
 

 

 

 

 

ÅRSMØTE I SANDNES GOLFKLUBB 2020 
Årsmøtet avholdes i Finnehuset på Bærheim Golfpark 12. mars kl.19:00.  

Avlyst pga Corona-pandemien 2020 

Nytt årsmøte blir satt opp på Teams torsdag 4. juni 2020, 
etter NIF sine anbefalinger. 

 

Medlemmene vil få tilsendt mer informasjon om tilkopling senere. 

Saker til årsmøtet kan sendes til post@sandnesgolfklubb.no innen 22.05.2020. Innkomne saker legges til 
Årsberetning som vedlegg og tas opp 4. juni 2020. 

 

• Valg av ordstyrer 

• Valg av referent 

• Valg av personer som skal undertegne protokoll 

• Godkjenning av innkallelse 

• Godkjenning av saksliste 

• Styrets beretning for 2019, og planer for 2020 
Trener Kristian Bærheim informerer om planer i 2020 

• Revidert regnskap for 2019 

• Budsjett for 2020 

• Styrets forslag: 
- til kontingenter for medlemskap 2021 
- revidert avtale med Golf Management as 
- revidert Lov for Sandnes Golfklubb 2020 
- revidert Virksomhetsplan Sandnes Golfklubb 2020-2021 
- til videre arbeid med innendørstreningsanlegg 

• Innkomne forslag 

• Valg av styre 

 

Medlemsmøte 

WHS – World Handicap System 
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6. Styrets beretning for 2019 

Styrets sammensetning har bestått av følgende medlemmer: 

Styreleder:  Egil Kvalbein 

Nestleder: Jens Kryger 

Styremedlem: Rune Sagland 

Styremedlem: Alf Inge Fredriksen 

Styremedlem: Anne Torunn Espedal Olsen 

Styremedlem: Edwin Rooyakkers 

Styremedlem: Gudny Hansen 

Varamedlem: Oddbjørg V Greiner 

 

Klubbens stilling og resultatet av virksomheten 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2019, 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. 

 

Medlemmer 

Sandnes Golfklubb er det største sær-idrettslaget i Sandnes kommune, og den 5.største golfklubben i 
Norge. 

Klubben fikk i 2019 flere nye medlemmer gjennom Veien til golf kurs og tilbakevendte medlemmer fra 
tidligere år. Vi har klart å opprettholde medlemstallet godt og satser på mer økning av medlemmer i 2020. 
Vi var ved årsskiftet 1642 medlemmer hvorav 95 er juniorer. 

Her ser vi en positiv trend i forhold til de to foregående år, hvor medlemstallet hadde gått ned. De 
viktigste årsakene til økningen har vært et høyt fokus på kurs, hvor vi gjennom året har hatt et veldig godt 
samarbeid med Golf Management og hatt veldig bra deltakelse på kursene. I tillegg har ansettelsen av 
Kristian Bærheim fra og med juni 2019 også vært et positivt bidrag. Kristian har sammen med Ådne og 
Arild gjennom året bidratt til at mange nye har fått et veldig bra første møte med golf. Vi har også opplevd 
at medlemmer har kommer tilbake fra andre klubber. Vi håper og tror at dette har sammenheng med et 
godt treningstilbud og ikke minst det gode miljøet som er på Bærheim. 

  



Styrets arbeid 

Styret har avholdt 9 styre- og arbeidsmøter. Styrets arbeid har vært konsentrert om å følge opp de tiltak 
som ble besluttet på årsmøte 2019, samt løpende saker som har kommet inn til styret.  

Økonomisk går vi med et underskudd på kr 171.523, - mot et budsjettert underskudd på kr 49.293, -. 
Klubbens økonomi er fortsatt god, med en egenkapital på kr 666.989, -. Det er imidlertid liten tvil om at 
det relativt store underskuddet er bekymringsfullt. Vi vil utvilsomt ha en utfordring fremover med å øke 
inntektene for å kunne opprettholde det gode treningstilbudet, men ikke minst også i forhold til å realisere 
drømmen om å bygge et innendørs treningssenter med to golf-simulatorer. 

Med hensyn til simulator prosjektet ble det til fristen 15.10.2019 sendt søknad til Sandnes om tildeling av 
spillemidler. Denne søknaden er nå sendt over til Fylkeskommunen for videre vurdering. I utgangspunktet 
er ikke utstyr i form av golfsimulatorer søknadsberettiget, men vi har sendt søknad til Departementet for å 
be om unntak fra bestemmelsene etter oppfordring fra Fylkeskommunen. Imidlertid gjenstår det å få på 
plass finansiering i form av lånetilsagn fra banken, men her har vi foreløpig hatt litt motbakke. Det jobbes 
imidlertid iherdig med å få dette på plass. 

