Årsmøte i Sandnes Golfklubb
ONSDAG 23. MARS 2022 I FINNEHUSET KL. 19:00
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Godkjenne innkallingen
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Behandle Sandnes Golfklubbs årsberetning
a. Styrets beretning – året som gikk og planer for kommende år
b. Gruppenes beretning – året som gikk og planer for kommende år
c. Revidert årsregnskap fra revisor for 2021
d. Revisors beretning
e. Kontrollutvalgets beretning
Innkomne saker til årsmøtet
a. Lovnorm - revidert til informasjon
Fastsetting av kontingent til neste kalender år
Vedta Sandnes Golfklubbs budsjett og avtaler
a. Styrets forslag til budsjett for 2022
b. Styrets forslag til revidert avtale med Golf Management as
Valg
a. Styreleder, velges enkeltvis
b. Nestleder, velges enkeltvis
c. Styremedlemmer og varamedlemmer velges samlet
d. Kontrollutvalg med leder, medlem og varamedlem
e. Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og
møter idrettslaget har representasjonsrett
f. Valgkomité med leder, medlem og varamedlem
g. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

7 - BEHANDLE SANDNES GOLFKLUBBS ÅRSBERETNING
Styret i Sandnes Golfklubb 2021-2022 har vært:
Leder:

Egil Kvalbein

Nestleder:

Anne Torunn Espedal Olsen

Styremedlem: Alf Inge Fredriksen
Styremedlem: Hans Kind
Styremedlem: John Ivar Marthinsen
Styremedlem: Oddbjørg V Greiner
Styremedlem: Lasse Hadland
Varamedlem: May Lis Birkeland

7.a - Styrets beretning – året som gikk og planer for kommende år
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2021, et
riktig uttrykk for klubbens stilling og resultat av virksomheten. Styret foreslår at det fremlagte
regnskap fastsettes som klubbens resultatregnskap og balanse.
Etter utgangen av regnskapsåret har det ikke inntruffet vesentlige forhold som det ikke er tatt
hensyn til i årsoppgjøret, og som er viktig for å bedømme klubbens resultat og stilling.
Det har driftsmessig vært et godt år for Sandnes Golfklubb med et driftsresultat på kr. 292.196, bedre enn budsjettert. Dette skyldes en kombinasjon av nye medlemmer, større tilskudd og ikke
minst et stadig bedre sportslig tilbud med simulator-anlegget som flere og flere av klubbens
medlemmer benytter. Nettsvindelen som nesten kostet klubben hele egenkapitalen, med et tap på
kr. 821.277, regnes fortsatt som pågående sak ved årsskiftet. Som følge av nettsvindelen viser
regnskapet et underskudd på 529.081, - kroner, se revidert regnskap fra revisor.
Medlemmer
Sandnes Golfklubb er det største sær-idrettslaget i Sandnes kommune, og den 5.største golfklubben i
Norge.
Klubben har det siste året hatt stor aktivitet spesielt innen de yngre årsklasser og følgelig en gledelig
økning i medlemstallet. Vi ligger tett opp mot 2200 medlemmer og sånn sett på nivå med 2015, som
var sist rekord. Vi har hatt opp mot 200 juniorer i gang på Bærheim, og sommerens golfskole hadde
vi 29 deltakere, begge deler viser at golf er interessant for de unge og understreker hvor viktig det er
å ha et godt treningsopplegg som det vi nå har gjennom Kristian. Klubben har gjennom året hatt
et godt samarbeid med Golf Management og hatt veldig bra deltakelse på Veien til Golf- kursene. Vi
ser også at stadig flere av klubbens medlemmer benytter seg av treningstilbudet og at verdikortene
som Kristian lanserte sent på høsten, har slått godt an. Ved utgangen av året var medlemsantallet
2156 hvorav 200 er juniorer.

