seg slik etter handicap: 
 
	   HANDICAPKATEGORI	   ANTALL	  
Gruppe 1	   UNDER 4,5	   4  (2)	  
Gruppe 2	   4,5 - 11,4	   22  (23)	  
Gruppe 3	   11,5 - 18,4	   56  (54)	  
Gruppe 4	   18,5 - 26,4	   53  (43)	  
Gruppe 5	   26,5 - 36,0	   97   (92)	  
	   Uten handicap (hcp 99)	   22    (22)	  
	   Klubbhandicap over 36	   99   (92)	  
	  
I NM for lag på Nordvegen Golfbane ble vi nr 2 og rykker dermed opp en divisjon, som også var 
målsettingen. 
Laget fra Nordvegen besto av Jan Eide (kaptein), Daniel Lervik, Magnus Eileraas, Jostein Fossum og 
Jostein Kvaløy. 
 
Nordvegen Golfklubbs seniorlag viser til rapport fra seniorkomiteen. 
 
 
Styret takker medlemmene for godt samarbeid i året som gikk. 
 
Torvastad, 18. februar 2014 
 
 
Jan Magne Sund (leder)  Odd-Atle Urvik  Helge Sævik Gunvor Thulin 
Tove Oddrun Lampe  Henrik Nordvik              Einar Østenstad 
	  


