
 
 

Årsmøte i Sandnes Golfklubb 

ONSDAG 22. MARS 2023 I FINNEHUSET KL. 19:00 
 

 AGENDA FOR ÅRSMØTET 
1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 

2. Velge ordstyrer 

3. Velge referent til protokoll 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

5. Godkjenne innkallingen 

6. Godkjenne saklisten  

7. 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 2022 

d. Revisors beretning 

e. Kontrollutvalgets beretning 

8. Innkomne saker til årsmøtet 

Froststengt bane 

9. Fastsetting av kontingent til neste kalender år 

10. Vedta Sandnes Golfklubbs budsjett og avtaler 

a. Styrets forslag til budsjett for 2023 

b. Styrets forslag til revidert avtale med Golf Management as 

11. 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 2022-2023 har vært: 

Leder:  Egil Kvalbein 

Nestleder: Anne Torunn Espedal Olsen 

Styremedlem: John Ivar Marthinsen 

Styremedlem: Hans Kind 

Styremedlem: May Lis Birkeland 

Styremedlem: Lasse Hadland 

Varamedlem: John Prestegård 

Varamedlem: Ove Folkvord 

 

7.a - Styrets beretning – året som gikk og planer for kommende år 
 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2022, et 
riktig uttrykk for klubbens økonomiske 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 økonomiske resultat og stilling. 

Det har driftsmessig vært et godt år for Sandnes Golfklubb med et driftsresultat på kr. 153 085, -   

mot et budsjettert underskudd på kr 32.250, -. Dette skyldes flere ting, men det er liten tvil om at 

høyt og stabilt antall medlemmer er en viktig årsak, men også et økende antall barn og unge gir 

større offentlige tilskudd som er et viktig bidrag. I tillegg har styret gjennom hele året hatt sterkt 

fokus på regnskapet og hvordan vi kan holde kostnadene våre så lave som mulig. 

Totalt sett har det vært et bra år for Sandnes Golfklubb, og vi ser frem til å fortsette å utvikle klubben 
videre. 
 

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. Dette understreker hvor viktig det er å ha et godt treningsopplegg som det vi 

nå har gjennom Kristian Bærheim. Vi ligger nå på rundt 2000 medlemmer og av disse er over 150 

juniorer ved utgangen av 2022. 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 både fra klubben og GM, noe som er positivt 

for klubben og anlegget som helhet.  



 
 

 
 

Styrets arbeid 
Styret har avholdt 12 styre- og arbeidsmøter. Styrets arbeid har vært fokusert på å følge opp de tiltak 

som ble besluttet på årsmøte i 2022, samt løpende saker fra driften og innspill fra andre.  

Økonomisk går klubben med et driftsoverskudd på kr. 153 085,-  mot et budsjettert underskudd på kr 

32.250, - Dette er svært gledelig med tanke på fremtiden og klubbens ønske om fortsatt satsing på 

de unge. 

Det er nylig gjort oppgraderinger av klubbkontoret hvor vi har fått lagt inn vann og satt opp en liten 

kjøkkenkrok. Det har blitt veldig flott! Mange takk til Håvard- og Anita Gil som tok jobben som 

montører.  

Golf Managements nye innendørs treningssenter har vært et fantastisk tilskudd til et allerede flott 

anlegg og noe vi vet at mange av klubbens medlemmer setter pris på. Vi håper dette skal fortsette å 

være en arena som kan styrke samholdet i klubben 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 gode miljøet på Bærheim. GM har gjennom 2022 

arbeidet kontinuerlig med forbedringer og oppgraderinger av golfparken og dens treningsfasiliteter. 

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 samarbeidet og 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 Bærheim har lagt ned i 2022 og det løftet det har gitt oss. 

Vi ser fram til aktivitetene i 2023. 

Anita Gil ble ansatt som ny administrasjonsansvarlig i mars 2022 og hun har gjort en uvurderlig jobb. 

Samtidig vil vi takke Rita Austvoll for jobben hun har gjort i mer enn 10 år. 

Til slutt vil vi også takke de ulike komiteene for alt det gode arbeidet som blir gjort. Alle aktivitetene 

som foregår i klubben, ville ikke vært mulig å få til uten deres innsats. 

Tusen takk til dere alle! 



 
 

Styrets planer for 2023 

• 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 (GM) 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. 

