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GLYN CUP. Fra venstre: Alexander Haukedal (nr.3), Simen 
Gjelsvik (nr.1) og Simen Johannessen (nr.2) 

FLAGGPOKALEN JUNIOR. Fra venstre: Andreas Stald 
(nr.1) og Simen Johannessen (nr.2) 

PINSEPOKALEN KLASSE A. Fra venstre: Eirik Eikeland 
(nr.3), Frode Johannesen (nr.1) og Edvard Høyland (nr.2) 

JOHAN J. HORNS MINNETURNERING. Fra venstre: Morten 
Mandt (nr.1 Kl. B), Kari Lambach (nr.1 Kl. C), Bjørnar Stald 
(nr.2 Kl. A), Kim Fluge (nr2 Kl. B) og Tom Birkeland (nr 3 Kl. 
B) 

Mathias Furnes fikk hole-in-one på hull 9! BERGEN CUP. Vunnet av Nicholas McCourt 
Forsiden: fra hull 1 under Polardrikk Kaffe Cup 
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Dagsorden årsmøte 
Torsdag 18.februar 2021 Kl. 18.00 
  
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
  
2. Velge dirigent(er). 
  
3. Velge protokollfører(e). 
  
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
  
5. Godkjenne innkallingen. 
  
6. Godkjenne sakslisten 
  
7. Godkjenne forretningsorden. 
  
8. Behandle Klubbens årsberetning. (s.5-27) 
  
9. Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning 
og revisors beretning. (s.28-36) 
  
10. Behandle forslag og saker (s.36) 
  
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 
fastsette treningsavgifter. (s.37) 
  
12. Vedta Klubbens budsjett. (s.38) 
  
13. Behandle Klubbens organisasjonsplan. (s.39) 
  
14.Utdeling av Johan J. Horns Talentstipend for juniorer og Tertnes Holding Juniorstipend. 
  
15. Foreta følgende valg: (s.40) 
a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og ett varamedlem. 
b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem. 
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett 
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan.  
  
16.Engasjere revisor til å revidere Klubbens regnskap. (s.40) 
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Adrian Sletten klipper greenen på hull 9. 

Oppgradert terrasse, nytt gjerde fra «Gjerdemannen» og dekorasjon av «Blomstergruppen.» 
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Styrets årsberetning 2020 
Styret i Bergen Golfklubb i 2020: 
 
Leder:    Ole Åstveit 
Nestleder:  David Bellamy 
Styremedlemmer: Bjørn Liabø 
   Bjørnar Stald 
   Marit Brochmann 
   Martine Vatne Solhaug 
   Stig Teige 
Varemedlem:  Pål Klungreseth 
 
Sesongen 2020 

 
Sesongen 2020 ble en meget spesiell sesong på grunn av koronapandemien. I mars så 

det om som hele golfsesongen kunne bli kansellert, men så snudde det helt. Golfbanene 
kunne åpne, dog med begrensninger og justeringer pga pandemien, og det endte med en 
golfbonanza uten sidestykke i historien: enormt med spill på banen og mange nye 
golfspillere og medlemmer.  

Til tross for usikkerheten forbundet med koronapandemien, opplever styret at 
Bergen Golfklubb står i en sterk posisjon etter året 2020; solid økonomisk overskudd, 
medlemsvekst og stor interesse for golfklubben og golfsporten generelt.  

 
Styrets arbeid 

 
Det har i 2020 vært avholdt 8 styremøter. Pga koronapandemien ble de fleste 

styremøtene avholdt som videomøter og dette har fungert greit i praksis. Varamedlemmet 
har vært invitert til alle styremøtene. Daglig leder har møtt på alle styremøtene og head 
greenkeeper har deltatt på enkelte styremøter.  

Det har vært behandlet 30 saker i styret. De fleste sakene er orienteringssaker, men 
det har også vært flere beslutningssaker, spesielt knyttet til koronapandemien og 
bybanetrasèen.  

Styret har stått samlet bak de beslutningene som har blitt tatt. Styret har fokusert 
arbeidet ut ifra målsetningene i Virksomhetsplan for golf-Norge som ble vedtatt på 
Golftinget i 2019; Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2020-2023 som ble vedtatt på 
årsmøtet i 2020; handlingsplanen i årsmøtepapirene i 2020; og ellers de store sakene som 
har betydning for klubben som økonomi, grunneieravtaler, planverk, investeringer, 
sport/idrett, bemanning, medlemsmasse, frivillighetsarbeid, sikkerhet osv.  

Styret og administrasjonen har i større grad enn vanlig hatt løpende dialog og 
kommunikasjon mellom styremøtene pga den hele tiden endrede situasjonen relatert til 
koronapandemien og bybaneplanene igjennom Ervikveien.  

En ny grunneieravtale med familien Bastiansen, som klubben leier deler av hull 6 av, 
ble signert i 2020. Avtalen gjelder frem til 2030. 

På hull 4 har det påbegynt byggearbeid i skogen bak og til venstre for greenen. Veien 
til venstre for fairwayen skal også med tiden utvides. Klubben har god dialog med både 
grunneier og utbygger, og har tro på at de sikringstiltakene som utbygger skisserer skal være 
akseptabel for klubben. 
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Hull 6 april 2020 

Dugnadsarbeid. Terje Mellingen graver grøft til vanningsanlegget på hull 5. 
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Ansatte 

 
Klubben har to faste ansatte pr. 31.12.20. Ørjan Larsen er ansatt som daglig 

leder/head pro og Kjetil Anderssen er ansatt som head greenkeeper.  
Edvard Høyland jobbet fast på banen i sommersesongen og Sverre Haugervåg jobbet 

fast igjennom sesongen i proshopen/administrasjonen/trener. Det har i tillegg jobbet 
sommervikarer på banen, i proshop/resepsjon, som trenere/instruktører, og som 
ballplukkere i «nettet»/driving rangen. 
 
Bybanetrasèen 

 
I slutten av august ble klubben og grunneier, Rasmus Meyers Legat, innkalt til et møte 

med planavdelingen i Bergen Kommune, hvor de presenterte planene for en ny trasè for 
bybanen til Åsane. Den opprinnelige planen var at bybanen skulle gå langs E39 (motorveien), 
men de ønsket nå å endre dette til at bybanen, sammen med ny sykkeltrasè, gangvei, 
vannkanal og bilvei, skal gå igjennom Ervikveien. I den første skissen som ble presentert på 
dette møtet gikk denne trasèen 15-20 meter inn på hull 8, over teestedene på hull 9, helt i 
kanten på green 9, og igjennom sanddeponi og parkeringsplass. Selve bybanen går lengst øst 
i dette beltet, så det er gangveien og sykkelveien som ligger nærmest golfbanen. Styrets 
oppfatning var at hull 8 og 9 ville bli uspillbare med den første skissen. 

Dette møtet ble etterfulgt av befaring på golfbanen med planavdelingen, 
konsulenter, grunneier og golfklubben. Styret sendte inn merknader på planene innen den 
første høringsfristen. Vedlagt var også en uttalelse fra Norges Golfforbund om Bergen 
Golfklubbs betydning for golfsporten. Rasmus Meyers Legat sendte inn sin egen merknad 
som støttet oppunder golfklubbens merknader. I merknaden fokuserte ikke bare klubben på 
viktigheten av å ha et komplett og sammenhengende golfanlegg på 9 hull og at vi er et stort 
idrettslag med masse aktivitet for folk i alle aldre, men vi fokuserte også på golfbanens 
betydning i lokalmiljøet, som friluftsområde, turområde, akebakke, osv. 