Se diagram for medlemstall neste side
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Styrets arbeid

Styret har avholdt 7 styre- og arbeidsmøter, som har vært en kombinasjon av digitale møter på
Teams og vanlige fysiske møter. Styrets arbeid har vært konsentrert om å følge opp de tiltak som ble
besluttet på årsmøte 2021, samt løpende saker fra driften og innspill fra andre. Bedragerisaken fikk
mye oppmerksomhet, med ukentlige ekstraordinære styremøter frem til styret mente å ha en
oversikt over både hendelsen og konsekvensene, som blant annet er at klubbens planlagte
forskuttering av timer i simulator-anlegget utgikk.
Økonomisk går klubben med et driftsoverskudd på kr. 292.196, - mot et budsjettert overskudd på kr
10.250, - Dette er svært gledelig med tanke på fremtiden og klubbens ønske om fortsatt satsing på
de unge.
Oppgradering av Gobex terminalene ute på anlegget ble gjennomført i løpet av 2021, hovedskjermen
må skiftes i 2022, og ny hjemmeside som er i samarbeid med Golf Management er klar for lansering
første kvartal 2022.
Golf Managements nye innendørs treningssenter har blitt godt mottatt av klubbens medlemmer, og
grupper sånn at vi ser ut til å ha fått vårt ønske oppfylt om en ny arena hvor vi kan styrke det gode
samholdet i klubben ytterligere og knytte medlemmene tettere sammen på tvers av alle
aldersgrupper.
Samarbeidet mellom klubb og Golf Management fungerer fortsatt godt. Golf Management med sine
ansatte og klubbens medlemmer, bidrar også til det utrolig gode miljøet på Bærheim. I tillegg til
bygging av simulator- anlegget, har GM gjennom 2021 arbeidet kontinuerlig med forbedringer og
oppgraderinger av golfparken, for tiden pågår arbeid med oppgradering av tee steder og rangen.
Golf Management inviteres fast til klubbens styremøte hvor de informerer styret om driften av bane
og anlegg. Vi gjør oppmerksom på at representanten fra Golf Management ikke har stemmerett.
Styret ønsker også å takke alle ansatte i Golf Management for all hjelp vi får og har fått!

Klubben ønsker å fortsette arbeidet med å legge til rette for alle gruppene, spesielt junior og elite, og
er svært takknemlig for den innsats Kristian har lagt ned i 2021 og det løftet det har gitt oss, og ser
fram til det som kommer i 2022.
Tusen takk til dere alle!

Styrets planer for 2022
• Fortsette satsing på barn og unge med treningstilbud, golfskole og Narvesen tour
• Fortsette å legge til rette for satsing på elite damer og herrer, samt elite senior herrer
og damer gjennom Kristian.
• Vi ønsker fortsatt å tilby medlemmene våre å ta «Trenerløypen» i regi
av NGF
• Vi ønsker forslag som gjør anlegget vårt enda mer attraktivt
Vi i styret ønsker å jobbe aktivt for å inkludere nye medlemmer til å bli med på turneringer for å få
enda større glede av golfen, samt å bli enda bedre integrert i det gode miljøet vi har på Bærheim.
Klubben skal i 2022 arrangere
Der kan forekomme endringer av datoer, turneringen blir satt opp i Golfbox under klubbturneringer.
Dato
Søndag 3. april
Lørdag 23. og søndag 24. april
Søndag 1. mai
Lørdag 14. mai
Søndag 15. mai
Tirsdag 17. mai
Lørdag 21. mai
Lørdag 18. juni
Søndag 26. juni
Lørdag 6. august
Lørdag 20. og søndag 21. august
Lørdag 10. september
Lørdag 27. november

Turnering

Putteturnering
Region Tour Rogaland, Bærheim Open
Norsk Senior Golf, Vårspretten
Golf Management, Åpningsturnering
Tre køllers turnering
Flagg Scramble
50 + SEBO
Champagne turnering
Narvesen Junior Tour
Snorscramble
Klubbmesterskap
Høstsurprise
Nissegolf
Senior Match
Lady Match
Match m/hcp
Klubbmesterskap Match
Bærheims Medal

7.b - Gruppenes beretning – året som gikk og planer for kommende år
Turneringskomité

