Referat styremøte Kristiansand Golfklubb

Sted

Klubbhuset

Dato

11,04.2016 kl.18.00

Møte nr.

2 - 2016

Referent

Johan Svensson

Styremedlemmer
Oddbjørn Åteigen
Harald Aabel
Freddy Larsson
Kay C. Jørgensen
Elisabeth Fiksdalstrand
Ingrid Wirsching
Johan Svensson

1

Møtt
x
x
x

Inviterte

Møtt

Cato Benham

x

x
x

Sak
Godkjennelse av styrereferat
Styrereferat fra møte1-2016 ble godkjent.

2

Tur på banen for å se på endringer mellom hull 2 og 3.
Det er ryddet ved å kutte trær mellom hull 2 og 3 og dette medfører at nye
lokale regler må innføres. Disse følger vedlagt og ble godkjent av styret. Se
vedlegg 1
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Anskaffelser
Det ble vedtatt å kjøpe 2 kafébord med en diameter på 115 cm til en pris på
kr 1895 per tykk samt 4 sofaer med skaitrekk til en pris av 3000 kr/stk.
Kjøpet utsettes til ny turnings bu er ferdig.
Det ble besluttet å utsette kjøp av playstation
Gave til Sten som takk for at han satt som styreformann er overrakt. Det ble
et gavekort på 4000 kr hos Galleri BiZ.
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Økonomi
Regnskapet er ikke ferdig som følge av mange andre prioriterte oppgaver.
Det er ikke gjort noen innkjøp i år så det er ikke forventet noen
overraskelser. Regnskapet sendes til styret år det er ferdig.
Flere har betalt kontingent enn andre år. Det er for øvrig sendt ut purring til
de som enda ikke har betalt.
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Driving range
Rangen er veldig våt og baller pugges. Det er ikke mulig å kjøre å plukke
baller ettersom mange forsvinner i bakken. Styret ba administrasjonen om å

Ansvar

snakke med en entreprenør for å få et forlag til utbedringer med et
kostnadsoverslag.
6

Nybygg
Kledning ferdig denne uka. Kølleboden bør prioriteres ettersom den vi gi
umiddelbare inntekter.
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Sportslig utvalg
Administrasjonen hadde laget et forslag vedrørende satsing på
juniorarbeidet som ble godkjent av styret. Notatet er vedlagtstyrereferatet.
Se vedlegg 2
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Senior golf
Det ble holdt et møte vedrørende snior golf. Alle som fyller 50 år i
kalenderåret er å betrakte som seniorer. Det er laget et eget opplegg om
dette og det skal holdes et informasjonsmøte om dette i KGKs lokaler tirsdag
19.04.2016 kl 18:00

9

Neste møte
Neste møte holdes kl 18:00 09. mai 2016

Vedlegg 1

Lokale regler Kristiansand Golfklubb

Banens Grenser
Banens grenser, Out-of-Bounds, er merket med hvite staker og gjerde på begge sider av hull 9 og bak
green.
Hvite staker mellom hull 1 og 7, gjelder for spill på hull 1. Hvite staker mellom hull 4 og 7, gjelder for
spill på hull 7. Ved spill på andre hull er disse stakene uflyttbare hindringer.
Regel 24-1 Flyttbare hindringer
Steiner i bunker er flyttbare hindringer.
Regel 24-2 Uflyttbare hindringer
150 meters staker og alle benker er uflyttbare hindringer.
Regel 25-1b (i) Grunn under reparasjon
Det gis fri dropp fra jordfaste steiner, stokker og røtter, samt ny sådde felter på områder som er
klippet som fairway eller kortere, på spillefeltet.
Det gis fri dropp fra steinfylte dreneringsgrøfter, på spillefeltet.
Maurtuer defineres som grunn under reparasjon.
Nysådde felter og blomsterbed anses som grunn under reparasjon med spilleforbund. Fritak MÅ tas.
Regel 25-2 Plugget ball
Området for fritak ved plugget ball etter regel 25-2, utvides til å gjelde hele spillefeltet - unntatt
bunkere og hindere.
Regel 26-1 Vannhindre – Sidevannshindre
Umerkede vannhindre, anses som sidevannshindre. Regel 26-1c
Ved bruk av dropp for sidevanshinder ved spill av hull 3 skal droppesone benyttes.
kan da plasseres

Ballen

Luftledning
Hvis en ball treffer luftledningen på hull 1, må slaget annulleres og spilleren må spille en ny ball, uten
straff fra utslagsstedet. Ballen kan pegges opp. Se regel 20-5.
Brudd på lokale regler:
Matchspill: Tap av hull
Slagspill: To straffeslag

Utstyr for avstandsmåling
For spill på Kristiansand Golfbane, kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke
utstyr som bare kan måle avstander. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker utstyr for måling
av avstander, som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for
eksempel hellinger, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spilleren regel 14-3, hvor straffen er
diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.