Styret opplevde at Bergen Kommune fikk forståelsen for Bergen Golfklubbs betydning 
og viktigheten av et helhetlig golfanlegg. Bergen Kommune gjorde det klart at de ønsket at 
golfbanen skulle bestå og at vi måtte finne en løsning på situasjonen. Utover høsten var det 
flere møter mellom klubben, grunneier og planavdelingen. Kommunen engasjerte 
golfarkitekt, Svein Olsnes, for å se på sikkerhetsproblematikken på hull 8 og 9 og eventuelle 
endringer på hullene.   

I november kom et nytt og oppdatert forslag til trasè igjennom Ervikveien, hvor 
trasèen er flyttet nesten helt ut igjen av golfbanen. Olsnes foreslo likevel arkitektoriske 
endringer på hull 8 og 9, slik at det blir mye mindre sjanse for at golfballer havner ut på 
trasèen. Både Bergen Golfklubb og Rasmus Meyers legat konkluderte med at saken har tatt 
en positiv vending, men at mange detaljer gjenstår ift. de eventuelle endringene. Bl.a må 
problemstillinger rundt sandeponi/parkeringsplass avklares, og evt. justeringer på hull 7. 

Styrets og grunneiers strategi i denne saken har vært å jobbe for å unngå at trasèen 
går over golfbanen eller i hvert fall gjør minst mulig inngrep på golfbanen, uansett trasèvalg. 
Styret har ikke vært av den oppfatning at det er Bergen Golfklubbs oppgave er å kjempe mot 
bybanen generelt eller ta stilling til om bybanetrasèen skal gå langs motorveien eller langs 
Ervikveien. Vår oppgave er å fortelle beslutningstagerne betydningen Bergen Golfklubb og 
dets anlegg har, og prøve å unngå at bybanetrasèen setter noe av dette i fare. Vi har hatt en 
god og konstruktiv dialog med kommunen og opplever at våre innspill er blitt hørt og tatt 
hensyn til. Denne saken vil fortsette med politisk behandling i 2021. 
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Nytt sikkerhetsnett ble satt opp langs veien på hull 3. 

 

En rekke trær måtte fjernes før det nye sikkerhetsnettet på hull 3 kunne settes opp. 

 

Grøfter til vanningsanlegget rundt green nr. 6. 
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Handlingsplan 
 

I forhold til handlingsplanen vedlagt årsmøtepapirene i 2020, er mesteparten av det 
planlagte arbeidet utført, men ikke alt (se vedlegg). Mange av de planlagte arbeidene og 
aktivitetene har vært vanskelig å gjennomføre pga pandemien. Da Norge ble stengt ned i 
mars gikk dette også utover klubbens ansatte. De måtte være hjemme med barn som hadde 
hjemmeskole osv. Da golfklubbene plutselig kunne åpne var ikke bane og anlegg klart, men 
styret opplever at klubben fikk gjort det beste ut av situasjonen og tingene kom på plass 
etterhvert. En del større planlagte arbeid ble ikke gjennomført, men dette skal være klart til 
2021-sesongen. 

Styret opplever generelt sett at det er en klar rød tråd i driften og i de prosjektene vi 
holder på med.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hva Tiltak
Rekruttering Arrangere 10 ordinærer VTG-Kurs med attraktive kurspakker

Tilby og arrangere egne VTG-kurs for sponsorer og bedrifter- hele året
Arrangere 2 VTG-kurs for barn gjennom juniortrening
Arrangere 2 sommerskoler for barn (med VTG-godkjenning)
Økt annonsering av VTG-kurs / golfklubben
Arrangere diverse "Prøve Golf"-arrangement for skoleelever, bedrifter, kommunale prosjekter o.l.

Ivaretagelse Ukentlig medlemstrening/aktiviteter for alle medlemsgrupper
Arrangere minst 3 VTG-turneringer
Juniortrening på simulator utenom sommersesongen
Mulighet for simulatorspill hele året for alle klubbens medlemmer

Utvikle/Prestere Utvidet helårs treningstilbud for de beste/mest interesserte juniorene, 
Økt samarbeid på junior-/elitegolf med de andre lokale klubbene

Klubbhus/Uteområder Nye terrassebord og nytt terrassegjerde
Diverse småprosjekter inne og rundt klubbhuset

Klubb Videreutvikle organiseringen og gjennomføringen av frivillighetsarbeidet i klubben
Ny virksomhetsplan (2020-2023) som baseres på ny Virksomhetsplan for golf-Norge 2020-2023
Utvidet bruk av dialog- og rapporingsverktøy "Golfspilleren i Sentrum"
Sponsortur for klubbens sponsorer og samarbeidspartnere
Medlemsmøter om bl.a det nye handicapsystemet

Bane Hele banen: Fortsette "Prosjekt lufting og dressing av fairways"
Ny fairwayklipper
Sette opp stolper med sikkerhetsnett langs veien på hull 3
Fullføre vanningsanlegget rundt banen (hull 5 og 6)
Nytt fundament og bedre vinkling for alle teestedene på hull 9/ 18 og gul tee 5/14.
Nytt kunstgress på utvalgte teesteder
Utjevning av underlaget på utvalgte teesteder
Nye grøfter på hull 6, 7 og 8
Felle trær/busker
Flere sikkerhetsskilt rundt banen

Gjennomført
Delvis gjennomført
Ikke gjennomført

Handlingsplan for 2020, basert målsetningene i Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2020-2023

Handlingsplan 2020
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Status på «Mål for Bergen Golfklubb 2020-2023» 

• I 2023 skal det være over 1050 medlemmer i Bergen Golfklubb, hvor en større andel 
av medlemsmassen skal være fullt betalende medlemmer. 	

• Bergen Golfklubb skal ha økt fokus på å øke andelen barn, unge og kvinner/jenter, i 
tillegg til i styrke rekrutterings- og ivaretagelsesarbeidet generelt. 	

• Klubben skal ha elitespillere og elitelag av begge kjønn som hevder seg på høyt 
nasjonalt nivå (topp 20 i Norge i sine klasser) 	

• Samlet ambassadørscore (i Golfspilleren i Sentrum) for medlemmer skal øke fra 
dagens 40 til minimum 45 om 4 år. 	

• Banen og anlegget skal være i en kontinuerlig positiv utvikling, med en høyere score i 
Golfspilleren i Sentrum i 2023 enn 2019 (Score på 72 for bane i 2019) 	

• Klubben skal ha stort fokus på sikring og sikkerhet rundt og på banen for å redusere 
muligheten for skader på ting og personer. 	

• Klubben skal ha stort fokus på forsvarlig økonomisk drift. Det skal i økt grad søkes 
samarbeid med de andre lokale golfklubbene, og frivillighetsarbeidet skal 
videreutvikles. 	

