Handlingsplan 2017

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 fortsetter der vi slapp…
Så nærmer vi oss nok en ny golfsesong. Alle har vi uforglemmelige øyeblikk fra en ny
golfbane som bare ble bedre å bedre utover forrige sensommer og høst. Vi er alle spente
som barn på hvordan banen utvikler seg utover i 2017. Vi håper at den skal gi lokale
klubbmedlemmer og tilreisende gjester noen fantastiske øyeblikk både på og utenfor
fairway.
Vi som har sittet i styret i denne perioden har registrert mange positive og overraskende
tilbakemeldinger fra fjern og nær. Media i inn og utland har gitt Lofoten Links store lovord
og overskrifter i 2016. Vi ser også med stor beundring på hva baneseksapets ansatte, fra
administrasjon, kafè, Pro og til gutta ute på plenen har utført til alle døgnets tider.
Klubbens Turneringskomitè lagde nok en gang ett flott konkurranse oppsett som satte
deltagende medlemmer fra egen klubb, til tilreisende medlemmer i andre klubber på flotte
øyeblikk og masse utfordring. Ett flott samspill mellom det veldig uhøytidelige til de rene
slagkonkurransene hvor de beste skulle kåres.
Nytt i oppsettet for 2016 var turneringen Lofoten Cup. Her skulle Vestvågøy og Vågan
konkurrere om hvilken kommune som er best i golf. Her gikk Vestvågøy til slutt av med
en knepen seier og til stor jubel. Tross for at konkurransen ble gjennomført under
særdeles vanskelige værforhold så ble dette så godt mottatt at vi bestemte oss for å
gjenta suksessen i 2017. Vi regner med at Vågan vil søke revansje. LGK skal også i
2017 arrangere Regions Tour og som ett forsøk på å få med oss flere deltagere slår vi
sammen denne med nord norsk mesterskap for seniorer
Vi vil i år som i fjor arrangere ett medlemsmøte sammen med årsmøtet. Årsmøtet er satt
til 29.03.2017. 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.
Styret har også i 2017 utarbeidet denne handlingsplanen som skal være ett verktøy og
en huskeliste for alle klubbens styrende organer og andre medlemmer for 2017.
Vi ønsker at alle bruker handlingsplanen som ett oppslag … Her finner Dere det meste
av aktiviteter som planlegges av klubben gjennom sesongen.
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Så vil vi også i år gjenta oppfordringen fra tidligere:
Plukk noen baller på driving range, ta med søppel og tomflasker inn, reparer
nedslagsmerker og legg på plass oppslått torv. Greenkeeper Jeremy vil spesielt påpeke
at ingen setter ifra seg vanlige eller trillebager inne på greenområdene. Vis respekt!!!
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 … Denne er berammet til lørdag 18.11. 2017.

Vennlig Hilsen
Styret
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Organisasjonsplan 2017
Styret
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Nils Kaltenborn
Jan Harry Sundsfjord
Lars Magnussen
Frid Løkken
Barry Adolfsen
Veronica Myhre
Annie Synnøve Steffensen

Varamedlem
Varamedlem

Stian Andre Hansen
Tone Markussen

Komiteer
Turnering/handicapkomite
Andrew Snowdon
Wenche Hansen
Lars Magnussen
Øyvind Olsen
Birger Magnussen
Veronica Myhre

Ressursgruppe
Annie Synnøve Steffensen
Kristin Olsen
Ole Johnny Lorentzen
Kjell H Strøm
Stian A Hansen
Reidar Hansen

Øvrige
Revisorer

Svein Johan Sivertsen
Tommy Steinsvik

Presse/info kontakt

Per Blix

Valgkomité

Anne Grethe Hovde Dreyer
Tor Hermod Andreasen
Thor Helge Jensen
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MØTEPLAN 2017
04.12.2016

Samarbeid og evalueringsmøte med Lofoten Golfbane as

14.02.2017

Styremøte
Vi ser på regnskap 2016 og budsjett 2017
Utvidet med alle komiteer og varamedlemmer

28.02.2017

Styremøte

4.– 5.03. 17

Områdevise lederfora i Tromsø

29. 03.2017

Medlems- og årsmøte 2017

24.05.2017

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

Forberedelser til årsmøte 2017.

Sommerferie og golfspill

19.09.2017

Styremøte
Vi oppsummerer sesongen så langt
Utvidet med alle komiteer og varamedlemmer

10.10.2017

Styremøte

Sesongens siste ordinære

12.11.2017

Golftinget

2017 Gardermoen

18.11.2017

Medlemsmøte med påfølgende årsfest

Møteplanen er ett verktøy for styremedlemmer og komitemedlemmer til å planlegge møteaktiviteten for Lofoten
Golfklubb for 2017.
Det vil bli utarbeidet sakslister og sendt ut i god tid til 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
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Kontaktinformasjon 2017
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

nils.kaltenborn@gmail.com

Klubbens infoside

http://lofotgolf.blogspot.no/

Booking av spilletid, GolfBox

http://www.norskgolf.no

Styret i Lofoten Golfbane AS
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Treningstider 2017

