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Styrets årsberetning 2014 
 

Styret 2014     

  Navn: Komitèleder for: 

Leder: Mette Thormodsen   

Nestleder: Vegard Sletten Sponsorkomitèen 

Styremedlemmer: Birger Angelskaar Banekomitèen 

  Stephan Ludvigsen Opplæringskomitèen 

  Ole Åstveit Junior og Elitekomitèen 

  Sonja Håvåg Hus og Miljøkomitèen 

  Ove Lennart Nes Turneringskomitèen 

Varamedlemmer: Geir Andrè Johannesen   

  Jannicke Meyer   

 

Styremøter 

Det har i 2014 vært avholdt 6 ordinære styremøter. I tillegg har det vært avholdt et 

lengre styremøte med sesongevaluering og budsjettering. Begge varerepresentantene har 

vært innkalt på alle styremøtene. Daglig leder har møtt på alle styremøtene. Ove Lennart 

Nes har trukket seg fra styret med 1 år igjen av valgperioden. 

Saker 

Det har vært behandlet 33 saker i styret. De fleste sakene er orienteringssaker, men 

det har også vært flere beslutningssaker. Det har vært få kontroversielle saker, og styret har 

stått samlet bak de beslutningene som har blitt tatt. Mye av arbeidet til styret har ellers vært 

fokusert på å etablere gode arbeidsrutiner mellom styret, komitèer og administrasjonen, og 

systematisere arbeidet med større prosjekter som klubben må ta stilling til. 

Ansatte 

Klubben har tre faste ansatte. Ørjan Larsen ble ansatt som daglig leder fra 1.1.14. Han 

har også rollen som klubbens hovedtrener og sportslig leder. Kjetil Anderssen er Head 

Greenkeeper, og Christoffer Solheim ble ansatt den 1.4.14 som Klubbkoordinator. Stillingen 

som Klubbkoordinator er en kombinert stilling som trener, aktivitetsleder, sekretær, 

banearbeider og cafè/proshoparbeider.  

Fra april til september var Renè Rak innleid på full tid fra Propuro bemanning for å jobbe på 

banen. Erfaringene med denne bemanningsmodellen var positiv, og Renè skal også jobbe for 

oss i 2015. 

I tillegg har det jobbet sommervikarer på banen og i proshop/resepsjon. Jarle Nordahl var 

ansatt som konsulent fra 1.1.14 til 31.3.14 
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Kurs og møter 

Ørjan Larsen deltar på det toårige kurset «Utviklingsprogram for daglige ledere» 

gjennom Norges Golfforbund. Christoffer Solheim har bestått Trener-1 utdanningen til 

PGA/NGF. Administrasjonen og representanter fra styret har i tillegg deltatt på flere 

regionale møter, enten i regi av klubbene eller NGF. 

Ørjan Larsen representerte klubben på Golf Forum i Tromsø i november. Golf Forum er den 

viktigste møteplassen for klubbene utenom Golftinget som arrangeres annenhvert år.  På 

Golfforum ble de største trendene i golf-Norge presentert som: 

- Nedgang i antall medlemmer/spillere i Norge (og ellers i den vestlige verden) 

- Bra rekrutering av nye spillere, men mange eksisterende medlemmer slutter.  

- Veldig få med hcp 26 og under slutter. «Ivaretagelse» er NGF sitt hovedbudskap til 

klubbene: ta bedre vare på de medlemmene dere har, spesielt de med over hcp 26! 

- Golfsporten må tilpasse seg «nåtiden» for å fortsette å tiltrekke seg nye spillere og 

beholde eksisterende. Dette inkluderer å tilpasse golfanlegget til alle aldersgrupper 

og alle ferdighetsnivåer, og ikke minst at medlemskapskategoriene som klubben 

tilbyr må bli mer fleksible.  

- Helseaspektet med golf blir viktigere ettersom befolkingen blir eldre og eldre. 

- Regionale Kompetansesentre: vanskelig og varierende start for mange RKSer, og 

mange misfornøyde klubber. 

- Klubbene anbefales å tilpasse aktiviteter og bane etter hvor spillerne er i 

«Rekrutteringsfasen», «Ivaretagelsesfasen» eller «Utviklingsfasen» av sin 

golfkarriere. «Sportslig plan» bør være utgangspunkt for organisering av aktivitetene 

på klubben. 

Medlemmer 

Klubben har 1060 medlemmer pr.31.12.14. Dette er en liten øking fra 2013, som jo er 

positivt, men på den andre siden er det mange av disse medlemmene som ennå ikke har 

betalt kontigenten for 2014. 

Kategori Fakturagruppe 2015 2014 

Kat 1 Aktiv 24 år + 380 422 

Kat 2 Aktiv 20-23 år 26 19 

Kat 3  Juniorer 13-19 år 59 75 

Kat 4 Passive 51 60 

Kat 5 B-medlemskap (Inkl. VTG) 490 457 

Kat 6 Prøvemedlemskap 12 8 

Kat 7 Junior 0-12 år 42   

  Totalt 1060 1041 
 

Mangel på betaling eller sen betaling av kontigenter, dugnadsavgift og treningsavgifter er en 

stor utfordring for klubben. Ikke bare økonomisk, men dette tar også mye av 

administrasjonens tid, som heller kunnet vært brukt på mer hensiktsmessig arbeid. 

De fleste klubber i Norge har de samme utfordringene med ubetalte kontigenter, og flere og 

flere klubber går derfor nå til inkasso for å rettmessig innkreve de inntektene klubben har 

krav på. Styret er positiv til at Bergen Golfklubb også tar i bruk inkasso, men med den 

«forsiktighet» Idrettsforbundet og Golfforbundet anbefaler oss som idrettslag. 
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Når det gjelder utmelding av klubben, er det viktig at medlemmer forholder seg til Norsk 

Idretts lover og klubbens lover. De som ikke ønsker å være medlem i 2015, skal ha sendt en 

skriftlig utmelding innen 31.12.14. 

Medlemslistene ble rensket opp i gjennom hele 2014, men en større opprenskning vil også 

bli gjennomført frem til kontigentene for 2015 skal sendes ut. 

Totalt meldte det seg inn 170 nye medlemmer i klubben i 2014. Av disse var det 112 som ble 

medlem via Veien til Golf-kursene, og det pakketilbudet de fikk der. 70 av disse er fortsatt 

medlem i 2015. 

Klubben må kontinuerlig fortsette med å utvikle attraktive medlemskap som er tilpasset 

dagens golfmarked. Mer fleksible medlemskap, som f.eks årsmedlemskap uten 

innmeldingsavgift, er anbefalingene fra golfforbund og golforganisasjoner både nasjonalt og 

internasjonalt.  

Alle medlemmer fordelt på kjønn og status 

Status Damer  Menn  I alt  

Aktiv 227  833  1060  

 

Aktive fordelt på kjønn og handicapgruppe * 

Handicapgruppe Damer  Menn  I alt  

Gruppe 1: Under 4,5 3  8  11  

Gruppe 2: 4,5 - 11,4 3  45  48  

Gruppe 3: 11,5 - 18,4 6  93  99  

Gruppe 4: 18,5 - 26,4 15  117  132  

Gruppe 5: 26,5 - 36,0 62  235  297  

Intet handicap eller HCP = 99 6  9  15  

Klubbhandicap: Over 36 132  326  458  

I alt 227  833  1060  

 

 

 

Aktive fordelt på kjønn og aldersgruppe * 

Aldersgruppe Damer  Menn  I alt  

0-12 4  36  40  

13-19 14  59  73  

20-25 14  70  84  

26-39 20  180  200  

40-54 75  221  296  

55-69 69  197  266  

70- 31  70  101  

I alt 227  833  1060  
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Økonomi 

Avskrivningsreglene for idrettslag er spesielle, og tillater ikke verdifastsettelse av 

objekter utover den gjeld som påhviler disse. Vi 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 vi eget baneutstyr 

verdsatt til ca. kr. 600.000.  

