Årsrapport Sande Senior 2018
1. Drift
Gruppen har vært ledet av Jan Baklund med utmerket assistanse av Wenche Utheim. Vi har som vanlig
gjennomført turneringer hver torsdag hele sesongen, tilsammen 22.
En utfordring har vært bevertningen etter turneringene. En lang periode hadde vi Anne Mortensen som
ivrig vaffelsteker, men da Bernt måtte kaste inn håndkledet måtte vi ty til andre løsninger. Det har vært
baking, suppekoking og innkjøp av boller, skolebrød og pølser og lomper.
Ulempene med dette systemet er at det blir mindre inntekt på klubben, siden vi ikke bruker egne
råvarer. Vaffelsteking tar så lang tid at det ikke er mulig både å spille og steke.

2. Turneringene
Det har vært gjennomført 22 turninger fra 24. mai til 18. oktober og totalt 47 spillere har deltatt en
eller flere ganger, 15 damer og 32 herrer. Deltagelsen har vært gledelig. I gjennomsnitt har vi vært 22
spillere, 7 damer og 15 herrer. Toppen var 32 spillere og bunnen var 14.
Vi har bare hatt vin som premiering. Det har ikke kommet noen protester mot dette så det vil gruppen
videreføre.
Pokalkonkurransen «Damene mot Herrene» ble avgjort. Begge parter sto med to seire hver og i den
avgjørende finalen var damene klart sterkest og vant pokalen til odel og eie. Pokalen var sponset av
Jan.
Vi gjeninnførte Order of Merit konkurransen med summering av de seks beste rundene målt med
Stableford poeng. Wenche og Jan sponset spesielle glasspremier til vinnerne i dame- og herreklassen
og begge var ubeskjedne nok til å vinne hver sin klasse.
Våravslutningen ble tradisjonen tro avholdt på Norsjø med 27 deltagere. Vi benyttet anledningen til
offisielt å takke av Torleif, med tale av Gunnar og overrekkelse av edle dråper
Høstavslutningen ble gjennomført 18. oktober med 18 deltagere og Wenche’s Thai suppe som
bevertning.

3. Økonomi
Deltageravgiften har hele perioden vært kr. 100 og totale inntekter utgjør kr. 47.600. Av dette har det
gått kr. 28.356 til premier innkjøpt på Vinmonopolet, kr. 15045 til klubben for kaffe og mat og kr.
4.199 til mat og diverse.
Gruppen bygger ikke opp kapital, overskudd brukes til premiering.

4. Vintersesongen
Torleif står i sin helhet for turneringene på Imjelt.

5. Sesongen 2019
Vi vil fortsette turneringsplanen hver torsdag. Det kan være en ide å se på litt nye spilleformer.
Det vil også bli vurdert nye løsninger for bevertningene etter runden.
Engersand, 11. desember 2018
Jan Baklund

