
Årsmelding 2021

1. Virksomheten 2021

Foreningen Nordmenn i Hua Hin ble stiftet 24. februar 2011 og 2021 var således 
foreningens tiende driftsår. Virksomheten har vært preget av Korona pandemien. 

2. Styret 

Styret har i perioden bestått av:

Harald A. Wie, leder

Stein G. Guterud, Inga Lill Husevåg, Frank Mossing Wian, Knut Byberg og Mads 
Flornes (varamedlem).

 Det er blitt avviklet 9 styremøter i perioden. 

 3. Medlemmer 

Medlemstallet pr. 31.12. 2021 var på 37 betalende medlemmer.  Pr. 01.02.2022 
var det 47 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, Egil N. Kroken og Trond Brekke.

5. Aktiviteter.

Medlemsmøter. 

Det var ikke planlagt medlemsmøter for 2021

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!



Antall besøk på hjemmesiden i 2021:

I Norge: 5 151

I thailand       756

I resten av verden: 2 670

Totalt 8 577

Arrangementer 

17. maifeiring i Hua Hin ble avlyst.

Dame- og herrelunsjen ble slått sammen til felleslunsjer og -middager. Det ble 
gjennomført 11 slike med 10-20 deltakere.

Oktoberfesten ble avlyst. 

Julebordet ble som i fjor arrangert på  Yellow house i Soi 94.Det var 68 
deltakere. Stemningen var god, men fordi vi hadde planlagt med ca. 30 deltakere 
ble det mange som ikke fikk pinnekjøtt. Imidlertid er inntrykket at folk koste seg. 

«Torsdagstreffen» har ikke fungert i 2021

Petanquegruppen

Jeg overtok som leder av petanquegruppa i mars 2021 etter at tidligere leder trakk 
seg av ulike grunner.

Med unntak av 1 måneds nedstengning pga. Corona og 2 onsdager senere av ulike 
grunner, har vi holdt petanquen i gang hele året. Det var i sommerhalvåret få 
deltagere, men nok til at vi kunne få spilt, og også regnet har uteblitt, og har ikke 
ført til noen avlysninger i år.

Spillet er jevnt og godtl. Banene kunne nok kanskje ha vært noe bedre å spille på 
sånn sett, men min vurdering er at banene har blitt litt bedre å spille på dette året, 
spesielt siden Noo har gått over banene med svaberen før spillstart.
Det har blitt satt stor pris på av oss spillerne.

Vi arrangerte den 15. desember en julecup hvor 18 personer deltok. Med godt spill 
ble resultatet at Pony Wie ble nr 1, Knut Byberg nr 2, og Harald A. Wie nr 3.

Vi kommer til å fortsette med spill hver onsdag også i år (såfremt det ikke blir 
nedstengninger pga. Corona). Info blir som tidligere sendt via epost.



Petanquegruppa
Arne Gravdahl

Golfgruppen

Årsmelding.

Det er satt opp et program for året i håp om å kunne gjennomføre dette som 
planlagt. Men av mangel på golfspillende medlemmer i Hua Hin var det ikke 
forsvarlig å gjøre det med kun 6-7 spillende medlemmer.

Som et alternativ til de få av oss som er i Hua Hin har vi fortsatt å kjøre 
Mandagsgolfen på Palm Hills, altså hver mandag gjennom hele året.

Vi har derfor åpnet denne dagen for alle som vil være med. Her er vi en lett 
blanding av dansker, canadier, svensker, engelskmenn og nordmenn.

Vi kjører varierende spilleformer, noe som deltagerne syntes trivelig. Vi har på det 
meste vært 26 deltagere disse dagene.

Spilleavgiften på 100 THB pr. person går i sin helhet tilbake til vinnerne samme 
dagen.

Med samling av en del av spillerne fra mandagsgolfen, ble vi invitert av 
tilsvarende gruppe med hovedsakelig spillere fra Finland med å spille en cup på 
Royal Hun Hin Golfcourse. Der var vi tilsammen 52 spillere og med da 26 spillere 
på hvert lag. Laget vårt som da var representert med spillere fra mange nasjoner 
spilte under navnet AllStar.

Da hadde vi en fin dag og med avslutning i klubbhuset med felles middag og 
premieutdeling.

Golfgruppa v/ Stein 

Quiz-kvelder

Det har ikke vært arrangert Quiz-kvelder i 2021

SYKKELGRUPPEN 

Sykkelgruppen har ikke vært aktiv i 2021

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

http://www.nordmennihuahin.com/