Klubben hadde i 2014 samlede inntekter på kr 4.817.224 og et underskudd på kr 108.183. 

Den positive egenkapitalen i klubben er på kr 453.344. 

Til tross for hva som oppleves som et bra driftsår, viser regnskapet for 2014 et underskudd. 

Det var større inntekter enn budsjettert på bl.a greenfee, kommunale/statlige tilskudd og 

momskompensasjon, mens på sponsorsiden var ikke budsjettet oppnådd. På 

turneringsdeltagelse ble det brukt mer penger enn budsjettert bl.a fordi flere nye spillere 

kvalifiserte seg i 2014 til Titleist Tour for juniorer. 

Styret og administrasjonen har brukt 2014 til å få full oversikt over klubbens økonomi og 

regnskap. Vi ønsket å ferdiggjøre flest mulig gamle saker som har innvirkning på klubbens 

økonomi, og tok derfor flest mulig av disse tapene på 2014 regnskapet. Styret ønsket også å 

fornye klubbens proshop og redusere varelageret. 

Kostnader på totalt kr 165,000 kan forklares med 

-tap på fordringer/ikke kostnadsførte regninger fra 2011 og 2012: Kr 50,000 

-egenandel innbrudd klubbhus: kr 8,000 

-ekstrainnbetaling pensjon for 2013 og tidligere: Kr 47,000 

- tap varelager: kr 60,000 

Klubbens utgifter dekkes i en forholdsvis lav andel av medlemskontigentene i forhold til de 

fleste andre klubber, og i forhold til de anbefalinger vi har fått av golfforbundet og andre 

golforganisasjoner. Kontigentene har ikke vært økt siden 2010 i Bergen Golfklubb.  Det er 

selvsagt ønskelig at kontigentene er lave. På den andre siden øker kostnader og priser hvert 

år, og vi er nå kommet til et punkt hvor det er vanskelig å kutte mer kostnader uten at det 

dramatisk går utover banekvaliteten og øvrig klubbaktivitet. 

Medlemmenes tale fra bl.a. medlemsundersøkelsen i 2013 var rimelig klar: det ønskes bedre 

bane. Store deler av maskinparken vår er meget gammel; det er stort utviklingspotensiale for 

store deler av banen: klubbhuset krever økt vedlikehold, og det er sterke ønsker om 

helårsaktivitet i klubben (simulatorer etc) Prioriteringen videre for denne type 

oppgraderinger vil presenteres i den nye virksomhetsplanen for 2016. Styret ser det som helt 

essensielt at skal vi jobbe videre i den retning medlemmer ønsker, må vi få økte faste 

inntekter. I tillegg skal det selvfølgelig jobbes for økte inntekter i alle andre mulige kanaler, 

men medlemskontigenten må være den store sikre inntekten for å sikre klubbens utvikling. 

Klubben fikk i 2014 Kr.100,000 fra familien Horn. I 10 år fremover skal kr 10,000 fra dette 

fondet tildeles «Årets talent» etter de retningslinjer som gjelder for Johan J. Horns 

Juniorstipend. Vi er meget takknemlig for dette bidraget fra familien Horn, og enda mer 

takknemlig blir nok vinnerne av stipendet. 
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Banen 

Det var en fantastisk sommer i 2014, og det var med på at banen fikk vist seg fra sin 

beste side. Banemannskapet, sammen med administrasjonen og banekomitèen, har jobbet 

for å få et enda mer planmessig arbeid på banen. Vi kan dessverre ikke gjøre alle utbedringer 

vi ønsker hvert år, men noen viktige steg videre ble tatt i 2014. 

En ny traktor med spikeutstyr har vært gull verdt for vedlikehold og kvalitet av greenene. 

Vanningsanlegget ved green 2 og 3 har gitt veldig gode resultater for kvaliteten på de to 

problemgreenene. Trær har blitt fjernet for å gi bedre sollys til green 7, og mye av årets 

ressurser har gått med til oppgradering av fairway 7. En slik oppgradering må nok repeteres 

hvert 3-4 år pga at dette området synker. Bunkeren på hull 1 har også fått en etterlengtet 

oppfriskning.  

Det har vært en god mix av arbeidskraft på banen i år. Utenom Kjetil, har Renè Rak fra 

Propuro vært innleid på full tid om sommeren. Mads Thers har jobbet med stor entusiasme 

gjennom våren og sommeren. I tillegg har vi hatt flere forskjellige sommerhjelper i de mest 

hektiske periodene. 

Sportslige resultater 

Det har vært en meget god sesong for flere av våre elitespillere. Renate Grimstad ble 

i sommer Norgesmester for Juniorer. I tillegg hadde Markus Braadlie stor utvikling i 2014, 

med mange gode resultater på Titleist Tour.  Simen Dale og Edevard Hvide kvalifiserte seg 

også til Titleist Tour i løpet av sesongen. Både jentelaget og herrelaget vårt rykket opp fra 

1.div til elitedivisjonen i Lag-NM.  Vetle Marøy har reist til USA og går på College i Texas. Han 

har hatt en forrykende start på turneringsspillet, med flere seire på de første turneringene. 

(Viser til rapporten fra Junior og Elitekomitèen for flere resultater) 

Aktivitet 

Ett av hovedmålene for 2014 var å økte aktivitetsnivået for juniorer, nybegynnere og 

de medlemmene med høyest handicap. Klubben fikk god eksponering for sommerskoler for 

juniorer og VTG-kurs gjennom vår avtale med BT-Kortet. Fint vær og mange påmeldte gjorde 

sommerskolene til en stor suksess. Våre egne juniorer var med som instruktører, og de 

gjorde en kjempejobb. Mange av deltagerne meldte seg i ettertid inn i klubben, og har 

deltatt på de ordinære juniortreningene. 

Det har vært god deltagelse på Veien til Golf-kurs, enten det har vært ordinære kurs, 

juniorkurs, individuelle kurs eller bedrift/sponsorkurs. Totalt har 165 personer fullført VTG-

opplæring. 112 av disse har meldt seg inn i klubben, hovedsakelig som medlem via VTG-

pakkene eller som juniormedlem.  

Klubben fikk i høst tilskudd fra kommunen for prosjektet vårt «Golf for Alle!» Vi ønsket å 

invitere skoler, institusjoner etc til å prøve golf gratis, og demonstrere at «alle» kan spille 

golf. Vi ønsket også å profilere at golfklubben/golfanlegget er et åpent sted hvor alle er 

velkommen. Opplegget hadde i tillegg en vinkling mot de fysiske og helsebringende 

aspektene av golfspillet. Dette opplegget ble vellykket gjennomført av administrasjonen og 

elitespillere, og vi har i ettertid fått gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Over hundre 

elever fra forskjellige skoler, pasienter fra psykiske institusjoner, og flere ressurspersoner fra 

lokale kulturkontorer deltok på opplegget.  

Seniorgruppen, damegruppen og herregruppen melder om god aktivitet på sine turneringer 

og aktiviteter. Turneringene som går i helgene har varierende oppslutning. Noen turneringer 
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er det bra deltagelse på, mens andre er det lite deltagelse på. Det er lite hensiktsmessig for 

noen at en turnering med få deltagere blokker hele banen mye av en lørdag eller søndag. 

Klubben må derfor før sesongstart evaluere hvilke turneringer som bør videreføres og hvilke 

som ikke skal settes opp. 