Grønt: bra/full måloppnåelse 

Gult: delvis/uavklart måloppnåelse 

Rødt: ingen måloppnåelse 
 
 
Frivillighetsarbeid 
 

Moderniseringen av frivillighetsarbeidet fortsatte i 2020. Klubben har kommet godt 
på vei i dette arbeidet, men vil ha videre fokus på dette fremover. Det er stor dugnadsvilje i 
klubben og medlemmene stiller opp, men få vil ta lederansvar for de forskjellige 
«oppgavene». Det fører til at administrasjonen må bruke mye tid på organisering som enkelt 
kunne vært utført på frivillig basis. Vi er spesielt glad for at «Blomstergruppen» med Hilde 
Martinussen i spissen har blitt opprettet i 2020 og at mange medlemmer kunne bidra som 
instruktører på de smekkfulle VTG-kursene. Vi må også takke Rune Larsen for hans bidrag til 
ny og oppgradert terrasse.  
 
 
Kurs, møter og kommunikasjon 

 
Golfforum, som skulle arrangeres i Oslo i november, ble avlyst. Koronasituasjonen har 

gjort at møteaktiviteten både nasjonalt og regionalt har vært svært begrenset. Det har vært 
en del videomøter og webinarer i regi av NGF. 

Kommunikasjonskanalene ut til medlemmene er klubbens webside bgk.no, Facebook 
og e-poster/nyhetsbrev. Nyhetsbrevene på e-post blir i snitt åpnet/lest av litt over 50% av 
medlemsmassen.  

Klubben valgte å ikke igangsette medlemsundersøkelse i 2020 da det på våren så ut 
som hele golfsesongen kunne bli svært redusert. Styret ønsker å gjennomføre undersøkelsen 
igjen i 2021. 
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Medlemmer 
 

Klubben har 1124 medlemmer pr.31.12.20, en økning på 114 fra 31.12.19.  
Totalt meldte det seg inn 260 nye medlemmer i klubben i 2019, mot 181 året før. 
Flesteparten av de nye medlemmene ble medlem i forbindelse med VTG-kursene, men det 
var også mange tidligere medlemmer og etablerte golfspillere som ble medlem. 
 Den største økningen av nye spillere er menn i aldersgruppen 20-35 år. Det er samme 
trenden over hele landet.  Styret mener at klubben må jobbe for at det blir flere fullt 
betalende medlemmer (Aktiv 24 år + og Årskort 24 år+). 

Kontingenten ble sendt ut på e-post i samarbeid med Send Regning. Innkrevingen av 
kontingenten tar mye av administrasjonens tid og vi oppfordrer som alltid medlemmene til å 
betale innen forfall. Medlemmene fikk mulighet til å dele kontingenten i tre, og innbetale 
ved forfall i mars, 15.mai og 15.juni. Ca. 70 medlemmer benyttet seg av tilbudet og dette vil 
klubben fortsette med i 2021.  
 

 
 

 
 

Medlemskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktiv 24 år + 315 318 315 344 368 397 380 422
Årskort 24 år + 83 72 57 53 51 32 12 8
Aktiv 20-23 år 33 22 28 18 16 18 26 19
Juniorer 13-19 år 43 37 40 30 46 63 59 75
Junior 0-12 år 25 19 25 24 34 40 42
Aktiv Greenfee 24 år + 295 299 326 381 345 355 378 457
Aktiv Greenfee 13-23 år 32 29 28 19 7
VTG-medlemskap 232 156 96 111 118 102 112
Passive 66 58 63 50 45 51 51 60
Årskort 20-23 år 4 2 1
Årskort Junior 13-19 år 8 10 1
Totalt 1124 1010 978 1042 1042 1060 1060 1041

Medlemmer Bergen Golfklubb

Damer Menn Totalt Damer Menn Totalt Damer Menn Totalt
Medlemmer 242 882 1124 227 783 1010 222 756 978

Aldersgruppe Damer Menn I alt Damer Menn I alt Damer Menn I alt 
0-12 10 27 37 7 21 28 9 19 28

13-19 13 67 80 14 53 67 10 47 57
20-25 25 126 151 12 85 97 14 70 84
26-39 34 211 245 32 185 217 22 181 203
40-54 63 195 258 61 183 244 69 186 255
55-69 64 181 245 63 189 252 61 178 239

70- 33 75 108 38 67 105 37 75 112

2020
   Medlemsstatistikk Bergen Golfklubb

20182019

Aktive fordelt på kjønn og handicapgruppe * 

Handicapgruppe Damer  Menn  I alt  

Gruppe 1: Under 4,5 2  12  14  

Gruppe 2: 4,5 - 11,4 1  56  57  

Gruppe 3: 11,5 - 18,4 5  96  101  

Gruppe 4: 18,5 - 26,4 13  147  160  

Gruppe 5: 26,5 - 36,0 42  179  221  

Gruppe 6: 37 - 54 179  392  571  

I alt 242  882  1124  
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Økonomi 

Klubben har en takst datert 23.7.13 av samtlige klubbens bygninger som klubbhus, 
trallehus/stevnebod, verksted/lager, verksted og garasje. Taksten viser at den tekniske 
verdien er kr. 10.000.000. I tillegg har klubben eget baneutstyr verdsatt til ca. kr. 600.000. 

Det var budsjettert med et overskudd på kr 18,500. Det endte med et overskudd på  
kr 1.139.443. Klubben hadde i 2020 samlede inntekter på kr 7.213.894 og utgifter på kr 
6.027.776. Den positive egenkapitalen i klubben er på kr 2.068.337. 

Medlemsøkningen gav et positivt utslag på kontingentinntektene, med inntekter på 
ca. kr 100.000 mer enn budsjettert. Greenfeeinntektene var på hele kr 619,000 mot kr 
392,000 i 2019. Inntektene på kurs og trening var kr 100,000 mer enn i 2019.  

Det var mange arrangementer og aktiviteter som ikke var mulig å gjennomføre pga 
smittevernsrestriksjonene. Klubben har søkt om støtte fra tilskuddsordningene og har fått 
dekket inn mye av de tapte inntektene igjennom disse ordningene. I regnskapet er derfor 
inntektene for tilskudd ca. kr 450,000 høyere enn i 2019.  

Usikkerheten rundt koronasitasjonen gjorde at det var mindre bemanning enn vanlig 
i begynnelsen av sesongen, og det var heller ikke ansatt noen i fast stilling som 
«Klubbsekretær» igjennom sesongen. Lønnskostnadene ble derfor mindre enn budsjettert. 

Utsettelsen av en del baneprosjekter gjør at kostnadene på drift av bane/anlegg er 
lavere enn budsjettert. 

Sikringen langs veien på hull 3 kostet totalt kr. 302.000. Deler av dette håper vi å få 
igjen igjennom støtteordninger. Ferdiggjøringen av vanningsanlegget på hull 5 og 6 hadde en 
kostnad på totalt kr.134.000 

Likviditetsmessig står klubben i en mye sterkere posisjon enn foregående år, med ca. 
kr 1.600.000 på driftskontoen den 31.12.20, mot ca. kr 700.000 den 31.12.2019 

 

Bane og anlegg 
 
Årets største prosjekter på banen var nytt sikkerhetsnett langs veien på hull 3 og 

vanningsanlegg på green 5 og 6. Oppgraderingen av teestedene på bl.a hull 9 skulle 
påbegynne akkurat da Norge stengte ned i mars og dette arbeidet ble ikke mulig å 
gjennomføre i 2020. Styret er ellers fornøyd med de generelle baneforholdene. 
Dreneringsarbeidene som er utført siste 5-6 årene gjør at forholdene på banen holder seg 
mye jevnere igjennom sesongen, uansett værforhold. 
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Sportslige resultater 
 

Sportslig sett har det ikke vært et stort år for Bergen Golfklubb, i hvert fall ikke 
sammenlignet med alle de gode resultatene i 2019.  