Vi som klubb er fortsatt veldig interessert i forslag til investeringer som gir våre golfere enda bedre 
golfopplevelser. 

Samarbeidet mellom klubb og Golf Management er meget bra. Det Golf Management gjør ved å legge til 
rette for oss medlemmer, er ganske unikt i Golf Norge. 30 timers gratis trening, gratis rangeballer, 
nybegynnertreninger og Proshop som er åpen stort sett hele døgnet. Dette misunner de fleste oss, og er 
blitt lagt merke til i hele Golf Norge. Golf Management med sine ansatte og klubbens medlemmer, bidrar 
også til det utrolig gode miljøet på Bærheim. 

Golf Management inviteres fast til klubbens styremøte hvor de informerer styret om drift 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. 

Klubben fortsetter arbeidet med å legge til rette for alle gruppene, spesielt junior og elite. Med ansettelsen 
av Kristian Bærheim har vi helt klart en forventning om at hele klubben skal få et løft. 

Vi vil også takke alle frivillige i klubben som bistår på en fortreffelig måte, i både styrearbeid, og som 
bidrar i våre komitéer. Komitéene våre gjør en helt uvurderlig jobb i forhold til å gjøre klubben vår til det 
den er, og det er garantert plass til flere frivillige i årene som kommer. Vi har en helt utrolig dugnadsånd! 
Tror ikke det er en klubb i landet det er så enkelt å få folk til å stille opp. 

Tusen takk til dere alle!   

 

Planer for 2020 

• Økt satsing på barn og unge og juniorsatsingen vår «restartes» av vår nye hovedtrener Kristian 
Bærheim.  

• Vi legger til rette for større satsing for elite damer og herrer, samt elite senior herrer og damer 
gjennom Kristian. 

• Vi kommer til å jobbe videre med simulatorprosjekt. Avgjørelse hos Fylkeskommunen forventes å 
være på plass rundt 15.07. En eventuell positiv respons vil kreve et ekstraordinært Årsmøte etter 
sommeren før prosjektet kan settes i gang.  

• 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 arrangerer klubbtur til Praha i mai, 22 glade golfere påmeldt 

• 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 har også planer om å opprette en sponsor-komité som i hovedsak skal bistå Kristian i forhold 
til å kunne selge klubben utad, særlig med vekt på barn og unge. 

 

  



Klubben skal i 2020 arrangere 

I tillegg til Seniorturneringene annenhver tirsdag og Damegolfen hver torsdag skal vi arrangere: 

Søndag 29.mars Damegolf 

Søndag 19 april Vårslepp 

Lørdag.25.april Equinor Vårturnering 

Søndag 26.april NSG Vårspretten 

Lørdag 2. mai Åpningsturnering GM 

Lørdag 6. juni Champagneturnering 

Lørdag 20 juni Sommersurprise 

Søndag 5. juli 3 køller turnering 

Søndag 2. august Flaggturnering 

Helgen 8. -9. august RTR Kretsmesterskap 

Søndag 16. august Gullkortturneringen 

Helgen 22.-23. august Klubbmesterskap  

Lørdag 29. august  70-tall Snorscramble 

Søndag 6. september Damegolfavslutning 

Lørdag 12. september Rogaland Dametour 

Lørdag 19. september Sebo Rogalandgolf 50+ 

Lørdag 26. september  Superlørdag 

Lørdag 3. oktober Narvesen Juniortour 

Søndag 4. oktober Equinor Open  

Lørdag 24. oktober Komite Snorscramble 

 

Lady Match 2020 

Senior Match 2020 

Match m/hcp 2020 

Bærheims Medal 2020 

 

Der kan forekomme endringer av datoer, turneringen blir satt opp i Golfbox under klubbturneringer. 

 

 

  



Årsberetning fra komitéene 

Turneringskomité 

Vi har hatt et aktivt turneringsår i 2019, med Sebo Eiendom 50+ som den største turningen, med 84 
deltakere. Gledelig også at så mange som 76 deltok på klubbmesterskapet. Men det er fortsatt plass til 
flere! 

Det ble gjennomført 16 turneringer, med gjennomsnitt 50 påmeldte. I tillegg hadde vi 3 Matchplay 
turneringer og Bærheims Medal sammen med Golf Management. 

Komitéen i 2019 har vært Rune Austvoll - leder, Tove Karin Aase, Håvard Gil, Anita Gil, Magnus 
Folkvord, Gudny Hansen, Lasse Hadland og Oddbjørg Greiner. 

Komitéen fortsetter med samme bemanning i 2020. 

Aktiviteter for 2020 

Legger opp til samme turneringer som tidligere, kun en forbundsturnering i år; Narvesen Juniortour. 