Mange bedrifter og sponsorer har sine egne turneringer, og slik aktivitet er viktig for 

klubben. Det gir gode inntekter og er med på at bedriftene/sponsorene aktivt benytter seg 

av noe det vi tilbyr som kjerneprodukter: golfspill og tilhørende aktiviteter i klubbhuset. 

I juni ble Bergen Golf Invitational arrangert. Klubben inviterte alle sponsorer og 

samarbeidspartnere til en turnering med påfølgende grilling og premieutdeling. Det er viktig 

for klubben å gi noe tilbake til de gode støttespillerne vi har, og responsen på Bergen Golf 

Invitational var veldig positiv. 

 

Handlingsplan 2015 

Styret og administrasjonen har jobbet aktivt med hvordan klubbes planer og arbeid 

skal struktureres og organiseres videre. Mange idèer, planer og ønsker har vært på agendaen 

i klubben de senere årene. Styret ser viktigheten av gjennomarbeidede planer og 

styringsverktøy, og har følgende fremdriftsplan på dette: 

 Årsmøtet 2015: legge frem oppdaterte instrukser for komitèene og gruppene. 

Utarbeide en foreløpig arbeidsplan for Investeringer/Prosjekter 2015-2018. 

 Årsmøtet 2016: legge frem en ny virksomhetsplan for større investeringer og 

prioriteringer for klubb, bane og klubbhus. 

 

Her følger foreløpig arbeidsplan for de investeringer og prosjekter som har vært på 

dagsorden, og handlingsplan for 2015: 
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Investeringer maskiner 2015 2016 2017 2018
Fairwayklipper  200 000

Roughklipper  200 000

Greenklipper 100 000

Gator 100 000

Traktor

Sprøyte til traktor 20 000

Totalt 165 000 300 000 100 000

Investeringer bane 2015 2016 2017 2018
Vanningsanlegg 200 000 200 000 40 000

Teematter 20 000 20 000 20 000

Gjerder 40 000 40 000

Totalt 200 000 260 000 60 000 60 000

Investeringer klubbhus 2015 2016 2017 2018
Fornying kontorer, møterom, resepsjon og kjøkken 51 000  20 000

Totalt 51 000 20000

Prosjekter 2015 2016 2017 2018
Instrukser/mandat komitèer       X

Virksomhetsplan        X

Masterplan bane        X 

Klubbens historie        X

Ny hjemmeside        X

Simulatorer/påbygg ? ? ? ?

Kunstgressgreen ? ? ? ?

Flightscope/Trackman ? ? ? ?

Rehabilitere/Nye greener, fairways, tee`er ? ? ? ?

Bergen Golfklubb  Investeringer/Prosjekter 2015-2018

Handlingsplan 2015

Hva: Hensikt: Tiltak:
Greener Bedre greener, bedre utnyttelse av bemanning Vanningsanlegg på hull 1,7, 8, 9 + treningsgreener

Drenering Mer drenering, bedre fairways Grøfte med gravemaskin hull 8 og hull 6

Maskinpark Fornying. Bruke mindre tid og penger på "Ny" roughklipper

reprasjoner.Bedre bane. Ny sprøyte

"Rekruttere" Få flere til å prøve golf Sommerskoler for juniorer

Rekruttere nye medlemmer Prosjekter med kommunen

Attraktive VTG-kurs pakker

Kontakte bedrifter, studenter, skoler etc

"Ivareta" At medlemmene trives i klubben, og opplever Oppfølgingstrening VTG-deltagere

økt mestring. Flere VTG-turneringer

At ferre mellom 26-54 i hcp slutter Sosiale aktiviteter for juniorer

Inkludert runde i kontigenten for B-medlemmer

Mer fleksible medlemskap

"Utvikle" Mer trening og aktivitet for alle medlemmer "Fri" bruk av driving range/nettet for medlemmer

Økt mestring, større golfglede Bedre tilgjengelighet på Protimer/rabatt for medlemmer

Sponsorer/ "Rekruttering, Ivaretagelse og utvikling" for Sponsortrening

bedrifter våre sponsorer og andre bedrifter. Bergen Golf Invitational

Sponsormeny/Sponsorpakker

Stimulere til økt aktivitet for sponsorer/bedrifter

Klubbhus Fornye klubbhuset/mer presentabelt klubbhus Rydde, vaske, pusse opp, arkivere

Planverk At styre, komitèer og administrasjon skal jobbe Nye insrukser for komitèer/grupper

mer profesjonelt og planmessig sammen. Virksomhetsplan/Langsiktig baneplan
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Årsrapporter fra komitèer og grupper 
 

Banekomitèen  

 

          Banen har i år vært i svært god stand. Været spilte på lag med oss gjennom en lang og 

god sesong. Vi fikk testet ut vanningsanlegget som ble montert før sesong. Det er derfor nå 

besluttet å utvide vanningsanlegget ytterligere. Før sesongstart 2015 håper vi å også ha vann 

på treningsgreen samt hull 1, 7, 8 og 9. Deler er bestilt og arbeidet med utlegging av rør 

starter om kort tid.  

Også en traktor med spikingutstyr for lufting av greneener ble kjøpt inn og Kjetil rapporterer 

om god funksjon / effekt. Vi registrerer at mange har satt pris på banemannskapets innsats 

gjennom sesongen. Alle sammen fortjener en stor takk. Så også må sies om alle som i år 

stilte opp på dugnad før sesongstart.  

Til tross for at vi kan se tilbake på en flott sesong, må vi likevel erkjenne at vi er veldig 

avhengige av å fornye deler av vår maskinpark. Det meste er for lengst utgått på dato og 

mye er i ferd med å bli mer til bry enn til nytte. Vi må snart gjøre investeringer, men klubben 

mangler penger til dette. Vi må enten i banken å låne, øke kontigenten eller gå ned i kvalitet 

på hva vi skal levere! Greenklippere, fairwayklippere og roughklippere slites fort og det 

koster mye tid og penger å reparere på utrangert materiell. En kvalitetsmessig velholdt bane 

reflekteres ofte av godt utstyr og dyktig banemannskap. Om det er dette vi ønsker må vi 

finne gode økonomiske løsninger. Og kanskje finnes det noen giverglade der ute også..? 

Vi ser frem til nok en flott sesong på parkbanen Bergen golfklubb. 

Birger Angelskaar, Leder Banekomitèen 

 

Hus- og Miljøkomitèen  

   Komiteens medlemmer: Sonja Håvåg i samarbeid med administrasjonen. Og 

komiteen ansvarsområde er som tidligere: ” Komiteen har ansvaret for å ta seg av områder 

som ikke omfattes av avtaler med pro og som gjelder kafeteriadrift. Dette omfatter interiør, 

utstyr, innvendig vedlikehold av praktisk og estetisk karakter. I tillegg har komiteen ansvar 

for ute områdene omkring klubbhuset og tilhørende fasiliteter.”  

Når det gjelder oppgaver som komiteen har utført i år og de siste ca 10 år, har arbeidet 

nesten i sin helhet blitt gjort i dugnadsperioden. Det vil si, at undertegnede har hatt møter 

med administrasjonen og banemannskap for å diskutere, prioriter, planlegge å legge tilrette 

for at mest mulig kunne bli gjort ved dugnad. 

Også i år samarbeidet vi godt og planla dugnaden. Men i år hadde vi bare 2 dugnadshelger, 

29.-30. mars og 5.-6.april, mot 3 de tidligere år. Dette var undertegnede kanskje ikke helt 

fornøyd med for da måtte man prioritere de mest nødvendige oppgavene, og ikke alt det 

man hadde planlagt. 
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Oppmøte og været på dugnadshelgene var sånn passelig. Men folkene som kom de var bra! 

