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Golfklubben for alle!
Velkommen til en ny utgave av Golfer'n - etter noen års dvale. Vår og høst gir vi ut medlemsbladet som du kan laste ned
på hjemmeside eller finne i Proshop. Den siste utgaven ble gitt ut for 10 år siden i 2012. Mye er endret siden da - men
ikke alt! I dette nummeret kan du finne nyheter, terminliste, "nyttig å vite" m.m. Vi presenterer sesongen 2022 også en
ny hjemmeside der nyheter og info blir oppdatert.
Innhold:

Hva skjer på golfbanen om vinteren?
Nyheter - hva er nytt på VGK?

Hvem gjør hva på VGK? Styret - Ansatte - Komiteer
Terminlista

Medlemsfordeler

Takk til våre samarbeidspartnere!

Velkommen til VGK
og ny sesong!

Hold av 1. juli! Kevin
Wrights Invitational.

Vi skriver 2022 og endelig en ny
golfsesong etter to spesiell år. Vi
gleder oss til å ta fatt på en ny
sesong - og vi har mye å glede oss til.
Vi ønsker gamle og nye medlemmer
velkommen til en sesong med mye
spilleglede på våre flotte baner - 18
og 9-hulls samt supre treningsanlegg.

VGK blir arrangør for en større
veldedighetsturnering der Kevin
Wright står i spissen og Organ
donasjon er mottaker av inntektetene.
Det blir mange kjente fjes å se på
banen vår denne dagen. Moro for oss
at også Viktor Hovland stller. Vi
trenger mange frivillige til dette
arrangementet. Følg med på
nettsiden!

VGK - Golfklubben for alle!

Hva skjer på bane/klubb på vinter'n?
Trefelling og kamp mot is

Hva gjør de på kontoret da?

Mange trær har blitt fjernet i løpet av vinteren. Blant
annet her bak hull 7 - hvor ospetrærne skygget for
både greenen og utslagstedet for hull 8. Nå får gresset
bedre groforhold. (Se bildet)
Takket være iherdig innsats av banemanskapet - ble
greenene fri for is i januar/februar. Tykk panser-is over
deler av banen - har gitt oss "grå hår" - men ishakking
ble redningen.
9-hullsbanen har ikke hatt åpent i vinter på grunn av
samme problem - tykk is gjorde den uframkommelig.
Drenering og diverse rydding er oppgaver
banemannskapet jobber med.

Etter mange år som eneste ansatt i adminstrasjonen - har
Kristin fått hjelp av Reidun. De er til sammen en 140%
stilling. Rekker vi alt før det åpner?
I høst hadde vi ansvar for samling av ansatte og styret og
utarbeidet vår nye strategiplan med grunnlag for den nye
4-årsplanen (se vår nye nettside for mer info).
Vi har byttet regnskapssystem og skal implementere nytt
kassesystem, vi har utarbeidet budsjett i samarbeid med
styret og ansatte, deltatt på samlinger og digitale møter
med golfnorge, laget ny digital baneguide, oppdatert
endringer i medlemslister, laget nye bagtagger, laget nye
avtaler med leverandører, hatt møter med de ulike
komiteer, hentet inn nye sponsorer, bidratt i ulike
nettverksgrupper. Så det skjer litt...

Sportslig aktiviteter
Junior og elitespillerne våre har
trent innendørs hele vinteren i
Vear golfhall. I februar reiste
10 stykker til en ukes samling
på Mar Menor med Morten
Hagen og 100 andre spillere
hvor de trente og konkurrerte.
Samlingen blir arrangert hvert
år av Tom Arne Tollefsen.

Oddbjørn med motorsag og traktor. Februar 2022

Klubbhuset og mandagsgjengen
I venter har den iherdige mandagsgjengen med
Henrik Lunde i spissen blant annet bonet gulv, fjernet
slitte tepper i kafeen, malt i gangen, skiftet fliser på
kontoret, skiftet alle dispensere på toaletter, vasket
klubbhuset utvendig m.m. Hva skulle vi gjort uten
dem?

Fra VGK deltok: Kayla Raastad (Bilde),Andrea Kreken Randsted
Hannah Borvik Hansen,Benjamin Pettersen,Janos Paltto,
Jatin Kodial, Lavrans Broen Holm, Sander Blikom Hagen
Sebastian Seglem ogMarcus Falk Bakken

Årsmøte 16.mars 2022
Årsmøtet ble avholdt senere enn vanlig. Vi håpet på fysisk
møte etter to år med pandemi og vi ønsket ikke nok en digital
løsning. Årsmøtet ble holdt på Gjennestad og protokoll
finner du på vår hjemmeside. Under samlingen ble Årets
talent: William Brun Solum utnevnt på bakgrunn av sine
resultater og bidrag i gruppen. Sølvskipet blir delt ut ved en
senere anledning da William var syk. Cecilie Andresen ble
æresmedlem etter mange års frivilling innsats både som
tillitsvalgt, bidratt i mange komiteer - ikke minst i VTG stående applaus fra salen.