Straff for brudd på regel 14-3 – Diskvalifikasjon
Alle steingjerder er integrerte deler av banen. Det er ikke tillatt å flytte steiner fra gjerdene
Lokal regel for ballplassering
En ball som ligger på et kortklippet område på spillefeltet, kan løftes uten straff og rengjøres. Før
ballen løftes må spilleren merke ballens posisjon. Etter at ballen er løftet, må han plassere den på et
sted innenfor en køllelengde og ikke nærmere hullet enn der den opprinnelig lå, som ikke er i et
hinder og ikke på en putting green.
En spiller kan bare flytte sin ball én gang og den er i spill når den er plassert (regel 20-4).
Hvis ballen ikke blir liggende på stedet den er plassert, gjelder regel 20-3d. Hvis ballen blir liggende
på stedet den er plassert og senere flytter seg, er det ingen straff og ballen må spilles som den ligger,
med mindre bestemmelsene i en annen regel gjelder.
Hvis spilleren unnlater å markere ballens posisjon før den løftes, eller flytter ballen på en annen
måte, som for eksempel å rulle den med en kølle, pådrar han seg en straff på ett slag.
Anmerkning
”Kortklippet” område betyr ethvert område på banen, inklusive stier gjennom roughen, klippet i
fairwayhøyde eller kortere.
STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:
Matchspill – Tap av hull
Slagspill – To slag.
*Hvis spilleren pådrar seg den generelle straffen for brudd på denne regelen, ilegges ingen
tilleggsstraff etter denne lokale regelen.
LOKALE BESTEMMELSER
Avstandsangivelser.
Avstander på denne banen er målt til midten av putting greenen
Vannhindre – sidevannshindre
Vannhindre som ikke er merket, anses som sidevannshindre.

Vedlegg 2
Referat
Sportslig utvalg og treninger i KGK
I forbindelse med å tilrettelegge og utvikle juniorarbeidet i klubben ble det 30. april avholdt et møte
på klubbhuset i Kristiansand Golfklubb. Etter flere år med ganske laber aktivitet på juniorsiden i
klubben, vil målsetning i 2016 være å utvikle og forbedre dette.
Først og fremst foreslåes det at det etableres et «Sportslig utvalg» i klubben som vil ha som oppgave
å både tilrettelegge, organisere og videreutvikle det sportslige i Kristiansand Golfklubb. Utover dette
vil det også bli opprettet en egen gruppe for trenere i klubben. Klubbens trenere vil også få tildelt
mer ansvar og ha en større rolle enn tidligere.
Kontaktperson i styret:
 Kay Kristian Jørgensen
Foreslått - Sportslig utvalg:
 Sten Pedersen – leder
 Marius R. Andersen – Pro
 Helge Pettersen
 Roger Markussen
Disponibel trenere
Helge Pettersen
Roger Markussen
Johan Ackefelt
Cato Benham

Grupper og trenere:
Gruppe
Knøttegolf (3 – 8 år)
Junior I A (9 – 14 år)
Junior I B (9 – 14 år)
Junior II (15 – 19 år)
Junior Elite
Senior Elite
Medlemstrening 10 – 20 HCP
Medlemstrening 10 – 20 HCP
Medlemstrening 10 – 20 HCP

Freddy Larsson
Even Albert
Stein Inge Klippen
Harald André Løvdal

Trener I
Johan Ackerfelt
Helge Pettersen
Helge Pettersen
Stein Inge Klippen
Marius R. Andersen
Marius R. Andersen
Marius R. Andersen
Marius R. Andersen
Marius R. Andersen

Morten Svendsen
Hege Benham
Lars Hefte

Trener II
Freddy Larsson
Roger Markussen
Roger Markussen
Even Albert

Pro
Marius R. Andersen
Marius R. Andersen
Marius R. Andersen
Marius R. Andersen

Trenere
Som trener i Kristiansand Golfklubb vil man inngå i som enten trener 1 eller trener 2 i en av
treningsgruppene. Det er alltid den som er satt opp som trener 1 som har hovedansvaret for gruppen
og oppfølgingen av både utøvere og foreldre. I samarbeid med klubbens Pro (Marius R. Andersen) vil
det bli satt opp et eget treningsopplegg for hver enkelt gruppe.
Forslag: Bekledning til faste trenere, felles opplæring av klubbens Pro, oppsummeringsmøter, turer

Utøvere
Som utøver i klubben vil man havne i en fast gruppe med faste trenere. Utøveren følges opp av de
enkelte trenerne og «forplikter» seg til å møte på alle treninger / aktiviteter som gjennomføres for
gruppen.
Forslag: Range kort for aktive utøvere, spill på begge banene, turer
Samarbeid med Bjavann
Det er foreslått at det opprettes et samarbeid med Bjaavann golfklubb om juniortreningene. I
hovedsak vil det si at utøvere kan trene fast på begge klubbene.
Turer
Spesielt for juniorene er det viktig at det arrangeres turer. Dette er noe utøverne setter pris på og
noe de kan glede seg til. For det sosiale miljøet rundt juniorsatsingen er også dette en meget viktig
faktor. Harald Sannarnes i Din Reisepartner ser på mulighet rundt dette.
Det er også et godt alternativ med kortere og enklere turer, dette måtte være seg spill på noen av
banene i nærområdet. Her kan de enkelte trenere organisere dette.
Målsetninger / opplegg
Hovedmålet er å bygge opp en solid og god junioravdeling i aldersgruppen 3 – 19 år. Norges
Golfforbund har utarbeidet en egen «Sportslig plan» og vi i Kristiansand Golfklubb ønsker i stor grad
å følge denne. Klubben har allerede sendt noen av klubbens medlemmer på «Trener 1 kurs», målet
er å videre føre denne praksisen i årene fremover. Det vil også kunne være aktuelt å kjøre disse
kursene direkte her på klubben slik at mange kan delta.