Vi skal bli bedre til å kartlegge hvorfor enkelte medlemmer velger å slutte i klubben, samt hva vi kan 

gjøre for å øke trivselen for enda flere i klubben. 

Klubben skal i 2023 arrangere 
 

Dato 2023 Turnering 

Fred. 7.april Mastersscramble 

Lør. 22. april Åpningsturnering 

Lør 29.april Sebo Eiendom 50+ 

Søn 30. april NSG Vårspretten 

Lør 6. mai Vårsurprise 

Ons. 17.mai  Scramble 

Lør 3.juni Champ.turnering 

Søn 4.juni Narvesen Juniortour 

10-11.juni RTR Bærheim Open 

Lør 24.juni Equinor Open 

Lør 12.aug Mixpar 

19.-20. aug. Klubbmesterskap 

Søn 27. aug Veldedighetsscramble 

Lør 2. sept Annabelle 

Lør 16. sept Gullkortturnering 

Lør 23. sept Tre Køller Turnering 

    

3 x Matchturneringer   

Bærheims Medal   

Lady Match   

    

 

 

 

 



 
 

 

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

Turneringskomité 
Turneringskomiteen har i år  gjennomført de  vanlige turneringene, og i tillegg samarbeidet med GM 

på deres turneringer. Der har det vært rekordmange deltakere; 74 på Mastersscramble, 104 på 

åpningsturneringen og 115 på gullkortturneringen. Vi har hatt gjennomføring i GolfBox, og GM har 

hatt premiering og servering i den nye Proshoppen.  

Vi har hatt 40- 50 deltakere på våre turneringer, bare på klubbmesterskapet var det over 100. 

RegionTour hadde 54 spillere og på Sebo 50+ var det 81. 

Vi prøver stadig å få med nybegynnere på turneringer, de må forstå at det ikke er så skummelt, men 

sosialt og gøy. 

Turneringskomiteen 2022 har bestått av: 

Tove Karin Aase, May Lis Birkeland, Brit Kyllingstad, Gudny Hansen, Lasse Hadland, Magnus Folkvord, 

Jostein Kollsgård og Rune Austvoll. 

Tusen takk til Gudny Hansen og Lasse Hadland, som gir seg, for innsatsen de har gjort i 

Turneringskomiteen i flere år. Inn kommer Hans Kind og Arne Valseth, vi ønsker dem velkommen. 

Vi ser fram til et nytt golfår, med mange kjekke turneringer på Bærheim. 

Følg med i GolfBox, og bli med!! 

 

 



 
 

 

Juniorgruppen 
Juniorgruppen består av fire aldersgrupper, 6-9 år, 10-12 år, 13-19 år og Juniorelite (ny). Hvor alle 
gruppene stadig vokser.  
Gruppen 6-9 år driver for det meste bare med golflek og introduksjon til golf. 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. Juniorelite består av 4 medlemmer 
foreløpig, men det er rom for flere.. Vårt hovedfokus i alle gruppene er å skape et godt miljø og 
samhold. 
I slutten av 2022 opprettet vi en juniorkomite som var sårt etterlengtet. Den består hovedsakelig av 
ivrige foreldre som ønsker å skape et godt miljø og tilbud til juniorene våre. Vi er godt i gang, hvor 
noen av våre fokusområder er flere sosiale events som turneringer og ulike turer for spillere som 
ønsker å spille, samt trene mer. Vi jobber også med å finne flere trenerressurser nå som vi stadig blir 
større. 
Sommerskolen var en suksess, men det har blitt mindre deltakere siden året før. Vi var totalt 20 
juniorer over 2 uker. 
 
Toppnivå: Vi deltok i vårt første junior-NM i 2022 på en god stund, hvor målet var å ha en kjekk 
sosial tur sammen, få erfaring fra turneringsspill, samt skape mersmak. Laget endte på en siste plass, 
men har masse vilje til å trene for å gjøre det bedre i 2023. Ellers deltar flere på Narvesen tour over 
hele året, hvor noen har mål om å kvalifisere seg til Srixon Tour i 2023. 
 
Rekruttering og ivaretakelse: I 2022 gjennomførte vi Golfjentene her i klubben. Dette er tiltak 
for jenter som ønsker å spille golf, samt finne likesinnede i sporten. Vi skal fortsette å delta på dette 
tiltaket så lenge vi får mulighet. Videre så har det vært mer verving av venner til andre juniorer den 
siste tiden, noe som skaper premisser for at de kan bli et godt sosialt samhold i gruppen. Vi jobber 
også kontinuerlig for at alle skal trives, samt finne noen på treningene eller andre arenaer som de 
kan leke, trene og bli venner med. Som nevnt ovenfor så jobber vi i komiteen med å finne gode 
løsninger som sikrer ivaretakelse og jobber med tiltak rundt rekruttering av alle aldre og nivåer. 
 
