
REFERAT FRA STYREMØTE I FOREGOLF 30.03.2022 
 
Til stede: 
Øistein Eliassen 
Hildegunn Eriksen 
Jan Erik Johannessen 
Anne Kleppe (referent) 
 
Agenda: 

1. Årsfest 2022 
2. Oom premiering 
3. Turneringsformer høst/vinter? 
4. Gjester med på premiering – startkontingent? 
5. Supplering av vin til lagkonkurranse 
6. Planlegging av flighter 2023 
7. Aob 

 
Sak 1.  
Årsfest 2022 blir holdt 29.10.22 
Vi holder oss til samme meny som tidligere år – Tapasbord 
Aksjon:  Bestille lokale og organisere årsfest: Anne 
  Publisere dato for årsfest på hjemmesiden: Erik 
 
Sak 2. 
Oom – kun vinnerne premieres 
Aksjon: Bestille grønne skjorter og pokaler: Hildegunn 
 
Sak 3. 
Turneringsformer høst/vinter 22/23 
1. Det spilles Stableford 1 gang i måneden med vanlig premiering. Ansvarlig: Jan Erik 
Øvrige turneringsformer blir: 
2. Best ball, evt med Joker. Joker rekkefølge bestemmes på forhånd når det er 3 personer i 
ballen. Ansvarlig:  Anne 
3. Texas Scramble, spilles med fullt handicap og den som har slått ballen som velges for 
neste slag får ikke slå. Alle fire putter når ballen er på green. Ansvarlig: Øistein 
4. Best ball med gul ball.  Ansvarlig: Hildegunn (kjøper inn og sørger for merking av gule 
baller) 
Ved lagspill er styret ansvarlig for å legge til rette for lagets scorekort og valg av kaptein. Det 
spilles med blandet lag og det blir premiering til lagene som kommer på 1., 2. og 3. plass. Det 
blir ingen LL ved lagspill. 
Ansvarlig for de ulike spilleformene er også ansvarlig for å sette opp flighter og samle inn 
startkontingent. 
 
Sak 4. 
Gjester skal betale startkontingent og være med på premiering. 
Hvert medlem kan melde på maks 2 gjester. 
Endring oppdateres i Foregolf sine statutter. 



 
Sak 5. 
Aksjon: Supplering av vin til lagkonkurranse. Ansvarlig: Hildegunn 
 
Sak 6. 
Flighter 2023: 
Vårsesongen starter 10.01.23 og avsluttes 11.04.23 
Høstesongen starter 26.09.23 og avsluttes 28.11.23 
Aksjon: Bestille flighter: Ansvarlig: Øistein.  
 
Sak 7. 
Max antall spillere i år er 48.  
I 2023 vil antall spillere bli redusert til 40. 


