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4. Behandle klubbens årsmelding 2015 
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Styrets årsberetning 2015 
 

Styret 2015     

  Navn: Komitèleder for: 

Leder: Mette Thormodsen   

Nestleder: Tom Birkeland Sponsorkomitèen 

Styremedlemmer: Tim Skønberg Banekomitèen 

  Stephan Ludvigsen Veien til Golf-komitèen 

  Ole Åstveit Junior og Elitekomitèen 

  Jannicke Meyer Hus og Miljøkomitèen 

  Rolv Grimstad Turneringskomitèen 

Varamedlemmer: Lisbeth Vik   

  Kristoffer Steine   

 

Styret 

Det har i 2015 vært avholdt 9 styremøter, inkludert et lengre styremøte med 

sesongevaluering og budsjettering. Begge varerepresentantene har vært innkalt på alle 

styremøtene, og daglig leder har møtt på alle styremøtene. Det har vært behandlet 44 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. Styret har fokusert arbeidet på de store sakene som har betydning for klubben 

som bl.a økonomi, grunneieravtaler, planverk, investeringer, bemanning, medlemsmasse 

osv.  

Medlemsundersøkelsen høsten 2015 gav styret, til tross for at undersøkelsen var en 

demoversjon med spørsmål som ikke var ideelt tilpasset vår drift, gode tilbakemeldinger på 

hva som bør være prioriteringene i årene fremover: utbedring av bane, klubbhus og anlegget 

for øvrig. I tillegg til de nasjonale utfordringer golfsporten står ovenfor, presentert gjennom 

NGF sin Virksomhetsplan 2016-2019, har klubben en klar retning på arbeid og prioriteringer 

for de neste fire årene. (se mer i Virksomhetsplan for BGK 2016-2019) 

 I forhold til handlingsplanen vedlagt årsrapporten 2014, har klubben på god vei 

utført det som har vært planlagt i 2015. (se også Handlingsplan for 2016) 

Ansatte 

Klubben har tre faste ansatte pr. 31.12.15. Kjetil Anderssen har farspermisjon fra 

august 2015 til juni 2016. Mads Thers har jobbet på banen i et midlertidig engasjement 

gjennom hele 2015. Fra 1.2.16 blir han også fast ansatt som banearbeider.  I tillegg har det 

jobbet sommervikarer på banen, i proshop/resepsjon, som trenere/instruktører, og som 

ballplukkere i nettet/driving rangen. 
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Kurs og møter 

Ørjan Larsen avsluttet i mars det toårige kurset «Utviklingsprogram for daglige 

ledere» gjennom Norges Golfforbund. Klubben var representert på Golftinget i Oslo i 

november med Kristoffer Steine og Ørjan Larsen. På Golftinget ble det vedtatt en ny 

Virksomhetsplan for golf-Norge 2016-2019. Administrasjonen og representanter fra styret 

har i tillegg deltatt på flere regionale møter, både i regi av klubbene og NGF.  

Medlemmer 

Klubben har 1060 medlemmer pr.31.12.15, samme antall som i 31.12.14. Antall 

medlemmer med fullt medlemskap har hatt en liten oppsving det siste året. Det er også 

positivt at medlemskapet «Årskort» har vært såpass populært. Man kan nå velge mellom 

medlemskap med eller uten innmeldingsavgift. Det gir fleksibilitet for både nye, nåværende 

medlemmer og for klubben, uten at klubbens tradisjonelle medlemsstruktur endres 

vesentlig. Klubben må uansett kontinuerlig fortsette med å utvikle attraktive medlemskap 

som er tilpasset dagens golfmarked.  

Mangel på betaling eller sen betaling av kontigenter, dugnadsavgift og 

treningsavgifter er fortsatt en stor utfordring for klubben.  Når det gjelder utmelding av 

klubben, er det viktig at medlemmer forholder seg til Norsk Idretts lover og klubbens lover. 

De som ikke ønsket å være medlem i 2015 skulle ha sendt en skriftlig utmelding innen 

31.12.14. 

Totalt meldte det seg inn 161 nye medlemmer i klubben i 2015. Av disse var det 102 

som ble medlem via Veien til Golf-kursene. Etter utmeldingsfristen for 2016 er utgått, er 73 

av de nye medlemmene fra VTG-kursene fortsatt medlem. 

 

 

 

 

 

 

 

Fakturagruppe 2015 2014 2013

Aktiv 24 år + 397 380 422

Aktiv 20-23 år 18 26 19

Juniorer 13-19 år 63 59 75

Junior 0-12 år 40 42

Passive 51 51 60

B-medlemskap 355 378 457

VTG-medlemskap 102 112

Årskort 24 år + 32 12 8

Årskort 20-23 år 1

Årskort Junior 13-19 år 1

Totalt 1060 1060 1041

Medlemmer Bergen Golfklubb
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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 2015 samlede inntekter på kr 5.501.712 og et overskudd kr 484,239. 

Den positive egenkapitalen i klubben er på kr 937,584,-. 

Banen 

Nedbørsrekordene er vel noe av det som blir husket best fra året 2015. På banen gav 

det seg utslag i våte forhold gjennom mye av sesongen. At banen ikke har vært totalrenovert 

i moderne tid kommer spesielt til syne med nye nedbør. Det er ikke gode nok dreneringer og 

grunnforhold til å sluse unna de store nedbørsmengdene. På den andre siden så var banen i 

meget bra stand i de periodene været var bra. Spesielt greenene har fått et løft de siste 

årene. Vanningsanlegg ble installert på hull 1, 7, 8 og 9, i tillegg til på begge 

treningsgreenene. Det ble investert i en ny og større roughklipper og minigraver som 

effektiviserer arbeidet til banemannskapet. I Bane/Anleggsplan for Bergen Golfklubb 2016-

2019 er det det spesifisert nærmere hvilket arbeid som skal utføres på banen fremover. 

Hovedfokuset de neste årene blir drenering/lufting/dressing av fairwayene, og oppgradering 

av utslagsstedene.  

