Årsberetning Holtsmark golfklubb 2018.

Klubbens styre har hatt følgende sammensetning:

Leder Bjørn Ronde Nicolaisen
Nestleder Ulla Nævestad.
Styremedlem Espen Semmerud
Styremedlem Anne Schill Gulllberg
Styremedlem Bengt Brattegård

Det er avholdt 5 styremøter + årsmøte, 2 fellesmøter med komiteene og 3
samarbeidsmøter med HGE.

Holtsmark golfklubb ble stiftet 27.06.2003.
Klubben hadde 31.12.2018 totalt 1763 medlemmer.

Kursaktiviteten for nybegynnere i klubben hadde i 2018 en nedgang fra fjoråret.
Det er 30 personer som har gjennomført kurset ”veien til golf”.

Banetilstanden var dårlig ved sesongstart. På grunn av en kald vår, åpnet vi ikke
før 19. mai. Fairwayene var i variabel stand, og det var 4 provisoriske greener. En
historisk tørr sommer var en utfordring, men vi fikk utover i sesongen en meget
god bane, i bra stand. Totalbesøket gikk en del opp.

KLUBBMESTERSKAP

Årets klubbmesterskap hadde 83 deltagere.
Disse personene ble klubbmester i 2018:
Damer Wenche Utheim. Herrer Jørn Walther Kristiansen.

HOLE IN ONE på 18 hulls banen

Det var 6 innrapporterte hole in one sesongen 2018.

DAMEGOLFEN

Onsdag er damenes spilledag med trening fra kl. 17.00 og banespill kl. 18.00 med
reserverte tider på hovedbanen. Headpro Chris Corry har hatt fast felles gruppetrening
onsdager gjennom hele sesongen. Det har vært stor progresjon på̊ treningsfeltet og på̊
golfbanen.
Det har vært spill på Eplehagen og 6-10 hull på̊ hovedbanen, Det vært varierende med
oppmøte alt fra 4-15 damer, mye bra golf og meget sosialt.
Det ble stilt med lag til Lag-NM 2. divisjon på̊ Holtsmark Golfklubb 20-22 juli. Laget
bestod av Anne Befring Svanholm, Annelene Søyland og Marit Hidle Andresen, kaptein
for laget var i år Guro Davis-Tewes. Resultatet ble 7 plass.
Høstturen 7-9 september, gikk til Årjeng Golfklubb i Sverige hvor 9 damer deltok.
HERREGOLF

Herrene har hatt 17 gruppetreninger der totalt 85 personer har stilt, med et snitt på 5
personer.

TURNERINGER

Turneringskomiteen har hatt ansvar for alle klubbturneringene i 2018.

På Tirsdagsgolfen deltok det 5 damer og 78 herrer. Det ble spilt tilsammen 446
runder. Vi håper på at flere blir med i 2019, spesielt damer.
Tirsdagsgolfmester ble Stig Arne Mellerud.
Tirsdagsgolfmester på bruttoslag ble Henrik Franck.

Det ble arrangert en ren dameturnering med sponsete premier. Det deltok over 45
damer fra 11 klubber på arrangementet, som fikk mye skryt av deltakere.

I tillegg til egne turneringer assisterte komiteen med frivillige på Narvesen Tour og
Swedish Tour med positive tilbakemeldinger fra deltakere og forbund.

.
SENIORGOLF

Det er tilfredshet med oppslutningen på turneringene på onsdagene, hvor antallet
har vært fra ca. 15 til opp til 30 deltakere.
Oppslutningene om gruppetreningene var god frem til sommerferien.
Tilbakemeldingene fra medlemmene er positive.
Det var besøk på Kjekstad Golfklubb og Kongsvinger Golfklubb.
Det ble også i år arrangert week-end tur til Vest-Sverige.

Gruppen har jevnlige møter og planleggingsdager og jobber aktivt med å styrke
tilbudet for våre seniorer.

NM HERRER

Herrene stilte med lag både i NM Lag Elite og NM Lag Senior. NM Lag Elite bestod av
Henrik Frank, Robert Westerberg, Erlend Bermingrud og Jørn Walther Kristiansen.
Leder/Coach var Bjørnar Søderberg. Laget vant 2. divisjon og er klare for 1. divisjon.
NM Lag Senior bestod av Caj Holm, Stig Arne Mellerud, Alf Inge Steiro og Bjørnar
Søderberg. Laget kom på 4. plass i 3. divisjon.
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