
ÅRSBERETNING 2017 

NORDMENN i HUA HIN (NiHH) 

1. Virksomheten 2017 

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

2017 var således foreningens sjette driftsår. Virksomheten har i 

hovedsak vært gjennomført i henhold til forutsetninger og vedtatte 

planer. 

Årsmøte 2017 ble avviklet 16. februar, og et ekstraordinært 

årsmøte den 27.3. der regnskap og inndekning av overskudd ble 

vedtatt. 

2. Styret 

Styret har i perioden bestått av 

Fareeda Prathanchai, leder 

Steffen Heitmann 

Tor Byholt 

Trond Brekke 

Egil Kroken 

Harald A Wie (varamedlem) 

 

Det er blitt avviklet 7 styremøter i perioden 

 

3. Medlemmer 

Medlemstallet per 31.12. 2017 var på 147 betalende 

medlemmer. Antall medlemmer svinger svinger noe i takt med 

de som ikke ønsker å fornye medlemskapet og nyinnmeldinger. 

Pr 15.02.2018 var det ca. 134 betalende medlemmer. 

 

4. Valgkomiteen 

Valgkomiteen har bestått av Stein Gunnar Guterud, Harald A. Wie 

og Helge Stensrud. 



 

5. Aktiviteter  

Det har vært avviklet i alt 1 medlemsmøte. Dette ble avholdt i fbm 

det ekstraordinære årsmøte.  Representanter fra Bangkok Hospital 

orienterte om div. sykdommer i fbm opphold i Thailand. 

Hjemmesiden 

Hjemmesiden er vår viktigste informasjonskilde og vi håper 

medlemmene har glede av den. 

Harald A Wie er den som har drifta hjemmesiden i 2017, og 

foreningen har fått en tidsriktig og flott hjemmeside, men 

fremdeles ønsker vi innspill fra medlemmene slik at hjemmesiden 

til NiHH ytterligere kan forbedres. 

Arrangementer 

Nordmenn i Hua Hin arrangerte for andre gang 17. maifeiring i Hua 

Hin. Arrangementet ble lagt til Soi 94, der om lag 30 personer møtte 

frem.  Dessverre ødela et dårlig vær mye av arrangementet slik at 

bl.a. toget måtte avlyses. Men for øvrig koste voksne og barn seg 

med pølser, is, brus og kaffe, etc 

Julemiddag på selveste julaften stod også på programmet i år, 

Arrangementet ble lagt til Yellow house I Soi 94. God stemming 

med god julebufet og litt koselig jule- musikk fikk de 15 

fremmøte oppleve denne aften. 

Vår planlagte båtsafari i oktober måtte avlyses pga dårlig vær.  

Påmeldingen til båtturen var god, slik at det ble bestemt at en 

ville gjenta en tur i 2018. 

Vårt årlige arrangement i forbindelse med Oktober festivalen ble 

avlyst i respekt for den folkekjære, avdøde konge. 

Det har vært stor aktivitet hos de ulike aktivitetsgruppene 

innenfor NiHH.  Det vises her til de fremlagte rapporter. 

 

 

 



Årsmelding ifra Petanque-gruppa 2017 

 

Dette blir mye tall, men bak disse tallene ligger det mye 

spilleglede og engasjement. På 46 spilledager (21 i 2016) har det 

vært 40 forskjellige personer og spilt, og over 20 av dem er 

gjengangere. 

Vi har totalt hatt 458 fremmøter (253 i 2017) noe som igjen gir 10 

fremmøter i snitt pr. spilledag. Høyest fremmøte hadde Darawan 

og Egil Kroken, begge med 40. Av de 458 fremmøtte var 36 

gjestespillere.  

22.02.2017 ble det avholdt Klubbmesterskap med 11 deltagere. 

Vinnere var 1. Tor Byholt 2. Yngvar Rydland og 3. Terje 

Thorkildsen. Premier var Petanque kuler og rødvin. 

06.12.2017 ble det avholdt juleturnering med 22 deltagere. 

Vinnere var 1. Knut Byberg 2. Asmund Eliassen og 3. Darawan 

Kroken. Premier var 3-2-og1 flaske rødvin. 

Stemningen på spilledager er god, vi spiser god middag hos 

«Philippe» og utviklingen er positiv, i februar måned sprenger vi 

banekapasiteten som er på max 24 spillere. 

 

Spillet er i året ledet av Egil Kroken, Harald Wie og Terje 

Thorkildsen. 

 

Golfgruppa 

Golfgruppa består av Bjørn Braaten, Bjørn Nordby, Lars Kulseng 

og Stein G. Guterud. 

 

I kjølvannet av landskampen vi har mot Sverige i februar så har vi 

inngått et tettere samarbeide med svenskeforeningen på enkelte 

områder. Vi har da blitt en stor kjøpegruppe som igjen bidrar til at 

vi står sterkere når vi forhandler om priser på de forskjellige 

banene. 