De vasket, ryddet, raket, luket, klippet, kostet og kjørte på bark. Og områdene i og utenfor 

klubbhuset ble veldig fine. Og så fikk vi en sånn fantastisk vår! 

Lunsjpausene i år var også veldig hyggelige, og det er her man blir kjent med folk. Problemet 

er: hvordan skal vi greie å holde det like fint etter dugnaden?  Undertegnede har sett 

problemene i noen år, men har dessverre ikke fått gjort noe med det.  Dersom man hadde 

hatt gode vedlikeholds/renholdsrutiner gjennom hele sesongen hadde dette gitt en god 

følelse for medlemmer og gjester. Dette ville i tillegg lette dugnadsjobben året etter. 

Så en stor takk til sponsoren vår ÅSANE HAGESENTER!  Tusen takk for planter, jord og bark. 

Dugnaden for 2015 blir: 11-12.april og 18-19.april. Vi håper det kommer mange på dugnad i 

2015, for oppgavene er mange. Ellers så må vi kjøpe tjenestene. Og så er det sosialt, hyggelig 

og du blir kjent med nye medlemmer som du kan spille med. I år som i fjor kan de som 

ønsker å gjøre ferdig den vanlige dugnaden for 2015 henvende seg til administrasjonen eller 

se golfklubbens nettsider. 

Sonja Kristine Håvåg, Leder hus- og miljø komiteen 

  

Opplæringskomitèen  

Leder for Opplæringskomiteen er Stephan Ludvigsen (styremedlem), vararepresentant Geir 
Andre Johannessen (varastyremedlem). Opplæringskomiteen har ansvaret for 
gjennomføringen av VTG-kurs, og vi har også fokusert mye på å få rekruttert flere 
instruktører, slik at totalbelastningen på hver instruktør blir mindre. 
 
Ørjan Larsen hadde også i år et lite instruktørkurs for de som hadde anledning til å delta på 
dette før sesongstart, slik at alle instruktører følger tildels samme prinsipper på VTG-kursene, 
og det var god tilbakemelding på dette. 
 
Instruktørstaben er bygget opp av Hovedinstruktører (Instruktør 1), Praktiske instruktører 
(Instruktør 2) og Baneinstruktører (Instruktør 3). 
 
Hovedinstruktørene tar seg av den teoretiske og praktiske undervisningen, de praktiske 
instruktørene underviser i forskjellige praktiske øvelser innen generell swing, putting, 
chipping, sandbunker osv, mens baneinstruktørene tar seg av selve banespillet. 
 
Hovedinstruktører: Rune Jacobsen, Anita Sognnes, Gilbert Totland og Kristoffer Steine. 
 
Praktiske instruktører: Ørjan Larsen, Rory Dunlop, Christoffer Solheim, Gideon Ovadya, Ina 
Kristine Løkås, Rolv Grimstad, Jakob Meyer Nilsen og Berit Vik (reserve) 
Baneinstruktører: Oddbjørg Briars, Andrew Briars, Borgny Langeland, Atle Halvorsen, Lillemor 
Disen, Tore Opsahl, Anny Karin Opsahl, Berit Vik, Rolf Borge, Idar Løtveit, Atle Svalland. 
 
Antall kurstimer har siden 2010 vært 12 timer, fordelt over 4 dager a 3 timer, med 1 time 
teori og 2 timer praktisk trening. 
 
Det ble arrangert 5 kurs før sommeren, 3 kurs på høsten. Alle kurs ble gjennomført etter 
planen, og sesongen har vært litt enklere å legge opp enn i fjor, da det var dårligere vær. BGK 
er største kurstilbyder i hele Hordaland og vi får fram flest VTG-deltakere av samtlige klubber 
i Hordaland, så det må vi være stolt av. 
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Alle kurs har vært tildels fulle ved påmelding, men ikke alle møter opp, så totalt har vi i 2014 
hatt ca 165 VTG-deltakere (inkluderer ordinære kurs, sponsor/bedriftskurs, studentkurs og 
individuelle kurs) og fått inntekter på kr 173,905,- som er en økning fra 2013( 141.000,- ). 
 
I tillegg fortsetter klubben det veldig gode tilbudet på kurs+prøvemedlemskap som 112 VTG-
deltakere benyttet seg av – altså ca 2/3 av VTG-deltakerne, så dette har vært en enda større 
suksess enn i fjor og vil forhåpentligvis føre til at flere av disse melder seg inn som ordinære 
medlemmer. 
 
Det har også i år blitt arrangert flere VTG/instruktør- scrambleturneringer, og erfaringer fra 
disse er meget bra, men disse turneringene bør Turneringskomiteen i utgangspunktet ta seg 
seg av, så opplegg bør lages basert på det vi har gjort i 2014. 
 
Innholdsmessig har VTG-kurset i 2014 videreført minimum 2 timer med Pro, slik at 
grunnteknikken på VTG-deltakerne har blitt hakket bedre og de lettere kan ha glede av 
golfen. Utstyrsmessig har vi også fått flere køller, både puttere, wedger og andre køller, som 
letter jobben for instruktørene. At VTG-deltakerne kan låne køller før baneprøven har også 
fungert bra, da det tidligere ofte kom folk uten å ha skaffet seg køller selv. 
 
Fokus i 2015 vil være å gjennomføre 7-8 kurs, samt få rekruttert enda flere instruktører. 
 
Tilslutt vil jeg takke alle instruktørene med hovedinstruktørene i spissen – Dere gjør en 
fantastisk jobb! 
 
Stephan Ludvigsen, Leder Opplæringskomiteen 
 
 
Turneringskomitèen 

I 2014 ble det arrangert 17 klubbturneringer, Regiontour, Junior Tour, Lady Tour, 

NSG, Senior Tour Hordaland, flere VTG-turneringer samt at Dame- Herre- og Seniorgruppene 

kjørte egne turneringer. 1 turnering ble avlyst pga få påmeldte, ellers var deltakerantallet 

bra men fortsatt plass til flere.  

Klubbmesterskapet ble i år gjennomført i strålende vær, bank i bordet. 

Klubbmestere ble: 

 Junior Gutter:  Edevard Brekke 

 Junior Jenter  Karen Landøy 

 Herrer:  Ørjan Larsen 

 Damer:  Renate Hjelle Grimstad 

 Senior Herrer:  Tore Fjeldstad 

 Eldre Senior Herrer: Tellef Øy 

 Senior Damer:  Turid Nordvik 

Våre sponsede turneringer ble vunnet av: 

Lagersjefen.no Open 

 Herrer   Hans Christoffer Jacobsen 

 Damer   Anita Sognnes 
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Johan Horns minneturnering ble i 2014 vunnet av:  

 Klasse A  Christian Horn 

 Klasse B  Siren Larsen 

 Klasse C  Joachim Larsen Meyer 

 

Vi takker alle som har vært med å bidra til gjennomføringen av årets turneringer. Uten de 

velvillige frivillige vil vi ikke klart å gjennomføre mangfoldet av turneringer som arrangeres 

av og ved klubben. Og har du lyst til å bidra under en av de mange turneringene som 

arrangeres i 2015 så er du  ”hjarteleg” velkommen. 

Ove Lennart Nes, Leder Turneringskomiteen 

 

Handicapkomitèen  

Handicapkomiteen har i 2014 bestått Per Vedaa, og Jarle Nordahl. Slik 

handicapkomiteen opplever det, så fungerer den automatiske oppdateringen i GolfBox slik 

den skal.  

Men vi vil igjen minne medlemmene om at de må være mer nøyaktig når de selv fører og 

registrerer sine handicaptellende runder. Det gjelder spesielt opplysninger om hvem som er 

rundens markør. Runder blir av handicapkomiteen noen ganger slettet, da det er vanskelig å 

finne ut av registrerte opplysninger.  