Medlemsstatistikk Bergen Golfklubb

Status Damer  Menn  I alt  Damer  Menn  I alt 

Aktiv 247  813  1060  227 833 1060 

I alt 247  813  1060  227 833 1060 

Handicapgruppe Damer  Menn  I alt  Damer  Menn  I alt 

Gruppe 1: Under 4,5 2  6  8  3 8 11

Gruppe 2: 4,5 - 11,4 2  47  49  3 45 48

Gruppe 3: 11,5 - 18,4 5  97  102  6 93 99

Gruppe 4: 18,5 - 26,4 15  125  140  15 117 132

Gruppe 5: 26,5 - 36,0 63  224  287  62 235 297

Intet handicap eller HCP =99 6  7  13  6 9 15

Klubbhandicap: Over 36 154  307  461  132 326 458

I alt 247  813  1060  247  813  1060 

Aldersgruppe Damer  Menn  I alt  Damer  Menn  I alt 

0-12 8  33  41  4 36 40

13-19 17  59  76  14 59 73

20-25 15  65  80  14 70 84

26-39 25  173  198  20 180 200

40-54 76  216  292  75 221 296

55-69 71  191  262  69 197 266

70- 35  76  111  31 70 101

I alt 247  813  1060  247  833 1060 

2014

Aktive fordelt på kjønn og handicapgruppe *

Aktive fordelt på kjønn og aldersgruppe *

2015
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Sportslige resultater 

Det har vært en meget god sesong for våre elitespillere. Renate Grimstad vant for 

andre året på rad NM Junior. Hun ble også nr. 2 i NM Damer. Markus Braadlie vant European 

Young Masters i Sveits. Både Markus og Renate vant flere andre turneringer i Norge, og 

representerte Norge i EM og VM. Vetle Marøy fortsatte det gode spillet på College i USA, og 

tok også sølv i NM. Edevard Hvide kvalifiserte seg også til Norges Cup og NM. Herrelaget ble 

nr.4 i Lag-NM, mens guttelaget rykket opp fra 1.div til elitedivisjonen. Jentelaget beholdt 

plassen i eliteserien, og dermed er klubben i elitedivisjonen for alle tre lagene i 2016. (Viser 

til rapporten fra Junior og Elitekomitèen for flere resultater) 

Aktivitet 

Det har også i 2015 vært stor aktivitet blant juniorerene, med bl.a ukentlige treninger 

i sesongen; VTG-kurs for juniorer; sommerskoler; "Prøve golf"-arrangement for skoler osv. 

Det er likevel viktig at klubben hele tiden er aktiv med rekrutteringen og ivaretagelsen av 

juniorene. Mange juniorer kommer og går i forhold til golfspillet, og golfen konkurrerer mot 

andre fritidsaktiviteter om de unges oppmerksomhet. På trener og instruktørsiden er det 

alltid en utfordring med å ha nok mannskap til enhver tid. Klubben skylder en stor takk til 

alle de som har bidratt i tillegg til klubbens faste trenere. 

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

juniorkurs, individuelle kurs eller bedrift/sponsorkurs. Totalt har 143 personer fullført VTG-

opplæring. Igjen vil klubben takke de som har utført dugnad gjennom å være VTG-

instruktører. Tilbakemeldingene er veldig positive på arbeidet som legges ned i forbindelse 

med nybegynneropplæringen. 

 Seniorgruppen, damegruppen og herregruppen har fortsatt god aktivitet på sine 

turneringer og aktiviteter. Turneringene som går i helgene har varierende men stort sett bra 

oppslutning. Flere bedrifter og sponsorer har i 2015 arrangert sine egne turneringer. 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. Vi vil spesielt berømme 

damegruppen som også i år gjorde Pink Cup til en kjempesuksess. God deltagelse og god 

stemning førte til et sold bidrag fra klubben til kreftsaken. 

Formatene for klubbmesterskapene ble i 2015 endret etter en høringsrunde i blant 

komitèene, styret og medlemmene. Endringene gav ønsket effekt i forhold til økt deltagelse, 

spesielt i senior og juniorklassen. Tilbakemeldingene er hovedsakelig positive for 

endringene, men vi har forståelse for at ikke alle mener endringene er til det beste. 
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Hva Tiltak

Rekruttering Arrangere 7 ordinærer VTG-Kurs med attraktive kurspakker

Tilby og arrangere egne VTG-kurs for sponsorer og bedrifter

Arrangere 2 VTG-kurs for barn gjennom juniortrening

Arrangere 2 sommerskoler for barn(med VTG-godkjenning)

Involvere de beste juniorene som juniortrenere 

Samarbeide regionalt om prosjekter for økt kvinne og jentesatsing("Hordalandsprosjektet")

Arrangere diverse "Prøve Golf"-arrangement for skoleelever, bedrifter, kommunale p

Permanente juniorteer

Ivaretagelse Ukentlig trening/aktiviteter med Trener-1 for alle medlemmer med klubbhandicap

Arrangere 3 VTG-turneringer for alle med klubbhandicap

Oppfølgingstime i teknikk med pro inkludert for nye VTG-medlemmer

Invitasjon til parturnering for VTG-medlemmer på ordinær herre, dame og seniordag

Flere alternative treningstider for juniorer

Startavgiften for deltagelse på Narvesen-Tour inkludert i treningsavgift for juniorer

Egen dugnad for juniorer

Sosiale innendørssamlinger for juniorene om vinteren

Medlemsrabatt i proshop og fri bruk av driving range/nettet

Samarbeide regionalt om prosjekter for økt kvinne og jentesatsing("Hordalandsprosjektet")

Legge til medlemskapet "Greenfeemedlemskap 13-23 år" for juniorer/ungdom/studenter

Utvikle/Prestere Helårs treningstilbud for de beste juniorene, inkludert fysisk trening

Flere tilgjengelige tider for protimer

Teknikksjekk for herrene, damene og seniorene ved sesongstart

Treningsleir i Spania for de beste juniorene i mars

Samarbeid med klubbene i regionen og NGF om lokal spiller og talentutvikling (TBA)

Klubbhus Male innvendig gang/kontorer/garderober

Opprydning av garderobeskap i herre og damegarderobe

Ny resepsjonsdisk i proshop

Innkjøp av sofaer til peisestue + diverse interiør til klubbhuset

Maskiner/Utstyr Innkjøp av gator og rulle 

Nett til hull 7

Klubb Implementere Virksomhetsplanen og komitè/gruppe instrukser i driften av klubben

Ny webside/nyhetsbrev/medieprofil

Igangsette skriving av "Bergen Golfklubbs historie"

Utarbeide god informasjon om dugnad- og frivillighetsarbeid

Bane Forberedelser til "Prosjekt lufting og dressing av fairways", inkl. tilrettelegging for sandeponi på P-plass

Hull 1

Velikehold grøfter fairway

Fjerne trær bak greenen

Fjærne trær ved trappen ned fra klubbhuset

Velikehold område/vei ved bro/fairway

Hull 2

Teematte dobbel hull 2 gul

Teematte dobbel hull 11 gul/hull 2 rød

Bygge opp område til venstre for greenen på nytt

Velikehold grøfter på fairway

Fjerne busker høyre side

Velikehold område/vei ved bro/fairway

Hull 3

Teematte hull 3 gul

Felle trær på venstre siden

Handlingsplan for 2016, basert på hovedmålet og delmålene i Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2016-2019

Handlingsplan 2016
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Årsrapporter fra komitèer og grupper 
 

Banekomitèen  

Sesongen startet som vanlig med dugnad hvor vi fikk satt banen og klubbhus i stand 

til sesongen. Vi hadde også noen ekstradugnader der vi fikk lagt ned vanningsanlegg til 

greenene 1-7-8 og 9, samt putt og chippegreen. Hull 4, 5 og 6 vil bli tatt på et senere 

tidspunkt.  