Turneringssesongen startet som i 2020, med koronaavlyste turneringer.
Men etter en pangstart med 85 spillere på surpriseturneringen 8. mai, så var det god deltakelse hele
sesongen.
Rekord på klubbmesterskapet, med 103 deltakere. Det ser ut som om vi har funnet et godt oppsett,
med stableford-klasse i tillegg til det vanlige klubbmesterskapet.
Equinor sin avlyste vårturnering ble satt opp på nytt i august, i tillegg til Equinor Høst i september.
Dette er alltid populære turneringer.
Vi prøver stadig å få med nybegynnere på turneringer, de må forstå at det er ikke farlig, men sosialt
og gøy.
Så kanskje flere Scramble turneringer er veien å gå.
Vi krysser fingre for en sesong uten avlysninger, og med mye kjekke turneringer.
Turneringskomiteen 2021 har bestått av:
Tove Karin Aase, Håvard Gil, Anita Gil, Gudny Hansen, Lasse Hadland, Magnus Folkvord, Oddbjørg
Greiner og Rune Austvoll.
Tusen takk til Oddbjørg V Greiner, Anita Gil og Håvard Gil for innsatsen de har gjort i
Turneringskomiteen. Nye har sagt ja til å være med i 2022, May Lis Birkeland, Brit Kyllingstad og
Jostein Kollsgård.

Juniorgruppen

Juniorgruppen består av tre grupper, 6-9 år, 10-12 år og 13-19 år. Hvor alle gruppene stadig vokser.
Gruppen 6-9 år driver vi for det meste bare med lek og introduksjon til golf. En gang i måneden har vi
en turnering hvor de samler stjerner, som har vært en stor bidragsyter til at de ser nytten i å trene
mer. 10-12 år har noen nybegynnere og noen som starter å bli modne for konkurranser og å spille
mer på bane. Gruppen 13-19 år består av både viderekomne spillere og noen nybegynnere. Hvor alle
virker motiverte til å tilbringe mer tid i det kommende året. Vårt hovedfokus over alle grupper er å
skape et miljø som skaper godt samhold.
Vi prøver også å involvere foreldre mer inn i trenings forløpet til barna, da i tråd med tilrettelegging,
men også for å skape klarhet.
Sommerskolen var en stor suksess hvor det var 31 deltakende over to uker.
På grunn av åpning av innendørssenteret i år, så har vi opprettet et helårstilbud til alle klassene.
Tidligere år har vi bare hatt det for de eldste juniorene. Forskning viser også at juniorer som har
mulighet til å holde seg i idretten over et helt år har en signifikant større sjans for å bli i idretten,
mest på grunn av at de ikke mister interessen eller den sosiale kontakten.
Toppnivå: I år planlegger vi å delta på Lag-NM Junior, da vi har flere som er motivert til å delta. Vi
deltar også på Narvesen Tour som arrangeres i området, samtidig som det er noen som er med på
Srixon Tour som er nivået over.
Rekrutteringsplan for 2022: Vi ønsker å holde en åpen dag med mat og uhøytidelige konkurranser for
barn og voksne, slik at flere kan få prøve golf og fortsette hvis de ønsker. Golfskolen og veien til golf
vil vi også gjennomføres som vanlig, med en tanke om at de kan være med å rekruttere inn flere

aktive juniorer til klubben. Alle disse tiltakene stiller større behov for frivillige, eventuelt trenere. Noe
jeg satser på at vi kan stille med fra klubben.
Leder: Kristian Bærheim

Seniorgruppen

2021 var også et år i pandemiens tegn. Av de mange seniorturneringene som var planlagt, ble 2
avlyst, men vi gjennomførte 16 turneringer.
Vår og sommerturneringene ble gjennomført med 10 runder, hvorav de 7 beste er tellende.
Imponerende mange medlemmer deltok på disse turneringene.
Herreklassen ble vunnet av Nils Seldal og kvinneklassen vant Åse Kyllingstad. Gjesteklassen vant
Jostein Husebø. Dette var det samme resultatet som i 2020, men med andre poengsummer.
I lag match (2021-2022) har vi spilt 5 kamper - vunnet 2 og tapt 3. Det er 6 lag med i lag match
turneringen. Vi ligger dermed 3. sist bare med Ogna og Solastranden bak oss. Vi vant mot begge de
to. Stavanger Golfklubb leder.
I år som i fjor arrangerte vi ikke noen felles golftur for medlemmene, årsak smitterestriksjoner.
På slutten av året åpnet simulatoranlegget i det nye klubb huset. Seniorgruppen arrangerte en
innendørs mix turnering som skal gå frem til februar i år. Det er blitt en formidabel suksess. Over 50
mennesker deltar, og turneringen avsluttes i februar i år. Vi spilte 3 kamper hver før nyttår.
De som har vært med i seniorgruppen er Reidun E. Aske Berg, leder, Arnt Sviland, Tor Tidemann og
Olaf Undal.
Seniorgruppen fortsetter med de samme i ledelsen i 2022.

