Årsrapport, Hickory komitèen 2020

Idrettslag

Kongsvingers Golfklubb & Liermoen Hickory Golfers

Regnskap for 2020
Utgifter
Liermoen Hickory Invt. 2020
Admin.utgifter
Premier
Markedsføring

Sum
(kr.)
0
250
481
994

Inntekter
Egenfinansiering:
Kongsvingers Gofklubb
Liermoen Hickory Golfers

Sum
(kr.)
0
5217

Annen finansiering:

0
0

Servering:
Representasjon, Florida H.G.
Komitè- og årsmøter

1717
1775

Tilskudd:

Totalt

5217

Totalt

5217

Regnskapet for 2020 er sterkt redusert forde:
1. Liermoen Hickory Invitational 2020 var planlagt til 11-12.juli, men ble avlyst pga.
korona pandemien og øvrige turneringsaktiviteter ble sterkt redusert pga. nasjonale /
internasjonale smittevernregler.
2. Medlemmenes reisekostnader og dugnadsarbeid er ikke inkludert i regnskapet for
2020, da dette er en miks av nettverksbygging, markeds- og erfaringsoverføring samt
private interesser.

Kongsvinger / 06.02.2021
___________________________
Sted/dato
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Årsrapport
Kongsvingers Golfklubb Hickory komitè arbeider for å utvikle nye tiltak og aktiviteter på
Liermoen og derved profilere Kongsvinger på en positiv måte.
Komitèen har arbeidet for å gi golfinteresserte et nytt tilbud nasjonalt og internasjonalt.
Fremme hickory golf og golfens historie, samt ivareta lokalt og nasjonalt golfhistorisk
materiale. Opparbeider lokal kunnskap og erfaring ang. reparasjon og vedlikehold av
historiske golfklubber og annet tilhørende utstyr.
Komitèen har 2 sett med historiske golfklubber til gratis utlån for spill ved Kvs GK.
Hickory golfens tidsperiode er fra golfens opprinnelse og fram til ca. 1935, hvor stålskaft ble
allment benyttet og erstattet interessen for golfklubber med skaft av tre.
Golfspill med antikavarisk utstyr er nå etablert i alle Skandinaviske land og hvor Norge med
Kongsvinger er med fra 2019. I 2020 var det planlagt å få etablert et miljø/gruppe hickory
golfere på Østlandet og en Nordisk Hickory Match serie i samarbeid med Finland, Sverige,
Danmark og Norge. Men pga. korona pandemien ble dette arbeidet og øvrige
turneringsaktiviteter sterkt redusert pga. nasjonale- / internasjonale smittevernregler.
Dette Skandinaviske samarbeids-prosjekt skal ha høy prioritet i 2021-22.
Kongsvingers Golfklubb og Hickory komitèen er representert i følgende organisajsoner:
The European Association of Golf Historians and Collectors.
The British Golf Collectors Society.
Svenska Golfhistoriska Sällskapet.
Norges Golfforbunds golfhistoriske faggruppe, assosiert medlem.
Aktiviteter:
Hickory komitèen har ikke vært representer på noen internasjonale turneringer i 2020 pga.
korona pandemien og ihht. rettningslinjer for nasjonalt og internasjonalt smittevern.
Nytt av året er en klubb-turnering kalt «Hickory seriespill», en slagturnering over 9 hull hver
14. dag i sommersesongen og hvor den med beste sammelagt resultat blir utnevnt til klubbens
Hickory Captain for neste år. Vinnerne i dame- og herreklassen får også sine navn gravert inn
på en vandrepris (stor fat) som er opphengt i golfklubbens sidebyggning, «Caddy Shack».
Vinnerne av klubbens Hickory seriespill 2020
Damer: Wenche Narvesen

Herrer: Claus Mæland

Hickory Captain: Claus Mæland

Aktivitetslogg:
08.01. Årsmøte i Hickory komitèen inkl. enkel servering.
15.03. Besøkt Florida Hickory Golfers og spilt deres hjemmebane, Winter Park GC, Orlando.
06.04. Send ut pressemelding om avlyst LHI 2020 pga. Corona Pandemi og reiserestriksjoner.
21.04. Besøkt Moss & Rygge GK, spilt banen med tidsriktig bekledning og hickory klubber.
14.05. Oppstart seriespill m/hickory klubber, KvsGK
25.05. Besøkt Bærum GK, spilt banen med tidsriktig bekledning og hickory klubber.
11.06. Hickory golf-intervju m/ magasinet Vi Menn, Bo-Bil Extrautgave.
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17.07. Firmabesøk, Granberg Garveri AS, Ølensvåg, omvisning og kjøp av skinn til lærgrep
for hickory klubber.
30.08. Besøkt Larvik GK, spilt banen m/ hickory klubber.
03.09. Hickory-demo-spill ifm. KvsGK’s Sponsorturnering.
22.09. Besøkt Atlungstad GK, spilt banen m/ hickory klubber.
24.09. Utlånt historisk golfutstyr til TV 2’s Farmen kjendis – TV innspilling.
15.10. Siste spilledag for seriespill m/hickory klubber, KvsGK.
25.11. Hickory komitè-middag i Kongsvinger m/gjester.
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