I norgesmesterskapene ble det følgende plasseringer: 
 
-13.plass (Lag-NM Junior gutter) 
-13.plass (Lag-NM Herrer) 
-20. plass (Sander Lode, NM junior) 
-36.plass (Adrian Sletten, NM Junior) 
 
Sverre Haugervåg vant 20-30 års klassen under NM Mid-Amateur, men dette er ikke en 
offisiell NM-tittel. 
 
Adrian Sletten (27.plass på Order of merit) og Sander Lode (45.plass på Order of merit) har 
deltatt på Srixon Tour U19 . 
 
(Se rapport for turneringer og Team Bergen Golf for flere resultater) 
 
  
 

 
 
 

Medaljevinnerne under klubbmesterskap Junior 



Bergen Golfklubb Årsmøte 2021 
 

14 

 
 
Aktivitet/turneringer 

 
Om vi omregner alle runder til 9 hulls runder (18 hull regnes som 2 x 9 hull), så er det 

blitt registrert over 21,000 runder rundt banen i 2020, ca. 50% økning fra 2019.  
Det har vært gjennomført juniortrening innenfor smittevernsreglementet, men de 

sosiale junioraktivitetene har ikke vært mulig å arrangere. Sommerskoler o.l. ble avlyst pga 
koronasituasjonen.  Marthe Wold arrangerte populære treninger for klubbens 
damemedlemmer. 

De fleste Veien til Golf-kursene var fulltegnede og i mange tilfeller måtte klubben 
dessverre si nei til flere deltagere. Det har vært utfordrende å ha nok instruktører og finne 
plass og tid på anlegget til alle kursene. Totalt har 260 personer tatt Veien til Golf-kurs, 
hvorav 185 ble medlem i klubben. De nye golferne fikk tilbud om «Klubbtreninger» i 
etterkant av kursene.  

I 2020 ble det innført et nytt verdensomspennede handicapsystem (WHS). Det nye 
systemet vil forhåpentligvis oppmuntre til økt handicapspill og til at den enkeltes handicap til 
enhver tid er mest mulig oppdatert. 

Klubbens golfsimulator i Eidsvåg Fabrikker har vært godt besøkt, men 
koronasituasjonen har gjort at denne har vært stengt i større perioder.  I høst fikk vi endelig 
en skikkelig puttinggreen i simulatorrommet, og det er nå mye enklere å arrangere 
juniortrening osv.  

Turneringssesongen 2020 ble som alt annet påvirket av koronapandemien. 
Turneringer ble gradvis tillatt utover i mai. Pandemien satte sine begrensninger på de sosiale 
rammene rundt turneringene, premieutdelinger, føring av scorekort m.m., men i det store 
og hele har gjennomføringene av turneringene fungert meget bra. Digital scoreinntasting ble 
nødvendig i koronatider, men er nok uansett kommet for å bli. Den store golfinteressen i 
2020 kom også til syne på turneringer: stor deltagelse og venteliste på mange av 
turneringene. 

De tradisjonelle klubbturneringene ble alle gjennomført, men Ladies Tour og 
Hordaland Seniorgolf måtte dessverre kanselleres. I tillegg til klubbturneringene arrangerte 
klubben Region Tour, Norsk Seniorgolf og Narvesen Tour. Et fåtall bedrifter/sponsorer fikk 
arrangert sine turneringer, men de fleste turneringene ble dessverre avlyst. Det ble 
arrangert fire VTG Texas Scramble og fire Team Bergen Golf Tour. Dette er to populære 
turneringskonsepter som klubben ønsker å utvide i 2021. 

 
Klubbmestere 2020: 
 

• Damer: Marthe Wold 
• Herrer: Sander Lode 
• Junior Jenter: Lisa Bildøy Larsen 
• Junior Gutter: Sander Lode 
• Senior Herrer: Pål Klungreseth 
• Eldre Senior Herrer: Terje Kristiansen 
• Senior Damer: Anita Sognnes  
• Eldre Senior Damer: Rigmor Engeset 

 
Vi gratulerer årets vinnere. Viser til «Turneringsresultater/rapporter fra grupper og 
komitèer» for flere turneringsresultater. 
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KLUBBMESTERE 2020. Sander Lode og Marthe Wold 

BERGEN GOLF INVITATIONAL. Vunnet av Anita Sognnes fra Tertnes Holding 
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Sponsor/bedrift 
 

Styret vil gjerne takke alle sponsorer for bidrag og engasjement i 2020-sesongen. Vi 
setter stor pris på alle våre samarbeidspartnere. Sponsorinntekter og aktiviteter er viktige 
for klubben, både økonomisk sett og sosialt gjennom turneringer og andre tiltak.  

2020-sesongen satt dessverre sin begrensning på mange bedrift- og 
sponsorarrangement. Vi er derfor spesielt takknemlig for de bedriftene som likevel valgte å 
støtte klubben i 2020, selv om bedriftens aktiviteter på Bergen Golfklubb ble redusert. 

Vi vil fortsette med fokus på profilering av sponsorer neste sesong og jobber 
kontinuerlig med kartlegging av sponsormarkedet. Vi oppfordrer alle medlemmer til å 
benytte enhver anledning til å promotere BGK i sosiale kretser og på jobb (blåtur, kick-off, 
teambuilding, Veien til Golf osv).  Alle forslag og innspill mottas med takk.   

Den planlagte sponsorturen til Skottland i august måtte avlyses, men vi håper at 
dette er noe vi kan komme i gang med igjen når verden normaliserer seg. 

Bergen Golf Invitational, arrangementet hvor Bergen Golfklubb inviterer sine 
sponsorer og samarbeidspartnere, ble utsatt fra mai til august. Vi er glad for at vi fikk en dag 
sammen med mange av klubbens viktigste bidragsytere. Vi gratulerer Anita Sognnes fra 
Tertnes Holding som forsvarte tittelen fra 2019. 

Det er ca 25 bedrifter med sponsoravtaler og ca 10 samarbeidspartnere med 
forskjellige avtaler. I tillegg er det et antall bedrifter som bare kjøper enkle produkter som 
greenfeebilletter, spilleretter, VTG-kurs til ansatte osv. 

 
Sesongen 2021 
 
 Bruken av golfbanen og anlegget kom fort på agendaen i 2020.  Det var større 
etterspørsel etter starttider enn vanlig, mange som ville trene og mange nye som ville 
begynne med golf. Med en 9-hulls bane og små, trange treningsområder, må klubben velge 
hvilke aktiviteter som skal prioriteres.  

Styret vil før 2021-sesongen ta en gjennomgang av alt fra bookingregler, 
medlemskap/greenfee, gruppenes turneringer, klubbturneringer, kurs/treninger, bruk av 
treningsområder m.m. for å optimalisere hvordan anlegget brukes til alle medlemmenes 
beste.  
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Hva Tiltak
Rekruttering Arrangere flere VTG-Kurs enn tidligerer men med ferre deltagere pr.kurs, med attraktive kurspakker (kurs + medlemskap)

Tilby og arrangere egne VTG-kurs for sponsorer og bedrifter- hele året
Arrangere to VTG-kurs for barn gjennom juniortrening
Arrangere minst èn sommerskoler for barn (med VTG-godkjenning)
Arrangere diverse "Prøve Golf"-arrangement for skoleelever, bedrifter, kommunale prosjekter o.l.

