
 

 

 

 

 

 

ÅRSBERETNING 2018 NORDMENN i HUA HIN (NiHH)  

1. Virksomheten 2018 

Foreningen Nordmenn i Hua Hin ble stiftet 24. februar 2011 og 2018 var således 

foreningens sjuende driftsår. Virksomheten har i hovedsak vært gjennomført i 

henhold til forutsetninger og vedtatte planer.  

2. Styret  

Styret har i perioden bestått av: 

Harald A. Wie, leder 

Stein G. Guterud, Trond Brekke, Egil N. Kroken, Inga Lill Husevåg og Rune 

Skogstad (varamedlem). 

 Det er blitt avviklet 10 styremøter i perioden.  

 3. Medlemmer  

Medlemstallet per 31.12. 2018 var på 165 betalende medlemmer. Antall 

medlemmer svinger noe i takt med de som ikke ønsker å fornye medlemskapet og 

nyinnmeldinger. Pr 14.02.2019 var det 154 betalende medlemmer.  

 4. Valgkomiteen  

Valgkomiteen har bestått av Helge Stensrud, Rolf Ollestad og Tor Byholt. 

5. Aktiviteter   

Det har vært avviklet i alt 2 medlemsmøter. 

1) Trafikkregler og trafikkultur, 34 deltakere 

2) Immigasjonsinformasjon, 31 deltakere 

Hjemmesiden  

Hjemmesiden er vår viktigste informasjonskilde. Arne Gravdahl har vært redaktør 

av hjemmesiden årsmøtet i 2018. Hjemmesiden har fått et data messig løft etter at 



 

 

den nye redaktøren overtok. Dette innebærer at vi sagt opp serviceavtalen med 

leverandøren. Vi ønsker fremdeles innspill fra medlemmene slik at hjemmesiden til 

NiHH ytterligere kan forbedres.  

Arrangementer  

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

Arrangementet ble lagt til Sailom Hotel, og det ble en formidable suksess med over 

80 voksne og barn som koste seg med pølser, is, brus og kaffe, etc. og ikke minst 

et flott 17.mai-tog. 

Oktoberfesten ble arangert på Sara Janes`s hvor det ble en særdeles vellykket kveld 

med 68 deltakere som storkoste seg sammen med Harald Sandberg og Sara Janes’ 

musikere. De fikk opp en flott stemning gjennom hele kvelden. 

Julebordet ble lagt arrangert på  Yellow house i Soi 94 med mer enn 70 deltakere. 

God stemming med en meget god og tradisjonsrik norsk julebuffet og med 

julemelodier som bakgrunnsmusikk. 

I perioden flyttet vi «Onsdagstreffen» til torsdager slik at den ikke kollidert med 

Petanque aktiviteten. 

I 2018 startet vi opp Quiz-kvelder som har vært en suksess og som vil bli 

arrangert hver tredje uke.  

Det har vært stor aktivitet hos de ulike gruppene innenfor NiHH.  Det vises her til 

de fremlagte rapporter. 

6. Økonomi 

Foreningens økonomi er solid. NiHH er gjeldfri. For øvrig vises det til vedlagte 

regnskap med revisjonsrapport. 

                      Årsmeldingene følger kalenderåret. 

Årsmelding - Golfgruppa 2018. 

Gjennom hele sesongen har det etter forholdene vært relativ god oppslutning til de 

forskjellige arrangementene, det legges merke til at det er ofte mange av de samme 

som gir sitt bidrag til det arbeidet golfgruppa legger ned. 



 

 

Golfgruppa som i 2018 bestod av Bjørn Nordby, Bjørn Braaten, Lars Kulseng og 

Stein G. Guterud har arbeidet mye med å forhandle med golfbaner og hoteller for å 

gi et godt tilbud til medlemmer og gjester. 

Vi har også de senere år etablert et samarbeid med Svenskeforeningen i Hua Hin, 

dette har gitt oss en sterkere kjøpekraft ovenfor de forskjellige banene noe som 

igjen har gitt lavere priser på greenfee. 

Året startet med landskampen nr. 3 mellom Sverige og Norge på Banyan, hvor vi 

endelig fikk vårt første napp i vandrepokalen som Sverige har hatt de to første 

årene denne turneringen har pågått. 

Svenskene inviterte også i år som tidligere til unionssamling med turnering på 

Black Mountain og særdeles hyggelig pris. 

Klubbmesterskapet i 2018 ble dessverre avlyst på grunn av noe dårlig påmelding 

og kunne således ikke gjennomføres etter regler for dette.  

Turer: 

Februar Tour de Golf, det var en overnattingstur til Nakhon Pathom hvor vi spilte 

golf over 2 dager. 