Markør gjør i mange tilfeller heller ikke sin jobb, og unnlater i mange tilfeller å kvittere ut sin 

medspiller. Vi oppfordrer med dette om at hver enkelt spiller blir mer nøyaktig med å følge 

dette opp. På grunn av dette, så blir også innleverte scoreresultater liggende i lengre tid i 

GolfBox før signering. Det betyr at spilleren ikke får regulert sitt handicap til det som er 

korrekt for spilleren, til ethvert tidspunkt han/hun spiller. Husk at: forannevnte er viktig, for 

ellers vil ikke resultatet være godkjent i GolfBox til neste runde eller eventuell konkurranse.  

Vi har to typer handicap: EGA handicap, og EGA turneringshandicap. Husk at man må ha 3 

registrerte og tellende runder for å få EGA turneringshandicap, noe som er nødvendig i visse 

typer turneringer. Alle vil automatisk få sitt handicap regulert i GolfBox. Noen vil få justert 

sitt handicap opp eller ned, i henhold til spilte runder samt resultater gjennom sesongen.  

I klubben har vi: 

147 spillere med handicap opp til 18,0. 407 spillere med handicap 18,1-36,0.  

Antall spiller med klubbhandicap er 409 spillere.  

Vi har flere medlemmer i klubben som ikke har registrert noe handicap. 

OBS: Golfkortet for 2015 

Husk å betale din medlemsavgift for 2015 når kravet kommer. Har man ikke betalt sin 

kontingent for 2015, så blir Golf-kortet automatisk stengt, og du vil ikke kunne spille på noen 

av banene du kommer til.  

Jarle Nordahl, Leder Handicapkomiteen 
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Årsrapport junior og elite komiteen 2014 

I 2014 har ansvarsforholdet i junior og elitearbeidet vært: 

Ole Åstveit: ansvarlig i styret for junior- og elitekomitèen 

Rolv Grimstad: leder for juniorkomitèen 

Ørjan Larsen: Sportslig leder og hovedtrener 

Christoffer Solheim: Trener og aktivitetsleder 

Juniorkomiteen består av Rolv L Grimstad, Charlotte Corneliussen, Randi Landøy og 

Jannicke L. Meyer Vi har hatt flere møter I løpet av året. Vi har planlagt nye aktiviteter, og vi 

har evaluert gjennomførte aktiviteter. Vi har arrangert kick off ved sesongstart i vår, 

sommeravslutning og høstavslutning. Da har vi blant annet hatt lagturneringer, blandete lag 

med nybegynner/bredde/rekrutt og elitespillere. Komiteen har laget ramme rundt 

arrangementene, samlet premier og bakt kaker. 

Vi har fått mange nye juniormedlemmer/juniorer som deltar på treninger, de fleste etter at 

vi arrangerte sommerskoler. Rekrutteringen gjorde at vi måtte omorganisere treningene 

noe. Det er høyt aktivitetsnivå, og stor interesse for trening og spill på bane. Det fungerer 

bra at Rolv Grimstad og Christoffer Solheim har ansvar for organisering, innhold og 

aktiviteter for nybegynner og breddegruppene, mens Ørjan har ansvar for teknikktreningen. 

En stor takk rettes også til Bror Brorson som har vært en glimrende Trener 1- ressurs på 

juniortreningene. 

Klubben arrangerte to sommerskoler, i uke 26 og uke 32. Ca 20 barn deltok på hvert av 

kursene. Christoffer hadde hovedansvaret, rekrutt og elitespillere var med som instruktører 

og aktivitetsledere. Det fungerte kjempebra, og vi opplevde en fantastisk interesse for 

juniorgolf ila og etter de to ukene. Kursene ga VTG-kompetanse. 

Vi arrangerte juniortour på BGK lørdag 13/9. Det var mange deltakere, også BGK-juniorer, 

det var god innsats av spillere, stor stemning blant barn og foreldre, strålende sol, en 

fantastisk dag på BGK. 

Flere av juniorene våre har deltatt på flere juniorturneringer, og de gjør det ofte bra, de 

representerer klubben på en flott måte. 

Christoffer gjør en kjempejobb for juniorene. De har trent på BGK I hele høst/vinter. Han har 

arrangert treninger, turneringer, julebord mm. Det er viktig, både sportslig og sosialt. De har 

også hatt tilbud om trening med fysioterapeut. Det har vært et godt år for juniorene på BGK; 

flere spillere, bedre treningstilbud, mer aktivitet, og vi opplever at miljøet I juniorgruppen er 

positivt og inkluderende.  

Vi gleder oss til ny sesong! 

Jannicke Meyer, For juniorkomitèen 

Elite/Sportslige resultater: 

Det har vært et meget bra år for våre elitespillere, både individuelt og for lagene. I tillegg til 

gode resultater fra Vetle Marøy, Markus Braadlie og Renate Grimstad, er det også hyggelig å 

se at Simen Dale og Edevard Hvide kvalifiserte seg for Titleist Tour. Karen Landøy har spilt sin 

første sesong på Titleist Tour 1.div og har hatt en fin utvikling. Ingrid Tveit kvalifiserte seg fra 

RKS Nordvestlandet til landsfinalen i Oslo. 
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Et utvalg av resultater: (komplette resultater finnes i Golfbox) 

 

Renate Grimstad: 

 NORGESMESTER JUNIOR ! 

 nr. 4 på Titleist Tour Order of Merit 

 nr.3 på Norges Cup Order of Merit 

 Uttatt til Europamesterskapet for jenter og andre representasjonsoppdrag for 

landslaget 

Markus Braadlie: 

 Nr. 6 på Titleist Tour Order of Merit 

 Nr.2 i Suzann Junior Challenge 

 Nr. 12 i NM Herrer 

 Uttatt til represetasjonsoppdrag for landslaget 

Vetle Marøy: 

 Nr 3 i på Norges cup Order of Merit 

 Flere seire og topplasseringer i collegeturneringer i Texas 

Lag-NM Herrer: 1.plass i 1.divisjon og opprykk til elitedivisjonen i 2015 

(Kjetil Anderssen, Knut Leirevaag, Ole Åstveit, Markus Braadlie og Vetle Marøy) 

Lag-NM Jenter: 2.plass i 1.divisjon og opprykk til elitedivisjonen i 2015 

(Karen Landøy og Renate Grimstad) 

Lag-NM Gutter: 13.plass i elitedivisjonen og nedrykk til 1.div i 2015 

(Mads Thers, Edevard Hvide, Markus Braadlie og Simen Dale) 

 

Ole Åstveit, Leder Junior og Elitekomitèen 

 

Damegruppen  

Damekomiteen har i 2014 hatt følgende sammensetning: Siren Larsen, Norunn 

Hjortland, Oddbjørg Briars, Elin Gullaksen og Margrethe Kvalvåg. 

Sesongen 2014 har vært en drømmesesong rent værmessig, noe som gjenspeilte seg på 

oppslutningen om gruppens turneringer. Vi har gledet oss over godt med deltagere på 

damedagene som arrangeres hver onsdag hele sesongen. Banen har vært helt fantastisk! 

 Vi startet sesongen med Ladies Tour første helgen i mai, og der stilte 25 deltagere til start. 

Det ble et vellykket arrangement, med flott vær og flott bane. Etterpå hadde vi herlig suppe, 

laget av klubbens eminente kokk, Christoffer Solheim. 