Sesongen 2015 går dessverre inn i historien som en meget våt og kald sesong. Dette satt sitt 

preg på banen, og det var til tider vanskelig å ferdes med maskiner uten å lage åker. Vi fikk 

for alvor merke hvor sårbar banen er med mye nedbør og hvor sårt den trenger en alvorlig 

oppgradering. Dette er noe som vil koste en del penger og tid, men noe vi bør prioritere 

fremover.  

Kjetil var for det meste ute i pappaperm, men Mads har gjort en fantastisk jobb rundt på 

banen. Han har en utrolig ståpåvilje og interesse for banen og faget, og var å se stort sett dag 

og natt. Mads er også fast ansatt i 2016. Vi har også fortsatt med uttynning av skog 

rundtomkring på banen for å forbedre lysforholdene til greenene.  

Vi har gått til innkjøp av en minigraver, som vil gjøre grave- og dreneringsarbeid mer 
effektivt. Mads har startet med grøfting og drenering på de mest utsatte stedene, som over 
broen på hull 1, foran og på siden av green 2 og opp til teene på hull 6. Det er også planer  
 

Hull 4

Teematte hull 4 gul

Nye grøfter/dreneringer fairway

Velikehold grøfter inngang fairway

Fjerne busker høyre side

Rydde kratt foran teene

Hull 5

Fjerne busker på haugen før green

Velikehold drøfter/drenering ved greenen

Hull 6

Teematte hull 6 gul 

Teematte hull 15 gul/6 rød

Fjerne busker venstre side

Felle trær på høyre side/bak av green

Drenering inngang teesteder

Velikelhold grøfter før 60-70 m før green

Velikehold vei ved greenen

Hull 7

Nytt sikkerhetsnett

Ta ned skog til høyre på fjellet

Velikehold vei til chippegreen og fairway

Velikehold grøfter før greenen

Hull 8

Drenering diverse bløte områder

Fjerne busker ved dametee

Hull 9

Teematte hull 9 gul og hull 9 rød

Rydde kratt rundt teene
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om å oppgradere teestedene med nye matter. Vi håper på en varm og fin sesong 2016, og at 
alle våre medlemmer benytter seg av vår flotte bane.  
 
Vi sees til dugnad!  
 
Tim Skønberg, leder for banekomitéen  
 
 

Hus- og Miljøkomitèen  

Det har vært mange gøye og flotte arrangementer/turneringer i løpet av sesongen, 

og det fungerer veldig bra når vi kan være ute på terrassen, i tillegg til rom inne. Vi ønsker 

oss en stor markise over terrassen, og gjerne lys og varme under den, så kan vi være der når 

det regner og!!! Er det noen som vil betale? Navn og logo på markisen? Terrassen på BGK er 

et fantastisk møtested! Jeg gleder meg til å se dere der igjen i 2016-sesongen! 

Det var dugnad 11-12/4 og 18-19/4-2015. Da ble kjøkkenet grundig vasket, vinduer ble 

vasket, cafe/proshop ble moppet og vasket, herregarderoben ble ryddet og vasket, 

frysebokser ble aviset og vasket, trallehus ble ryddet og vasket, det ble luket i bed og kostet 

rundt klubbhus. I løpet av året har Ørjan og Christoffer ryddet en del, bl a kontorer, gang og 

lager. Turneringsrommet er ryddet og malt. Det kan brukes som møterom. Inngangsparti og 

trappegang er malt. Vi har brukt et annet vaskebyrå det siste året. De vasker 2 g/uke. Det 

fungerer bra. 

 Vi gjør noen forandringer i proshop. Vi ønsker å flytte disken inn i det innerste rommet, og 

heller stille ut varer (køller, golfbager) der disken står i dag. Vi prøver å få malt proshop og 

peisestue før sesongstart. Vi planlegger å kjøpe nye møbler/sofaer til peisestuen og gang 

nede. Det er også behov for bedre belysning. Vi kommer til å kaste mange av skapene i 

dame-og herregarderoben. Det er få skap som er i bruk. Vi bestiller container. Planen er å få 

gjort det før dugnad. 

Huset må snart males utvendig. Maling begynner å flasse/falme. Vi må planlegge når og 

hvordan vi skal få gjort det. Kom gjerne med innspill/tilbud! 

Dugnadshelger 2016 er 2-3/4 og 9-10/4. Da må vi bl.a vaske 

kjøkken/proshop/garderober/vinduer. Evt male inne. Male benker på terrassen. Spyle 

terrassen. Fylle på med bark og jord i bed. Luke. Jeg håper mange stiller! 

Ta kontakt hvis du kan/vil gjøre noe før/utenom dugnadshelgene, vi trenger folk til å male, 

bære skap mm. 

Med ønsker om et godt nytt golfår på BGK, 

Jannicke Larsen Meyer, leder Hus & Miljøkomitèen 

  

Veien til Golf-komitèen 

Leder for Veien til Golf-komiteen er Stephan Ludvigsen (styremedlem). Veien til Golf-
komiteen har ansvaret for gjennomføringen av VTG-kurs. Vi har også fokusert mye på å få 
rekruttert flere instruktører, slik at totalbelastningen på hver instruktør blir mindre. 
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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 til dels samme prinsipper på VTG-
kursene, og det var god tilbakemelding på dette, så dette vil videreføres.  
 
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 sving, putting, chipping, sandbunker osv; mens 
baneinstruktørene tar seg av selve banespillet. 
 
Hovedinstruktører: Rune Jacobsen ( sykmeldt i 2015 ), Anita Sognnes , Gilbert Totland og 
Kristoffer Steine. 
 