Damegruppen

Alle damer i klubben uansett alder og nivå fikk våren 2021 tilbud om sesong-oppvarmings trening
med Kristian for en rimelig penge.
Tilbudet ble som tidligere år godt mottatt - og spesielt positiv tilbakemeldinger fikk Damekomiteen
på at gruppene var små - slik at det var god tid til alle.
Gjennom hele 2021 sesongen, fra april til september arrangerte Damekomiteen en turnering hver
uke, og parallelt med dette ble Lady Match arrangert.
Annenhver torsdag var det vekselsvis lag- eller individuelle turneringer som var åpne for alle
klubbens damer og damer fra andre klubber. Lagspill turneringene var i form av forskjellige typer
Scramble og i den individuelle turneringen talte de fem beste resultatene gjennom sesongen for
spillere delt i tre klasser; A klassen for de med hcp opptil 20, B klassen for de mellom 20 og 30 i hcp,
og C klassen for de med hcp over 30. I alt deltok over 60 damer og vinnerne i 2021 var:
A klassen: Tove Karin Aase, tett fulgt av Berit Bakken og Heidi Larsen
B Klassen: Brith Berglind foran Toril Skjæveland og May Lis Birkeland
C Klassen: Hege Bakken foran Liza Nosova og Hanne Nedrebø
Lady Match som gikk fra mai til september kjempet 27 av klubbens damer mot hverandre - og Anne
Jane Anfinsen tok hjem pokalen, etter å ha vunnet over Liza Nosova i finalen.
Scramble turneringene var de som trakk flest nybegynnere, og alt fra 2 til 13 lag stilte til dyst disse
torsdagene. Selv om Covid 19 reglene satte begrensninger for den sosiale delen - fikk vi til samlinger

av mindre grupper i etterkant av turneringene slik at spillerne fikk en anledning å bli bedre kjent med
flere av de andre damene i klubben.
Sesongen ble avsluttet 11. september med en Scramble turnering etterfulgt av mat og
premieutdeling for alle spill og klasser.
De som har vært med i Damegruppen 2021: Oddbjørg Greiner, Bente Kaarvaag, Liza Nosova, Sissel
Eriksen, Kezhia Licardo og Berit Bakken.

Herregruppen

Det har heller ikke vært aktivitet i Herregruppen i 2021, mye på grunn av Covid 19 situasjonen. I 2022
skal Kristian Bærheim ta over og lage til et tilbud for de som er 20 år og oppover. Det vi bli tilbud om
blant annet trening og turneringer.

Elitegruppen

I løpet av 2021 har vi hatt en kontinuerlig elitetrening hele året. Det er flere interesserte enn
tidligere, hvor vi nå har som mål å stille med 2 herrelag til Lag-NM i 2022 hvis det lar seg gjøre.
Lag-NM - Uttak til Lag-NM ble gjennomført via et uttak i regi av Medal og Region Tour. Vi klarte å
stille med et herrelag i 2. div. med 5 deltakere og et damelag i 1. divisjon med 2 deltakere. Herrene
kom med god margin på en førsteplass og rykker opp til 1. divisjon Damelaget kjempet godt og endte
på en 6. plass og går dessverre ned til 2. divisjon. I år er det ønskelig med 3 damer som deltar på
Lag-NM.
Senior Lag-NM - I år stilte vi med ett damelag i 2. divisjon og to herrelag, et i 1. divisjon og ett i
2. divisjon. Herrelaget i 1. divisjon endte på en 14. plass og laget i 2. divisjon måtte dessverre trekke
seg da det ikke ble tilrettelagt for de harde forholdene som var den helgen. Damene kom på en
hederlig 2. plass etter mye krangel med både vær og bane.
Individuelt - Tom Sverre Falch og Terje gjennom hele året.
Komiteleder: Kristian Bærheim

