Handlingsplan 2015

Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og
likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som
idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
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Vi venter i spenning …
Dagen nærmer seg da vi får slå ut på hull
1 på den nye og fantastiske 18.
hullsbanen.

Dette har vi sett frem til i flere år og nå er banen endelig ferdig og spilleklar en gang i
løpet av sommeren 2015. Vi føler lengsel og en sitrende spenning i kroppen mot den
dagen da Lofoten Links gir oss klarsignal … Det snakkes mye allerede om at dette blir en
morsom, og ikke minst en utfordrende bane å spille på … Det er beundringsverdig å ha
fulgt med på det som har skjedd på banen i 2014 og vi vil i år også berømme
baneselskapet med alle sine medarbeidere for en stor innsats og ett flott resultat …
Styret har også i år utarbeidet denne handlingsplanen som skal være ett verktøy og en
huskeliste for alle klubbens styrende organer og andre medlemmer for 2015.
Vi ønsker at alle bruker handlingsplanen som ett oppslag … Her finner Dere det meste
av aktiviteter som planlegges av klubben gjennom 2015 sesongen.
Vi vil i år som i fjor arrangere ett medlemsmøte sammen med årsmøtet i mars måned.
Her er min store oppfordring til alle våre medlemmer. Møt opp og si deres mening om
drift av klubben, turneringsoppsett og samarbeidet vi har med baneselskapet.
Turnerings komiteen sammen med sport/utviklings komité har nok en gang gjort en
kjempejobb og sydd sammen ett spennende og variert turneringsoppsett. Turneringene i
2015 vil bli en god del forandringer på i forhold til tidligere år … Det er blant annet laget
en helt ny onsdagsgolf som blir mye mer spennende, og med muligheter for alle å hevde
seg i toppen … I tillegg bruker vi 4 av de øvrige turneringene til «kvalifisering» for en Øst
mot Vest turnering i 2016 … Her ligger det vel litt prestisje?
NNM singel skal arrangeres i år på vår hjemmebane. I forkant av dette skal vi arrangere
en juniorleir med besøk fra NGF … Her blir det mange og store arbeidsoppgaver så tilby
deg gjerne å hjelpe turneringskommiteen i løpet av året – de gjør en kjempejobb til beste
for oss alle. Vi håper at vi har fått tatt i bruk 18-hullsbanen til da, slik at vi stolt kan vise
tilreisende spillere ”Verdens råeste golfbane”, som er nominert til verdens beste nye
golfbane i 2015 av World Golf Awards. Trykk på linken og avgi din stemme!
Fremdeles gjenstår det mye for at spillere som akkurat er ferdig med VTG kurs ikke blir
overlatt til seg selv, men blir integrert og videreutviklet slik at vi får fornøyde nye tilskudd
til klubb og bane … Her må vi som klubb gjøre en større innsats i 2015.
Med en ny onsdagsgolf håper jeg at vi ivaretar intensjonen for at rekrutter og erfarne i
samspill skal bidra til medlæring og utvikling, samt godt samhold og klubbmiljø.
Dagen vi kan slå ut på en ny og spektakulær 18-hullsbane nærmer seg som sagt. Vi aner
vel konturene av dette i dag. Det blir en fantastisk dag som jeg gleder meg enormt til. I
mellomtiden må vi nok starte årets sesong med det midlertidige baneoppsettet som vi
avsluttet på i høst … Lofoten Links gjør en kjempejobb for at vi skal ha så gode forhold
som mulig på en bane som har vært under konstant bygging i flere år nå. Vi viser nok litt
ekstra tålmodighet i starten på denne sesongen også …
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Så vil jeg gjenta oppfordringen fra tidligere:
Plukk noen baller på driving range, ta med søppel og tomflasker inn, reparer
nedslagsmerker og legg på plass oppslått torv.
Husk at vi er sportsutøvere og forbilder for våre juniorer og at røyk og snus derfor ikke
hører hjemme på selve banen. Derfor, kast ikke røyken eller snusen ifra deg …
Til slutt i år gjentar vi suksessen og avholder medlemsmøte med en skikkelig årsfest i
etterkant … Dette er berammet til lørdag 21.11. 2015.