Leder: Kristian Bærheim  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Seniorgruppen 
Begynnelsen 2022 startet med ikke mindre enn 2 avlyste seniorturneringer på rad. Det nye nå er at 

banen automatisk blir stengt ved frost.  Vintergreen er ikke lenger aktuelt og det får selvfølgelig 

følger for oss seniorgolfere som spiller turneringer hele året. Vi gjennomførte likevel 15 turneringer, 

men 6 ble avlyst. 

Vår og sommerturneringene med 10 runder, hvorav de 7 beste er tellende, ble gjennomført med 

imponerende stor deltakelse. Dameklassen ble igjen vunnet av Åse Kyllingstad, mens det var Gunnar 

Årsvoll som vant Herreklassen. Gjesteklassen vant som seg hør og bør Jostein Husebø.  Han er en 

trofast gjenganger. 

Lagmatch 2021 – 2022 ble vunnet av Jæren GK. Det er 6 klubber med i lagmatchen og Sandnes GK ble 

nr 4. 

Innendørs simulatoranlegget er blitt veldig populært og noen få  ivrige senior medlemmer arrangerte 

igjen en innendørs mix turnering for medlemmer som kan spille på formiddagen. Turneringen startet 

opp i november og vil gå ut februar.  Stor deltagelse, ca 50 personer påmeldt. 

Seniorkomitéen består av Reidun E. Aske Berg, leder – Arnt Sviland, Tor Tidemann og Olaf Undal. 

Arnt Sviland og Tor Tidemann går ut av komiteen i år og inn kommer Karl Dahle og Reidar Larsen. 

Olaf og Reidun fortsetter. 

Startkontingenten for seniorturneringene i 2023 er nå hevet til kr 100,-. Deltagerne får kaffe og 

lapper gratis. Økonomien blir også bli overtatt av golfklubben ved Anita slik at seniorgruppen ikke 

lenger har egen kasse.  Startkontingenten ved turneringene blir derfor nå vippset direkte til 

golfklubben merket «seniorgolf tirsdager» 

Damegruppen 
Alle damer i klubben uansett alder og nivå fikk våren 2022 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. 

Det ble arrangert regelverk kurs med dommer E. Strømland i starten av sesongen. 

Gjennom hele 2022 sesongen, fra april til september arrangerte Damekomiteen en 9-hulls eller 18-

hulls individuell stableford turnering hver uke, og parallelt med dette ble Lady Match arrangert. 9-

hulls turnering ble arrangert for alle tidlig og sent i sesongen. Midt i sesongen ble det arrangert 18-

hulls turnering. Første torsdag i måneden ble spilt scramble/lagspill som var åpne for alle klubbens 

damer. Lagspill turneringene var i form av forskjellige typer Scramble og i den individuelle 

turneringen ble spillere delt i tre klasser; A klassen for de med hcp opptil 20, B klassen for de mellom 

20 og 36 i hcp, og C klassen for de med hcp over 36. Mange damer har deltatt og vinnerne i 2022 var: 

18-hull individuell stableford: 

A klassen: Heidi Larsen 

B klassen: Toril Kirkhus 

C klassen: Liza Nosova  

 

9- hull individuell stableford: 

A klassen: Berit Bakken 

B klassen: Toril Kirkhus 

C klassen: Liza Nosova 

 



 
 

Lady Match som gikk fra mai til september kjempet 22 av klubbens damer mot hverandre - og Brit 

Kyllingstad tok hjem pokalen, etter å ha vunnet over Liv Namtvedt i finalen. 

Scramble turneringene var de som trakk flest nybegynnere, og alt fra 3 til 16 lag stilte til dyst disse 

torsdagene. Etter turneringene var det samlinger av mindre grupper slik at spillerne fikk en anledning 

å bli bedre kjent med flere av de andre damene i klubben. 

Årets høydepunkt var den nye turneringen Annabelle Open som ble arrangert 27. august med 68 

deltakere fra Stavanger, Sola, Jæren og Sandes Golfklubb. Yvonne Haugland og Anita Gil vant 

turneringen som ble spilt med 2-mannslag og spilleformen Foursome. 

