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Handlingsplan 2020  

 

 

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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Nytt år nye muligheter  
  
  
Så var sesongen for 2020 kommet i gang. Alle har vi uforglemmelige øyeblikk fra en 
golfbane som bare ble bedre og bedre utover forrige sensommer og høst. Vi er alle 
spente på hvordan banen utvikler seg utover i 2020, men det ser lovende ut. Det som 
gjør at handlingsplan for 2020 kommer først nå, er det vi alle kjenner til og som har 
skapt en del hodebry for flere. Starten på sesongen var preget av usikkerhet da 
koronaepidemien var kommet, usikkerheten ligger ennå i bakhodene våre. Men siden 
den gang har samfunnet åpnet litt etter litt, og ting faller mere på plass. Vi håper at 
banen skal gi lokale klubbmedlemmer og tilreisende gjester noen fantastiske 
øyeblikk både på og utenfor fairway. Her er også klubbens innsats viktig og kanskje 
enda mer baneselskapets ledelse og ansatte. Vi er godt vant med en veldrevet kafe 
og med et supert banemannskap.  
  
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 2019. Lofoten Links er rangert blant de 100 beste 
golfbanene i verden. Og ble i tillegg rangert i 2019 av Golfscape til nr.40 blant 
verdens baner. Noe vi kan være utrolig stolte av!  
 
Denne handlingsplanen som skal være ett verktøy og en huskeliste for alle 
klubbens styrende organer og medlemmene for 2020. Her finner dere det meste av 
aktiviteter som planlegges av klubben gjennom sesongen.  
 
Så får vi i styret og minne om følgende i disse koronatider: 
 
 

1. Er du syk, hold deg hjemme. 
2. Hold trygg avstand. 
3. Vask hendene. 
4. Dekk til munnen når du hoster. 

 
Så bidrar vi i felleskap til å stoppe koronaviruset. 
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Så vil vi også i år gjenta oppfordringen fra tidligere:   
Ta med søppel og tomflasker inn, reparer nedslagsmerker og legg på plass oppslått 
torv. Greenkeeper Jeremy er like om hjørnet, og vil spesielt påpeke at ingen setter 
ifra seg vanlige eller trillebager inne på greenområdene. Så 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. Denne håper vi blir lørdag 21.11.2020. Og vi håper på ekstra stor oppslutting 
i år, da det ikke ble årsfest i 2019. Vil bli lagt ut påmelding til høsten, med nøyaktig 
dato. 
  
Vennlig Hilsen  
 
Styret  
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Organisasjonsplan 2020 
  

Styret  
Leder: Jon Ivar Salomonsen  
Nestleder: Joachim Niemi Plath 
Kasserer: Lars Magnussen  
Styremedlem: Frid Løkken  
Styremedlem: Barry Adolfsen  
Styremedlem: Stig Ernst Hansen  
Styremedlem: Kristin Olsen 
Styremedlem: Andrew Snowden  
 

Komiteer   
 
Turnering/handicapkomite                                                    
Andrew Snowdon  
Lars Magnussen  
Øyvind Olsen  
Arne Martin Finstad 
 
Ressursgruppe   
Frid Løkken   
Kristin Olsen 
Trine Johansen 
Stian Andre Hansen 
 
Øvrige  
 
Revisorer 
Svein Johan Sivertsen  
Tommy Steinsvik  
 
Valgkomite 
Odd Magne Steffensen, leder 
Wenche Hansen 
Arne Martin Finstad 
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MØTEPLAN 2020 
 
Utgått pga korona                 Regionalt lederforum i Tromsø.   
 
11.03.20                                   Styremøte Forberedelser til årsmøte 2020.  
 
16.04.20                                   Medlems- og årsmøte 2020. 
 
30.04.20                                   Styremøte – Har vi alt klart til sesongstart? 
                                                   Utvidet med alle komiteer. 
 
Sommerferie og golfspill 
 
20.08.20                                   Styremøte – Sesongen så langt med status. 
                                                   Utvidet med alle komiteer. 
 
02.10.20                                   Styremøte – Oppsummering av sesongen. 
 
November                               Reforhandling av samarbeidsavtale med baneselskapet. 
 
08-09.11.20                             Golfforum, fysisk møte eller digitalt. Avgjøres 16. juni. 
 
21.11.20 (foreløpig)              Medlemsmøte med påfølgende årsfest. 
 
 
Møteplanen er ett verktøy for styremedlemmer og komitemedlemmer til å planlegge 
møteaktiviteten for Lofoten Golfklubb for 2020.  
 