Nyheter på Vestfold Golfklubb
Treningsfeltet

4-hullsbanen ble ferdig planert og sådd i fjor høst. Nå
venter vi på vekst og håper å åpne den for trenings-spill
i løpet av sommeren, sier en optimistisk Headgreenkeeper Oddbjørn Tidemann. Etter over 20 år i
VGK's tjeneste har han vært med på mange store løft
både på bane og treningsfelt. Med sitt faste team
Henrik Bergan og Endre Hammer, holder de planen for
vårklargjøring....

Ny baneguide GLFR

Spill vår bane med vår nye GRATIS golfapp GLFR - Kan
lastes ned på Google Play og App Store.
Baneguiden har både 18 og 9-hullsbanen og gir deg:

Nå kan du booke tid på 9-hulls
banen i Golfbox
Vi har åpnet for booking også av 9-hulls banen - da vi har
mange gjester og medlemmer som ønsker forutsigbarhet
og mulighet til å kunne bestille tid. Vi vil også få mulighet til
større inntjening på greenfee. Vi trenger all inntekter vi kan
få. Mange av våre nye medlemmer trenger litt info om
hvordan man bestiller tid. Gå til vår nettside på
www.vgk.no - under MEDLEMMER - Golfbox. Her får du
info. Ta kontakt hvis du trenger mer hjelp.

Overblikk over banen
Digital scorekort (ikke koblet mot GolfBox)
Nøyaktige avstander med GPS
Online multiplayer og statistikk
Klubbinformasjon

Guiden kan brukes på de fleste baner i Norden.
Baneguiden fungerer utmerket også når telefonen står i
flightmode. Da sparer du strøm og kan spille i fred for
innkomne samtaler og meldinger.
God runde!

Nye møbler på terrasen

Nye starttider - 9 minutter
Vi tar i bruk ny intervall på starttider fra og med
sesong 2022. Vi ønsker flere ut på banen - da vi
regner med minst like stort trykk i år. Det er viktig at
du møter i god tid og at du under runden følger ballen
forran. Registrer deg i Proshop eller i GolfBox-appen
før du går ut. Vi er avhengig av et godt samarbeid for å
unngå no-show og at så mange som mulig kan glede
seg over vår flotte bane!
Vår terrasse blir oppdatert med splitter nye møbler - de
gamle var preget av tidens tann. 17 nye bord og 68 nye
stoler som skal tåle en norsk sommer, lå ikke i budsjettet.
Takket være generøse bidrag fra H Skjelbred v Hanne Frølich
og fra Paal Gulbrandsen - kunne VGK ta seg råd til denne
oppgraderingen. Når vi også mottar maling til klubbhuset fra
JOTUN - blir oppgraderingen optimal - Vi gleder oss til
åpning!

Medlemsfordeler
Gratis baller på rangen

Golfkafeen og Jinan er klar

På VGK kan du kjøpe ballkort i Proshop og trene på
drivingrangen nesten så mye du vil. Vi ønsker at alle
medlemmer skal bli bedre golfere - og trening gjør
mester. Vi vet at det er viktig å ha mulighet til å bli
bedre - for å kunne ha glede av sporten. Derfor gir vi
gratis baller for alle fullt betalende medlemmer.
Ballkort kjøper du i Proshop for 100 kr.

Vår hyggelige kafe/restaurant-driver Jinan gleder seg til
nye sesong. Hun serverer varme og kalde retter - fersk
pizza fra italiensk pizzaovn, pastaretter og spennende
kurdiske retter blant mye annet. Alltid med et smil.

Turneringer for alle
Gjennom sesongen kan du finne en helgeturnering - Se
Turneringslisten. Det er også mulig å bli med på de
ukentlige dame, herre, senior eller juniorsamlingene.

Proshop - mange nyheter i år

Ønsker du noen å spille med?
Velkomstkomiteen møtes hver mandag kl 17 for å
samle nye og gamle som ønsker noen å spille med.
Uansett nivå og alder - hos oss kan du finne glede i
golf-spillet. Beate Johnsen og Bjørn Isaksen har vært
med på å ufarliggjøre golfen - møte opp!