Ivaretagelse Optimalisere bruk av anlegg/booking/gruppeaktiviteter/kurs m.m.
Arrangere 6 VTG-turneringer og 6 Team Bergen Golf Tour/Taco Tour for juniorer
Juniortrening på simulator utenom sommersesongen
Mulighet for simulatorspill hele året for alle klubbens medlemmer
Oppfølgingstrening etter VTG-kurs ("Klubbtrening")
Opprette "20-35 år komitè" for å gi tilbud til denne aldersgruppen
Helårs treningstilbud for de beste/mest interesserte juniorene.

Utvikle/Prestere Helsårs treningstilbud for elite herrer/damer.
Økt samarbeid på junior-/elitegolf med de andre lokale klubbene
Stille jente-og damelag i Lag-NM, i tillegg til gutter/herrer.
Diverse småprosjekter i bed / rundt parkeringsplass.

Klubbhus/Uteområder Diverse småprosjekter inne og rundt klubbhuset.
Videreutvikle organiseringen og gjennomføringen av frivillighetsarbeidet i klubben.

Klubb Utdanne flere Trener-1 ressurser
Ansatte "Klubbsekretær" i sesongen
Flere PGA Pro/trenerressurser
Bruke av dialog- og rapporingsverktøy "Golfspilleren i Sentrum"
Sponsortur for klubbens sponsorer og samarbeidspartnere
Flere sosiale lagturneringer
Kjøpe Trackman til bruk i simualtoren om vinteren og for trening på klubben om sommeren.
Hele banen: Fortsette "Prosjekt lufting og dressing av fairways"

Bane Drenere greenene på hull 3 og 5 ved hjelp av Global Turf System
Nytt fundament og bedre vinkling for alle teestedene på hull 9/ 18 og gul tee 5/14.
Nytt kunstgress på utvalgte teesteder
Utjevning av underlaget på utvalgte teesteder
Nye grøfter på hull 6, 7 og 8
Felle trær/busker hull 1, hull 4 m.m.
Nye sikkerhetsnett på "driving range" og hull 9
Nye matter på driving range
Ny Sløyfe-20 teested på hull 3
Fjerne steiner/fjell fairway hull 3

Handlingsplan for 2021, basert målsetningene i Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2020-2023

Handlingsplan 2021
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Turneringsresultater  
og årsrapporter fra komitèer/grupper 
 
Turneringsresultater 2020 
 
Klubbmestere 2020: 
• Junior Gutter: Sander Lode 
• Junior Jenter: Lisa Bildøy Larsen 
• Herrer: Sander Lode 
• Damer: Marthe Wold 
• Senior Herrer: På Klungreseth 
• Eldre Senior Herrer: Terje Kristiansen 
• Senior Damer: Anita Sognnes  
• Eldre Senior Damer: Rigmor Engeset 
 
Klubbmestre i putting 2020: 
• Junior Gutter: Simen Johannessen  
• Junior Jenter: Amine Rabben 
• Herrer: Alexander Samal 
• Damer: Marthe Wold 
 
Lagersjefen.no Open: 
• Klasse A - Herrer: Andreas Gjeitrem 
• Klasse B - Damer: Anita Sognnes 
• Klasse C - Klubbhandicap: Steffen Reigstad 
 
Bogeypokalen: 
• Klasse A: Rita Juuhl 
• Klasse B: Simen Johannessen 
 
Johan J. Horns Minneturnering: 
• Klasse A: Knut Leirevåg 
• Klasse B: Morten Mandt 
• Klasse C: Kari Lambach 
 
Glyn Cup: 
• Simen Gjelsvik 
 
Bergen Cup (Region Tour): 
• Nicholas McCourt 
 
Pinsepokalene:  
• Klasse A (Netto slag): Frode Johannesen 
• Klasse B (Stableford) : Gjermund Lotsberg 
• Klasse C (Junior): Simen Johannessen 
 
Bergen Pairs: 
• Daniel Fauskanger Larsen og Thomas Bruun-Hansen  

LAGERSJEFEN.NO OPEN. Andreas Gjeitrem 
vant klasse A. 

 

LAGERSJEFEN.NO OPEN. Vinner kl. C: Steffen 
Reigstad og Klasse B: Anita Sognnes. 
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Bergen Golf Invitational: 
• Anita Sognnes 
 
Bergen Greensome: 
• Yngvar Granli og Marius Kobbeltvedt 
 
Flaggpokalene: 
• Klasse A herrer: Kristoffer Tronrud 
• Klasse B damer: Tine Tronrud 
• Klasse C junior: Andreas Martinussen Stald 
 
RSV-pokalen: 
• Kjetil Johannessen  
 
Socony Cup:  
• Lisa Bildøy Larsen og Ørjan Larsen 
 
Polardrikk Kaffe Cup (Avslutningsturneringen): 
• Frode Johannesen og Pål Klungreseth 
 
 

BERGEN PAIRS: Vunnet av Daniel Fauskanger Larsen og Thomas Bruun-Hansen 

POLARDRIKK KAFFE CUP: Vunnet av Pål 
Klungreseth (til venstre) og Frode 
Johannessen (til høyre) 
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KLUBBMESTERSKAP SENIOR. Fra venstre: Terje Kristiansen (vinner Eldre Senior 
Herre) og Pål Klungreseth (vinner Senior Herre) 

BERGEN GREENSOME. 
Vunnet av Yngvar Granli og 

Marius Kobbeltvedt. 

SOCONY CUP: 
Vunnet av Ørjan 
Larsen og Lisa 
Bildøy Larsen 

KLUBBMESTERSKAP SENIOR. Fra venstre: Anita Sognnes (vinner 
Senior damer) og Rigmor Engeseth (vinner Eldre Senior Damer) 
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Blomstergruppen  
 
Blomstergruppen har i år lagt opp til mange små dugnader, pga. smittevernhensyn. Det er 14 
flittige damer som har stilt opp på dugnad som til sammen har nedlagt 75 timer med god 
innsats for klubben. 
I år har det blitt plantet og fornyet i krukker på den nye flotte terrassen, alle bed rundt 
klubbhuset har blitt jevnlig luket, vi beskjærer busker da dukker fortsatt nye vekster fram. 
Hekken opp bakken er blitt trimmet så flott, og langs veien med rododendronparken er det 
blitt både luket og kostet.  
Vi har i år anskaffet solide krukker i betong som er beplantet med stauder og plassert rundt 
forbi; på hjørnet av klubbhuset, i bakken opp mot klubbhuset, ved benken på dametee for 
hull nr. 5 og under skiltet på parkeringen. To av disse krukkene er sponset av Åsane 
Hageland.  
I tillegg har vi begynt å luke og beplante ved dametee på hull nr. 8. Der har både Anita 
Sognnes og Lillemor Diesen bidratt med overskudds-stauder fra sine egne hager. Nå gleder vi 
oss til våren for å se hvor fint det vil bli. 
Tusen takk til alle som bidro, vi håper enda flere har anledning til å bli med neste år!  
 