Damegruppen arrangerte i år som i fjor Pink Cup med hele 38 deltagere i en gøy turnering, 

hvor man bl.a. kunne kjøpe seg slag og goder underveis. Etterpå var det salg av kaffe og 

kaker i klubbhuset, der auksjonarius Tore Opsahl fikk fart på auksjonen av både medbrakte 
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gaver og utstyr som klubben donerte. Vi fikk i år inn nesten kr. 19.000,- til brystkreftsaken, 

og det er vi godt fornøyd med. 

Damegruppen har i 2014 hatt en del  9-hulls runder etter ønske fra noen av medlemmene, 

men vi prøver  å utnytte den lyseste årstiden mest mulig til 18-hulls runder. 

Vi avsluttet som vanlig sesongen med golfdamenes julemiddag! 

Siren Larsen, Damekomiteen 

 

Herregruppen  

Herregruppen arrangerte totalt 16 turneringer i 2014. Medal turneringen gikk 

gjennom hele sesongen, der det ble konkurrert i alle klasser. I tillegg arrangerte 

Herregruppen en del forskjellige turneringer med mål om å få flere herrespillere med på 

turneringsspill. Det var jevnt god deltakelse på Herreturneringene og Herregruppen var 

veldig fornøyd med samarbeidet med administrasjonen i BGK. I 2014 arrangerte vi 2 sosiale 

arrangementer i forbindelse med herredagen. 

Resultatene for Bergen Herredag Medal var som følger: 

 Vinner av A klassen: Johnny Alvheim 

 Vinner av B klassen: Morten Hermansen 

 Vinner av C klassen: Georg Solvaag 

Herregruppen ønsker å fortsette med tilsvarende opplegg for 2015, og vi ønsker alle 

herrespillere, unge og eldre hjertelig velkommen. 

Jakob Meyer Nilsen, Herregruppen 

 

Seniorgruppen 

Seniorgruppen er for damer og menn som er 50 år. Seniorgruppen i BGK har, som 

tidligere år, spilt uhøytidelige konkurranser hver tirsdag gjennom hele sesongen. Vi er nå 

gått tilbake til 3-flighter, etter ønske fra den nye klubb-ledelsen. Fremmøte i 2013 har stort 

sett vært mellom 15-20 spillere, som er noe færre enn tidligere! 

Påmelding gjøres i Golfbox (senest 5 dager før turnering) og er bindende; deretter vil en 

finne oppsett / starttid for den enkelte turnering samme sted, og dessuten sender Golfbox 

automatisk bekreftelse til den enkeltes mail. Gruppens medlemmer er blitt gjort 

oppmerksom på at avbud skal meldes til Senior-leder. Ved fremmøte til dagens turnering 

skal en melde fra i Proshopen! 

Dette året har ca 25 seniorer deltatt, dessverre for få damer. Påmeldingsavgift har vært 

kr.50,- og premiering har vært gavekort fra Proshopen vår. Totalt ble det kjøpt gavekort for 

ca kr. 8000,00. Som i fjor, har det vært Tord Schjelderup Andersen som har hatt ansvaret for 

økonomien i seniorgruppen. 

Første tirsdags turnering ble første tirsdag i mai! I 2014 hadde vi en felles turnering med 

damegruppen. Som vanlig, var arrangementet vellykket med hyggelig samvær etter spill og 

utdeling av premier! Seniorgruppens vår- og høstsesong ble rundet av med 9-hulls spill, 

etterfulgt av hyggelig samvær i Peisestuen og utdeling av premie-gavekort fra Proshopen! 
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I 2014 sesongen deltok vi med 1 lag I NSG’s match-lagspill turnering; påmeldingsavgiften på 

kr.1500,- betalte seniorgruppen selv; Kåre Heim var lagleder for laget ; laget vant sin pulje og 

kvalifiserte seg til finale-spill i Sandnes men valgte å ikke reise! 

For å delta i NSG’s turneringer må en spiller være medlem av NSG; da gruppen vår etter 

hvert har mye færre NSG medlemmer enn tidligere, meldte vi bare på et lag til turneringen. I 

år klarte vi ikke å få nok folk til å stille lag i NM! 

I 2013 ble Seniorturneringen “Femkanten” omdøpt til å hete Hordaland Seniortour, der 

deltakende lag var BGK, Bjørnefjorden, Fana, Herdla, Meland og Sotra. Turneringen ble 

driftet av Fana, men klubbene skulle stå for hvert sitt arrangement. Nå er turneringen både 

en lagturnering og en individuell turnering, der de 3 beste resultater sammenlagt er tellende. 

Turneringen på vår bane ble avholdt i midten av juni, med i alt 36 påmeldte. Arrangementet 

ble særs vellykket, med gode tilbakemeldinger og skryt for veldig fine baneforhold. Totalt ble 

inntekten til klubben ca kr.12000,-. I forbindelse med avviklingen sender undertegnet en stor 

takk til Christoffer, som gjorde en flott innsats under arrangementet! Påmelding til 

Hordaland Seniortour gjøres individuelt i Golfbox, men Senior ansvarlige i hver enkelt klubb 

er blitt oppfordret til å reklamere for turneringen. Dette er en lokal turnering, og deltakere 

behøver ikke være medlem av NSG! Det var dessverre få spillere fra BGK som deltok i årets 

turnering, men noen av våre seniorspillere som deltok, gjorde det veldig bra:  

Kåre Heim, vant klasse A Herrer og Willy Teigland ble nr.2. 

Andrew William Briars, vant klasse B Herrer. 

Ønsker å takke daglig leder, Ørjan Larsen, Christoffer og Siren for godt samarbeid gjennom 

årets sesong.  

Til slutt også takk til enkelt medlemmer for støtte og hjelp ved avvikling av våre sosiale 

tilstelninger. Og en spesiell takk til Bjørg Åse og Idar Løtveit, som alltid støtter opp og hjelper 

når det trengs!  

Ønsker lykke til med en ny og spennende sesong i 2015! 

Flemming Rasmussen, Seniorgruppen 
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Innkomne saker til årsmøtet 
 

Sak 1: Justering av kontigentene med tilhørende nye kategorier/fakturagrupper 

Forslag fra styret i Bergen Golfklubb: 

 Justering er kontigentene for 2015 

Styret ønsker å øke kontigentene for 2015. Det har vært en høy prisvekst på de varer 

og tjenester klubben benytter seg av siden 2010 da kontigentene sist ble justert. For 

å sikre en videre forsvarlig økonomisk drift av klubben, og videreføre utvikling av 

bane og klubb i forhold til foreslåtte investeringer, prosjekter og handlingsplan, er vi 

helt avhengig av at inntektene fra medlemskontigentene økes. 

 

 Opprettelse av flere kategorier/fakturagrupper 

Klubben må hele tiden bestrebe seg for å tilby medlemskap som er fleksible og 

attraktive, tilpasset dagens marked og det som blir etterspurt. Flere 

kategorier/fakturagrupper kan bare gjøre medlemskap i klubben mer attraktivt. En 

videreføring av «Prøvemedlemskap» er Årskort 24 år+, Årskort 20-23 år, og Årskort 

Junior 13-19 år. 

 

Forslag til vedtak:  

Godkjenne styrets forslag til kontigenter for 2015, med tilhørende nye fakturagrupper. 

 

Sak 2: Nye instrukser for komitèer og grupper 

Forslag fra styret i Bergen Golfklubb: 

For at styret, komitèer/grupper og de ansatte sammen skal kunne jobbe mer profesjonelt og 

planmessig, presenterer styret et forslag på oppdaterte instrukser for komitèene og 

gruppene. Et klart formål, definisjon av ansvarsområder, og hvilke oppgaver som skal utføres 

av komitèene/gruppene, er viktig for alt arbeid i klubben, inkludert for valgkomitèen og de 

ansatte. 