Handicapkomité

Komitéen har i 2021 bestått av Rune Austvoll og Eivin Strømland.
Det daglige arbeidet med å registrere nye medlemmer i klubben og NGF blir gjort av
klubbsekretæren. Medlemmene sørger selv for vanlig Hcp justering gjennom tellende selskapsrunder
og turneringer.
Hcp komitéen tar seg av «uvanlige» justeringer / fastsettelse av hcp ut fra NGFs
Handicapbestemmelser. Disse bestemmelsene finnes på NGFs internettsider. Hcp komitéen
behandlet i 2021 kun 4 stk. henvendelser angående reguleringer av Hcp. Noe som tyder på at
Golfbox-systemet med automatisk regulering fungerer bra.
Oversikt over antall spillere i hver Hcp-kategori vises i tabellene under.
For å vise utviklingen er tabellen for 2020 også tatt med.

Se tabell neste side

Fordeling av handicap over registrerte spillere i Sandnes Golfklubb ved årsskifte 2021/2022

Kategori
1
2
3
4
5

HCP
< 4,4
4,5 - 11,4
11,5 - 18,4
18,5 - 26,4
26,5 - 36,0
> 36,0

Herrer
26
77
213
360
326
424
1426

Herre %
1,8
5,4
14,9
25,2
22,9
29,7

Damer
1
3
12
46
130
300
492

Dame %
0,2
0,6
2,4
9,3
26,4
61,0

Total
27
80
225
406
456
724
1918

Total %
1,4
4,2
11,7
21,2
23,8
37,7

Fordeling av handicap over registrerte spillere i Sandnes Golfklubb ved årsskifte 2020/2021

Kategori
1
2
3
4
5

HCP
< 4,4
4,5 - 11,4
11,5 - 18,4
18,5 - 26,4
26,5 - 36,0
> 36,0

Herrer
21
60
203
342
328
407
1361

Herre %
1,5
4,4
14,9
25,1
24,1
29,9

Damer
1
4
7
46
127
299
484

Dame %
0,2
0,8
1,4
9,5
26,2
61,8

Total
22
64
210
388
455
706
1845

Total %
1,2
3,5
11,4
21,0
24,7
38,3

Dommer

Eivin Strømland er nå NGF dommer og dømmer turneringer. Eivin vil være tilgjengelig for komiteene
og medlemmene for informasjon om golfreglene.

Banekomité

En takk rettes til alle medlemmene som har kommet med innspill og ønsker gjennom året. Dette er
lagt frem for Golf Management. En del ting er blitt gjort, men noe gjenstår.
Samarbeidet med Golf Management har gjennom året vært godt.

Banerapport

Banen var preget av spill på frost ved sesongstart. På store deler av banen var gresset dødt.
Semirough, fairways og greener var i dårlig forfatning. Banemannskapet led med banen. Alle planene
vi hadde for sesongen måtte legges på nytt. Heldigvis har vi flotte støttespillere i bransjen. Vi fikk
mange gode råd. I tillegg har vi som jobber i golfbransjen gode verktøy som gjør at vi kan få til nesten
det utrolige. Det utrolige denne sesongen måtte bli å få gress til å dekke hele banen igjen. Det ble
iverksatt en rekke tiltak.
Været spilte ikke veldig på lag første del av sesongen. Dette gjorde det ekstra utfordrende å få nytt
gress til å spire. Men, utover i sesongen gikk det bedre. Vi fikk til slutt gresset i brukbar kondisjon.
Men fortsatt, ett år etter er det felter på banen som bærer preg av vinterspill.
Bortsett fra at vi i banemannskapet fikk en litt annerledes sesong når det gjaldt banen, fikk vi være
med det største løftet siden banen ble bygget. Det nye innendørssenteret tok mye av tiden til enkelte
av oss i byggeperioden. Etter at bygget var ferdig var det banemannskapet i sin helhet som
ferdigstilte uteområdene. Vi velger å skryte litt av oss selv og si at det ikke ble så verst!