Lofoten Golfklubbs største inntektskilder kom i 2014
fra Grasrotandelen hos Norsk Tipping … Vi håper derfor at flere slutter seg til
Grasrotandelen som gir klubben en pen andel av tippeoverskuddet hvert år.
Sesongen 2015 blir innholdsrik og utfordrende. Styret retter en takk til alle som har påtatt
seg verv og oppgaver og som på den måten bidrar til at vi alle får nyte den sporten vi er
så begeistret av.
Vi kom enda ett stykke på vei i 2014 med økt
bruk av GolfBox, men vi har langt igjen.
Statistikkene vi kan ta ut herifra er det mest
nyttige verktøy vi har for å logge aktivitet i
klubben vår. Som igjen blir brukt som underlag
til diverse søknader, dokumentasjon og
budsjettering for baneselskapet.
Lær dere å bruke GolfBox og bruk den hver
gang du skal ut på banen, lykke til med ny bane
og nok en ny golfsesong alle sammen.
Hilsen
Thor Helge Jensen
Leder

Nye utfordringer … Klubbens mål og visjoner
I år som i fjor så opplever golfen både i utlandet og her hjemme tøffe tider. Det er
fremdeles nedgang i medlemsmassen totalt sett og nybegynnere faller av i stor skala.
Det er få ungdommer som finner seg til rette i golfen, og enda færre som konkurrerer.
Kvinne og jenteandelen er mindre enn forventet og mange klubber sliter fremdeles med
en anstrengt økonomisk situasjon. Styret skal i 2015 fokusere på en prosess som skal
rekruttere, ivareta og utvikle nye medlemmer …
Når vi nå som klubb går inn i ett nytt år, skal vi allikevel være preget av optimisme og
troen på at vi kan snu den negative trenden her hos oss i riktig retning. Vi tenker helhetlig
som idrettslag og følger opp vår visjon om at klubbens arbeid skal være preget av
frivillighet og positivitet, vi skal bidra til at vi alle synes Lofoten Golfklubb er en fin klubb
som vi er stolte av å tilhøre.
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Konkrete tiltak og mål
Vi viderefører fra i fjor målet om å stoppe den negative trenden når det gjelder frafall av
klubbmedlemmer og gjentar målet at vi innen utgangen av 2015 skal ha en økning på 50
medlemmer i forhold til 2013. Medlemsmassen økte faktisk med 26 personer i 2014, selv
om veldig få var å se på banen …
Vi viderefører også ideen med at presse/info kontakten i større grad synliggjør Lofoten
Golfklubb som ett aktivt idrettslag som er åpent for alle uansett alder, ferdigheter og
kjønn.
Vi har startet på å utdanne to nye trener 1 ressurser i 2014 … det er gledelig at begge
disse tilhører spinnesiden i klubben … Begge vil være ferdig i løpet av første halvdel
2015 … Vi skal utdanne ytterligere 2 trener 1 ressurser i 2015, slik at vi ved utgangen av
året innehar 6 medlemmer med denne kompetansen, samt at 2 av disse vil få tilbud om å
starte på trener 2 når NGF har ferdigstilt dette kurset i løpet av året. Vi vil også ha 2 på
dommerkurs innen utgangen av 2015.
Marked og rekrutteringskomiteen kom på plass i løpet av 2014 og den har startet på sitt
arbeid … Det har vært arrangert åpen dag på banen, hvor det ble invitert folk til å komme
på besøk til banen … Dette blei ingen suksess, men det skal arbeides videre med dette
og vi søker å kommunisere via vår nye facebookside …
Med bakgrunn i disse planene for tiden fremover vil vi søke å bli ett idrettslag som
rekrutterer, ivaretar og utvikler golfklubben som ett sunt og godt alternativ til sport og
fritidsaktivitet for innbyggerne i Lofoten. Vi vil søke å samarbeide med baneselskap og
eier av golfbanen slik at vi i fellesskap når våre mål og visjoner.
Selv med stor fokus på videreutvikling av klubbens aktiviteter så vil styret alltid ha stort
fokus på økonomistyring og vil alltid styre mot ett regnskap og budsjett som viser
overskudd eller balanse. Lofoten golfklubb har ikke lov til å budsjettere med underskudd.
Styret vil også søke alternative muligheter for å øke våre økonomiske rammevilkår.
Vi vil delta på betalte ”dugnader” hos lokale bedrifter. Det å være oppdatert på hvilke
muligheter vi har for ulike offentlige tilskudd og støtteordninger skal kartlegges.
Til slutt ønsker hele styret alle velkommen i klubben. Velkommen, enten du vil bli
”best i verden” eller spiller for mosjon og moro skyld.
Hilsen
Styret i Lofoten Golfklubb
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Kontaktinformasjon 2015