Nye instrukser for komitèer og grupper (Vedlagt) 

 

Forlag til vedtak: Godkjenne styrets forslag til instrukser for komitèene og gruppene 
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Kontigenter 2015 
 

 

 

 

 

 

 

Kategori Fakturagruppe       Kontigenter Innmeldingsavgift Noter
2014 2015 2014 2015

1 Aktiv 24 år + 3900 4250 4000 4000 A/F

2 Aktiv 20-23 år 2900 3150 2000 2000 A/B/F

3 Junior 13-19 år 1300 1450 1200 1200 A/F

4 Junior 0-12 år 800 950 0 0

5 Passiv 900 1000 D

6 B-medlemskap 1400 1800 0 0 C

7 Årskort 24 år + 4900 5250 0 0 E

8 Årskort 20-23 år 3650 0 0 E/B

9 Årskort 13-19 år 1750 0 0 E

2014 2015

Dugnadsgebyr 750 750

Greenfee 9 hull 250 300

Greenfee 18 hull 350 400

Noter:

A Kategori 1,2 og 3 har dugnadsplikt på 5 timer. Utføres ikke dugnad, 

faktureres kr 750 ved banestenging om høsten.

B Studenter med betalt semesteravgift kan være i kategori 2 eller 8

t.o.m det året de fyller 26 år.

C 9 hull spill er inkludert i kontigenten. 

Ellers betales redusert greenfee: 9 hull kr 250 eller 18 hull kr 350

D Har ingen spillerett på banen.

E Kategori 7, 8 og 9 har dugnadsplikt fra år 2 som medlem i en av

 disse kategoriene.

F Innmeldingsavgift må betales på nytt om man melder seg helt 

ut av klubben, og vil melde seg inn igjen i Kat.1,2 eller 3.

Forblir man kontinuerlig medlem, betales ikke mer 

i innmeldingsavgift selv om man skifter fakturagruppe

(f.eks går fra Kat.3 til 2)
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Regnskap 2014 / Budsjett 2015 
 

Regnskapsprinsipper 

 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven for små idrettslag. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett 
år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. 
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste 
verdis prinsipp). 

Anleggsmidler og langsiktig gjeld 

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Langsiktig 
gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling over ett år etter siste dag i 
regnskapsåret. Idrettsanlegg er vurdert til anskaffelseskost, men ikke høyere enn den gjeld 
som er knyttet til anlegget. Øvrige anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 
Idrettsanlegg skal avskrives så raskt som mulig og minst med årlig beløp som tilsvarer 
nedbetalingen av langsiktig gjeld som er knyttet til anlegget. Øvrige varige driftsmidler føres 
opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige 
driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av 
forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger 
finnes å være til stede. 

Inntektsføring 

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt 
med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, 
balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering 
av ytelsene. 

Varer 

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi 
(laveste verdis prinsipp).  

Fordringer 

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig 
tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å 
dekke antatt tap.  

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. 
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POST KONTONAVN N REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP  BUDSJETT 

      2013 2014 2014 2015 

  INNTEKTER           

3020 Avgiftspl. salg kafeteria   138 416 150 000 132 825 135 000 

3030 Avgiftspl. salg proshop   316 736 375 000 471 199 400 000 

3040 Salg Kaffeautomat   4 612 7 500 3 800 3 800 

3060 Uttak av varer avgiftpl.    -16 016   102 476   

3061 Motkonto uttak av varer avgpl.   16 016   -102 476   

  Sum avgiftspl. salg   459 764 532 500 607 824 538 800 

              

              

3010 Annonse/reklame avgpl.   376 194 350 000 314 526 355 000 

3905 Medlemskontingent   2 063 530 2 100 000 2 056 234 2 260 000 

3910 Dugnad   120 750 240 000 269 231 120 000 

3610 Skapleie avpl.   29 180 30 600 25 700 30 000 

3900 Innmeldingsavgift   86 500 80 000 79 550 70 000 

3911 Purregebyr   11 240 10 000 14 843 12 000 

  Sum medlemsinntekter   2 687 394 2 810 600 2 760 084 2 847 000 

              

3410 Statlige tilsk/refusjoner   20 760 30 000 24 832 25 000 

3400 Kommunale tilskudd   29 994 30 000 129 322 90 000 

3420 Tilskudd Norsk Tipping   26 362 30 000 38 172 40 000 

3430 Momskompensasjon   233 593 230 000 251 264 230 000 

  Sum tilskudd   310 709 320 000 443 590 385 000 

              

3925 Stevneinntekter   78 290 80 000 60 690 60 000 

3930 Inntekter v/VTG-kurs   142 500 175 000 173 905 170 000 

3915 Greenfee   359 420 400 000 421 778 410 000 

3600 Husleieinntekter   48 300 50 000 60 250 60 000 

3200 Sponsorer avg.fri   207 300 200 000 118 400 170 000 

3950 Inntekter ballmaskin   23 840 30 000 23 768 10 000 

3960 Parkeringsinntekter   42 700 45 000 33 200 33 000 

3990 Salg protjenester   201 850 120 000 113 735 115 000 

  Sum div. inntekter   1 104 200 1 100 000 1 005 726 1 028 000 

              

  SUM INNTEKTER   4 562 067 4 763 100 4 817 224 4 798 800 

              

  KOSTNADER           

4310 Varekjøp avgiftsfritt   5 279 5 000 9 685 8 000 

4320 Avgiftspl. innkjøp kafeteria   84 338 90 000 79 286 80 000 

4330 Avgiftspl. innkjøp proshop   215 588 200 000 328 917 260 000 

4340 Innkjøp kaffeautomat   3 388 4 000 7 066 7 000 

  Sum avgiftspliktig innkjøp   308 593 299 000 424 954 355 000 

              

4200 Turneringsdeltagelse   161 168 150 000 214 615 190 000 

4210 Egne turneringer   1 950 5 000 23 791 25 000 

4215 Trening og inst.    81 228 30 000 21 060 10 000 

4220 Treningsmatriell     10 000 15 665 10 000 

4225 Kurs ansatte/tilltsv.   17 936 20 000 49 578 30 000 

4212 Premier   37 965 35 000 49 841 50 000 
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4230 Kostn. driving range     10 000 10 268 10 000 

4250 Utgifter VTG-kurs   20 977 30 000 26 639 25 000 

  Sum stevne og aktiv.utg.   321 224 290 000 411 457 350 000 

              

5010 Personalutg. 1 1 116 179 1 250 000 1 169 903 1 180 000 

5015 Sommervikarer   324 523 550 000 493 697 520 000 

5400 Arbeidsgiveravg.   195 966 211 500 217 049 220 000 

5401 Arbeidsgiveravgift feriep   25 803 25 380 23 888 27 000 

5180 Feriepenger   183 826 180 000 169 420 180 000 

5800 
Refunderte syke-
/foreldrepenger   -93 583 0 -5 621   

5250 Forsikring personalet   22 796 20 000 21 529 24 000 

5930 Pensjonsforsikring   24 039 87 000 122 982 75 000 

  Sum personalutg.   1 799 549 2 323 880 2 212 847 2 226 000 

              

7710 Møteutg.   1 384 5 000 7 041 7 000 

7712 Deltagelse andre møter   7 132 10 000 1 681 5 000 

  Sum møteutg.   8 516 15 000 8 722 12 000 

              

6800 Kontorrekvisita   11 497 15 000 12 601 15 000 

6810 Kopiering/trykking   17 782 15 000 21 509 20 000 

6900/6940 Porto/telefon   60 394 50 000 37 385 40 000 

7790 Diverse utg.   18 937 20 000 19 803 20 000 

  Sum adm. utg.   108 610 100 000 91 298 95 000 

              

6840 SendRegning/publikasjoner   36 456 35 000 37 204 30 000 

              