Praktiske instruktører: Ørjan Larsen, Rory Dunlop, Christoffer Solheim, Gideon Ovadya, Ina 
Kristine Løkås og Berit Vik (reserve ) 
 
Baneinstruktører: Oddbjørg Briars, Andrew Briars, Borgny Langeland, Atle Halvorsen, Tore 
Opsahl, Anny Karin Opsahl, Berit Vik, Rolf Borge, Idar Løtveit, Atle Svalland og Per 
Kristiansen. 
 
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 opplegget har fungert smertefritt. Alle kurs har vært til dels fulle ved påmelding, 
men ikke alle møter opp, så totalt har vi i 2015 hatt 143 VTG-deltakere (inkluderer 
sponsorkurs, sommerskole, juniorkurs etc) og fått inntekter på kr 165,555 (Til sammenligning 
kr 173,905 i 2014) 
 
I tillegg fortsetter klubben det veldig gode tilbudet på kurs+prøvemedlemskap som 102 av 
VTG-deltakere benyttet seg av – altså ca 2/3 av VTG-deltakerne. Forhåpentligvis vil mange av 
disse melde seg inn som ordinære medlemmer. 73 av de 102 var fortsatt medlem i klubben 
etter utmeldingsfristen for 2016 var gått ut den 31.12.15. 
 
Det har også i år blitt arrangert flere VTG/instruktør- scrambleturneringer, og erfaringer fra 
disse er meget bra. 
 

Innholdsmessig har VTG-kurset i 2015 videreført minimum 2 timer med Trener-1 eller 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 2016 vil være å gjennomføre 7-8 kurs, samt 2016 vil det nasjonalt bli en satsning på 
jentegolf og mulig et eget jentekurs lokalt, men dette kommer klubben tilbake med mer 
om.Tilslutt vil jeg takke alle instruktørene med hovedinstruktørene i spissen – Dere gjør en 
fantastisk jobb! 
 
Stephan Ludvigsen, leder VTG-Komitèen 
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Turneringskomitèen 

I 2015 ble det arrangert 17 klubbturneringer. Regiontour, Junior Tour, Ladies Tour, 

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

kjørte egne turneringer.  

Været tatt i betraktning må vi si at det var god deltakelse, selv om vi skulle ønske oss enda 

flere. Regiontouren ble i 2015 arrangert over 1 runde – noe som resulterte i meget god 

deltakelse. Turneringen ble arrangert i et vanvittig regnvær, men det var fullt mulig å score 

bra – for Markus Braadlie gikk 63 (-5) og tok en overlegen seier.     

Klubbmesterskapene ble i 2015 arrangert hver for seg. For seniorenes del har vi sett at det er 

laber påmelding ved 2-dagers-konkurranse, derfor ble klubbmester i disse klassene arrangert 

over 18 hull. Dette resulterte i deltagelse i alle klasser og en formidabel økning i antall 

deltakere totalt. 

Klubbmestere ble:  

 Junior Gutter: Sverre Haugervåg  

 Junior Jenter: Karen Landøy  

 Herrer: Edevard Brekke Hvide  

 Damer: Renate Hjelle Grimstad  

 Senior Herrer: Tore Fjeldstad  

 Eldre Senior Herrer: Kåre Heim  

 Senior Damer: Anita Sognnes  

 Eldre Senior Damer: Siren Larsen 
 

Andre turneringsresultater: 

Lagersjefen.no Open:      

 Herrer: Petter Rygel 

 Damer: Karen Landøy 

 Klubbhandicap: Bendik Larsen Meyer 

Johan Horns minneturnering:   

 Klasse A: Ørjan Larsen  

 Klasse B: Karen Landøy   

 Klasse C: Bendik Larsen Meyer 

Glyn Cup/Ladies Cup: 

 Edevard Brekke Hvide og Ina Kristine Løkås 

Pinsepokalen:  

 Klasse A: Edevard Brekke Hvide 

 Klasse B: Lars Gustav Lode 

 Klasse C: Joachim Larsen Meyer 

RSV-pokalen: 

 Ørjan Larsen 
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Socony Cup: Finale mellom Johnny Alvheim/Jan Ove Gjervik vs Alexander C. 

Haukedal/Christoffer Solheim måtte flyttes til våren 2016  

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 2016 så er du 

hjertelig velkommen.  

Rolv Grimstad, leder Turneringskomitèen  

  

Handicapkomitèen  

Handicapkomiteen har i 2015 bestått av Per Vedaa og Jarle Nordahl. Årsrevisjonen av 

handicapet til klubbens medlemmer blir automatisk regulert i GolfBox, i henhold til gjeldene 

handicapreglement fra Norges Golfforbund. 

I løpet av året blir medlemmer som deltar i konkurranser automatisk oppdatert i GolfBox, 

om ikke annet er gitt beskjed om fra turneringskomiteen til den turnering/konkurranse du 

har deltatt i. 

Vi må igjen minne klubbens medlemmer på at når du sender inn dine egne selskapsrunder, 

så må du være påpasselig med å få markørs klubb og medlemsnummer riktig når du 

registrerer runden. Blir ikke dette riktig ført og handicapkomiteen ikke klarer å finne ut av 

tilsendte opplysninger, blir runden slettet. 

Det er også derfor at innsendte registreringer mange ganger blir liggende lenge i GolfBox før 

godkjenning, eller som tidligere nevnt, til slutt slettet av handicapkomiteen. 

Litt statistikk fra årsrevisjonen i 2016: 

Klubben har 4 spillere med + handicap. 

Vi har 180 spillere med handicap opp til 18,0, 400 spillere med handicap 18,1-36,0. Antall 

spillere med klubbhandicap er 394 spillere.  

Klubben har mange medlemmer uten registrert handicap.  

Jarle Nordahl, leder Handicapkomiteen. 

 

Junior- og elitekomiteen  

I 2015 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  
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Juniorkomiteen består av Rolv L Grimstad, Lisbeth Vik, Randi Landøy og Jannicke L. Meyer. Vi 

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

gjennomført 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 på vårparten. 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 Regional Juniortour på BGK lørdag 12/9. Det var 53 deltakere, og 14 BGK-

juniorer. Det var god innsats av spillere, stor stemning blant barn og foreldre - 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. Vi har meget god bredde på juniorene våre 

og de har bitt godt fra seg både lokalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt.  

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. Vi har 

også videreført og utvidet tilbudet om trening med fysioterapeut – noe som har gitt meget 

god effekt både sportslig og sosialt. 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!  