Oppsummert ble sesongen et rart år. Fra fortvilelse av en utslitt bane til nytt senter og 65000 spilte
golfrunder på banen vår. Helt utrolig. Banen vår klarte å komme tilbake til god spillstandard etter et
elendig utgangspunkt. I tillegg med en utrolig stor spillebelastning.
Mye av dette kan vi takke vårt enestående vedlikehold for. Robotene gjør vedlikeholds belastningen
minimal. Vi har opplevd overgangen til roboter i semiroughen som en suksess. Derfor har vi valgt å
også begynne å klippe fairwayene med roboter.
Driving rangen ble også automatisert med ballplukkere og klippere.
Vi har nå 101 roboter som brukes til drift og vedlikehold i anlegget. Det er verdens største
seriekoblede robotsystem. Det synes vi er kult. Det meste av vår golfbane vedlikeholdes elektrisk. Vi
ønsker å fremstå som representanter for vår nye bærekraftige fremtid.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeider utover ordinær drift sesongen 2021:
Ny tee på hull
Nye matteutslag på drivingrange
Nytt innendørssenter
Nye master til roboter fairways
Roboter på fairways
Automatisering av drivingrange
Nytt ballhus drivingrange
Nye avløp/ kloakk
Asfalt

Bærheim Golfpark deltar i et 3 årig forsøk med roboter i sportsgress sammen med NIBI (Norsk
Institutt for Bioforsk).

Atle Revheim Hansen
Golf course manager

HOLE IN ONE 2021
Navn
Knut Anonsen
Eli Årsvoll
Arne Auestad
Kwok Tung Yiu
Thomas Kristensen
Per Aanestad
Anne Torunn Espedal Olsen
Eli Årsvoll
Ole Seldal
Mathias Rostøl
Randi Friis Thorsen
Per Kjetil Lønning
Monica Haug Espevoll
Preben Jåtten Kyllingstad
Jan Erik Bye
Viggo Rasmussen
Tom Eirik Svanes
Gøran Sømme Haglund
Åse Kyllingstad
Lasse Hadland
Rasmus S Øxnevad
Odd Arne Espevoll
Odd Stangeland
Elin Malde

Dato

Hull
12.apr.21
18.apr.21
19.apr.21
24.apr.21
02.mai.21
05.mai.21
19.mai.21
21.mai.21
29.mai.21
01.jun.21
07.jun.21
13.jun.21
15.jun.21
20.jun.21
20.jun.21
27.jun.21
13.jul.21
17.jul.21
30.jul.21
12.aug.21
23.aug.21
31.aug.21
02.sep.21
18.sep.21

8
16
2
6
8
8
16
8
6
2
8
6
8
6
8
8
16
16
16
6
6
16
16
7

7.c - Revidert årsregnskap fra revisor for 2021

7. d – Revisors beretning

7.e – Kontrollutvalgets beretning

Kontrollkomiteen har hatt møter med leder i golfklubben i anledning av etablering av avtale med Golf
Management om bruk av simulatoren.
Utover det har komiteen hatt løpende kontakt med leder i golfklubben i anledning av hendelsen med
klubbens midler i SR Bank urettmessig ble utbetalt til uvedkommende.
Leder i komiteen har hatt møte med klubbsekretær om klubbens økonomiske situasjon i mars 2022.
Geir Lillegraven
kontrollkomiteens leder

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar framlagt årsberetning.

8 – INNKOMNE SAKER TIL ÅRSMØTET
8.a – Lovnorm – revidert til informasjon
Sandnes Golfklubb sin Lovnorm har nå blitt revidert etter NIF sine lover.
Den ligger vedlagt til informasjon og er vedlagt.

9 – FASTSETTING AV KONTINGENT TIL NESTE KALENDER ÅR
Styret foreslår at medlemsavgiften ikke endres for 2023.
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøte og skal gjelde for kommende år. Utsendelse av
kontingentfaktura skjer medio desember før gjeldene år og har forfall 1. januar gjeldene året.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar at medlemskontingenten er kr. 995,- for voksen og kr. 450,- for barn og ungdom,
ingen endring for 2023.