For Blomstergruppen, Hilde Martinussen 
 

 
 
Marshalltjenesten  
 
Sesongen 2020 begynte i april med mange ivrige og nye spillere. 
Dessverre bar sesongstarten preg av noen tilfeller av spillere som ikke var spilleberettigde entret 
banen etter proshopen var stengt og derfor ikke kunne kontrollere disse. Heldigvis har BGK en 
erfaren Marshallgjeng som tar noen runder på kveldstid og plukker ut disse spillerne og sikrer at 
medlemmene kan spille trygt. 
Marshallene sjekker også området for eventuelt hærverk på bygninger. 
Utover sesongen fløt det veldig greit og medlemmene i BGK er veldig disiplinert i å følge klubbens 
retningslinjer for spill på banen. 
Så takk til medlemmene som gjør jobben til marshallene til en veldig hyggelig jobb. 
 
Marshall for 2020 sesongen har vært  
Terje Kristiansen 
Stig Eric Teige 
Sebastian Garrido Martinez 
  
Hvis noen medlemmer ønsker å være med som Marshall kontakt Ørjan Larsen eller Stig Teige 
  
For marhalltjenesten, Stig Teige 
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Team Bergen Golf 
 
Team Bergen Golf er fellesnavnet på klubbens elitespillere og alle klubbens juniorer. 

 
 
Organisering: 

• Ørjan Larsen er klubbens sportslige leder og hovedtrener. 
• Sverre Haugervåg, Marthe Wold, Adrian Sletten og Ørjan Larsen har vært trenere for 

Team Bergen Golf i 2020. 
• Bjørnar Stald (styremedlem) er leder for juniorkomitèen. Juniorkomitèen har som 

hovedhensikt å bidra med sosiale aktiviteter for klubbens juniorer. 
 
Juniorkomitèen: 
 
Juniorkomiteen ble i 2019 utvidet med flere medlemmer/foreldre for å fordele oppgavene 
rundt planlagte aktiviteter. I 2020 har koronapandemien dessverre satt begrensninger på 
hva som har vært mulig av sosiale arrangement for juniorene, og komitèen har hatt 
begrenset med aktivitet. Klubben arrangerte Narvesen Tour i begynnelsen av august, og 
komitèen/foreldre deltok i gjennomføringen av arrangementet. 
 
Treninger: 
 
Juniortreningene kom i gang utpå våren etter mye om og men i forbindelse med 
koronasituasjonen.  Sommerskolene ble avlyst og det ble dermed ferre innganger til 
golfsporten enn vanlig for barn og ungdom som ønsket å begynne med golf. 
 
Vinter og høst har det også vært arrangert treninger i golfsimulatoren i Eidsvåg Fabrikker. 
Elitetrening for herrer startet opp på høsten. Etter sesongslutt startet elitejuniorene og 
herrene med fysisk trening på Kalvatræet Skole og trening på Trackman-simulatorene på 
Bergen Golfsenter. Koronasituasjonen satte derimot begrensninger på gjennomføringen 
treningene. 
 
 
 

Gruppe Nivå/turneringer/aktivitet Alder Hensikt
Elite Herrer/damer Ranking på Norges Cup, profesjonell Tour, Lag-NM herrer/damer /junior osv. 15 år + Satsing/Prestere

Elite Junior Nasjonal ranking Srixon Tour, Norges Cup, Lag-NM Junior, NGF-grupper osv. 13-19 år Satsing/Prestere

Albatross
Kandidater til Lag-NM Jnr., spiller Region Tour, Narvesen Tour, Klubbmesterskap 

damer/herrer/junior, klubbturneringer m.m, trener og spiller mye på egenhånd osv.
10-19 år Satsing/Utvikling

Eagle Alle juniorer 13-19 år 13-19 år Hobby/Ivaretagelse

Birdie Alle juniorer 7-12 år 7-12 år Hobby/Ivaretagelse

Birdie VTG Nye golfspillere 7-14 år 7-14 år Prøve golf/Rekruttering

Sommerskoler Nye + alle juniorer 7-14 år 7-14 år Prøve golf/Rekruttering
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Vinnerne av Tertnes Holding Juniorstipend:  
Sander Lode og Adrian Sletten. Til høyre står Anita Sognnes 

fra Tertnes Holding. 

Vinner av Johan J. Horns talentstipend for juniorer:  
Simen Johannessen 

 

KLUBBMESTERE FOR JUNIOR. Sander Lode og Lisa Bildøy Larsen 
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Turneringer: 
 
Team Bergen Golf Tour, klubbens egen 
juniorturnering, ble arrangert fem ganger. De fleste 
turneringene var sosiale lagturneringer som alle 
juniorer, uansett alder og nivå, kunne være med på. 
 
Klubbmesterskap junior var som alltid åpen for alle 
klubbens juniorer. De med lavest handicap 
konkurrerer om klubbmester-titlene, men de med 
høyrere handicap og lavere alder kan delta i egne 
klasser. Alle får pokal og is. Årets klubbmestere ble 
Sander Lode (gutter) og Lisa Bildøy Larsen (jenter). 
 
Adrian Sletten (27.plass på Order of merit) og Sander 
Lode (45.plass på Order of merit) har deltatt fast på 
Srixon Tour U19 . 
 
Narvesen Tour for juniorer blir avholdt rundt på 
banene i region Vestland. Den første Narvesen 
Touren ble derimot ikke arrangert før i juni. Det har 
vært god deltagelse i disse turneringene, som er en 
god arena for våre juniorer å utvikle seg på, både når 
det gjelder banespill og turneringsdeltagelse. 
Andreas Stald endte som nr. 2 på Order of Merit i 
Gutter 19-klassen og kvalifiserte seg til Srixon Tour. 
Andreas fikk dessverre ikke deltatt på den siste 
Srixon Tour i 2020, men skal være kvalifisert til de 
første turneringene i 2021.  Trym Moltumyr ble nr. 3 
på Order of Merit Gutter 19-klassen og vil også 
forhåpentligvis få startplass på Srixon Tour i 2021. 
 
Simen Johannessen ble nr. 4 på Order of Merit 
Gutter 15-klassen på Narvesen Tour. 
 
Tobias Schelderup kvalifiserte seg til sesongen siste 
Srixon Tour via handicap, men måtte trekke seg pga 
en skade. 
 
Det gode spillet i 2019 i Lag-NM Junior gjorde at 
guttene var kvalifisert til elitedivisjonen på Oslo GK i 
2020. Guttene leverte tidvis imponerende spill, men 
med tre debutanter på laget ble det tøft å holde seg 
i elitedivisjonen. Det endte med 13.plass og nedrykk 
til 1.divisjon. Laget bestod av Adrian Sletten, Trym 
Moltumyr, Simen Johannessen, Sander Lode og 
Andreas Stald. Coach var Marthe Wold. 
 

Narvesen Tour på Herdla GK. Fra venstre: 
Trym Moltumyr, Andreas Stald og Tobias 
Schelderup. 

NM Mid-Amateur: Vinner i H 20 ble Sverre Haugervåg 
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Vi klarte ikke å stille lag i Lag-NM for 
jenter. Det er flere unge jenter som 
spiller og trener målrettet, så 
målsetningen er å stille lag i 2021. 
 
Herrelaget spilte Lag-NM på Stavanger 
GK, også de i elitedivisjonen. Det 
endte også med 13.plass og nedrykk til 
1.divisjon. På laget deltok Edevard 
Hvide, Adrian Sletten, Sander Lode, 
Simen Gjeldsvik og Alexander Samal. 
 
I de individuelle NM hadde klubbens 
spillere følgende plasseringer: 
 
-13.plass (Lag-NM Junior gutter) 
-13.plass (Lag-NM Herrer) 
-20. plass (Sander Lode, NM junior) 
-36.plass (Adrian Sletten, NM Junior) 
 
Sverre Haugervåg vant 20-30 års 
klassen under NM Mid-Amateur, men 
dette er ikke en offisiell NM-tittel. 
 
