
 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding 2022 

 

1. Virksomheten 2022 

Vi har hatt følgende virksomhet i 2022: 

Petanque-gruppe, golf-gruppe, felles-luncher, fårikålaften og julebord, sykkel- 

gruppe, quiz-kvelder og hjelpearbeid til Pala-U barna. 

 

2. Styret  

Styret har i perioden bestått av: 

Leif Harsem leder, Gunnar Horpestad nestleder og da Gunnar måtte trekke seg 

overtok Jan Egil Kaase som nestleder, Frank Mossing styremedlem, Knut Byberg 

kasserer, Mads Flornes varamedlem og Arne Gravdahl IT ansvarlig og 

webredaktør. 

 Det er bare blitt avviklet 3 ordinære styremøter i perioden, men etter styret fikk 

egen gruppe på Face Book, er mange daglige avklaringer blitt tatt der. Og det har 

fungert ypperlig.  

 3. Medlemmer  

Medlemstallet pr. 31.12. 2021 var på 48 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 har ikke vært planlagt medlemsmøter for 2022. Dette da vi ikke har hatt 

interessante temaer og tatt opp, men vi prøver å få til noe inneværende år. 

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 2022: 

 I Norge:   4 424 

 I thailand     1 465 

 I resten av verden: 2 938 

 Totalt  8 827 

Arrangementer  

17. maifeiring i Hua Hin ble avlyst.   

Felles-lunchene 

Dame- og herrelunsjen er blitt slått sammen til felles-lunsjer og vi har gjennomført 

en fårikål middag. Det har blitt gjennomført 10 felles-luncher med 10-20 deltakere 

hver gang på Little Mermaid. Disse er blitt utrolig populære ettermiddager, der vi 

kan sitte helt uforstyrret i bakgården. 

Julebordet ble som i fjor arrangert på Yellow house i Soi 94, med over 50 

deltakere. Stemningen var god, og maten var utsøkt som tradisjonen tro var ribbe 

og pinnekjøtt med tilbehør. Risgrøt til dessert. 

Petanquegruppen 



 

I året 2022 ble det spilt hver onsdag, utenom et par ganger vi måtte flytte spillingen til 

torsdager pga private arrangementer. Litt varierende deltagelse, det skyldes nok først og 

fremst lite folk i lavsesongen, men tok seg opp mot slutten av sesongen.  

Vi har også i år hatt julecup. I denne forbindelse hadde Inga Lill med seg en pokal som 

hennes mann, Ola, hadde vunnet i vår første julecup i 2016 til odel og eie. Hun forærte 

den til oss som en vandrepokal, som da ble overrakt til årets cupvinner. Årets cupvinner 

ble Pony Wie, med Harald Wie på andre og Tor Byholt på tredjeplass. 

Det ble kjøpt inn to nye kulesett i år, og de har holdt seg bra, de rustne kulene vi hadde 

har blitt pensjonert. Vi holder koken også i 2023, og som ellers er det alltid plass til flere 

på banen. 

Spillet er jevnt og godt. 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 rive og svaberen før spillstart. Siden 

hun klargjør kulene og banen ønsker noen av spillerene å hedre henne med en gave 

i 2023. 

Golfgruppen 

Året som vi har lagt bak oss har fremdeles ikke vært som før. Men etter at 

forholdene har bedret seg, har også nordmenn begynt å vende tilbake.  

I perioden har vi kjørt mandagsgolfen, hovedsakelig i regi av NiHH, men med 

innslag av at alle som vil kan delta, alle nasjoner, og krever ikke medlemskap. Her 

har det vært bra belegg i sesongen med mellom 15-20 spillere, lavsesong har dette 

også vært kjørt, men med vesentlig mindre deltakere. 

Vi spilte i februar President Cup, dette startet i sin tid med et rent norsk lag mot 

Finland, men i den tid vi ikke kunne stable 36 nordmenn på beina til dette så ble 

det et team Allstars som er en mix av flere nasjoner, men i regi av golfgruppa 

NiHH. 

Gruppa har jobbet litt med å komme på banen slik det var før, men har valgt en litt 

lavere profil med kun en turnering i måneden denne sesongen. 

Første turnering ble avholdt på Royal Hua Hin 27. desember med ren norsk 

deltagelse, planlegger fortsettelsen en gang pr. måned i håp om å få det tilbake til 

slik det var. 



 

I planene ligger landskamp mot Sverige i januar, Tour de Golf i februar, samt 

Skandivaen Master på Black Mountain i mars. 

Ja vi er i gang med noe og håper på en bedre kommende sesong. 

Quiz-kvelder 

Det ble ikke arrangert noen Quiz-kvelder i 2022. 

 

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/

