
 
 

Sandnes, 22. januar 2013 

Årsberetning for Region Tour Rogaland 2012  
Region Tour Rogaland (RTR) er en forening basert på frivillig arbeid, hvor hele styret er på 
valg ved hvert årsmøte. Årsberetningen er i så måte en kort rapport fra styret som har virket 
fra det årsmøtet de ble valgt og frem til årsmøtet som velger nytt styre. Årsberetningen er 
derfor ikke avgrenset av kalenderåret men årstallet i rapporten viser til den «golf-sesongen» 
hvor styret har hatt tillit og ansvar for RTR arrangementene.. 
 
Årsmøtet forut for sesongen 2012 ble avholdt 1. mars 2012 . 
 
I denne perioden har styret  bestått av:  
Ketil Sunde, Anders Rein, Tore Nyrén, Jens Kryger o g Bjørn K Stangeland.(styrets 
leder) 
Vararepresentanter (nummer 1 til 3):  
Kjartan Hiksdal, Terje Erga  og Ronny Thune 
 
Det har i perioden vært avholdt tre styremøter.  
Styret har i tillegg hatt jevnlig kontakt, oppføling, informasjonsutvekslinger mm. ved aktiv bruk 
av e-post osv. 
 
Det ble i løpet av sesongen 2012 arrangert 10 offisielle RTR turneringer . Det er de 
samarbeidende klubbene som har stått for arrangementet av sine respektive turneringer. 
RTR har gjennom innsats fra både styret og andre frivillige  tatt seg av både lagkampen 
og de individuelle konkurransene  som har gått på tvers av de offisielle turneringene.  
 
De offisielle turneringene i 2012  var følgende: 
 

 
 
Konkurranser på tvers av de offisielle RTR turneringen i 2012 var følgende: 

• Lagkampen 
• HVAC Solutions Order of Merit 
• Montér Challenge 
• RCG Birdiekongen 



 
 

 
Utover utarbeidelse av terminliste, avtale med arrangørklubbene, føre resultater, drifte 
hjemmesider, føre regnskap osv. har styret m.fl. også jobbet med å få på plass sponsorer til 
både premier og for innsamling til et veldedig formål.  
 
RTR valgte i 2012 Kreftomsorg Rogaland (KOR)  som veldedig formål, og totalt ble det 
samlet inn og gitt videre kr 135.000.   
 
Ytterligere informasjon om sesongen 2012 og resultater fra de forskjellige turneringer og 
sesong konkurranser finner man på RTR’s hjemmeside for det aktuelle året  
(se http://www.sagk-elite.com/2012RegionTour.html )  
 
I løpet av 2012 har også RTR fått nytt design på hjemmesidene under linken 
www.regiontour.no 
 
Det er hyggelig å registrere det tiltagende engasjementet i løpet av 2012 fra spillere og andre 
RTR interesserte som klart kommer til utrykk på «Region Tour Rogalands» gruppeside på 
Facebook . (http://www.facebook.com/groups/347373248653918/ ) 
  
Kostnadene til driften av RTR har i 2012 vært holdt på et absolutt minimum. RTR foreningen 
er «not-for-profit». Det aller vesentligste av innhentede midler har gått med til innkjøp av 
premier til spillere og til årets utvalgte veldedige formål. De totale kostnadene for 
eksempelvis registering av domene, Brønnøysund geby r, bankgebyrer, inngravering 
av pokaler osv. beløper seg til kr 1.531.  
 
Årsberetningen er avlagt under forutsetning av fortsatt drift av foreningen.  
Styret anbefaler således at saldoen på foreningens konto - som per 1. januar 2013 var 
kr 507 - i sin helhet overføres til kommende sesong s drift av foreningen. 
 
Styret finner grunn til å takke både spillere, arrangørklubber, sponsorer, frivillige hjelpere, 
NGF og andre involverte for deres innsats og bidrag til å gjøre RTR sesongen 2012 til den 
suksessen det utvilsomt ble. Region Tour Rogaland er i særklasse den Region Touren i 
Norge med både flest turneringer og med høyest deltager antall.  
 
Styret ønsker ydmykt å understreke - og videreformidle til alle som har bidratt - den enorme 
gleden og takknemmeligheten Kreftomsorg Rogalands representanter har utvist både da de 
ble valgt som 2012 formål, underveis i sesongen og ikke minst under takketalen i forbindelse 
med overrekkelse av de innsamlede midlene. Det var rett og slett rørende. Styret føler seg 
trygge på at disse midlene blir effektivt brukt på konkrete aktiviteter som mange mennesker i 
en vanskelig situasjon vil bli både glade for og sette stor pris på. Tusen takk til alle som har 
bidratt til å gjøre noe slikt mulig. 
 
Styret i Region Tour Rogaland 
 