10 – VEDTA SANDNES GOLFKLUBBS BUDSJETT OG AVTALER
10.a – Budsjett for 2022
Budsjett 2022
SALG
3900 - Grasrotandel Norsk Tipping
3920 - Årskontingenter Voksen
3921 - HØST Kontingent voksen
3925 - Elitegruppene
3927 - Damegruppen
3970 - Årskontingent Junior
3971 - HØST Kontingent barn
3980 - Startkontingent inntekter turneringer
3983 - Klubbklær
3990 - Kølleverksted
3991 - Inntekt Pro trener
3992 - Forskjellig
3994 - Gobexkort
3996 - Arrangement i klubben
3998 - Sponsorinntekt/arrangement
3999 - Tilskudd fra kommuner og andre
Sum SALG
LØNN
5010 - Lønn til ansatte
5090 - Feriepenger beregnet
5250 - OTP - Innberetningspliktig pensjonskostnad
5270 - Tlf Elekronisk komm sk pl
5295 - Motkonto til OTP
5297 - tlf elektronisk komm sk pl motkonto
5400 - Arbeidsgiveravgift
5401 - Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger
5420 - Innberetningspliktig pensjonskostnad OTP
Sum LØNN
ANDRE DR. KOSTNADER
6300 - Leie lokaler
6340 - Strøm
6530 - Spesialverktøy til kølleverksted Pro
6550 - Driftsmateriale
6552 - Turneringsutgifter
6553 - Medlemskontin
6554 - Utgifter Elitegruppen damer og herrer
6555 - Arrangementer
6556 - Utgifter seniorgruppe
6557 - Utgifter juniorgruppe
6558 - Utgifter damegruppe

Budsjett 2021

-70 000
-1 700 000
-15 000
-15 000

-70 000
-1 700 000
-15 000

-65 000

-40 000

-8 000
-250 000

-300 000

-3 000

-3 000

-50 000
-300 000
-2 476 000

-50 000
-200 000
-2 378 000

750 000
100 000
30 000

730 000
95 000
25 000

-30 000

-25 000

110 000
20 000
30 000
1 010 000

100 000
25 000
22 000
972 000

33 000
30 000
5 000
5 000
10 000
20 000
130 000
75 000
6 000
50 000
15 000

33 000
22 000
10 000
10 000
5 000
5 000
100 000
75 000
3 000
50 000
10 000

6559 - Utgifter herregruppe
6567 - Klubbklær POP UP butikk for medlemmer
6568 - Trener PRO utgifter
6700 - Revisjons- og regnskapshonorarer
6720 - Honorarer
6755 - It løsninger og lisenser
6756 - IT kostnader
6757 - Web Hjelseth ny hjemmeside
6800 - Kontorrekvisita
6830 - Annonse/reklame
6860 - Møte, kurs, oppdatering o l
6900 - Telefon
6940 - Porto
7040 - Forsikringer
7430 - Gaver, ikke fradragsberettiget
7600 - Lisensavgift NGF
Sum ANDRE DR. KOSTNADER
REISE-/ REKLAME etc.
7745 - Avrunding, avgiftspliktig
7770 - Bank og kortgebyrer
7771 - Sendregning - gebyrer
7772 - Bankterminal 1932
7773 - VIPPS/Mastercard gebyr
Sum REISE-/ REKLAME etc.
FINANS
8050 - Annen renteinntekt
Sum FINANS
RESULTAT

Budsjett 2022
6 000

30 000
20 000
240 000
25 000
20 000
10 000
65 000
20 000
12 000
1 000
15 000
2 000
615 000
1 460 000

Budsjett 2021
3 000
0
0
30 000
20 000
230 000
30 000
0
6 000
65 000
10 000
15 000
1 000
12 500
2 000
615 000
1 362 500