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.  
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Kontaktinformasjon 2020 

  
Lofoten Golfbane AS  
Frode J. Hov                                           frode@lofotenlinks.no          Tlf: 917 69 809  
 

Styret i Lofoten Golfbane AS  
Leder: John Bernhard Bottheim              john@aktivledelse.no          Tlf: 908 51 949  
  
E-post til Lofoten Links/resepsjonen       info@lofotenlinks.no            Tlf: 760 72002  
 
E-post til Lofoten Golfklubb                     klubben@lofotenlinks.no  
 
E-post til styreleder Lofoten GK              jonsalo@hotmail.no             Tlf: 907 82345  
 
Booking av spilletid, GolfBox                  http://www.norskgolf.no  
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Treningstider 2020 
  

 
 
 

Lofoten Golfklubb starter sine treninger når Henrik Rothli er på plass, dato med 
klokkeslett kommer vi tilbake med. 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 2020 er klubbens styre og trener: Barry 
Adolfsen, Veronica Myhre, Stian Hansen, Rolf Rothli og Annie 
Steffensen. Henrik Rothli vil jobbe som pro i sommerferien, vi fortsetter med samme 
opplegget som i 2019. VTG-kurs er så langt planlagt til 22-24.mai, 05-07.juni,19-
21.juni, 24-26.juni, 10-12.juli, 17-19.juli og 7-9.august.  
 
Fellestrening før onsdagsgolfen faller i år bort, da onsdagsgolfen nå er lagt opp til 
starttid klokken 17:30. 
 
Så vi legger opp til fellestreninger i år og, men ikke onsdager lengre. Vi blir å legge ut 
mere info rundt treninger på facebook siden vår: Lofoten Golfklubb samt oppslag i 
klubbhuset. 
  
Vi har tre klasser i år, A-klasse, B-klasse og C-klasse. Vi spiller 14 runder gjennom 
hele sesongen, alle 14 rundene spilles i år som nettoslag. Hvor de sju beste rundene 
blir tellende for score. Den som står med flest poeng etter endt sesong kan kalle seg 
vinner av onsdagsgolfen 2020. Bestemmelser og terminliste for Onsdagsgolfen finner 
du på side 9.  
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Terminliste 2020 
  
 
 
Åpningsturnering                          16. Mai   
Golf er gøy                                      24. Mai  
Handicap sjekk                               31. Mai  
Lofoten Midnight Sun Open        11-12. Juli  
Lofoten Cup                               8-9. August 
Regions tour 3                           22-23. August 
Klubbmesterskapet                  29-30. August 
Høstjakta                                    20. September 
 
 

Andre større turneringer i Nord Norge  
Regions Tour 1 - Salten GK                 27-28. Juni 
NNM senior single – Salten GK          27-28. Juni 
Regions Tour 2 – Narvik GK                1-2. August 
NNM single – Tromsø GK                    4-6. September 
Reydar Cup – Narvik GK                      12-13. 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 2020 
  
Turneringen spilles som nettoslag. 7 beste runder avgjør total score. 
Det spilles i 3 klasser:  
A-Klassen Herre         +8,0 til +15,0  
B-Klassen Herre         +15,1 til +54     
C-Klassen Dame         +8,0 til +54,0 
  
Vi spiller 14 runder i år.                                                       

  
03. Juni                      Front                                               

     
10. Juni                      Front                                               
 
17. Juni                      Front                                               
 
24. Juni                      Front                                                

   
01. Juli                       Front                                                

   
08. Juli                       Front                                                

  
15. Juli                       Front                                               

  
22. Juli                       Front                                                
  
29. Juli                       Front                                                

 
05. Aug                      Front                                               

   
12. Aug                      Front                                               

   
19. Aug                      Front                                                

  
26. Aug                      Front                                               

  
02. Sep                      Front                                                

                                                     
                                                                                                                                                                                                      
Deltakeravgift er kr. 400,- for alle over 19 år. Junior kr. 200.-  
Over 19 år: kr. 80,- første 5 runder, score blir ikke registret om ikke betalt. 
Junior: kr. 50,- første 4 runder, score blir ikke registrert om ikke betalt. 

 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: 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  
  
Greenkeeper: Jeremy Mulvihill, Mobil 917 69 809    E-post: frode@lofotenlinks.no  
 
Pro: Henrik Rothli, Mobil 950 03 023   E-post: golfgutten98@gmail.com  
 
(04.juni – 16.august)  
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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. Du må være medlem for å utnytte spillerettsaksjen, og den åpner 
muligheter for rimelig spilleavgifter for den som spiller ofte.  
  
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 2020  
WEB: http://lofotenlinks.no/golf/nybegynner-kurs/  
  
Veien til Golf - nybegynnerkurs i golf – se mer info på web.  
  
Kontakt golfbanen for info om:  

 Veien til Golf – kurs med medlemskap og spillerett - se mer info på web.  
 Tilbud til tidligere medlemmer – medlemskap og spillerett   
 Golfskøy for nybegynnere og grupper   
 Midnattsgolf (kun i mai, juni og juli)   
 Firmagolf - bedriftsturnering   
 Private timer for grupper og enkeltpersoner   

  
Påmelding/bestilling/informasjon/oppdateringer:    
Telefon: 7607 2002                                                           E-post: 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!  

  
  
 