Sesongen ble avsluttet 8. oktober med en Scramble turnering etterfulgt av mat og premieutdeling for 

alle spill og klasser. 

De som har vært med i Damegruppen 2022: Mona Løvik, Bente Kaarvaag, Liza Nosova, Berit Bakken 

og Torill Skjæveland Hodne.  

Liza Nosova går ut av Damegruppen og Yvonne Kristiansen vil bli med i 2023. 

Herregruppen 
Vi har samlet noen ildsjeler som ønsker å bidra til et godt miljø for unge menn. Totalt er vi nå 4 i 
komiteen, hvor vi planlegger en sosial turnering/spill i mai måned som en start på den nye 
herregruppen. 
 

Elitegruppen 
I løpet av 2022 har vi hatt en kontinuerlig elitetrening hele året. Målet vårt er å stille et lag til lag-NM 
på herre og damesiden, samt stille på andre lokale turneringer.  
Lag-NM: Uttak til Lag-NM ble gjennomført ved å spør de som hadde mulighet, det ble hcp. som ble 
avgjørende angående hvem som ble med. Vi klarte å stille med et herrelag i 1. div. med 5 deltakere. 
Herrene slet litt da det var flere uten erfaring fra tidligere lag-NM, samt som det var en lang reise, 
dårlig vær og tung bane. Vi rykket ned til andre divisjon, men har store planer om å trene opp mot 
årets lag-NM og spille for å klatre opp til første divisjon igjen. Damene kunne ikke stille i år da 
spillested ble byttet til en bane som ble litt for lang å komme seg til. 
 
Komiteleder: Kristian Bærheim  
 

Handicapkomité 
Komiteen har i 2022 bestått av 2 personer. 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 2022 ca.10 henvendelser angående reguleringer, retting av feil registrert score eller 

registrering av norsk Hcp ved flytting fra utlandet. Golfbox-systemet med automatisk regulering 

fungerer normalt sett meget bra. 

Oversikt over antall spillere i hver Hcp-kategori vises i tabellene under. 

For å vise utviklingen er tabellen for 2021 også tatt med. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dommer 
Eivin Strømland er NGF dommer og dømmer turneringer. Til informasjon tar Eivin en pause som 

golfdommer, men vil selvsagt være tilgjengelig for holde kurs i golfreglene. 

 

 

Banekomité 
Banekomiteen har hatt 2 møter med golf Management i 2022. I møtene har komiteen fått 

informasjon om utviklingsplaner fra GM, samt gitt innspill til forbedringsforslag kommet fra 

medlemmer og styret i Sandnes golfklubb. I tillegg til møter har det vært jevnlig dialog.  

Komiteen opplever samarbeid og kommunikasjon med Golf Management som bra. 

Komiteen vil benytte anledning til å takke klubbens medlemmer for forbedringsforslag i 2022, og 

oppfordrer medlemmene til å bruke banekomiteen også i 2023.  

 

 

 

 

        Fordeling av handicap over registrerte spillere i Sandnes Golfklubb ved årsskifte 2022/2023

Kategori HCP Herrer Herre % Damer Dame % Total Total %

1 < 4,4 19 1,5 0 0,0 19 1,1

2 4,5 - 11,4 80 6,1 3 0,7 83 4,7

3 11,5 - 18,4 205 15,7 10 2,2 215 12,2

4 18,5 - 26,4 341 26,1 44 9,6 385 21,8

5 26,5 - 36,0 272 20,8 131 28,5 403 22,8

> 36,0 392 29,9 272 59,1 664 37,5

1309 460 1769

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

Kategori HCP Herrer Herre % Damer Dame % Total Total %

1 < 4,4 26 1,8 1 0,2 27 1,4

2 4,5 - 11,4 77 5,4 3 0,6 80 4,2

3 11,5 - 18,4 213 14,9 12 2,4 225 11,7

4 18,5 - 26,4 360 25,2 46 9,3 406 21,2

5 26,5 - 36,0 326 22,9 130 26,4 456 23,8

> 36,0 424 29,7 300 61,0 724 37,7

1426 492 1918



 
 

 

Banerapport 
2022 ble et år som vi håpet på. Banemannskapet klarte og gjennomførte vedlikeholdet som planlagt. 
Det betyr at utenforstående faktorer, som for eksempel været spilte på lag. Vedlikeholdet er basert 
på at golfbanen skal fremstå så likt som mulig gjennom hele sesongen. Selvsagt vil det være forskjell 
på banen vår, sommer, høst og vinter. Men, vi foretar målinger som tilsier at banen leverte i snitt 
innenfor med tanke på kvalitet.  
Vi har ikke hatt spill i frost de siste 2 sesongene. Hele banen bærer preg av den avgjørelsen. 
Produktet Bærheim Golfpark er av bedre kvalitet nå enn noen gang før. Som sagt er ikke dette noe vi 
bare påstår, men målinger viser tydelig det vi ser. 
 
