
Årsmelding 2020

1. Virksomheten 2020

Foreningen Nordmenn i Hua Hin ble stiftet 24. februar 2011 og 2020 var således 
foreningens niende driftsår. Virksomheten har vært preget av Korona pandemien. 
Således var det bare første kvartal av 2020 hvor våre aktiviteter ble gjennomført i 
henhold til planen. Vårfesten 6. mars var den siste store samlingen før Korona-
viruset traff verden 12. mars.

I styremøte 14. august vedtok styret en revidert aktivitetsplan fram til 31.12.2020. 

2. Styret 

Styret har i perioden bestått av:

Harald A. Wie, leder

Stein G. Guterud, Egil N. Kroken, Inga Lill Husevåg, Rune Skogstad og Mads 
Flornes (varamedlem).

 Det er blitt avviklet 9 styremøter i perioden. 

 3. Medlemmer 

Medlemstallet per 31.12. 2020 var på 190 betalende medlemmer. Antall 
medlemmer svinger noe i takt med de som ikke ønsker å fornye medlemskapet og 
nyinnmeldinger. Pr 29.01.2021 var det 20 betalende medlemmer. Hovedårsaken 
her er naturlig nok at våre medlemmer i Norge stort sett er forhindret fra å reise til 
Thailand av forskjellige grunner.

 4. Valgkomiteen 

Valgkomiteen har bestått av Helge Stensrud, Frank Mossing Wian og Tor Byholt.



5. Aktiviteter  

Medlemsmøter. 

Det var for 2020 planlagt 4 medlemsmøter som følgende:

24.januar 2020 – ARTIST VILLAGE - / Direktør Tawee Kesa – Ngam.

Det  møtte  22  personer  til  en  interessant  omvisning  hvor  man  kunne  la  seg
imponere over de forskjellige kunstnerenes dyktighet. Det var mye flott å se på.

Efter  omvisningen  ble  det  servert  mat  fra  en  velsmakende  buffe’  i  senterets
restaurant.

13. februar 2020 – Oppfølgingsmøte fra vårt tidligere medlemsmøte Severdigheter
i Hua Hin og omegn v/ Helge Stensrud. Denne gangen med mer vekt på hvor de
forskjellige severigheten var å finne

Det møtte 21 personer.

Resten av året ble så kraftig forstyrret av corona pandemien at styret så seg nødt til
å kansellere resten av planlagte medlemsmøter for 2020.

Hjemmesiden 

Hjemmesiden er en av våre viktigste informasjonskilde. Arne Gravdahl er redaktør
av hjemmesiden siden årsmøtet i 2018. Vi ønsker fremdeles innspill fra 
medlemmene slik at hjemmesiden kan forbedres ytterligere!

Arrangementer 

17. maifeiring i Hua Hin ble avlyst.

Dame- og herrelunsjen ble stort sett gjennomført i første kvartal, men fra 
september og ut året ble det arrangert «felleslunsjer» en gang i måneden.

Oktoberfesten ble avlyst. 

Julebordet ble som i fjor arrangert på  Yellow house i Soi 94.Vi var 33 deltakere.
Stemningen var meget god og folk koste seg med både svineribbe med tilbehør og 
pinnekjøtt og ditto tilbehør.

«Torsdagstreffen» på Yellow House. YH stengte før sommeren og treffet ble 
flyttet til The Little Mermaid i soi 94.

Petanque



Petanque er en av NiHH’s tilbud til alle medlemmene og deres venner. Vi ønsker å
gi de som er interessert i ferdighetsspillet et tilbud i et hyggelig miljø som kan
passe for de fleste.

Vi  spiller  på  onsdags  ettermiddager  på  banene  til  restauranten  L’Occitan  som
ligger i 104 Moo 14 Hua Hin, Huai-Mongkok road, Hin Lek Fai, Prachuap Khiri
Khan. Her har vi 4 baner til disposisjon på restaurantens område, og god parkering.
Fremmøte på onsdager er kl 15:30 med spillestart kl. 16 .00.

Det tilstrebes å spille med to personer på hvert lag hvor alle lagene på hver bane
spiller  mot  hverandre  på  trukket  bane.  Vinnerne  fra  hver  bane  spiller  så  mot
hverandre  for å avgjøre hvem som blir dagens vinnerlag, lag på andre- og tredje
plass.

I 2020 har spillet vært preget av Corona pandemien. Vi har spilt alle onsdagene
som  myndighetene  har  tillatt  oss,  med  noen  få  unntak  grunnet  lukkete
arrangementer på L’Occitan. I alt har vi spilt 40 onsdager hvorav 3 har vært spillt
på Yellow House. Banene på Yellow house er jevne og fine, men området er for
trangt når vi har normalt fremmøte.

Quiz-kvelder

I 2020 fortsatte vi med Quiz-kvelder som er en suksess og som vil bli arrangert 
hver annen uke i høysesong. Rune har klart å holde aktiviteten i gang selv om det 
har vært betydelig ferre deltakere enn vanlig.