Lofoten Golfklubb starter sine treninger onsdag 3.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 2017 er klubbens styre og trener 1 ressurser i
samarbeid med baneselskap. Pro Hlynur Thor blir også i 2017 å jobbe på banen, vi fortsetter
med samme opplegget som i 2016, men vi endrer litt på treningstidene. Lofoten Golfklubb vil
i 2017 jobbe sterkere for å få på plass en juniorgruppe. Derfor har vi bestemt at vi går inn og
betaler for alle som tar VTG kurs i aldergruppen 10 – 16 år. Melder disse seg inn i klubben
etter kurset så vil det på grunn av avtalen med AS utløse fritt spill ut året. Samtidig har vi en
avtale om bruk av Pro for inntil 1 time i uken på trening av nettopp denne gruppen.
Onsdager kl. 17:00 – 19 .00 Fellestrening for alle klubbmedlemmene
I 2017 kjører vi felles trening for alle klubbmedlemmene på onsdager. Vi deler inn i grupper
etter hcp slik som i fjor, men altså alle gruppene på en dag. Det vil også settes opp en egen
damegruppe som vanlig. Dette for å samle medlemmene i større grad slik at vi får bedre
oppmøte på treningen.
Når høsten kommer og det begynner å mørkne tidlig og vi må starte på onsdagsgolfen
tidligere, flytter vi treningene til tirsdager. På denne måten blir det ingen konflikt med lyset på
onsdagsgolfen
Etter fellestreningen har vi vår uformelle 9-hulls turnering, med start kl. 1900. Vi har hele fire
klasser, 2 dameklasser,2 herreklasser og 1 nybegynner klasse. Vi spiller 15 runder gjennom
hele sesongen, alle 15 rundene spilles i år som i fjor, som stableford. Det fordeles poeng
etter hver runde. Den som står med flest poeng etter endt sesong kan kalle seg vinner av
onsdagsgolfen 2017. Bestemmelser og terminliste for Onsdagsgolfen finner du på side 9.
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Terminliste 2017

Åpningsturnering
Scramble
Nordea pairs
Pink cup
Region Tour
Lofoten midnight
Lofoten cup m/fest
Bare 4
Scramble
Klubbmesterskap
Høstjakta
Avslutningsturnering

30. April (avhengig av banestatus)
25. Mai
4. Juni
11. Juni
17. - 18. Juni (inkl. NNM Sr)
8. Juli
14. og 15. Juli
23. Juli
13. August
26. og 27. Aug
10. september
17. September

Andre større turneringer i Nord Norge
Regions Tour Salten golfklubb

3. - 4. Juni

Regions Tour Tromsø GK

29 - 30. Juli

NNM singel Narvik

11 - 13. August

Reydar cup ????????????

???? September

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Vi gjør oppmerksom på at påmeldingsfristen normalt er 1 dag før turneringen starter der
ikke annet er oppgitt. Påmelding: skjer direkte i Golf Box 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 2017
Turneringen spilles kun som stableford denne sesongen
Det spilles i 5 klasser.
Herrer 1
Damer1
Klubb hcp

+ 8,0 til 17,9
+ 8,0 til 17,9
36,0 til 54,0

Herrer 2
Damer 2

18,0 til 35,9
18,0 til 35,9

Vi spiller 15 runder i år.

Spillform

Poengfordeling

10. Mai

Front Stableford

1. Plass 20 poeng

17. Mai

Back Stableford

2. Plass 18 poeng

24. Mai

Front Stableford

3. Plass 16 poeng

31. Mai

Back Stableford

4. Plass 15 poeng

07. Juni

Front Stableford

5. Plass 14 poeng

14. Juni

Back Stableford

6. Plass 13 poeng

21. Juni

Front Stableford

7. Plass 12 poeng

28. Juni

Back Stableford

8. Plass 11 poeng

26. Juli

Front Stableford

9. Plass 10 poeng

02. Aug

Back Stableford

10. Plass 9 poeng

09. Aug

Front Stableford

11. Plass 8 poeng

16. Aug

Back Stableford

12. Plass 7 poeng

23. Aug

Front Stableford

13. Plass 6 poeng

30. Aug

Back Stableford

14. Plass 5 poeng

06. Sept

Front Stableford

15. Plass 4 poeng

Deltakeravgift er kr. 400.- for alle over 19 år. Junior kr. 200.Alle har frist til 25.mai med å betale for hele turneringen
Fra 1.juni koster det kr. 50.- pr. runde.
Turneringskomiteen er turnerigsledere
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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:
Bestilling av spilletid på web:

info@lofotenlinks.no
http://www.norskgolf.no/

Daglig leder:

Frode Hov, Mobil

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

Golfansvarlig:

Hlynur Thor

480 68 323

Avdelingsleder:

Wenche Lesniak

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

Greenkeeper:

Jeremy Mulvihill, Mobil

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

Lofoten GK:

Hull 14
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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 18-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. 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 2017
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 Hlynur Thor
 Golfskøy for nybegynnere og grupper – Kontakt Frode eller Hlynur Thor
 Midnattsgolf (kun i mai, juni og juli) – Kontakt Frode eller Hlynur Thor
 Firmagolf - bedriftsturnering – Kontakt Frode eller Hlynur Thor
 Private timer for grupper og enkeltpersoner – Kontakt Hlynur Thor
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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