LOFOTEN GOLFKLUBB
Organisasjonsnummer 871 397422

ORGANISASJONSPLAN 2015
Styret
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem

Thor Helge Jensen
Anne Grete Hovde Dreyer
Tor Henriksen
Rolf Rothli
Barry Adolfsen

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Nils Kaltenborn
Annie Synnøve Steffensen
Jan Harry Sundsfjord

Komiteer
Turnering/handicapkomite;
Rolf Rothli, Leder
Andrew Snowdon
Birger Magnussen
Lasse Nordby
Wenche Hansen

Ressursgruppe;
Jan Harry Sundsfjord, Leder
Barry Adolfsen
Veronica Myhre
Annie Synnøve Steffensen
Reidar Hansen
Konrad Blix

Øvrige
Presse- info kontakt;

Konrad Blix

Revisorer:

Viggo Tunstad
Asgeir Blix
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Valgkomiteen;
Per Blix, Leder
Tor Hermod Andreassen
Tone Markussen, Varamedlem
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Møteplan 2015
4.2. 2015

Styremøte:

Vi ser på regnskap 2014 og budsjett 2015

24.2. 2015

Samarbeid og evalueringsmøte med Lofoten Golfbane AS

4.3. 2015

Styremøte: Utvidet med alle komiteer og vara medlemmer
Vi planlegger rekrutteringsarbeidet for 2015

7. 3. 2015

Områdevise lederfora i Tromsø

14.4. 2015

Medlemsmøte og årsmøte 2015

28.4. 2015

Styremøte: Utvidet med alle komiteer og varamedlemmer
Har vi alt klart til sesongstart?

16.6. 2015

Styremøte: Utvidet med alle komiteer og varamedlemmer
Forhåndsplanlegging av NNM og juniorleir.

4.8. 2015

Styremøte: Utvidet med alle komiteer og varamedlemmer
Siste planlegging av NNM og juniorleir

28.9. 2015

Styremøte:

Oppsummering og planlegging av høsten 2015

27.10. 2015

Styremøte:

Utvidet med alle komiteer og varamedlemmer

14.11. 2015

Golftinget 2015 Gardermoen

21.11. 2015

Medlemsmøte med påfølgende årsfest

Møteplanen er ett verktøy for styremedlemmer og komitemedlemmer til å planlegge
møteaktiviteten for Lofoten Golfklubb for 2015.
Det vil bli utarbeidet sakslister og sendt ut i god tid før møtene.
Hvis styrets leder eller ett flertall av styrets medlemmer forlanger det, i henhold til
Lovnormen § 18-4) vil det bli kalt inn til møter i tillegg til denne planen.
Styret vil til møter de synes det er nødvendig også kalle inn varamedlemmer for å sikre at
viktig informasjon blir publisert til disse for eventuelle senere styrevedtak.
Hvis ett styremedlem er forhindret ifra å møte, er det hvert enkelt styremedlems ansvar å
varsle styreleder samt varamedlemmer i god tid før møte.
Thor Helge Jensen
Leder
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Lofoten Golfbane AS
Frode J. Hov

frode@lofotenlinks.no

Tlf: 917 69 809

Leder: John Bernhard Bottheim

john@aktivledelse.no

Tlf: 908 51 949

E-post til Lofoten Links/resepsjonen

info@lofotenlinks.no

Tlf: 7607 2002

E-post til Lofoten Golfklubb

klubben@lofotenlinks.no

E-post til styreleder Lofoten GK

post@leknes.intersport.no

Klubbens infoside

http://lofotgolf.blogspot.no/

Booking av spilletid, GolfBox

http://www.norskgolf.no

Styret i Lofoten Golfbane AS
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Treningstider 2015