Golfgruppen

Årsrapport fra golfgruppa 2020, med totalt 6 turneringer dette året.

Året startet med den tradisjonelle landskampen mellom Sverige og Norge, 
turneringen ble avviklet på vakre Banyan.

Norge gikk av med seieren igjen tross i at vi måtte låne bort en nordmann (for å få 
likevekt blant antall spillere) og som hadde en god score.

Dette var Norges 3. seier på rad og som resulterte i at vi fikk trofeet til odel og eie. 
Trofeet står i proshopen Excellent Golf siden vi ikke har noe klubbhus og slik at 
Svenskene også skal få lov å kikke på den.

Klubbmesterskapet ble avviklet på Palm Hills og med tilsammen 30 deltagere, noe 
vi var veldig fornøyd med. Klubbmestere ble Wenche Utheim og Arvid Oen.



Tour de Golf, gikk over 2 dager hvor vi spilte Royal Ratchaburi. Oppholdt oss på 
vårt hotell Inlaya hvor vi hadde trivelige samlinger i front av hotellet og bankett 
om kvelden med premieutdeling for dagsvinnere og vinnere av Touren.

Videre så har vi hatt 2 turneringer på lokale golfklubber i Hua Hin regionen.

Black Mountain uteble heller ikke i år, svenskene klarte igjen å få til et kjempe 
arrangement. 110 spillere fra henholdsvis Finland, Danmark, Sverige og Norge.

Shotgunstart slik at vi kunne komme inn nesten samtidig og innta maten fra den 
flotte buffeen og ikke minst ta del i det store premieborde med påfølgende Lucky 
Draw. 

Bare å se alle spillere og golfbiler stå oppstilt 110 stk. på helikopterdekket fikk de 
fleste av oss til å føle at her var vi med på noe stort. 

Avslutningsturneringen ble dessverre avlyst grunnet den koronasituasjonen som 
hadde oppstått.

Golfgruppa avsluttet sesongen med et møte der vi evaluerte sesongen som har vært
og satte opp et program for kommende sesong.

Sesongstarten 2020 ble dessverre ikke som planlagt grunnet pandemien, 
programmet er lagt ut men blir ikke gjennomført inntil videre.

Som et alternativ til de få av oss som er i Hua Hin har vi etablert Mandagsgolfenpå
Palm Hills, i mangel på medlemmer i område for tiden så har vi derfor åpnet denne
dagen for de som vil være med. Her er vi en lett blanding av dansker, canadier, 
svensker og nordmenn.

Golfgruppa v/ Stein 

Sykkelgruppen

Sykkelgruppen for NIHH legger i utgangspunktet opp til fellestreninger 3 gg pr 
uke kl 0800, dvs mandag-torsdag og lørdag , alle dager med oppmøte ved 7- eleven
butikken rett over jernbanelinja i soi 94.

Oppslutningen omkring gruppas aktiviteter har vært variabel, men ettersom 
deltakelsen kun er ment som et tilbud til de som ønsker å berike seg selv med litt 
mer kunnskap om Thailand og ikke minst Hua Hin og samtidig få opp pulsen litt, 
er antall deltakere å mindre betydning.



Vi er en gruppe som ikke skal vinne, annet enn over oss selv, alle uavhengig av 
alder kan delta. Turene går stort sett på et underlag av asfalt, og ettersom flere har 
sykler både av type, Mountainbike og Landevei, varierer vi litt, men stort sett kan 
jeg si, som regel sykler vi en tur i retning Chaam, en tur i retning Khao Kalok og 
en tur mot vest i retning Myamar pr uke. Turenes lengde varierer , men fra 40 til 90
km avhengig av hvem som deltar. Ble du skremt, ikke fortvil, vi tilpasser oss etter 
hvem som deltar.

Året 2020 startet lovende, vi hadde lenge planlagt en ukestur på 700 km  til Krabi, 
dvs ca 100 km pr dag, og i begynnelsen av januar gjennomførte vi den turen. Jeg 
ble beklageligvis noe skadet den nest siste dagen, men gruppen gjennomførte på en
fin måte turen. Selvsagt planlegges nye turer , men det får vi ta en annen gang. 

Pandemien påvirket selvfølgelig gruppen, men i hele pandemien har gruppen ( med
redusert antall deltakere) gjennomført det oppsatte programmet med 3 treninger pr 
uke (med noen unntak).

Ettersom mange av oss er hjemme i Norge og kun lengter, for lengter gjør vi, er det
ikke lenger så planlagte turer, og det taes mer på sparket. Men gruppen består og 
dersom noen ønsker å delta, ta gjerne kontakt med charles.austnes@gmail.com og 
jeg vil tilrettelegge for kontakt og deltakelse.

Charles Austnes

Dame- og herrelunsjer.

Det har vært arrangerte 2 dame- og herrelunsjer i perioden.

Vi viser også til hjemmesiden hvor rapporter fra de enkelte arrangementene er lagt 
ut. www.nordmennihuahin.com 

 

http://www.nordmennihuahin.com/
mailto:charles.austnes@gmail.com

