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Siste nytt fra styret i Borre golfklubb. 
 

Borre golfklubb har avholdt styremøtet, mandag 15.08.22 

Her er et utdrag av saker som ble diskutert. 

 

Økonomi 
- Økonomien i klubben er stabil og fremdeles god. 
- Ett prøveprosjekt for 22/2023 er at klubben vil dekke startavgiften til NM for deltagere som 

kvalifiserer seg til hovedturneringen.  
 
Medlemstall 
Året 2022 startet med 803 medlemmer, mens vi pr. 15.08.22 er 833 aktive medlemmer. En foreløpig 
økning netto på 33 medlemmer i 2022. Det kan se ut til at den store golfboomen er over for denne 
gang, men vi må stadig jobbe med kurs tilbud og ivaretagelse slik at vi som idrettslag kan 
opprettholde ett stabilt medlemstall. 
 
Komitèene (dame/herre/junior/senior) 
-Turneringskomiteen har avholdt sine siste turneringer- rett før sommeren ble det arrangert NM Match 
på banen vår, gode tilbakemeldinger fra spillere og NGF på gjennomføring og banestandard. 
 
Dame og herredagene har startet opp opp igjen etter ferien og vi håper så mange som mulig tar seg 
tid til å delta på disse.  
 
Juniorene er i aktivitet, for de som tilhører Narvesen Tour er det mange aktiveog Borre GK er ofte 
blant klubbene med flest deltagere i vår region.  
 
Anlegget / baneselskapet … 

- Det er ingen nye nyheter angående nye eiere. Så styret må derfor bare avvente til vi får mer 
informasjon. 
 

Styret 
Styret består etter årsmøtet av Leder - Marius Bugge, Nestleder - Runar Moen, Trine johnsen, Mette 
Humphries og Børre Lyder Hofsøy. Trine Røkaas er vara medlem. 
 
Styret i klubben føler at stemningen i klubben i 2022 har vært positiv. Klubben må arbeide målrettet 
for å ivareta alle våre nye medlemmer og selvsagt de som allerede har mange år her. Dette vil være 
ett viktig tema og i fremtiden.  
 
Dessverre ser styret en tendens til at frivillighet i klubben vår er dalene, Noe vi dessverre så når vi 
skulle arrangere NM Match. Vi har noen ledetråder på hvorfor, men vi som ett idrettslag er avhengig 
av frivillige for å kunne fungere best mulig.  Vi trenger aktive personer som ønsker å stille til 
dugnader, vi trenger mennesker for å arrangere turnering, både på klubb nivå og på dame og herre 
siden. Og ikke minst trenger vi aktive foreldre i junior og knøtte avdelingen. De minste er vår fremtid, 
og de må vi bygge opp til en stabil og forhåpentligvis habil gruppe med unge mennesker.. 
 
Til slutt må vi takke Anders Kareliussen med innsatsen i årets NM, resultatet er ikke det viktigste, men 
deltagelsen. Også en takk til de andre som prøvde å kvalifisere seg, men som dessverre ikke kom 
igjennom nåløyet for i år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilsen 
Styret Borre golfklubb 