Rolv Grimstad, for juniorkomitèen 

 

Resultater Junior Elite og Elite 2015 

 

Junior-NM Jenter på Oslo GK: Renate Hjelle Grimstad: Norgesmester 

NM Damer Borre GK: Renate Hjelle Grimstad: 2.plass 

Junior-NM Gutter på Oslo GK: Markus Braadlie: 6.plass 

NM Herrer Borre GK 

Vetle Marøy: 2.plass  

Makus Braadlie: 6.plass 

Edevard Brekke Hvide: 45.plass 
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Lag-NM Gutter 1.divisjon – Mørk GK 

Mads Thers, Simen Dale, Markus Braadlie, Sverre Haugervåg 

3.plass og opprykk til Elite 

Lag-NM Jenter Elite – Drammen GK  

Renate Hjelle Grimstad 

Karen Landøy 

6.plass og beholdt plassen i Elite 

Lag-NM Herrer - Stavanger GK 

Ørjan Larsen, Edevard Brekke Hvide, Ole Åstveit, Markus Braadlie, Vetle Marøy  

4.plass og klart beste resultat de senere årene 

Suzann Junior Challenge: Markus Braadlie: 1.plass 

Norgescup Order of Merit damer:  

Renate Hjelle Grimstad: Nr 7 (Spilte 4 turneringer med 2.plass som beste resultat) 

Order of Merit herrer: 

Markus Braadlie: Nr 5 (Spilte 4 turneringer med 2.plass som beste resultat) 

Titleist Tour Order of Merit jenter: 

Renate Hjelle Grimstad: Nr 4 (6 turneringer med seier på Oslo GK som beste resultat) 

Order of Merit gutter: 

Markus Braadlie Nr 5 (6 turneringer med seier på Vestfold GK som beste resultat) 

Internasjonal representasjon: 

Renate Hjelle Grimstad: 

 French Girls 

 Lag-EM junior i Tsjekkia 

 Lag-VM junior i Canada 

 The Spirit i Texas, USA 

 Orange Bowl i Miami, USA 

 Duke of York 

Markus Braadlie 

 Italian Junior Open 

 European Young Masters 

 Suzann Junior Challenge 

 Lag-EM junior i Finland 

 Lag-VM junior i Japan 
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Vetle Marøy 

 Junior College Tour  

 

 Valero Open i Texas USA (2 slag fra å klare mandagskvalet) 

 

 British Amateur (Utslått i 16-delsfinalen etter å ha sensasjonelt slått ut verdenstreer 

Macus Kinhult i første runde) 

 

 British Open Kvalifisering (Kom seg videre fra første kvalifisering og var kun 4 slag fra 

å komme med i hovedturneringen) 

Sponsorkomitèen 

Leder og medlemmer: Komitèens leder er Tom Birkeland, utnevnt av styret og 

nestleder i styret til Bergen Golfklubb.  

Faste komitèmedlemmer er klubbens styreleder Mette Thormodsen og daglig leder Ørjan 

Larsen.  

Aktivitet 2015: Det har vært stor suksess med arrangement som 9 hullsturneringer med 

”prøve golf” og partypakken i klubbhuset.  Trass det dårlige været i 2015 er det en fin økning 

på bedrift/sponsorturneringer. Bergen Golf Invitational, KAPA Invitational og JOA Invitational 

er eksempler på arrangement som ble gjennomført med toppkarakter, og viser at Bergen 

Golfklubb vet hva de driver med, og igjen kan være stolt av. 

Frydenbø Bil var også med på et hyggelig pilotprosjekt. Vi lanserte etter sommerferien 

Frydenbø Hole in One 2015. Volvo V60 til fri disposisjon i 1 måned i premie. Ingen golfspiller 

klarte å sette Hole in One på hull 1 i løpet av konkurranseperioden som varte fra 15. august 

til 15. september. Dermed ble det heller ikke delt ut noe Volvo V60. Vi håper å kunne 

videreføre dette prosjektet i 2016. Da med en bil som premie til disposisjon i 1 år. 

Sponsorer av Bergen Golfklubb er hovedsakelig bedrifter som har ansatte/eiere med større 

eller mindre interesse for golfsporten. I dag teller vi rundt 35 sponsorer og 

samarbeidspartnere med stort og smått. I 2015 har alle sponsorer har også fått sin logo 

plassert på sponsorveggen ved informasjonstavlen utenfor klubbhuset. Vi har satt som mål 

at sponsortavlen som står på parkeringsplassen oppdateres med nye sponsorlogoer før 

sesongstarten i april. 

Året 2015 har gitt en liten økning i sponsorinntekter på rundt Kr. 63.000,- Budsjettet var på 

kr. 545 000,-  I tillegg har vi en økning på bedrifter som kjøper forskjellige produkter av 

klubben. Vi har begynt å kartlegge sponsormarkedet for å få inn nye sponsorer til Bergen 

Golfklubb. Hvis bedriftene ikke har noen tilknytning til golfsporten, er det vi som skal selge 

inn produktet Bergen Golfklubb med klubbens miljø og medlemmer.  Vi setter opp ryddige 

presentasjoner for utvalgte bedrifter, og viser at Bergen Golfklubb med sine medlemmer og 

besøkende passer inn i deres målgruppe til kjøp av deres tjenester og produkter.  

Sponsorinntektene justeres opp med kr. 40 000,- for 2016 i følge forslag til budsjett. I 

skrivende stund vet vi at flere bedrifter kutter sponsor og reklameutgifter. En slik økning vil 

kunne bli krevende. Det er også god grunn til å si at Bergen Golfklubb har sponsorinntekter 

som er godt over gjennomsnittet for golfklubber i Norge. Derfor er det viktig at vi klubben 

ivaretar sponsorene og gjennomfører aktiviteter og arrangement som avtalt. Bergen  
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Golfklubb tjener på at alle er fornøyd, og slik sikrer vi videre samarbeid år etter år.  Vi takker 

alle sponsorer for støtte og hjelp i 2015, og oppfordrer våre medlemmer til å bruke våre 

sponsorer når de skal handle varer og tjenester.  

Tom Birkeland, Leder Sponsorkomitèen 

 

Damegruppen  

Damegruppen har i 2015 hatt følgende sammensetning: Siren Larsen, Norunn 

Hjortland, Oddbjørg Briars, Elin Gullaksen og Margrethe Kvalvåg. 

Sesongen 2015 var preget av ustoppelig regnvær, uten at det påvirket oppmøtet på 

damenes faste onsdagsturneringer! Godt kledde damer stilte trofast opp, og det var kun 

under de mest ekstreme forhold at noen måtte trekke seg fra turneringen. 