Lofoten Golfklubb starter sine treninger tirsdag 5.mai og varer ut september. Det er treningsfri
andre og tredje uke av fellesferien. Styret oppfordrer medlemmene til å ta med seg
potensielle nye golfere på trening. (Gratis de 3 første gangene).
Ansvarlig for treningsopplegg og VTG kurs i 2014 er klubbens trener 1 ressurser i samarbeid
med baneselskap. Det blir i år lagt opp til mer banetrening, i tillegg til de vanlige øktene på
driving range og nærspill. Innspill/tilbakemeldinger fra deltakerne er viktige.
Tirsdager 18:00 – 20:00 Trening for alle klubbmedlemmer
Trening som passer for både nye og erfarne spillere. Treningene ledes av egne trener 1
ressurser. Driving range, nærspill og banespill. Individuelt tilpasset.
Kontaktperson: Barry Adolfsen
Onsdager kl. 17:30-18:15 Dametrening
Dametrening der nye og erfarne spillere trener sammen. Alle som er interessert kan delta.
Målet er å ivareta og hjelpe nybegynnere slik at de for en god start, og at det blir lettere å
komme inn i miljøet, få hjelp og råd av erfarne spillere.
Kontakt Veronica Myhre eller Annie Steffensen
Etter dametreningen har vi vår uformelle 9-hulls turnering, med start kl. 18:30 med
nybegynner- (hcp over 26), dame- og herreklasse. Vi spiller 18 runder gjennom hele
sesongen og disse er fordelt på 3 spillformer. 6 runder slagspill, 6 runder netto slagspill og 6
runder Stableford. Det fordeles poeng etter hver runde. Den som står med flest poeng etter
endt sesong kan kalle seg vinner av onsdagsgolfen 2015. Terminliste for Onsdagsgolfen
finner du på side 10.
En person tar imot påmeldinger og trekker startrekkefølge. Scorekort skal føres av markør og
leveres inn rett etterpå. Kontaktperson: Lasse Nordby
Torsdager 18:00 – 20:00 Trening for alle klubbmedlemmer
Trening som passer for både nye og erfarne spillere. Treningene ledes av egne trener 1
ressurser. Driving range, nærspill og banespill. Individuelt tilpasset.
Kontaktperson: Barry Adolfsen
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Terminliste 2015
Åpningsturnering lag

3. mai

Avhengig av baneåpning

Regionstour 1

9-10. mai

Salten Golfklubb

Nordea pairs

25. mai

Lofoten Golfklubb

NNM Lag alle

13-14. juni

Salten Golfklubb

Pink cup

21. juni

Lofoten Golfklubb

Lofoten Midnight Sun open

27-28. juni

Lofoten Golfklubb

Regionstour 2

4-5. juli

Narvik Golfklubb

NNM senior singel

11-12. juli

Tromsø Golfklubb

Bærre 4 (slagspill)

19. juli

Kvalifisering Øst mot Vest

Regionstour 3

1-2. august

Tromsø Golfklubb

NNM Singel Lofoten (RT 4)

15.-16. august

Lofoten Golfklubb

Klubbmesterskap (slagspill)

29-30. august

Kvalifisering Øst mot Vest

Reydar cup

5-6. september

Narvik Golfklubb

Høstjakta (Stableford)

26-27. september Kvalifisering Øst mot Vest

Avslutningsturnering

4. oktober

Kvalifisering Øst mot Vest

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Vi gjør oppmerksom på at påmeldingsfristen normalt er 1 dag før turneringen starter der
ikke annet er oppgitt. Påmelding: skjer direkte i GolfBox eller i resepsjonen i klubbhuset.
Starttidspunkt på turneringene varierer mellom kl. 09.00 og 11.00 foruten natturneringen.
Husk registrering minimum 20 minutt før start. Møt presis til start.
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Onsdagsgolfen 2015
6.

mai

Front slagspill

1 plass 500 poeng

13.

mai

Back slagspill

2 plass 300 poeng

20.

mai

Front Stableford

3 plass 190 poeng

27.

mai

Back Stableford

4 plass 135 poeng

3.

juni

Front netto slagspill

5 plass 110 poeng

10.

juni

Back netto slagspill

6 plass 100 poeng

17.

juni

Front slagspill

7 plass 90 poeng

24.

juni

Back slagspill

8 plass 85 poeng

1.

juli

Front Stableford

9 plass 80 poeng

29.

juli

Back Stableford

10 plass 75 poeng

5.

august

Front netto slagspill

11 plass 70 poeng

19.

august

Back netto slagspill

12 plass 65 poeng

26.

august

Front slagspill

13 plass 60 poeng

2.

september

Back slagspill

14 plass 57 poeng

9.

september

Front Stableford

15 plass 56 poeng

16.

september

Back Stableford

16 plass 55 poeng

23.

september

Front netto slagspill

17 plass 54 poeng

30.

