
Referat Styremøte 4 - 2022

Tilstede: Kjetil, Ørjan, Egil, Bengt og Caroline + Henrik og Kjetil deler av møtet
Forfall: Tore, Anders, Harald og Jan Magne
Dato: 07.06.2022 kl. 17.00 - 19.20
Sted: Interpadel
Referent: Caroline
________________________________________________________________________

1. Info fra trenergruppen (juniorer) - Kjetil og Henrik
- Juniorturen i Kristiansand gikk kjempe bra! 9 stk. på tur. Kjetil Dalseth reiste

ned alene men fikk hjelp i fra Lise mor til Sebastian og William. Det var en
kjempe hjelp.

- Hatt NAIF sitt trener 1 kurs. Kjetil har erfaring fra før, men dette er Henrik sin
første gang som Trener. De har brukt erfaring i fra klatring og kostnader der
for å lage et opplegg.

- De ser behov for flere trenere, de har noen navn på blokken.
- Målet er en trening i off-season og to treninger i on-season.
- De tar med seg erfaring i fra seksjonen, hvor det anbefales hovedvekt på field

work, ikke kun banespill.
- Vil også fokusere på skadeforebygging og styrketrening.

- De ønsker å kunne tilpasse treningen til både dem som ønsker å satse og de
som ønsker å kose seg med sporten.

- Forslag i år er:
- Maks 15 stk.
- Gratis i år pga. støtte, men neste år kan det vurderes at treningen

koster.
- Etter at alt er i orden med kontrakter, attester osv. ønskes det å lages

en gruppe.
- De får godkjent å finne plass inne til i hvertfall 800 kr. gangen. Klubben

ønsker å satse på juniorer og det er viktig at vi har en sikker plass.
- Juniorene ønsker egen profilering.

2. Info fra andre grupper internt i styret(Sponsor/Bane)
- Oppdatering fra banegruppen:

- Banegruppen har vært ute på befaring og har hatt mange gode
idèer.

- De venter på ny befaring, da kommunen har funnet områder
som muligens er verneverdige.

- En kan kaste på området, men ikke feste tee eller
kurver akkurat i disse områdene.

- Lite som har skjedd med sponsorer siden forrige møte. Jobber med
administrasjon og bestilling av klistermerker. Venter også på svar
angående sponsorregler fra seksjonen, men gir opp svar her og
kontakter Rogaland Idrettskrets i stedet.

3. Sandnes Cup runde 5. (evaluering av hele opplegget)



- Sandnes Parkettsliperi stiller opp nok engang! Kjempe bra!
- Er løsningen som har vært i år en smart løsning for neste år?

- Tror det kan være potensiale i denne løsningen, hvis vi får til
en smørbrødliste og evt. TD trening.

- Er det ønskelig å ha en turneringsgruppe i stedet, som finner
evt. henter inn krefter og nye ideer fra medlemmer i klubben.

- Etter denne runden må vi sette opp sammenlagt seiere for SC 2022.
4. Sandnes Open (fremdrift og plan)

- Det er vist interesse fra et medlem i forhold til å arrangere og å
organisere Sandnes Open.

- Bogeyboys kommer å filmer i parken.
- Må begynne arbeidet med organisering av sponsorer osv. til Sandnes

Open.
- Turneringsansvarlig: Snakker med arrangør, og sjekker

logo/caddybøker
- Sponsorgruppa: Sjekker mat, spillerpakker, ekstrapremier, pakke til

frivillige
- Sponsorgruppa tar et ekstra digitalt møte

- Egil: tar seg av presse
- Frivillige må ordnes: spottere og dugnad

5. NM - Wildcard (Hvem skal få?)
- Forslag å kjøre pargolfturnering i forbindelse med dugnad til Sandnes

Open.
6. Ny bane på Hommersåk(Noen medlemmer vil bygge bane der og har fått i stand

avtale med grunneiere, men trenger søknad i fra klubben)
- Klubben ønsker en bane på Hommersåk velkommen og kan godt

være med som ansvarlige her.
- Styret ønsker da en representant i fra banegruppen på Hommersåk i

styret.
- Ørjan blir en representant for gruppen på Hommersåk inn i styret ut

dette valg året.
- Årsmøtet har ikke gitt økonomi til en bane på Hommersåk, dermed må

midler komme utenfra.
- Sponsormidler blir rettet mot banen(ene) som et utgangspunkt,

utenom hvis det er egne avtaler inn mot klubb. Da må banegrupper
forholde seg til dette.

7. Dugnader fremover(Hva MÅ gjøres)
- Vi har mye sand som må ut på banen ved neste dugnad
- Dugnad den 16.07.2022 - med turnering

8. Eventuelt
a. Skilter i parken

- Bestilles to av hvert skilt
b. Temakvelder

- Godkjent, Caroline organiserer.
c. Lysebotn tur

- Klubbtur kun for medlemmer, siste helgen i august
- Gratis PDGA turnering



- Medlemmer ordner overnatting selv
- Turnering lørdag og søndag
- Bengt holder i dette.

d. Emailkontoer
- Ikke alle har kommet seg inn, tar kontakt med Caroline om de trenger

hjelp.
e. Reisestøtte
- Caroline sender søknadene til Harald og Kjetil når fristen er løpt ut.

f. Hull 17
- Større endringer på banen må tas på årsmøte.