Tour exclusive, 5 års jubileum for dette arrangementet. Det ble feiret med stil til 

Kuala Lumpur med direkte fly fra Hua Hin. 3 forskjellige baner og selvfølgelig de 

beste i Malaysia. Bodde bra og med fin beliggenhet. 

Gjennom sesongen er avholdt 11 golfturneringer og på mange forskjellige baner, 

spilleformene har også vært så variable som mulig basert på medlemmenes ønsker. 

 

ÅRSMELDING – Petanquegruppen for 2018 

 
Petanque er en av NiHHs’ tilbud til alle medlemmer og deres venner. Vi ønsker å 

gi de som er interessert i «ferdighetsspillet Petanque» et tilbud om en aktivitet i et 

hyggelig miljø som kan passe for de fleste. 
 

NiHH startet denne aktiviteten som er et resultat av flere ildsjeler sine bidrag. 

Sentralt fra starten av som var «vintersesongen» 2013/2014 stod Terje Torkildsen 

og Asbjørn Rønkvist, men flere bidrog – som Rasmus Skorpe, som kom over stedet 



 

 

hvor vi spiller i dag. Efter hvert ble det Terje og Bjørg som sørget for å holde spillet  

igang. 

  

Undertegnede kom med i spillet som nyinnflyttet til Thailand i 2016, og da Terje og 

Bjørg skulle på sin årlige sommerferie til Norge våren 2017 ble jeg bedt om å ta over 

midlertidig for å holde spillet igang i «lavsesongen». Våren 2017 var jeg igjen 

Petanque vikar, og efter den tredje sommer sesongen i 2018 som fungerende leder 

for petanque gruppen. 

For å sikre kontinuitet tok undertegnede kontakt med Terje da han kom tilbake fra 

sitt årlige besøk i Norge for å forhøre seg om hva han mente i den sammenhengen. 

Terje hadde ingen innvendinger og uttrykte glede over å bli avløst. 

Styret og petanque miljøet i NiHH ønsker å rette en stor takk til Terje og Bjørg for 

den innsatsen de har gjort for at medlemmer i NiHH og deres gjester har et slikt fint 

aktivitets tilbud. 

 

Vi spiller på onsdager kl 16:00 på restauranten L’Occitan (Tidligere Phillipes) som 

ligger i 104 Moo 14 Hua Hin Huai-Mongkok road, Hin Lek Fai, Prachup Khiri Khan 

77110. Her har vi 4 baner til disposisjon på restaurantens område, og god parkering. 

 

Det tilstrebes å spille med to personer på hvert lag hvor alle lagene spiller mot 

hverandre på trukket bane. Vinnerne fra hver bane spiller så mot hverandre for å  

avgjøre hvem som ble dagens vinnerlag, laget på andreplass og tredje plass. Dette 

spillesytemet fører til et gjevnere engasjement for alle med så kort ventetid som 

mulig for de fremmøtte spillerne. Lagenes sammensetning trekkes ved fremmøte. 

 

I 2018 har vi spillt på tilnærmet alle onsdagene, med varierende deltakerantall 

avhengig av når våre «trekkfugler» reiser og kommer tilbake. 

I månedene november, desember, januar og februar var vi i gjennomsnitt 21 personer 

som spillte, mens antallet spillere i «lavsesongen» varierte mellom 9 til 15 spillere. 

Det ble avholt klubbmesterskap i februar og Jule - cup i Desember. 

Klubbmesterskapet ble avviklet den 21. februar. Vinner ble Pony Wie med Harald 

A. Wie på andre plass og Terje Torkildsen på tredjeplass. 

Jule-cup’en ble avviklet den 5. desember. Vinner ble Arne Helmax Gravdahl, med 

Terje Torkildsen på andre plass og Sa Guterud på tredjeplass. 

 

Vi ønsker alle våre gamle og nye medlemmer velkommen til en hyggelig og sosial 

aktivitet som, for de som ønsker det, avsluttes med et felles måltid. 

 

Petanquegruppen 

Egil 



 

 

 

Årsrapport for Damelunsj 2018 

Det ble avviklet 5 damelunsjer i 2018, i januar, februar, mars, oktober og 

november. 

Dette ser så absolutt ut til å være et populært tilbud, da det til sammen har møtt 115 

damer på de 5 damelunsjene som har vært avviklet. 

Oversikt over aktivitet i  2018  

 

Dato Måned Sted Antall tilstede 

20. januar Hot Pot Pan 21 damer 

17. februar Naresdamri Restaurant  27 damer 

10. mars Jasmines Restaurant&Bar 23 damer 

    

20. oktober The Market 23 damer 

17. november Laksasubha  21 damer 

 

Bjørg og Anne Lise 

 

Årsmelding – Arrangementer for 2018 

17. mai feiring. 