Vi arrangerte Ladies Tour tidlig i mai, 23 spillere fra omkringliggende klubber stilte til start. Vi 

arrangerte også i år Pink Cup, værgudene var ikke på vår side da heller, øs pøs regn, men 28 

deltagere var med på dette artige arrangementet til inntekt for brystkreftsaken. Salg av kaffe 

og kaker, auksjon, og at Christoffer Solheim, Sverre Haugervåg, Karen Landøy og andre 

juniorer var behjelpelig med å selge gode slag underveis, fikk mange til å åpne lommeboken! 

Totalt fikk vi inn ca. kr. 25.000, som vi er meget fornøyd med. 

I år avsluttet vi sesongen med julemiddag i klubbhuset samt premieutdeling fra høstens 

turneringer! 

Siren Larsen, for Damegruppen 

 

Herregruppen  

Til tross for værgudenes vrede gjennomførte Herregruppen den tradisjonelle 

torsdagsturnering også i 2015. Bergen Herredagen ble gjennomført med 10 turneringsdager 

gjennom året, med en avsluttende finale.  

Resultatene ble: 
 
Vinnere av Herredagen 2015:  
A-klassen: Edevard Brekke Hvide 
B-klassen: Rene Tvedt Pedersen 
C-klassen: Terje Mellingen 
 
Herregruppen arrangerte også en del alternative turneringer, som hadde som formål å 
trekke til seg flere medlemmer som ikke hadde fått smaken på turneringsspill. Flere av 
Herregruppens medlemmer har i sesongen 2015 vært gode ambassadører og gode 
medspillere ved å inkludere nye golfere og dette mener vi er viktig for å hjelpe på 
rekruttering av en stabil medlemsmasse.  
 
Jakob Meyer Nilsen, for Herregruppen  
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Seniorgruppen 

Seniorgruppen er for damer og menn som er 50 år! Vi har, som tidligere, spilt 

uhøytidlige konkurranser hver tirsdag gjennom hele sesongen. Fremmøte har stort sett vært 

mellom 15-20 spillere! 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,-. Tord Schjelderup Andersen har, som tidligere, hatt 

ansvaret for økonomien! 

Vår - og høstsesong ble rundet av med 9-hulls spill, etterfulgt av hyggelig samvær i 

Peisestuen med innkjøpt mat fra Roalds Kro, og dessuten utdeling av premie- gavekort fra 

Proshopen. 

I 2015 sesongen deltok vi med 1 lag i NSG's match-lagspill turnering; Kåre Heim var lagleder 

for laget - vi ble nr.2 i vår pulje! 

 I juni måned arrangerte vi vår turnering i Hordaland Seniortour med deltakelse fra de andre 

klubbene i Hordaland. Turneringen var vellykket med god deltakelse og gode 

tilbakemeldinger og skryt for fin bane! Inntekten til klubben ble ca.9000,- kr. 

Dessverre er det få spillere fra vår klubb som deltar i touren på de andre banene! 

 Ønsker å takke daglig leder Ørjan Larsen, og Christoffer Solheim, for et veldig godt 

samarbeid gjennom årets sesong! 

På vegne av seniorgruppen ønsker undertegnede alle seniorene hjertelig velkommen til en 

ny sesong i 2016.!! 

Flemming Rasmussen, Seniorgruppen 

 

Innkomne saker til årsmøtet 
 

Sak 1: Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2016-2019, med tilhørende bane/anleggsplan 

Forslag fra styret i Bergen Golfklubb: 

En virksomhetsplan er et styringsredskap som legger grunnlag for en helhetlig tanke- og 

arbeidsprosess i klubben. Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2016-2019 er bygd opp 

etter og støtter seg til Virksomhetsplan for golf-Norge 2016-2019, som ble vedtatt av 

klubbene på Golftinget i 2015. Virksomhetsplan for golf-Norge 2016-2019 er et 

styringsdokument for hele golf-Norge og ut ifra denne planen har klubbene klare 

forpliktelser. Bane/Anleggsplan for Bergen Golfklubb 2016-2019 tilhører Virksomhetsplan for 

Bergen Golfklubb 2016-2019 og går mer i dybden på det arbeidet som skal utføres på banen. 

Delmålene i disse planene for perioden legger grunnlaget for utarbeidelse av de årlige 

handlingsplanene. Virksomhetsplanen vil være styringsredskapet for klubbens arbeid i 

perioden 2016-2019. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2016-2019, 

med tilhørende bane/anleggsplan 
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Sak 2: Nye lover for Bergen Golfklubb  

Forslag fra styret Bergen Golfklubb: 

Alle golfklubber og andre idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og 

lovnormen for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 22.oktober 2015. I tillegg har NGF egne 

bestemmelser som golfklubber plikter å følge.  Denne lovnormen med særlige tillegg gitt av 

NGF er ufravikelig og inneholder et minimum av det golfklubben må ha i sin egen lov. NIFs 

lov og denne lovnormen skal legges til grunn i alt lovarbeid i golfklubbene. Alle lovendringer 

må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten og 

krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for 

godkjenning 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner de nye lovene for Bergen Golfklubb 

 

Sak 3: Kontigenter og avgifter for 2016 

Forslag fra styret i Bergen Golfklubb: 

Styret ønsker å øke kontigentene med 3,5% fra 2015 til 2016 (gjelder ikke Passiv) p.g.a. 

generell prisvekst på de produkter og tjenester klubben benytter seg av, og for å kunne 

oppfylle de visjoner og målsetninger presentert i Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 

2016-2019. I tillegg foreslår styret å innføre en ny fakturagruppe, Greenfeemedlemskap 13-

23 år, som et ledd i arbeidet med å tilby mer fleksible og attraktive medlemskap.                   

B-medlemskap endrer også navn til Greenfeemedlemskap. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til kontigenter for 2016, med 

tilhørende ny fakturagruppe/nytt navn. 

Kontigenter 2016 
 

 

Noter til kontigenter: 

A Dugnadsplikt på 5 timer. Utføres ikke dugnad, faktureres kr 750 i november 2016. 

B Gjelder også studenter med betalt semesteravgift t.o.m. et året de fyller 26 år 

C Èn 9 hulls greenfee er inkludert i kontigenten. Ellers er det kr 50 i rabatt på greenfee. 