Vi har drevet deler banen med x antall roboter i flere år. I fjor utvidet vi automatiseringen til også å 
gjelde fairwayene. Resultatet med robotklipte fairwayer er gode. Slik vi ser det er det bare pluss med 
faktorer med robotene. Vekstvilkårene til gresset blir bedre, dere spillere får det bedre med tettere 
gress og vi i banemannskapet får det bedre på flere plan. Sikkerheten for banemannskapet blir 
betydelig bedre i og med at vi slipper å oppholde oss i spillefeltene like mye som før.   
 
Måten vi driver banen med roboter vekker internasjonal oppmerksomhet. Undertegnede var på ITRC 
(International Turfgrass Research Conference) i København og delte data med resten av verden 
angående det vi gjør på Bærheim.  
 
Vi er en viktig brikke for NIBIO (Norsk Institutt For Bioøkonomi) da vi samarbeider med dem i 
forskjellige forsøk. Dette innovative arbeidet gjør at vi får stor anerkjennelse for det vi gjør. 
 
Utover vanlig drift har vi i banemannskapet gjort følgende: 

• Nye matteutslag på drivingrange. 

• Ferdigstilt uteområdene rundt det nye innendørsenteret. 

• Laget ny innkjørsel til golfbanen. 

• Laget ny tee på hull 1 
 
Vi i banemannskapet vil takke for et fint 2022 og håper at vi klarer å gjenskape gode øyeblikk for alle 
og enhver. Vi ses på banen i 2023. 
 
 
Golf Course Manager 
 
 
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

HOLE IN ONE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

7.c - Revidert årsregnskap fra revisor for 2022 
 

 

 
 

Resultatskap 
 

 Note 2022 2021 

 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 

   

Driftsinntekter 
Årskontigenter 

  
1 812 715 

 
1 861 064 

Annen driftsinntekt  885 086 925 277 

Sum driftsinntekter  2 697 801 2 786 341 

Driftskostnader 
Lønnskostnad 

 
1 

 
1 021 335 

 
925 726 

Annen driftskostnad 1 1 523 381 2 393 324 

Sum driftskostnader  2 544 716 3 319 050 

DRIFTSRESULTAT  153 085 (532 709) 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
   

Finansinntekter 
Annen renteinntekt 

  
3 380 

 
3 628 

Sum finansinntekter  3 380 3 628 

NETTO FINANSPOSTER  3 380 3 628 

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 
 

156 465 (529 081) 

Skattekostnad på ordinært resultat 2 0 0 

ORDINÆRT RESULTAT 
 

156 465 (529 081) 

 
ÅRSRESULTAT 

  
156 465 

 
(529 081) 

OVERF. OG DISPONERINGER 
Overføringer annen egenkapital 

  
156 465 

 
(529 081) 

SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER  156 465 (529 081) 

 

 

 

 

 

Sandnes Golfklubb 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

7.e – Kontrollutvalgets beretning 
Kontrollkomiteen har hatt møte med leder og klubbsekretær om regnskapet for 2022 og klubbens 

økonomiske situasjon. 

Geir Lillegraven 

kontrollkomiteens leder 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar framlagt årsberetning. 

8 – INNKOMNE SAKER TIL ÅRSMØTET 
 

Mail fra klubbmedlem 03.03.2023: 

«Ønsker en diskusjon og innstilling fra klubben på at GM åpner opp igjen for vintergreener. Er mange 

i klubben som er meget misfornøyde med at vi ikke har dette tilbudet» 

GM’s begrunnelse på frost-stengt bane: 
 

Når det spilles på frost så knuses cellene i gresset og det dør. Dette fører igjen til masse organisk 
materiale i topplaget som igjen fører til at dreneringen blir ødelagt fordi vannet kommer ikke 
igjennom. Det er heller ikke mulig å reså i dødt organisk materiale. Derfor er det både veldig kostbart 
og tar mye tid og ressurser og fikse slike områder.   
  