Samarbeidsklubber og greenfee
Vi har greenfee-samarbeid med følgende klubber.
Tjøme GK (vanlig greenfee fra 23. juni til 10. august)
Norsjø GK (Helg/helligdager etter kl 14)
Grenland GK og Kongsberg GK.
Greenfee 300,- Alle dager (se unntak)
Juniorer spiller gratis på alle banene - i tillegg til
Larvik GK, Sandefjord GK, Borre GK, Nøtterøy GK
Ingen samarbeidsavtale med de fire naboklubbene i
år dessverre - men vi har laget en
tilbakebetalingsordning - se på vår nettside under
Medlem Priser.

Adrian Frednes og George Beal tar i mot i Proshoppen - men en
mengde nyheter både av utstyr og klær. George tar også timer Så vi har mye å glede oss til!
ÅPNINGSTIDER: 08:00 -18:00 i sesongen.

Fellestrening og timer med Gordon

Fellestrening Damer hver tirsdag kl 17:30.
Herrene samles onsdag 17:30 - Kun 150.
Se nettsiden for priser og påmelding til protimer.
Du vil kunne bestille tid i Golfbox-appen eller ved å kontakte
Gordon på gordon@vgk.no.
Betaling gjøres via Proshop eller via vår Web-shop på nettsiden
(Snart på plass)

Terminlisten
Turneringer på VGK
Vi har våre tradisjonelle turneringer hver uke - Herredag på tirsdag og Damedag på onsdag som går hele sesongen.
Nytt av året er Seniordag på mandag - et nytt tilbud til alle +50 med litt andre turneringsformer enn de vanlige.
Seniorkomiteen består av nye, ivrige deltagere som ønsker å bidra med faste turneringer m.m. Juniorene turner og
trener på torsdager. Ellers forsøker vi å minimere antall turneringer i ukedager helger - slik at mange som ikke ønsker å
konkurrere også for plass. Påmeldingsfristen er 3 dager før. Men husk at ting kan endre seg - Følg med på nettsiden
eller Golfbox for eventuelle endringer. Leder for turneringskomiteen er Britt Ellen Løvold.

Hvem gjør hva på VGK?
Ansatte Banen
Faste ansatte på banen.
Oddbjørn Tidemann Headgreenkeeper (1996)
Henrik Bergan - Greenkeeper (2019)
Endre Hammer - Mekaniker (2020)

Ansatte Sportslig
Sportslig sjef på VGK - Morten Hagen (2020) - har
ansvar for utvikling av junior og elite - og deler opp
uka med undervisning på Wang. Fra april 2022 er
Gordon Morrison ansatt som trener - og vil ha ansvar
for trening på alle nivåer i klubben. Han vil også bli leid
ut til Wang i tillegg NSG-samlinger.

Styret VGK 2022
Styreleder Bjarne Kihle
Nestleder Karsen Røssland
Styremedlem: Jesper Boberg, Britt-Ellen Løvold, Britt
Svartdal, Audun Westgaard
Varamedlem: Inger Eli Nedre-Flo, Ole Jan Skoglund

Komiteer og utvalg

Ansatte Administrasjon
Siden 2012 har Kristin Carlsen vært ansatt i
administrasjonen. Med en økning i medlemsmassen utfordringer med pandemi - og stadig større krav fra
medlemmer og myndigheter - var flere hender
nødvendig. Fra høst 2021 har Reidun Aas Johansen
vært ansatt 60% med ansavar for bl a økonomi og
marked. Ta kontakt på post@vgk.no

Åpningstider Adm: 08:30 - 16:00 MAN- FRE
Det er mange som trenger hjelp - særlig ved sesongstart - så
kontakt oss gjerne på post@vgk.no så svarer vi så raskt vi kan.

Vestfold Golfklubb har alltid vært en klubb med ivrige
medlemmer som stiller opp og bidrar på mange felt. Uten
dem - ingen Vestfold golfklubb.
Det er alltid behov for flere hender - på hjemmesiden
under Komiteer har vi listet opp hva de ulike gjør - og har
du lyst til å bidra - ta kontakt!

Våre profesjonelle spillere
VGK har lang historie med mange spillere som har deltatt på
høyt nivå internasjonalt. I år følger vi spent med Celine Borge
- Madelen Stavnar og Kevin Wright. Vi ønsker dem lykke til i
2022 sesongen! (Foto Norg Golf og Tønsberg Blad)

Takk til våre samarbeidspartnere!
Takk til våre gamle og nye sponsorer!

I skrivende stund har vi fått seks nye hullsponsorer til vår flotte 18 hulls bane. JOTUN overtar som flaggsponsor og en rekke
nye firmanavn vil komme opp på vår Velkomsttavle!
Vi er avhengig av inntekter fra flere bidragsytere - og ta kontakt hvis du kjenner noen som vil bli med i vår sponsorklubb.
VGK tilbyr profilering i flaggborg, skilting på drivingrangen, skilt på driftsbygning og klubbhus - samt hullsponsor.