Johan J. Horns Talentstipend ble i 2020 
tildelt Simen Johannessen. 
Tertnes Holding Juniorstipend ble 
tildelt Adrian Sletten og Sander Lode. 
Vi gratulerer vinnerne, og håper 
stipendene vil motivere til fortsatt 
satsing på golfsporten. 
 
Lisa Bildøy Larsen og Simen 
Johannessen ble tatt ut til NGF sin 
Future Camp-samlinger for juniorer. 
 
For Team Bergen Golf, Ørjan Larsen 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lag-NM Junior Gutter på Oslo GK. 
Fra venstre: Coach Marthe, Andreas, Sander, Simen, Trym og Adrian. 

Lag-NM Herrer på Stavanger GK. 
Fra venstre: Adrian, Edevard, Alexander, Simen og Sander. 
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Damegruppen  
 

Damegruppen kom i gang litt senere enn vanlig med turneringene i 2020, grunnet 
koronaen.  Av samme grunn måtte Ladies Tour utgå. Men til gjengjeld har vi hatt stor 
deltagelse på alle onsdagene, godt over 20 damer har stilt til start. Første turneringsdag var 
6.mai. 
 

Det er en godt etablert gjeng som stiller trofast opp, og i tillegg har noen av de nye 
medlemmene, etter mye oppmuntring, vært med på turneringene. Vi prøver å ha litt 
varierte turneringsmodeller, og mange syntes det er artig å spille Flaggturneringen eller fra 
sløyfe 20! Totalt ble det arrangert 16 turneringer. 
 

Marthe Wold har hatt dametrening fast gjennom hele sesongen, og det har vært 
populært for mange. Hilde Martinussen har organisert simulatortrening for damene 
gjennom vintersesongen. Flott tiltak! 
 

Det nye scoreinntastingssystemet, som de fleste mestrer fint, gjør at man er 
oppdatert på resultatlisten med en gang, Det ble ikke så sosialt som det pleier, ingen 
håndtrykk eller klemming, men albuehilsing etter runden! 
 
Julebordet måtte utgå pga smittefaren, men nå håper vi på en flott og normal sesong i 2021! 
 
For damegruppen, Siren Larsen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Litt snøvær stoppet ikke damedagen. 
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Herregruppen  
 
Herregruppen arrangerte en rekke turneringer i 2020, både 9 og 18 hulls turneringer, spill fra 
rød tee og spill fra Sløyfe 20. 117 spillere deltok på Herredagen i 2020. Det er et tall man må 
være svært tilfreds med. I snitt spilte ca 40 spillere hver eneste torsdag gjennom sesongen. 
Det er også gledelig å se at stadig flere av klubbens nybegynnere har vær aktive på 
herredagen.    
 
Resultater: 
 
Klasse A (netto) 
1: Kjetil Johannessen 
2: Pål Olav Klungreseth 
3: Sindre Kalve Jonassen 
 
Klasse B (stableford) 
1: Marius Hagen 
2: Harald Reidar Lien 
3: Sebastian Martinez 
 
Klasse C (stableford klubbhcp) 
1: Luis Garrido 
2: Kristian Weber Nilsen 
3: Ray Scheijgrond 
 
Klasse D (brutto) vinner av pokalen 
1: Eirik Eikeland 
 
Herregruppen skulle i utgangspunktet arrangere en del sammenkomster i 2020, men på 
grunn av koronasituasjonen ble disse avlyst. 
 
For herregruppen, Christoffer Solheim 
 
Seniorgruppen 
 

Seniorgruppen er for damer og menn, som er fylt 50 år. Det arrangeres turnering 
hver tirsdag for denne aldersgruppen. Starttid er mellom kl.15 -15.30 ; en kan velge å spille 9 
eller 18 hull. I 2020 ble det spilt turnering om ettermiddagen; tidligere ble det også  
spilt om formiddagen, men grunnet færre deltakere ble det ikke slik 
i 2020. Ønsker en å spille, gjør en påmelding i GOLFBOX! 

Premiering er gavekort til bruk i Proshopen; det ble kjøpt gavekort 
for ca. kr. 8000-9000. Det ble spilt 20 turneringer. Tord Schjelderup Andersen har, som 
tidligere, hatt ansvaret for økonomien! 

Sesongen ble avsluttet i peisestuen med utdeling av premier, etter siste spilledag i 
oktober! Grunnet Covid-19, ble vårt arrangement av Hordaland Seniortour,  
avlyst i år! 

På vegne av Seniorgruppen vil undertegnet takke daglig leder 
Ørjan Larsen for veldig godt samarbeid gjennom sesongen! 
 
Flemming Rasmussen, Seniorgruppen 
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Regnskap 2020 
 
 
 

 
 

                                                  

Driftsinntekter og driftskostnader Noter Regnskap 2020 Budsjett 2020

Medlemskontingenter 3 193 243                3 090 000              
Greenfee 619 015                   390 000                  
Simulator 102 080                   135 000                  
Kurs og trening 363 685                   260 000                  
Turneringer 146 795                   128 000                  
Sponsor/bedrift 465 305                   520 000                  
Tilskudd 1 194 733                737 000                  
Salg proshop, cafè 972 120                   655 000                  
Andre inntekter 156 918                   183 000                  

Sum Inntekter 7 213 894                6 098 000              

Varekjøp proshop, cafè 879 092                   586 000
Lønnskostnader 1 2 251 105                2 328 000
Leiekostnader 275 670                   280 000
Drift Simulator 93 396                     115 000
Sport 201 390                   187 000
Avskrivninger 2 425 396                   447 000
Drift av bane og anlegg 539 258                   660 000
Leasing 350 896                   335 000
Kontingenter 401 367                   380 000
Premier turneringer 78 979                     72 000
Annen driftskostnad 1 537 554                   615 000

Sum Varekostnad 6 034 102                6 005 000

1 179 793                93 000

270                           500
40 620                     75 000

Sum Finans og andre poster 40 350                     74 500

ORDINÆRT RESULTAT 1 139 443                18 500

Inntekter

161 516                      
744 873                      
737 549                      
563 180                      

3 012 110                   

128 360                      
261 305                      
134 618                      
392 545                      

261 357
119 408

2 321 931

6 136 055                   

Kostnader

700 475

Driftsresultat

5 818 704

Regnskap 2019

666 201
71 943

359 082

422 634
321 016

184 526
390 132

57 360

259 991

Annen finanskostnad 57 761

RESULTATREGNSKAP 2020 Bergen Golfklubb

401

317 351

Annen finansinntekt

Finansinntekter og finanskostnader
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EIENDELER Note 2020 2019

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler
Driftløsøre, inventar o.a. utstyr 2 1 098 192 1 002 761
Sum varige driftsmidler 1 098 192 1 002 761

Andre langsiktige fordringer
Forskuddsleasing 4 396 25 189
Sum andre langsiktige fordringer 4 396 25 189

Sum anleggsmidler 1 102 588 1 027 950

OMLØPSMIDLER

Lager av varer og annet beholdning 149 864 197 613

Fordringer
Kundefordringer 60 981 69 575
Andre kortsikrige fordringer 32 890 16 966
Sum fordringer 93 871 86 541