Men kom gjerne med forslag til andre turneringsformer, så ser vi hva vi får til. 

Vi ser at det er en utfordring å unngå å treffe samme dager som populære turneringer på andre baner, 
men vi gjør så godt vi kan. 

Og så har vi startet forberedelser til en stor turnering 20.- 25. juni 2021. ESGA Masters, i samarbeid med 
NSG. Det er europamesterskap 70+.   De skal spille her og på Sola GK. Så da håper vi på en del frivillige 
hjelpere! 

 

Juniorkomité 

Komiteleder: Kristian Bærheim 

Da jeg overtok juniorlaget i juni 2019 besto avdelingen av et lag for alle aldere med rundt 6 deltakere. 
Etter gode samtaler med foreldre, deltakerne fra golfskolen og e-poster fikk vi tak i flere barn som ønsket 
å delta. Vi fant da fort ut at én treningsgruppe ikke var nok lenger og opprettet da to grupper, 6-12 år og 
13-19 år. Utover sommeren klarte vi å skape treninger hvor det var mellom 8-12 deltakere på treninger for 
de yngste, og 4-5 på treninger for de eldste. Med flere som deltok på andre arrangementer. 

Den eldste klassen består hovedsakelig av nybegynnere og spillere som spiller litt på banen, men det er 
flere som ønsker å investere mer tid i golfen i løpet av neste år. Hvor jeg ser mye potensiale, drivkraft og 
ikke minst kjemi og samhold i gruppa. Noe som kan ses på som essensielle faktorer for utvikling av eget 
spill på en sunn måte. I den yngste klassen er det flere som viser tegn til god ballforståelse og 
koordinasjon, men trenger mer modenhet og erfaring før det blir effektivisert ut til eget spill. Igjen er det 
noe som ofte kommer med alderen og god veiledning gjennom trening som fremmer refleksjon, 
målorientering og mestring. Altså ved tid og innsats på juniorene vi allerede har kan vi nå høyere nivå. 

I 2019 har hovedfokuset vært å skape morsomme og mestringsfylte treninger som tilrettelegger for 
samhold. Noe som vi fortsetter med i 2020, men med innspill av mer konkurranserettettrening i den eldre 
klassen og introduksjon til konkurranser for den yngste klassen. Alt dette med forbehold om at samhold, 
mestring og glede er prioritert over prestasjon. 

Det vil også bli avholdt møter med foreldre to ganger i året for å kommunisere og informere om årsplaner, 
barnets utvikling, eventuelle problemer, forventinger og det som skulle dukke opp. Dette tenker jeg vil gi 
barnet enda tryggere rammer og mer forutsigbarhet til hva som skjer, når det skjer og hvorfor det skjer. 

Jeg ser at det er behov for flere trenerressurser hvis vi fortsetter med like stor vekst i junioravdelingene. 
Spesielt når målet for sesongen 2020 er å opprette tre avdelinger, 6-9 år, 10-12 år og 13-19 år med mål 
på minimum 8 i hver avdeling. Hvor 16-19 år kommer som et større fokus til året etterpå, eller hvis 
behovet skulle komme. 

Rekrutteringsplan for 2020:  
Jeg 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. Her er det planlagt at reklameringen skjer gjennom sportslig 
ansvarlig på barneskoler i nærområdet. 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. 

  



Seniorkomité 

Komitéen i 2019 har vært Reidun Elise Aske Berg, leder, sammen med Arnt Sviland, Tor Tidemann, 
Svanhild Rolfsen og Olaf Undal. Komitéen fortsetter med de samme medlemmene i 2020 

I 2019 ble det arrangert 15 turneringer- 14 i slagspill og 1 i Scramble.  6 turneringer ble avlyst p.g.a dårlig 
vær/deltakelse. 

Vi gjennomførte en vår- og sommerturnering på 10 runder, hvorav de 7 beste rundene er tellende.  
Herreklasse ble vunnet av Gunnar Årsvoll og Dameklassen av Eli Årsvoll. 

Vi har startet en ny senior lagmatch som skal gå over 2 år – 2019/2020. Det er 6 lag som deltar – Jæren, 
Solastranden, Stavanger, Sandnes, Sola og Ogna. Jæren GK leder og vi (Sandnes) ligger på 2.plass 
etter 1. år. 

I slutten av juli arrangerte vi en lang weekend tur til Gdansk, som var like vellykket som året før. 

Sebo eiendom arrangerer 50+ turnering hvor de lokale 10 golfklubber stiler lag. Det spilles 10 runder, og 
Sandnes GK hadde best resultat og vant lagkampen. 

Planer for 2020: Fortsetter med seniorturneringer hver 14. dag (tirsdager med partall) Starter med vår- og 
sommer serieturnering med 10 runder 14. april – avslutter 15.september 

Vi planlegger golftur til Cottesmore Golf Country Club i England i midten av juli. 