Hvor stor skaden blir og hvor lenge det tar å fikse kommer an på været. I dette området har vi de 
siste årene hatt mange vårer med svært lite nedbør, kaldt og mye vind. Det gjør at veksten kommer 
sent i gang og det tar lang tid og fikse ødelagt områder.   
  
Når det er vann i gress-planten så er gresset ekstra sårbart. Det er ofte vanskelig å bedømme fordi i 
nov/des er det ofte noen uker med mildt så frost så mildt og så frost igjen. Da er det vanskelig å si 
noe om når gresset har gått i dvale. Om våren som i år, så var veksten i gang før det ble frost igjen. 
Det betyr at det er kommet vann i planten og det er da helt ødeleggende å gå på gresset ved frost.   
  
Det spilles ca 45 000 runder på Bærheim i løpet av ett år. Det er enormt mye. Vår vurdering er at 
banen ikke tåler vinterspill på frost i tillegg. Det vil redusere kvaliteten i høysesong betraktelig.  
  
Vi skjønner at mange vil spille også når det er frost. Men det er en risiko vi ikke ønsker å ta. Derfor er 
dette ikke lenger et tilbud på Bærheim og kommer heller ikke til å bli det. Det er GM som har all 
økonomisk risiko i anlegget og da bør de også ta avgjørelsen. Det er også vi som har best 
forutsetninger for å se konsekvensene av de valgene som gjøres.  
  

Styrets innstilling: Styret innstiller på at GM sin nye vinterprofil støttes og at klubben stiller seg bak 
de faglige vurderingene til GM.  

 

 



 
 

9 – FASTSETTING AV KONTINGENT TIL NESTE KALENDER ÅR 
Styret foreslår at medlemsavgiften endres for 2024. 

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. 1050,- for voksen og kr. 475,- for barn og ungdom, 

i 2024 

10 – VEDTA SANDNES GOLFKLUBBS BUDSJETT OG AVTALER 

10.a – Budsjett for 2023 
 

  
Budsjett 
2023   

SALG     

     3900 - Grasrotandel Norsk Tipping -70 000   

     3920 - Årskontingenter Voksen -1 740 000   

     3921 - HØST Kontingent voksen -20 000   

     3925 - Elitegruppene 0   

     3927 - Damegruppen     

     3970 - Årskontingent Junior -70 000   

     3971 - HØST Kontingent barn     

     3980 - Startkontingent inntekter turneringer     

     3983 - Klubbklær     

     3990 - Kølleverksted -25 000   

     3991 - Inntekt Pro trener -200 000   

     3992 - Forskjellig     

     3994 - Gobexkort -3 000   

     3996 - Arrangement i klubben     

     3998 - Sponsorinntekt/arrangement -20 000   

     3999 - Tilskudd fra kommuner og andre -430 000   

Sum SALG -2 578 000   

LØNN     

     5010 - Lønn til ansatte 770 000   

     5090 - Feriepenger beregnet 100 000   

     5250 - OTP - Innberetningspliktig pensjonskostnad 30 000   

     5270 - Tlf Elekronisk komm sk pl     

     5295 - Motkonto til OTP -30 000   

     5297 - tlf elektronisk komm sk pl motkonto     

     5400 - Arbeidsgiveravgift 110 000   

     5401 - Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger 20 000   

     5420 - Innberetningspliktig pensjonskostnad OTP 30 000   

Sum LØNN 1 030 000   



 
 