Andre omløpsmidler
Forskuddsbet. kostnader 101 776 87 711
Sum andre omløpsmidler 101 776 87 711

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 1 727 225 814 647

Sum omløpsmidler 2 072 736 1 186 512

SUM EIENDELER 3 175 324 2 214 462

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2020 2019

EGENKAPITAL

Innskutt kapital 4 209 180 209 180
Opptjent egenkapital 4 1 859 157 719 714
Sum  egenkapital 2 068 337 928 894

GJELD

Annen langsiktig gjeld
Johan J. Horns Talentstipend 64 214 63 964
Sum annen langsiktig gjeld 64 214 63 964

Gjeld til kredittinstitusjoner 
Lån bank og andre kredittinstitusjoner 5 416 910 716 006
Sum gjeld til kredittinstitusjoner 416 910 716 006

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 236 881 114 749
Skyldig offentlige avgifter 128 921 152 433
Annen kortsiktig gjeld 260 062 238 415
Sum kortsiktig gjeld 625 864 505 597

SUM GJELD 1 106 987 1 285 568

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 175 324 2 214 462

BALANSE 2020 Bergen Golfklubb
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Saker og forslag 
 
Det er ikke kommet inn noen forslag eller saker fra medlemmene. 
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Kontingenter 2021 
 
 
Styret fremlegger følgende forslag til kontingenter for 2021: 
 

 
 
Kommentarer: 
 

• Innmeldingsavgiften foreslås fjernet med bakgrunn i målsetningen om å få flere 
voksne medlemmer som betaler full kontingent / har fritt spill. Som en følge av dette 
forslaget fjernes også medlemskapet Årskort 24 år +. 

• Aktiv Greenfee 24 år + har kr 150 i rabatt på ordinære greenfeepriser, mens 
medlemmer i Aktiv greenfee 13-23 år betaler halv greenfee ift ordinære priser. 

• Alle medlemmer spiller fritt på vinterbanen (på vintergreener fra oktober-april). 
• Styret/administrasjonen har mandat til å tilpasse kontingentsatsene ut ifra når på 

året medlemskapet inngås; som innhold i sponsorpakker; som tilbud til deltagere på 
VTG-kurs/kampanjer osv; i tillegg til å vedta greenfeepriser, treningsavgifter og 
bookingregler. 

 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til kontingenter for 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemskap Beskrivelse Kontingenter  
Aktiv 24 år + Voksne, fritt spill. 6100
Aktiv 20-23 år (Studenter t.o.m. 26 år) 4350
Junior 13-19 år 2050
Junior 7-12 1350
Junior 0-6 år 200
Aktiv greenfee 24 år + 2800
Aktiv greenfee 13-23 år (Studenter t.o.m. 26 år) 1650
Passiv Har kun lokal spillerett på BGK, mot ordinær gjestegreenfee. 1250

Aldersbestemt, fritt spill.

 3 x 9 hull inkludert, deretter spill mot redusert greenfee.
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Budsjett 2021 
 

 
 
Kommentar: 
Budsjettet for 2021 inkluderer, som beskrevet i handlingsplanen for 2021, innkjøp av en 
Trackman. Trackman er en rader som måler golfsvingen og golfballens flukt. Den tilhørende 
softwaren kan brukes til både spill, trening og konkurranser. Planen er at simulatoren i 
Eidsvåg Fabrikker oppgraderes med Trackman-teknologi og software til bruk i vinterhalvåret, 
mens det brukes til trening og instruksjon på Bergen Golfklubb i sommersesongen. Total 
kostnad er beregnet til kr 200,000. Dette avskrives i regnskapet over 5 år. Bergen Golfklubb 
kan søke om tilskudd til dette innkjøpet for inntil 1/3 av kostnaden (utbetales evt. i 2022) 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2021. 
 

Driftsinntekter og driftskostnader Noter Budsjett 2021 Regnskap 2020 Budsjett 2020

Medlemskontingenter 3 230 000           3 193 243                3 090 000              
Greenfee 620 000              619 015                   390 000                  
Simulator 140 000              102 080                   135 000                  
Kurs og trening 360 000              363 685                   260 000                  
Turneringer 145 000              146 795                   128 000                  
Sponsor/bedrift 470 000              465 305                   520 000                  
Tilskudd 757 000              1 194 733                737 000                  
Salg proshop, cafè 980 000              972 120                   655 000                  
Andre inntekter 173 000              156 918                   183 000                  

Sum Inntekter 6 875 000           7 213 894                6 098 000              

Varekjøp proshop, cafè 859 000 879 092                   586 000
Lønnskostnader 2 680 000 2 251 105                2 328 000
Leiekostnader 290 000 275 670                   280 000
Drift Simulator 120 000 93 396                     115 000
Sport 255 000 201 390                   187 000
Avskrivninger 461 000 425 396                   447 000
Drift av bane og anlegg 680 000 539 258                   660 000
Leasing 240 000 350 896                   335 000
Kontingenter 400 000 401 367                   380 000
Premier turneringer 80 000 78 979                     72 000
Annen driftskostnad 628 000 537 554                   615 000

Sum Varekostnad 6 693 000 6 034 102                6 005 000

182 000 1 179 793                93 000

Annen finansinntekt 500 270                           500
40 000 40 620                     75 000

Sum Finans og andre poster 39 500 40 350                     74 500

ORDINÆRT RESULTAT 142 500 1 139 443                18 500

Driftsresultat

Annen finanskostnad

BUDSJETT 2020 Bergen Golfklubb

Finansinntekter og finanskostnader

Kostnader

Inntekter
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Organisasjonsplan  
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Valg styre og tillitsvalgte 
 
Valgkomitèen har bestått av: 
    
Leder:   Lisbeth Vik 
Komitèmedlem: Tom Birkeland  
Komitèmedlem: Kristoffer Steine 
Varamedlem:  Jacob Meyer Nilsen 
 
 
Valgkomitèen fremlegger følgende forslag: 
 
Styre: 
Leder:   Ole Åstveit  Ikke på valg  (1 år igjen) 
Nestleder:  David Bellamy  Velges for 2 år  (Gjenvalg) 
Styremedlemmer: Marit Brochmann Ikke på valg  (1 år igjen)  

Bjørnar Stald  Ikke på valg  (1 år igjen) 
   Bjørn Liabø  Ikke på valg  (1 år igjen) 

Stig Eric Teige  Velges for 2 år  (Gjenvalg) 
Rita Juuhl  Velges for 2 år  (Ny) 

Varamedlem:  Pål Klungreseth Velges for 1 år  (Gjenvalg) 
 
 
Kontrollutvalg:  
Medlemmer:  Morten M. Valvatne Ikke på valg  (1 år igjen) 
   Georg Solvåg  Velges for 2 år  (Ny) 
Varamedlem:  Jan Brudvik  Velges for 1 år  (Gjenvalg) 
 
 
Revisor:  Revisorpartner AS 
 
Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben har representasjonsrett: 

Den eller de som styret bemyndiger 
 
 
 
Styret fremlegger følgende forslag til valgkomitè for 2021: 
 
Leder:   Lisbeth Vik 
Komitèmedlem: Tom Birkeland 
Komitèmedlem: Jan Bo Larsen 
Varamedlem:  Jakob Meyer Nilsen 
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Edvard Høyland klipper green nr. 2 i april 

Team Bergen Golf Tour i sommerferien. 
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Bergen Golfklubb 
www.bgk.no 