september

Back netto slagspill

18 plass 53 poeng
19 plass 52 poeng
20 plass 51 poeng

Påmeldingsavgift Onsdagsgolfen 2015
400.- for senior, uansett hvor mange turneringer du spiller
200.- for junior, uansett hvor mange turneringer du spiller
Avgiften gjelder for alle Onsdagsgolfen-turneringene og betales kontant til
Rolf Rothli ved oppmøte onsdagsgolfen! Deltagere uten spillerett, betaler i
tillegg 9-hulls green fee hver gang etter vanlige satser.
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KONTAKTINFORMASJON LOFOTEN LINKS
WEB: www.lofotenlinks.no
Adresse
Lofoten Links
Hov, 8314 GIMSØYSAND
Resepsjon klubbhuset, kafé, booking:
Telefon:
7607 2002
E-post:
info@lofotenlinks.no
Bestilling av spilletid på web: http://www.norskgolf.no/
Daglig leder:

Frode Hov, Mobil

917 69 809 E-post: frode@lofotenlinks.no

Golfansvarlig:

Robert Hansen

900 73 200 E-post: robert@lofotenlinks.no

Avdelingsleder:

Wenche Lesniak

979 67 876 E-post: wenche@68lofoten.no

Greenkeeper:

Frode Hov, Mobil

917 69 809 E-post: frode@lofotenlinks.no

Lofoten GK:

Leder Thor Helge jensen 915 34 678 E-post: post@leknes.intersport.no

Hull 14
Handlingsplan Lofoten Golfklubb 2015

Side 11

Baneinformasjon
WEB: http://lofotenlinks.no/golf/banestatus/
Banen ble åpnet 14.juli 1998 og ligger ved Hov på Gimsøy. Hov er et gammelt vikingsted
med mange fornminner. Blant annet er det to gravsteder fra vikingtiden på banen. Historikere
mener vikinghøvdingen Tore Hjort, som er nevnt i Vikingsagaene, stammer fra dette
området.

Lofoten Links er en 9-hulls seaside linksbane som er lagt vakkert inn i terrenget.
Plasseringen ved storhavet med fritt utsyn mot nord og midnattssola gjør banen til en
storslått opplevelse. Havet er vannhinder ved flere av hullene og sandstrender fungerer som
naturlige sandbunkere. Lofoten Links driver og utvider til 18-hulls mesterskapsbane. Åpning i
løpet av sommeren 2015. På Lofoten Links kan sola være din følgesvenn 24 timer i døgnet.
Vi er nesten alene i verden om å kunne tilby dette i hele 2 måneder.
Golfbanearkitekten Jeremy Turner har designet banen.

Invitasjon til tegning av spillerettsaksje
I forbindelse med pågående utbygging av golfbanen inviteres det til tegning av
spillerettsaksjer ved Lofoten Golfbane AS. Du må være medlem for å utnytte
spillerettsaksjen, og det er ingen passiv avgift for aksjer som ikke brukes.

Oppdatert info om spillerettsaksjer finner du på hjemmesiden til Lofoten Links under
MEDLEMMER, BLI MEDLEM, B. Medlemskap MED spillerett eller på følgende link:
http://lofotenlinks.no/bli-medlem/

Golfkurs og arrangement 2015
WEB: http://lofotenlinks.no/golf/nybegynner-kurs/
Veien til Golf - nybegynnerkurs i golf – se mer info på web.
 Veien til Golf – kurs med medlemskap og spillerett - se mer info på web.
 Tilbud til tidligere medlemmer – medlemskap og spillerett - Kontakt Frode eller Robert
 Golfskøy for nybegynnere og grupper – Kontakt Frode eller Robert
 Midnattsgolf (kun i mai, juni og juli) – Kontakt Frode eller Robert
 Firmagolf - bedriftsturnering – Kontakt Frode eller Robert
 Private timer for grupper og enkeltpersoner – Kontakt Robert

Påmelding/bestilling/informasjon/oppdateringer:
Telefon:
E-post:

7607 2002
info@lofotenlinks.no
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LOFOTEN GOLFKLUBB
Organisasjonsnummer: 871397422

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller
kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker.
Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine - Lotto, Tipping og Joker for
eksempel - og samtidig gi noe mer til det laget eller den foreningen du selv
ønsker å støtte. Dette er nå mulig via Grasrotandelen. Ved spill hos Norsk
Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke
Extra og Flax).
Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller
premien din - du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk
Tipping Spillekort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spillekort får du kjøpt hos
kommisjonær, eller du kan bestille det på www.norsk-tipping.no
Knytt deg til ordningen på en av følgende måter:
1. Hos Kommisjonær: via spillekort – oppgi Lofoten Golfklubb
2. SMS: GRASROTANDELEN 871397422 til 2020 (tjenesten er gratis)
3. Internett: www.grasrotandelen.no eller www.norsk-tipping.no
4. Norsk Tipping Mobilspill
Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen!
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