 

Dette har blant annet resultert i at vi har fått opp mot 70 % 

avslag på greenfee prisene på både Black Mountain og Banyan 

som går for å være områdets beste og dyreste baner. 

 

Fra sesongstart oktober med en liten pause i juleperioden og ut 

mars holder vi turneringer ca hver 14 dag og forsøker å spre dette 

på de forskjellige banene i distriktet og med varierende 

spilleformer. 

Vi avslutter som regel alltid med en turnering på vakre Seapine 

som ligger ut mot havet syd for Hua Hin, da har vi som regel en 

turneringsform der man spiller på 4-mannslag, noe som er en 

utrolig sosial spilleform.  

 

I februar så avholder vi også klubbmesterskap, hvor foreningens 

beste golfspillere blir kåret, dette forgår nesten på samme måte 

som i en vanlig golfklubb. Både dame og herre, og selv her hvor 

de færreste har muligheter til å vinne så er det stor oppslutning. 

 

«Tour de Golf» har vi i midten av februar, der forsøker vi å finne 

baner i passe avstand fra Hua Hin, denne gangen var vi litt nord 

for Ratchaburi og spilte på Nikanti Golfbane, som er et veldig 

standsmessig anlegg. På disse turene er vi rundt 20-25 personer 

og hvor det sosiale rundt middagsbordet på hotellet hvor vi 

overnatter som er noe av turens høydepunkt. 

 

Månedskifte november/desember arrangeres «Tour Exclusive» da 

har vi en overnattingstur hvor vi spiller 3 forskjellige baner. 

Formålet har vært å velge på øverste hylle når det gjelder 

golfbanene, samtidig som vi arbeider iherdig med å få gode priser 

gjennom de kontakter vi har oppnådd over tid.  

Dette året bodde vi i Jomtien og spilte 3 fantastiske baner, bodde 

bra og spiste bra.  



Vi forsøker alltid å leve opp til navnet på det turen heter vedr. 

valg av hotell, restauranter og ikke minst golfbaner. 

 

For Golfgruppa NiHH 

 

Stein G. 

 

Herrelunsj. 

 

Herrelunsjene er avviklet på Heidi’s restaurant i 2017. Den er nå 

flyttet til Sailom Hotel sammen med onsdagstreffet, medlemsmøter 

og årsmøtet. Sailom er et koselig sted med fin beliggenhet og 

utmerket parkering. Prisene er ok og maten god etter de 

erfaringene vi har så langt. Tilstede på lunsjene har det vært 

mellom 10 og 15 stykker. Etter flytting til Sailom håper vi at flere 

vil finne veien dit. 

 

 

Trond Brekke 

 

 

Onsdagstreffet. 

 

Onsdagstreffet er gjennomført hver uke i 2017 med en fra 1 til 15 

personer. Vi har nå etter at flere medlemmer foreslo det, flyttet til 

Sailom Hotel. Vi regner med at dette vil føre til at flere kommer. 

Vi skal også markedsføre oss litt mer dette året. 

 

 

 

Trond Brekke 
 

Damelunchen. 

Det ble avviklet 5 dameluncher, 4 av de av Anne Lise og Bjørg, 

Den siste av Bjørg og Inga Lill.  

 



21 Januar hadde vi damelunch på The Garden restaurant og bar, 

med 32 dame. 

Hvor både mat og vin var ypperlig.  

Februar ble den arrangert på Sea Side Restaurant, hvor hele 43 

damer kom, og de koste seg med god mat og god vin.  

11 Mars avsluttet vi vårsesongen med Lynch på The Garden igjen, 

hvor 15 damer møtte opp, og koste seg i et par timer. 

Så var vi tilbake igjen etter en sommer hjemme i Norge,  

 14 oktober var vi igjen tilbake på The Garden restaurant for en ny 

damelunch. 16 damer møtte opp, og alle koste seg, og hadde mye 

å prate om etter en sommer hjemme.   

18 november var vi på Moon Smile & Platoo for en siste 

damelunch før vi reiste hjem til jul. 25 damer kom og stemningen 

var god fra første stund. 

 

Damelunchen ser fortsatt ut til å være populær, da de er godt 

besøkt.  

 

Mvh Anne Lise, Bjørg og Inga Lill.   

 

 

6. Økonomi og administrasjon 

Klubbens økonomi er solid. NiHH er gjeldfri. For øvrig vises 

det til vedlagte regnskap med revisors kommentar 

 

7. Erfaringer—fremtiden 

NiHH fremstår som en livskraftig forening med en del aktive 
primus motorer for gruppene som vi tror har bidratt til trivsel og 
glede blant medlemmene. Utfordringen vil være å møte nye behov 
og ikke minst til enhver tid forankre virksomheten blant flertallet 
av medlemmene. Det er 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, februar 2018 

  

Fareeda Prathanchai (leder) Steffen Heitmann 

 

Tor Byholt                                                 Trond Brekke 

 

Egil Kroken                                                Harald A. Wie (vara)
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