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Nordmenn i Hua Hin 

 

ÅRSBERETNING 2013 

NORDMENN i HUA HIN (NiHH) 

 

1.  Virksomheten 2013 

Foreningen ble stiftet 24. februar 2011 og vi har nå tilbakelagt vårt tredje driftsår. 

Virksomheten har vært gjennomført i henhold til våre forutsetninger og vedtatte planer. 

 

 2. Styret 

Styret har i første del av perioden bestått av: 

Ole Jakob Wang, leder. 

Helge Stensrud, nestformann. 

Tove Skogrand Boonkoy, (fratrådte styret september 2013). 

 

Gunnar Vaaga og Karstein Nielsen, begge oppnevnt av valgkomiteen, tiltrådte styret i 

september 2013, j.fr Årsmøtesak 9, 2012 

Styret har i perioden avviklet 8 styremøter, 3 befaringer for tilretteleggelse av planlagte 

arrangementer, 1 medlemsmøte, 1 juletreff og 29 Onsdagstreff. 

 

3. Valgkomiteen. 

Valgkomiteen har bestått av:  

Ove Haslie (Fungert som leder) 

Bjørn Henneberg. (Død 5. desember 2013) 

Stein Gunnar Guterud 

 

4.  Medlemmer. 

 Medlemsantallet pr. 31/12-12 var på 203 betalende medlemmer. 
Etter siste årsmøte har imidlertid antallet steget og foreningen hadde pr. 31/12-13  
246 betalende medlemmer. 
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5. Aktiviteter. 

 Arrangementer 

Det ble avviklet en meget vellykket Nyttårsparty på S’mor Spa 27. januar med 90 deltakere. 

Karstein Nilsen var også i år ”festgeneral” da Oktoberfestivalen ble arrangert på Miss You 

19. oktober. Det deltok 60 stykker i år. 

Julesamlingen ble arrangert 12. desember på Terrace 90 med 65 deltakere og ble et  

særdeles vellykket arrangement.  

Karstein Nilsen var dirigent, med god hjelp av Gunnar Vaaga.  

 Golf. 

Yngvar Rydland arrangerer ukentlig Mandagsgolf på Majestic Creek. 

Golf komiteen, ved Bjørn Nordby, Lars Kulseng, Olav Bjørkli og Inge Bjørn Storøy, arrangerer 

alle golfturneringer på forskjellige golfbaner i vårt nærområde. 

Totalt ble det spilt 13 turneringer i løpet av året, på 9 forskjellige baner og med forskjellig 

spilleformat. Totalt deltok 329 spillere.  

Tour de Golf, som ble spilt på Mida og Blue Sapphire i Kanchanaburi-området  med 

overnatting, ble som i 2012 en suksess og vil bli gjentatt i 2014.  

NiHHs klubbmesterskap ble spilt på Banyan golf.  

Mestere ble Wenche Utheim og Harry Ellingsen. 

Onsdagstreff. 

Vi har opplevd en god økning i antall fremmøtte etter flyttingen fra soi 80 til soi 90, og det 

har sjelden eller aldri vært mindre enn 15 fremmøtte. 

 En god grunn til økningen skyldes antakelig en forbedring av parkeringsmulighetene ved 

Terrace 90 samt at flertallet synes stedet og maten er bra.  

29 onsdagstreff har vært holdt i inneværende periode. 

 

Damelunch. 

Vinteren 2013 ble det arrangert 1 damelunsj. Dette var et svært populært tiltak. 

Etter at Tove flyttet tilbake til Norge har det ikke blitt arrangert damelunsjer. 

Styret oppfordrer derfor de kvinnelige medlemmene til å arrangere dette på omgang. 

 

Språkkurs. 

Tove har som nevnt flyttet og de som ønsker å lære Thai kan gjøre dette på TLC skolen, der 

undervisningen foregår på Engelsk. 

 

Bokbytte. 

Vi hadde tidligere en ordning med bokbytte. Siden ordningen ikke ble så mye benyttet har vi 

ikke etablert den på nytt etter at vi flyttet virksomheten til Terrace 90. 
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Medlemskort. 

Det har blitt trykket opp 202 medlemskort og 161 medlemmer har hittil mottatt sine kort. 

1 medlem har levert bilde men da trykking av kort betinger et minimum antall på 10 stk. så 

må trykking avvente inntil vi mottar flere bilder fra medlemmene. 

Petanque 

Terje Thorkildsen arrangerer ukentlig Petanque på en bane beliggende om lag 300m 

nedenfor Artist Village langs Pala U veien. Dette var et meget vellykket initiativ og har vært 

avviklet hver onsdag ettermiddag. Deltakerantallet har variert mellom 12-16. Spilleformen 

er sosial og det trengs ingen kunnskaper på forhånd. Samlingen avsluttes med 

middag/sosialt samvær. 

 

 

6. Økonomi. 

 Foreningens økonomi er god takket være en god tilgang på nye medlemmer samt at  

 fornyelsen av medlemskapet for de eksisterende medlemmene er god. 

 Foreningen er gjeldfri. 

 Se foreningens regnskap for 2013. 

 

7. Erfaringer og synsing. 

Hjemmesiden – Facebook. 

Hjemmesiden og Facebook skal primært fungere som et middel for kommunikasjon og 

informasjon mellom foreningens medlemmer.  

Dette fungerer noe bedre nå enn tidligere men det er fremdeles alt for få av medlemmene 

som bidrar med informasjon til både FB og hjemmesiden. 

En av årsakene til at Facebook ikke fungerer bra for vår aldersgruppe er fordi flertallet av oss 

ikke er interessert i å brette ut vårt privatliv for hele verden og mediet synes derfor å være 

mer tilpasset yngre brukere.  

 

Styret bør arbeide videre for å finne bedre integrerte løsninger for medlemmene. 

Hjemmesiden har lite dynamikk og det er i dag kun 2 medlemmer som kan betjene 

innholdet og dette gjør hjemmesiden vår svært sårbar om uhellet er ute. 

 

 Medlemsregistrering 

Dagens bruk av tradisjonelt regneark til medlemsregistrering, og vedlikehold av status for 

årskontingent og medlemskort, samt utsendelse av informasjon til medlemmene er 

tungvindt. En nettbasert tjeneste vil antakelig fungere mye bedre.  