17. mai ble feiret på Sailom hotel. 

Arrangementet ble veldig populært og det kom ca 70 personer med stort og 

smått.Toget gikk til bærbar musikk inne på området. Det ble solgt pølser med 

norske lomper, div drikke og kroneis ( jordbær og sjokolade).  

Fikk du ikke med deg dette blir det sikkert en ny sjanse dette året, så følg med på 

e-postene du får fra oss! 

Oktoberfest  02.11.2018 

Det ble oktoberfest på Sara Jane’s. Her var det mye god mat og godt drikke. 

Oppmøtet oversteg forventninger og prognoser. Harald Sandberg skal ha mye av 

æren for dette. Han fikk med seg omtrent 20 personer og i alt ble det også her ca 70 



 

 

gjester. Vi hadde fin musikk med Sara Jane’s band og en del ekstra opptreden fra 

Harald Sandberg som en spiss på kvelden. 

Julebord på Yellow House 07.12.2018. 

Julebordet tiltrakk seg 67gjester, herav 3 barn. Gjestene ga uttrykk for at de var 

godt fornøyd med mat og drikke. Det var god stemning og folk koste seg. 

Torsdagstreffet. 

Treffet ble flyttet fra Sara Jane’s til Sailom i august 2018. Jeg ser ikke at dette 

gjorde noe med antallet som kommer. Det ligger mellom 3 og 10 som før. Derimot 

var det å arrangere en Quiz på torsdagene noe som slo veldig bra an. De kveldene 

vi har hatt quiz har det vært godt oppmøte. Et ankepunkt mot quiz-kveld på Sailom 

er at vi må betale for lokalet, 3 000Bth og dette synes vi er for mye. Quizkveldene 

er blitt flyttet til High Kitchen i Soi 94, som egner seg bedre til dette.  

Herrelunsjer. 

Herrelunsjen ble først flyttet fra Heidi’s til Sailom. Der ble det servert litt 

middagsliknende mat. Dette falt ikke helt i smak. Vi ble anmodet om litt lettere 

mat og resultatet ble at vi flyttet herrelunsjen til Sara Jane. Der fikk vi servert 

smørbrød av norsk type. Dette har falt i smak og vi vil fortsette med det. 10 -20 

personer har kommet på herrelunsjene. 

Trond Brekke 

 

Årsmelding - QUIZ 2018 

Det ble andre halvdel av 2018 gjennomført quiz 4 ganger på hotell Sailom. 

Vi ble godt mottatt der, og det tekniske forutsetningene for å gjennomføre 

arrangementet der er relativt brukbare. Stein Guterud og Rune Skogstad har ledet 

quizene som er gjennomført. 

Kostnaden for hver leie av salen kan anses for å være i høyeste laget. 

Det ble derfor vedtatt å prøve et annet sted ved første quiz i 2019.  

Når det gjelder oppmøte så har det vært varierende, og ikke helt som forventet.  

Årsaken til dette er flersidig. Det kan være at medlemmene ikke finner det 



 

 

interessant nok, for langt å reise, motvilje mot å betale etc. Det er også kommet 

konstruktiv kritikk på at det er for høy vanskelighetsgrad. Dette gjelder spesielt  

musikkrelaterte eksempler. 

Når det gjelder formatet på forestillingene så er det gjort litt teknisk komplisert 

med ”Powerpoint” presentasjon / lyd og bilde eksempler på storskjerm ved hjelp 

av foreningens projektor. Dette er for så vidt et format som gir mulighet for et 

underholdende resultat for publikum. Men det krever en del teknisk kompetanse 

med redigering og forberedelser samt gjennomføring. Foreningen har ikke lerret 

for vising av bilder. Dette bør kjøpes inn. 

Om noen av medlemmene besitter grunnleggende datakunnskaper så bistår gjerne 

undertegnede i opplæring og assistanse for å lage slike show. 

Det tar anslagsvis ca 12-15 timer og lage en quiz i dette formatet. 

En enklere løsning vil være å sløyfe hele multimediadelen, og kun bruke spørsmål. 

Dette vil gjøre det mulig for personer uten særlige tekniske forkunnskaper og lage 

og gjennomføre en quiz. Det vil da kun være behov for et enkelt lydanlegg med en 

mikrofon. Evt. musikkeksempler kan f.eks. spilles av fra en mobiltelefon. 

Jeg takker for tilliten jeg har møtt hos NiHH for qiuz-prosjektet, og håper vi kan 

opprettholde en kontinuitet i dette. 

Rune Skogstad 

 


