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ÅRSMELDING FOR GEILO GOLFKLUBB 2016 
 

 
Geilo golfklubb er en undergruppe i Geilo idrettslag. 

 
STYRETS SAMMENSETNING: 

Følgende styre ble valgt på årsmøtet 8. februar 2016: 

            Birger Goberg, leder,(ikke på valg) 

            Asle Herleiksplass, nestleder(ikke på valg) 

            Eirik Lia Ervik (valgt for 2 år) 

            Anne Britt Foss(valgt for 2 år) 

 

  

MEDLEMSTALL 

 

 6 – 12 år 13 – 19 år 20 – 25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner          1       20       21 

Menn        1        2       53       56 

        1        3                         73       77 

 
Medlemsutvikling: 

      2016       2017      2018       2019      2020 

Kvinner      21     

Menn      56     

Tdotalt      77     

 

 

 

AKTIVITET I GRUPPA:  

      
Geilo golfklubb har hatt ansvar for parkeringsvakter i forbindelse med Skarverennet. Anne Britt 

Foss har organisert dette. 

Golfgruppa gjorde dugnader i løpet av året. Asle Herleiksplass er styrets dugnadsansvarlig. 

Styret har i løpet av året hatt hyppige møter med ledelsen/eier av banen Vestlia resort. Dette 

samarbeidet har vært en viktig faktor for utviklingen av både banen og klubben. 
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STYRETS ARBEID:  
Samarbeidsavtalen mellom Geilo golfklubb og Vestlia Geilo golfbane er godkjent av NGF. 

 Avtale mellom Vestlia Geilo golfbane og grunneierne er på 40 år fra inngåelse i 2000. 

 

Styret har hatt 3 styremøter. I tillegg har styret hatt god kontakt og uformelle møter via telefon og 

e-mail i løpet av året. 

 

Styrets leder har representert golfgruppa på ledermøter i regi Geilo il. Styrets leder har også hatt 

en del møter med Vestlia Geilo Golfbane. 

 

Eirik Ervik Lia er ansvarlig for innrapportering til Norges Golfforbund i forbindelse med avgifter 

og medlemsoversikt. Han administrerer «Golf Box». Styrets leder har også fulgt opp klubbens 

forpliktelser overfor Norges Golfforbund med hensyn til øvrig kontakt.  Det er god kontakt med 

NGF. 

 

IDRETTSLIG AKTIVITET/ARRANGEMENTER:  
Styret arrangerte sitt klubbmesterskap på Vestlia Geilo golfbane 4. september. Deltagerne gikk 

slagkonkurranse over 18 hull. Klubbmestere ble Anne Britt Foss i dameklassen, og Hans Johnny 

Snilsberg i herreklassen. Premieutdeling og bespisning på Vestlia. 

Klubben arrangerte Nordea Pairs hvor Eirik Ervik Lia og Roy Edvardsen vant lokalt og gikk 

videre til regionsfinale på Kjekstad golfbane. Der var de kun et poeng fra å gå til landsfinalen. 

Arild Sørvåg fikk banens andre «hole in one» i år, og deltok i en landsfinale for alle i Norge som i 

2016 slo «hole in one» 

 

Klubben arrangerte også uformelle turneringsrunder en del onsdager med varierende oppmøte. 

 

ØKONOMI : 
Klubben har  ca. 77 medlemmer, hvorav 75 % er lokale medlemmer bosatt i Hol kommune. 

Klubben har drevet i tråd med budsjett. 

 

OPPSUMMERING AV SESONGEN 2016 
Sesongen startet  i år i slutten av mai og varte fram til snøen kom i slutten av oktober. En god sommer 

resulterte i fin høst bane. Antall spilte runder på banen har hatt en fin økning, og antall årskort er stigende. 

Styret for golfklubben vil gi en stor honnør til årets greenkeeper Tom Olsen. 

 

     TAKK 
Geilo golfklubb golf vil takke Geilo Vestlia Golfbane for samarbeidet i 2016. 

         Geilo, 15. februar 2017 

         Styret i Geilo Golfklubb 
 