D Har ingen spillerett på banen 

Fakturagruppe Kontingent Innmeldingsavgift Noter

Aktiv 24 år + 4400 4000 A/E

Aktiv 20-23 år 3260 2000 A/B/E

Junior 13-19 år 1500 1200 A/E

Junior 0-12 år 980 0

Passiv 1000 D

Greenfeemedlemskap 1860 0 C

Greenfeemedlemskap 13-23 år 1100 0 C/B

Årskort 24 år + 5430 0 A

Årskort 20-23 år 3780 0 A/B

Årskort 13-19 år 1810 0 A
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E Det betales ikke mer i innmeldingsavgift selv om man skifter fakturagruppe, f.eks går 

fra «Junior 13-19» til «Aktiv 20-23 år» osv. Innmeldingsavgiften er gjeldende så lenge 

man er kontinuerlig medlem av klubben. 

 

Regnskap 2015 / Budsjett 2016 
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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                   Regnskap 2015/Budsjett 2016
POST KONTONAVN REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

INNTEKTER
3020 Avgi ftspl . sa lg kafeteria 132 849 135 000 169 745 175 000

3030 Avgi ftspl . sa lg proshop 471 255 400 000 500 193 515 000

3040 Salg Kaffeautomat 3 800 3 800

3060 Uttak av varer avgi ftpl . 102 476 132 824 120 000

3061 Motkonto uttak av varer avgpl . -102 476 -120 000

Sum avgiftspl. salg 607 904 538 800 802 762 690 000

  

 

3010 Annonse/reklame avgpl . 300 926 355 000 387 254 400 000

3905 Medlemskontingent 2 056 234 2 260 000 2 451 485 2 475 000

3910 Dugnad 269 231 120 000 124 500 125 000

3610 Skapleie avpl . 25 700 30 000 26 850 28 000

3900 Innmeldingsavgi ft 79 550 70 000 84 000 70 000

3911 Purregebyr 14 843 12 000 19 830 20 000

Sum medlemsinntekter 2 746 484 2 847 000 3 093 919 3 118 000

3410 Statl ige ti l sk/refus joner 24 832 25 000 41 105 42 000

3400 Kommunale ti l skudd 129 322 90 000 193 922 170 000

3420 Ti lskudd Norsk Tipping 38 172 40 000 39 037 40 000

3430 Momskompensas jon 251 264 230 000 265 042 260 000

Sum tilskudd 443 590 385 000 539 106 512 000

3925 Stevneinntekter 60 690 60 000 73 292 70 000

3930 Inntekter v/VTG-kurs 173 905 170 000 165 555 170 000

3915 Greenfee 421 778 410 000 389 966 410 000

3600 Hus leieinntekter 60 250 60 000 56 469 55 000

3200 Sponsorer avg.fri 92 400 170 000 220 609 245 000

3050 Inntekter ba l lmaskin 23 768 10 000 14 154 12 000

3960 Parkerings inntekter 33 200 33 000 26 400 26 400

3990 Salg protjenester 113 735 115 000 119 480 125 000

Sum div. inntekter 979 726 1 028 000 1 065 925 1 113 400

SUM INNTEKTER 4 777 704 4 798 800 5 501 712 5 433 400
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POST KONTONAVN REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

KOSTNADER

4310 Varekjøp avgi fts fri tt 9 685 8 000 4 451 5 000

4320 Avgi ftspl . innkjøp kafeteria 79 286 80 000 124 475 130 000

4330 Avgi ftspl . innkjøp proshop 388 917 260 000 400 051 410 000

4340 Innkjøp kaffeautomat 7 066 7 000 6 371 7 000

Sum avgiftspliktig innkjøp 484 954 355 000 535 348 552 000

4200 Turneringsdeltagelse 214 615 190 000 189 375 170 000

4210 Egne turneringer 23 791 25 000 31 300 25 000

4215 Trening og inst. 21 060 10 000 6 426 20 000

4220 Treningsmatriel l 15 665 10 000 23 495 12 000

4225 Kurs  ansatte/ti l l tsv. 49 578 30 000 45 711 35 000

4212 Premier 49 841 50 000 66 981 50 000

4230 Kostn. driving range 10 268 10 000 6 841 6 000

4250 Utgi fter VTG-kurs 26 639 25 000 43 401 35 000

Sum stevne og aktiv.utg. 411 457 350 000 413 530 353 000

5010 Personalutg. 1 169 903 1 180 000 1 052 228 1 395 000

5015 Sommervikarer 493 697 520 000 536 754 380 000

5400 Arbeidsgiveravg. 217 049 220 000 210 074 227 000

5401 Arbeidsgiveravgi ft feriep 23 888 27 000 23 317 28 000

5180 Feriepenger 169 420 180 000 165 369 195 000

5800 Refunderte syke-/foreldrepenger -5 621

5250 Fors ikring personalet 21 529 24 000 21 479 25 000

5930 Pens jonsfors ikring 122 982 75 000 64 995 70 000

Sum personalutg. 2 212 847 2 226 000 2 074 216 2 320 000

6010 Avskrivninger 9 190 31 665 92 000

Sum Avskrivninger 9 190 0 31 665 92 000

7710 Møteutg. 7 041 7 000 23 523 10 000

7712 Deltagelse andre møter 1 681 5 000 20 631 20 000

Sum møteutg. 8 722 12 000 44 154 30 000

6800 Kontorrekvis i ta 12 601 15 000 9 002 12 000

6810 Kopiering/trykking 21 509 20 000 20 430 25 000

6900/6940 Porto/telefon 37 385 40 000 38 037 40 000

7790 Diverse utg. 19 803 20 000 55 537 40 000

Sum adm. utg. 91 298 95 000 123 006 117 000

6840 SendRegning/publ ikas joner 37 204 30 000 33 218 35 000

Sum adm./varekjøp 3 246 482 3 068 000 3 223 472 3 407 000

6608/6620 Inv. i  bane vanningsanlegg 47 658 55 000 84 274 70 000

6650 Inv.loka ler 55 000 30 000

6609 Inv. maskiner 20 000 24 118 13 000

6604 Drenering 24 985 25 000 4 794 40 000

6400 Leas ing Maskin 173 705 200 000 132 730 245 000

Sum inv./avdrag 246 348 355 000 245 916 398 000

6360 Renhold 34 528 35 000 72 408 70 000

6340 Strøm 91 398 90 000 109 790 110 000
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Noter:  

Det er utbetalt godtgjørelse til daglig leder med Kr.562.691,- 

Elektronisk kommunikasjon daglig leder Kr. 4392,- 

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

Selskapet har pr. 31.12.15 ingen fordring på daglig leder og styremedlemmer. 