  Sum adm./varekjøp   2 582 948 3 062 880 3 186 482 3 068 000 

              

6608/6620 Inv. i bane vanningsanlegg   260 141 35 000 47 658 55 000 

6650 Inv.lokaler     10 000   55 000 

6609 Inv. maskiner     10 000   20 000 

6604 Drenering   1 305 40 000 24 985 25 000 

6400 Leasing Maskin   113 814 168 600 173 705 200 000 

  Sum inv./avdrag   375 260 263 600 246 348 355 000 

              

6360 Renhold   29 761 30 000 34 528 35 000 

6340 Strøm   85 714 80 000 91 398 90 000 

6320 Kommunale avg.   15 625 17 000 16 697 17 000 

6611 Klubbhus/proshop   9 802 10 000 54 634 10 000 

7500 Forsikringer   17 229 30 000 52 207 40 000 

6550 IT kostnader   56 580 60 000 41 071 45 000 

  Sum drift av hus   214 711 227 000 290 535 237 000 

              

6630 Sand/frø/gjødsel   78 974 95 000 136 188 85 000 

6621 Utbedr./vedlikehold   103 408 95 000 47 283 85 000 

6622 Bygselavg./baneleie   230 670 240 000 234 822 245 000 

  Sum drift av bane   413 052 430 000 418 293 415 000 

              

6623 Drift maskiner   24 496 35 000 33 076 35 000 



 

 23 

7040 Forsikringer maskiner   24 497 35 000 16 264 20 000 

6624 Vedlikehold maskiner   44 998 40 000 49 568 50 000 

  Sum drift maskiner   93 991 110 000 98 908 105 000 

              

  Sum inv./drift/anl/maskiner   1 097 014 1 030 600 1 054 084 1 112 000 

              

7100/7140 Bilgodtgjørelse   7 049 10 000 10 558 12 000 

7400 Kontingent NGF   194 260 200 000 336 639 335 000 

7410 Norsk Golf   103 775 90 000 0   

7420 Utmerkelser/gaver   1 245 7 500 2 443 3 000 

6700 Revisjonshonorar   35 476 35 000 35 475 36 000 

6760 Regnskapshonorar   105 964 125 000 142 663 145 000 

6790 Konsulenttjenester   93 279 10 000     

7320 Reklame & annonseutgifter   81 045 50 000 1 892 10 000 

6691 Avskrivninger inventar   15 108   9 190   

  Sum div. kostnader   637 201 527 500 538 860 541 000 

              

8040 Renteinntekter bank   -10 416 -5 000 -4 387 -5 000 

8140 Renteutg.   32 062 25 000 29 669 32 000 

7770 Bankgebyr   21 984 20 000 21 099 23 000 

  Sum finansinnt./kostn.   43 630 40 000 46 381 50 000 

              

              

4930 Økning (-) eller Red. (+) varelager   -24 656 0 60 000   

7830 Tap på fordringer   32 500   39 600   

  Avskrivninger/verdiøkning    7 844 0 99 600 0 

              

  Sum inntekter   4 562 067 4 763 100 4 817 224 4 798 800 

              

  Sum kostnader/utgifter   4 368 637 4 660 980 4 925 407 4 771 000 

              

  Resultat   193 430 102 120 -108 183 27 800 

 

Note 1:  

Det er utbetalt godtgjørelse til daglig leder med   Kr.532. 392,- 

Det er utbetalt godtgjørelse til styremedlemmer med Kr. 0,- 

Selskapet har pr. 31.12.14 ingen fordring på daglig leder og styremedlemmer. 
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BALANSE PR. 31.12.2014 

Kontonr. Eiendeler   

    31.12.2014 

1100 Klubbhus 1 

1110 Garasje 1 

1120 Driving range gml 1 

1125 Baneanlegg 279 331 

1200 Maskiner 12 719 

1260 Varmepumpe 0 

1265 Treningsutstyr 0 

  Sum Anleggsmidler 292 053 

      

1460 Varelager 130 048 

1500 Kundefordringer 28 909 

1510 Kundefordringer interim 30 568 

1530 Opptjent, ikke fakt inntekt 11 800 

1575 Forskuddsbet. Kostn. 40 269 

1578 Fordring Glab 11 267 

1579 Fordring Norsk Tipping 13 126 

1700 Forskuddsbet. Kostn. 15 882 

1900 Kontanter 5 800 

1920 DnB 5201 05 15718 507 893 

1930 1503.48.28595 Horns Talentstipend 100 000 

1940 DnB Pengemarked 21 405 

1950 DnB 5201 05 15726 61 080 

1960 Dnb 5225 05 25567 Horns Minnef. 22 975 

1970 Dnb 5081 05 50942 501 

  Sum Omløpsmidler 1 001 523 

      

  Sum Eiendeler 1 293 576 

      

  Gjeld og egenkapital   

2000 Kapitalkonto (egenkap f.å.) 561 527 

2090 Årets  resultat -108 183 

  Sum kapitalkonto (egenkap.) 453 344 

      

2180 Johan J. Horns Talentstipend 100 000 

2245 Lån baneplan 416 655 

  Sum langsiktig gjeld 516 655 

      

2400 Leverandørgjeld 41 002 

2600 Skattetrekk 50 613 

2700 Utgående mva - høy sats   

2701 Utgående mva - middel sats   

2710 Inngående mva - høy sats   

2711 Inngående mva - middel sats   

2713 Inngående mva - lav sats   

2740 Mva. oppgjørskonto -9 070 

2770 Skyldig arbeidsgiveravg. 47 720 

2771 Arb. giveravg. pål. Feriep 23 888 

2900 Forskudd fra kunder   

2940 Skyldige feriepenger 169 420 

  Sum kortsiktig gjeld 323 573 

      

  Sum gjeld og egenkapital 1 293 576 
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Valg styre og tillitsvalgte 
 

Valg av styre       
Valgkomitèen fremlegger følgende forslag til nytt styre for 2015:   
      
Leder: Mette Thormodsen Ikke på valg (1 år igjen) 
Nestleder: Tom Birkeland Velges for 2 år (Ny) 
Styremedlemmer: Ole Åstveit Ikke på valg (1 år igjen) 
  Stephan Ludvigsen Ikke på valg (1 år igjen) 
  Tim Skønberg Velges for 2 år (Ny) 
  Jannicke Meyer Velges for 2 år (Ny) 
  Rolv Grimstad Velges for 1 år (Ny) 
Varamedlemmer: Lisbeth Vik Velges for 1 år (Ny) 

  Kristoffer Steine Velges for 1 år (Ny) 

    

Valg av kontrollkomitè       
Valgkomitèen fremlegger følgende forslag til kontrollkomitè for 2015: 
      
  Grete Nordanger Velges for 2 år (Gjenvalg) 

  Olaf Lundgren Ikke på valg (1 år igjen) 

 
    

Revisor: Revisorpartner AS 

Representanter til Idrettens kontaktutvalg:  

Den eller de som styret bemyndiger 

Representanter til ting i de organisasjoner klubben er tilsluttet:  

Den eller de som styret bemyndiger 

Valgkomitèen har bestått av: Gideon Ovadya 

 Bjørg Åse Løtvedt 

 Margrethe Kvalvaag 

Forslag til valgkomitè       

      

Styret fremlegger følgende forslag til valgkomitè for 2015:   

      

Leder: Gideon Ovadya Velges for 1 år (Gjenvalg) 

Komitèmedlem: Vegard Sletten Velges for 1 år (Ny) 

Komitèmedlem: Kjersti Gjerde Velges for 1 år  (Ny) 

Varamedlem: Idar Løtvedt Velges for 1 år (Ny) 
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