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         Nordmenn i Hua Hin 

 

ÅRSBERETNING 2014 
 

NORDMENN i HUA HIN (NiHH) 

 

1. Virksomheten 2014 

Foreningen Nordmenn i Hua Hin ble stiftet 24. februar 2011 og 2014 var således 

foreningens fjerde driftsår. Virksomheten har i hovedsak vært gjennomført i henhold 

til forutsetninger og vedtatte planer. 

 

 

2. Styret 

Styret har i perioden bestått av: 
 Helge Stensrud, leder 

 Bjørg Thorkildsen 

 Yngvar Rydland 

 Jan P. Pettersen 

Gunnar Vaaga var valgt som varamedlem på årsmøtet, men har i praksis fungert som 

fullverdig styremedlem da han har deltatt på alle styremøter 

Styret avviklet i alt 7 møter, hvorav 2 var skypemøter. 

 

3. Medlemmer  

Medlemstallet per 31.12. 2014 var på 223 betalende medlemmer. Antall medlemmer 

synes å ligge rundt 200 og svinger noe i takt med de som ikke ønsker å fornye 

medlemskapet og nyinnmeldinger særlig blant kortidsferierende.  

Per 18.02.2014 var det 173 betalende medlemmer hvorav 19 nyinnmeldinger. 

 

Det ble avviklet i alt 2 medlemsmøter, ett i mars og ett i oktober. Møtet i oktober var 

særdeles godt besøkt med 101 fremmøtte. 
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4. Valgkomiteen 
Valgkomiteen har bestått av Stein Gunnar Guterud, Wenche Utheim og Ove Haslie. 

 

5. Aktiviteter 

Hjemmesiden 

Er vår viktigste informasjonskilde og vi håper medlemmene har glede av den. 

Det ble sommeren 2014 laget en helt ny side sammen med eksternt firma, Chili 

Group, Harstad. Tilbudet vi fikk fra firmaet var meget fordelaktig og foreningen har 

fått en tidsriktig og veldig flott hjemmeside. 

 

Arrangementer 

Nyttårspartyet på S’mor Spa i slutten av januar var godt besøkt. Karstein Nilsen var også i år 

”festgeneral” da Oktoberfestivalen ble arrangert på Miss You. Julesamlingen ble arrangert 

12. desember på Terrace 90 med over 70 deltakere og ble et særdeles vellykket 

arrangement. Gunnar Vaaga var primus motor på dette arrangementet. 

 

Golf  

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

alle golfturneringer på forskjellige golfbaner i vårt nærområde. Bjørn Nordby avsluttet sitt 

engasjement for golfgruppen i oktober, og vi takker han for storartet innsats gjennom 3 år. 

Nytt medlem i gruppen er Yngvar Rydland. Totalt ble det spilt 15 turneringer i løpet av året, 

på 11 forskjellige baner og med forskjellig spilleform. Det deltok til sammen 341 spillere. 

Tour de Golf, som ble spilt på Uniland  og Suwan i Nakhon Pathomi-området med 

overnatting, ble som i 2013 en suksess og vil bli gjentatt i 2014. NiHHs klubbmesterskap ble 

spilt på Lakeview golf. Klubbmestere ble Wenche Utheim og Harry Ellingsen. 

 

Onsdagstreff  

Onsdagstreffet som har vært avviklet på Terrace 90 har vært godt besøkt, og det er bare 

noen få ganger det har vært færre enn 15 fremmøtte. Dette arrangementet synes å dekke en 

god del av medlemmenes behov, særlig i lavsesongen. 

 

Damelunsj  

Vinteren 2014 ble damelunsjen kun avviklet en gang. Det var på Sara Jane med Elisabeth 

Rydland og Bjørg Thorkildsen som initiativtakere. Den ble til gjengjeld meget vellykket. 

  

Petanque  

Petanquegruppens ansvarlige, Terje Thorkildsen, har laget egen årsrapport. Vi gjengir 

hovedinnholdet: 

Petanquegruppa avviklet i 2014 i alt 22 spillekvelder. Det var i alt 214 fremmøter, 

derav 57 gjestespillere. Inga Lill og Ola Husevåg hadde flest fremmøter med 14 

ganger hver. Gunnar Vaaga som var driftsansvarlig i høstsesongen, hadde 13 

fremmøter. «I tillegg til at det er hyggelig at så mange møter og deltar, er den sosiale 
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gleden og engasjementet både i spillet og den påfølgende middag en stor glede og 

inspirasjon og beriker min tilværelse under oppholdet», sier Terje til slutt. 

 

 

6. Økonomi og administrasjon 

Klubbens økonomi er solid. Det har vært en god tilgang av nye medlemmer i løpet av 

året, samt at eksisterende medlemmer har vært flinke til å fornye sitt medlemskap. 

NiHH er gjeldfri. Se for øvrig Regnskap for 2014.  

 

Det var i budsjettet for 2015 avsatt midler til engasjement av administrativ ledelse. 

Da den som fikk tilbudet avslo dette, har styret fordelt oppgavene mellom seg. Dette 

har fungert godt. 

 

 

7. Erfaringer – fremtiden 

NiHH kan i 2016 markere at det er 5 år siden foreningen ble startet. Selv om dette 

ikke er noe stort jubileum, synes styret at dette bør markeres. NiHH fremstår som en 

aktiv og livskraftig forening som vi tror har bidratt til trivsel og glede blant 

medlemmene. «Intet tre vokser inn i himmelen», heter det. Det vil også gjelde NiHH. 

Utfordringen vil være å møte nye behov og ikke minst til enhver tid forankre 

virksomheten blant flertallet av medlemmene.  

Det vil også være en utfordring å få rekruttert nye tillitsvalgte slik at ikke noen få må 

dra lasset for lenge med fare for å gå trett.  

 

 

Hua Hin, 19. februar 2015 

 

 

Helge Stensrud         Bjørg Thorkildsen           Yngvar Rydland       

Styreleder    Styremedlem    Styremedlem 

 

 

Jan P. Pettersen            Gunnar Vaaga 

Styremedlem       Fast møtende varamedlem 
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