 

 

 

 

6320 Kommunale avg. 16 697 17 000 16 326 17 000

6611 Klubbhus/proshop 54 634 10 000 45 655 20 000

7500 Fors ikringer 52 207 40 000 34 345 45 000

6550 IT kostnader 41 071 45 000 54 014 55 000

Sum drift av hus 290 535 237 000 332 538 317 000

6630 Sand/frø/gjødsel 136 188 85 000 71 246 122 000

6621 Utbedr./vedl ikehold 47 283 85 000 104 045 50 000

6622 Bygselavg./baneleie 234 822 245 000 237 639 255 000

Sum drift av bane 418 293 415 000 412 930 427 000

6623 Dri ft maskiner 33 076 35 000 85 667 30 000

7040 Fors ikringer maskiner 16 264 20 000 16 851 23 000

6624 Vedl ikehold maskiner 49 568 50 000 65 665 90 000

Sum drift maskiner 98 908 105 000 168 183 143 000

Sum inv./drift/anl/maskiner 1 054 084 1 112 000 1 159 567 1 285 000

7100/7140 Bi lgodtgjørelse 10 558 12 000 15 327 9 000

7400 Kontingent NGF 336 639 335 000 332 102 350 000

7410 Norsk Gol f 0 0 0

7420 Utmerkelser/gaver 2 443 3 000 0 2 000

6700 Revis jonshonorar 35 475 36 000 33 904 35 000

6760 Regnskapshonorar 142 663 145 000 150 807 125 000

6790 Konsulenttjenester 20 862 50 000

7320 Reklame & annonseutgi fter 1 892 10 000 4 553 10 000

Sum div. kostnader 529 670 541 000 557 555 581 000

8040 Renteinntekter bank -4 387 -5 000 -1 010 -3 500

8140 Renteutg. 29 669 32 000 28 690 45 000

7770 Bankgebyr 21 099 23 000 22 186 23 000

Sum finansinnt./kostn. 46 381 50 000 49 866 64 500

4930 Verdiøkning varelager -4 652

7830 Tap på fordringer 0

Avskrivninger/verdiøkning 0 0 -4 652 0

Sum inntekter 4 777 704 4 798 800 5 501 712 5 433 400

Sum kostnader/utgifter 4 885 807 4 771 000 5 017 473 5 429 500

Resultat -108 103 27 800 484 239 3 900
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Kontonr. Eiendeler

31.12.2015

1100 Klubbhus 1

1110 Garas je 1

1120 Driving range gml 1

1125 Baneanlegg 279 331

1200 Maskiner 8 480

1210 Vanningsanlegg 165 961

1215 TORO maskin 156 046

1216 Diverse utstyr/inventar 50 805

Sum Anleggsmidler 660 626

1460 Varelager 134 700

1500 Kundefordringer 48 688

1510 Kundefordringer interim/dugnad 36 678

1575 Forskuddsbet. Kostn. 31 794

1578 Fordring Glab 0

1579 Fordring Norsk Tipping 13 058

1700 Forskuddsbet. Kostn. 29 668

1900 Kasse 801

1920 DnB 5201 05 15718 958 013

1930 1503.48.28595 Johan J.Horns  Ta lentstipend 102 198

1940 DnB Pengemarked 21 561

1950 DnB 5201 05 15726 108 731

1960 Dnb 5225 05 25567 15 491

1970 Dnb 5081 05 50942 501

Sum Omløpsmidler 1 501 882

Sum Eiendeler 2 162 508

Gjeld og egenkapital

2000 Kapita lkonto (egenkap f.å .) 453 344

2050 Årets   resultat 484 240

Sum kapitalkonto (egenkap.) 937 584

2180 Johan J.Horns  Ta lentstipend 102 198

Sum avsetning for forpliktelser 102 198

2245 Lån baneplan 349 987

2246 Lån fra  DNB NOR BANK ASA 420 000

Sum langsiktig gjeld 769 987

2400 Leverandørgjeld 86 605

2600 Skattetrekk 40 494

2700 Utgående mva - høy sats 0

2710 Inngående mva - høy sats 0

2711 Inngående mva - middel  sats 0

2713 Inngående mva - lav sats 0

2740 Mva. oppgjørskonto 5 237

2770 Skyldig arbeidsgiveravg. 29 894

2771 Arb. giveravg. på l . Feriep 23 317

2900 Forskudd fra  kunder 3 600

2915 Utlegg ansatte -1 891

2940 Skyldige feriepenger 165 369

2950 Påløpt rente 113

Sum kortsiktig gjeld 352 738

Sum gjeld og egenkapital 2 162 508

BALANSE PR. 31.12.2015
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Valg styre og tillitsvalgte 
 

 

Valg av styre         

       

Valgkomitèen fremlegger følgende forslag til nytt styre for 2016:     

        

Leder: Mette Thormodsen Velges for 2 år (Gjenvalg)   

Nestleder: Tom Birkeland Ikke på valg (1 år igjen)   

Styremedlemmer: Tim Skønberg Ikke på valg (1 år igjen)   

  Jannicke Meyer Ikke på valg (1 år igjen)   

  Lisbeth Vik Velges for 2 år (Ny)   

  Kristoffer Steine Velges for 2 år (Ny)   

  Rolv Grimstad Velges for 2 år (Gjenvalg)   

Varamedlemmer: Morten M.Valvatne Velges for 1 år (Ny)   

  Turid Leithe Velges for 1 år (Ny)   

      

Valg av kontrollkomitè         

Valgkomitèen fremlegger følgende forslag til kontrollkomitè for 2016:    

        

  Grete Nordanger Ikke på valg (1 år igjen)   

  Georg Solvåg Velges for 2 år Ny   

      

Revisor: Revisorpartner AS      

      

   

      

Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben har representasjonsrett: Den eller de 
som styret bemyndiger 

      

Valgkomitèen har bestått 
av: Gideon Ovadya     

 Vegard Sletten     

 Kjersti Gjerde     

      

Valg av valgkomitè         

        

Styret fremlegger følgende forslag til valgkomitè for 2016:     

        

Leder: Ole Åstveit Velges for 1 år (Ny)   

Komitèmedlem: Stephan Ludvigsen Velges for 1 år (Ny)   

Komitèmedlem: Kjersti Gjerde Velges for 1 år (Gjenvalg)   

Varamedlem: Gideon Ovadya Velges for 1 år (Gjenvalg)   
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