250
15 000
15 000
10 000
4 000
44 250

250
15 000
10 000
10 000
4 000
39 250

-6 000
-6 000

-6 000
-6 000

32 250

-10 250

10.b – Revidert avtale med Golf Management as
Godkjenning av samarbeidsavtalen med Golf Management - 2% økning i 2022
Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar framlagt budsjett og opprettholde samarbeidsavtalen med Golf Management as
for 2022

11 – VALG
Stor takk til Alf Inge Fredriksen og Oddbjørg V Greiner, for godt arbeid de har gjort for styret i
Sandenes Golfklubben gjennom flere år.
Styret ber valgkomiteen om å fremlegge for årsmøte følgende til styret som skal bestå av 6 ordinære
styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Følgende foreslås til nytt styre i Sandnes Golfklubb for 2022-2023

11.a - Styreleder, velges enkeltvis
Egil Kvalbein

- leder, på valg for 1 år

Forslag til vedtak: Årsmøtet velger leder for 1 år

11.b - Nestleder, velges enkeltvis
Anne Torunn Espedal Olsen

- nestleder, på valg for 2 år

Forslag til vedtak: Årsmøtet velger nestleder for 2 år

11.c - Styremedlemmer og varamedlemmer velges samlet
Hans Kind

styremedlem, på valg for 1 år

John Ivar Marthinsen

styremedlem, på valg for 1 år

Ove Folkvord

varamedlem, på valg for 2 år

John Prestegård

varamedlem, på valg for 2 år

May Lis Birkeland

styremedlem, ikke på valg, 1 år igjen av sin periode på 2 år

Lasse Hadland

styremedlem, ikke på valg, 1 år igjen av sin periode på 2 år

Forslag til vedtak: Årsmøtet velger to styremedlemmer og to varamedlemmer

11.d - Kontrollutvalg med leder, medlem og varamedlem

Geir Lillegraven, Gunnleif Tengesdal, varamedlem Eivin Strømland

11.e - Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter idrettslaget
har representasjonsrett
11.f - Valgkomité med leder, medlem og varamedlem

Oddvar Skoland og Gudny Hansen – varamedlem: Håvard Gil

11.g - Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
Forslag til vedtak:
Årsmøtet gir fullmakt til gruppene og komitéene selv å ta ut medlemmer til gruppen eller komitéen

Sandnes Golfklubb har følgende medlemmer i grupper og komitéer
Turneringskomité
Rune Austvoll, Tove Karin Aase, Lasse Hadland, Gudny Hansen, Magnus Folkvord, May Lis Birkeland,
Brit Kyllingstad og Jostein Kollsgård
NGF Dommer
Eivin Strømland
HCP-komité
Eivin Strømland og Rune Austvoll
Elitegruppen
Kristian Bærheim og Simen Nyland
Seniorgruppen
Reidun Elise Aske Berg, Arnt Kristian Sviland, Olaf Undal og Tor Kjell Tidemann.
Juniorgruppen
Kristian Bærheim
Damegruppen
Bente Kaarvaag, Elizaveta Nozova, Berit Bakken og Mona Løvik
Herregruppen
Kristian Bærheim
Banekomité
Egil Olsen
Revisor
Stavanger Revisjon ved Terje Sætrevik

MESTERE 2021
Vi gratulerer følgende vinnere;
Klubbmester herrer: Gøran Sømme Haglund 133 slag
Klubbmester damer: Marielle Visnes 159 slag
Herrer: Gøran Sømme Haglund
Damer: Marielle Visnes
Junior gutter: Martin Andreas Gilja Broberg
Senior damer: Tove Karin Aase
Senior herrer: Jens Kryger
Eldre senior damer: Åse Kyllingstad
Eldre senior herrer: Bjarne Haugen
Stableford turneringen ble vunnet i:
Dameklassen: Diane Dyrland
Herreklassen: Bernhard Tranberg
Premieutdelingen fant sted rett etter turneringen.
Mer utfyllende resultatliste finner du på din side på Golfbox.

MATCHPLAY 2021
Lady Matchplay – Anne Jane Anfinsen
Matchplay Senior – Leif Egil Thorsen
Bærheim Open Matchplay – Willy Georg Flaten
Klubbmesterskap Match u/hcp – Arild Ravndal