ANDRE DR. KOSTNADER     

     6300 - Leie lokaler 40 000   

     6340 - Strøm 50 000   

     6530 - Spesialverktøy til kølleverksted Pro 20 000   

     6550 - Driftsmateriale 5 000   

     6552 - Turneringsutgifter 10 000   

     6553 - Medlemskontingent 5 000   

     6554 - Utgifter Elitegruppen damer og herrer 60 000   

     6555 - Arrangementer 60 000   

     6556 - Utgifter seniorgruppe 5 000   

     6557 - Utgifter juniorgruppe 100 000   

     6558 - Utgifter damegruppe 10 000   

     6559 - Utgifter herregruppe 5 000   

     6564 - Utgifter senior elite 40 000   

     6567 - Klubbklær POP UP butikk for medlemmer 0   

     6568 - Trener PRO utgifter 0   

     6700 - Revisjons- og regnskapshonorarer 40 000   

     6720 - Honorarer 20 000   

     6755 - It løsninger og lisenser 190 000   

     6756 - IT kostnader 70 000   

     6757 - Web Hjelseth ny hjemmeside 0   

     6800 - Kontorrekvisita 20 000   

     6830 - Annonse/reklame 65 000   

     6860 - Møte, kurs, oppdatering o l 30 000   

     6900 - Telefon 20 000   

     6940 - Porto 0   

     7040 - Forsikringer 15 000   

     7430 - Gaver, ikke fradragsberettiget 2 000   

     7600 - Lisensavgift NGF 650 000   

Sum ANDRE DR. KOSTNADER 1 532 000   

REISE-/ REKLAME etc.     

     7745 - Avrunding, avgiftspliktig 250   

     7770 - Bank og kortgebyrer 10 000   

     7771 - Sendregning - gebyrer 30 000   

     7772 - Bankterminal 1932 8 000   

     7773 - VIPPS/Mastercard gebyr 6 000   

Sum REISE-/ REKLAME etc. 54 250   

FINANS     

     8050 - Annen renteinntekt -6 000   

Sum FINANS -6 000   

      

RESULTAT 32 250   

    



 
 

     

10.b – Revidert avtale med Golf Management as 
Godkjenning av samarbeidsavtalen med Golf Management -  2% økning i 2023   

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar framlagt budsjett og opprettholde samarbeidsavtalen med Golf Management as 

for 2023 

11 – VALG 
En stor takk til Hans Kind og John Ivar Marthinsen som går ut av styret. Vi takker for flott arbeid dere 

har gjort for klubben 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 2023-2024 

11.a - Styreleder, velges enkeltvis 
Egil Kvalbein - leder, på valg for 2 år 

Forslag til vedtak: Årsmøtet velger leder for 2 år 

11.b - Nestleder, velges enkeltvis 
Anne Torunn Espedal Olsen - nestleder, ikke på valg, 1 år igjen av sin periode på 2 år 

Forslag til vedtak: Ingen endring 

11.c - Styremedlemmer og varamedlemmer velges samlet 
 

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

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

May Lis Birkeland styremedlem, på valg for 2 år 

Lasse Hadland styremedlem, på valg for 2 år 

Jan Ellevset varamedlem, på valg for 2 år  

Yvonne Haugland varamedlem, på valg for 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 
 

 

Sandnes Golfklubb har følgende medlemmer i grupper og komitéer 
 

Turneringskomité 

Rune Austvoll, Tove Karin Aase, Magnus Folkvord, May Lis Birkeland, Brit Kyllingstad, Jostein 

Kollsgård, Hans Kind og Arne Valseth. 

NGF Dommer 

Klubben har for tiden ikke aktiv dommer (Eivin Strømland har tatt dommerpause) 

HCP-komité 

Eivin Strømland og Rune Austvoll 

Elitegruppen 

Kristian Bærheim 

Seniorgruppen 

Reidun Elise Aske Berg, Olaf Undal, Reidar Larsen og Karl Dahle 

Juniorgruppen 

Kristian Bærheim 

Damegruppen 

Mona Løvik, Toril Skjæveland Hodne, Bente Kaarvaag, Yvonne Kristiansen og Berit Bakken 

Herregruppen 

Kristian Bærheim 

Banekomité 

Egil Olsen 

Revisor 

Stavanger Revisjon ved Terje Sætrevik 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

MESTERE 2022 
Vi gratulerer følgende vinnere;  

Klubbmester herrer: Kristian Bærheim 

Klubbmester damer: Marielle Vinnes 

 

Herrer: Kristian Bærheim 

Damer: Marielle Vinnes 

Junior gutter: Jonas Embergsrud 

Senior damer: Anne Torunn E Olsen 

Senior herrer: Edwin Rooyakkers 

Eldre senior damer: Turid Åsen 

Eldre senior herrer: Bjarne Haugen 

 

Stableford turneringen ble vunnet i: 

Dameklassen: Marielle Vinnes 

Herreklassen: Bjørn Rune Knutsen 

MATCHPLAY 2022 
 

Lady Matchplay – Brit Kyllingstad 

Matchplay Senior – Leif Egil Thorsen   

Bærheim Open Matchplay – Colin Cook 

Klubbmesterskap Match u/hcp – Kenth Larsen 
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