 

Damekomité 

Damekomitéen har gjennom sitt arbeid i 2019 forsøkt å legge til rette for at alle jenter/damer, i Sandnes 
Golfklubb kan bli kjent med de andre damene i klubben, lære mer om reglene og forskjellige turnerings- 
former og konkurrere og/eller spille turnering i godt selskap, uansett nivå.  

For å finne ut mer om hva damene ønsker seg, gjennomførte vi en spørreundersøkelse på slutten av 
2018.  Svarene gir stort sett støtte til å fortsette med programmet for Damegolfen på samme måte som 
tidligere, men med ønske fra flere om: 
- mer og bedre informasjon spesielt til de nye, og om nye spille former 
- mer støtte og oppmerksomhet til spillerne på torsdagene før utslag 
- mer blanding av gamle og nye i gruppene på torsdagene 
- litt tidligere start på torsdagene 
- mer tid til sosialt samvær 
- kunne spille fra rødt ved høyere handicap enn 30 
- ønske om at de som spiller Damegolf på formiddagen setter seg opp ca. Kl. 10 . 

Innspillene ble tatt med i planleggingen av 2019 sesongen; som besto av: 

• Damegolfen program; sendt ut til alle i februar 

• Velkommenbrev med informasjon til alle nye damer, sendes ut av Rita ved innmelding 

• Regelverkskurs; Dommer Eivin Stømland fortalte om de nye reglene i mars 

• Gruppetrening for damene: med Ådne i mars og Kristian i august  

• Damegolf torsdager: 47 9-hulls runder og 143 18-hulls runder ble spilt i perioden fra april til 
september  

• Månedlig Scramble: i alt 85 deltagere fordelt på 5 turneringer med forskjellige spille former og 
sosialt samvær med god mat i etterkant av runden. 

• Lady Match; 32 deltagere kjempet om tittelen som gikk til Ragnhild Fuglestad, etter en 
spennende match mot Eli Årsvoll. 
Avslutningsturnering med påfølgende mat og premieutdeling i alle klasser og for alle turneringene 
8. september. 
Rogaland Dametour; fikk flott servering og god hjelp da de var hos oss 21. september 

 

Damekomitéen i 2019 har bestått av: Oddbjørg Greiner (leder), May Lis Birkeland, Bente Kaarvaag, 
Elizaveta Nosova og Sissel Eriksen  

  



Herrekomité 

Herregruppen har i 2019 bestått av Willy Flaten, Lasse Hadland og John Ivar Martinssen.  

Herregruppens formål er å skape aktiviteter og tilbud til alle mannlige golfere over 20 år. I 2019 var det 
forholdsvis laber aktivitet dessverre, men vi kommer sterkt tilbake i 2020 med planer om månedlig 
turnering, treninger, banketter og andre ting. 

Vi hadde gruppetreninger med Kristian Bærheim for ca 25 medlemmer av gruppen og dem må sies at 
Kristian er en utrolig fin tilvekst i klubben. 

Lasse, John Ivar og Willy 

 

Elitekomité 

Komiteleder: Kristian Bærheim 

Klubben har ikke hatt noe form for organisert elitetrening i 2019 før august. I august ble det opprettet to 
elitegrupper hvor alle under 6 i hcp. ble invitert til å delta, hvor vi var 5-6 spillere i hver gruppe. Oppmøte 
startet bra, men ble litt varierende utover høst og vintermåneder, mye trolig på grunn av sesongslutt, vær 
og kulde. Noe jeg forventer vil ta seg opp i løpet av neste år. 

Uttak til Lag-NM ble gjennomført via laveste handicap, hvor de som hadde mulighet ble med. Vi klarte å 
stille med et herrelag i 1. div. med 4 deltakere og et damelag i 2. div. med 2 deltakere. Herrene rykker 
dessverre ned til 2. divisjon da de endte på en 16. og siste plass, mens damelaget kjempet godt og endte 
på en tredjeplass og forblir i 2. divisjon. Ser man tilbake på lagene har vi gjort det som var mulig med de 
ressursene vi hadde. For å komme oss opp og ut av slumpen må det en forandring til. Vi planlegger å gå 
gjennom bedre forberedelser gjennom mer konkurranserettet treninger, hvor vi setter oss gode mål og tar 
i bruk øvelser som skaper forutsetninger for at vi kan prestere når det trengs. 

På seniornivå var vi en del bedre, men fortsatt rom for forberedelser. Noe vi kan være stolte av er at vi 
klarte å stille med 2 herrelag og 2 damelag for første gang, hvor det ble vist god stå på vilje. 

Herrene spilte i første divisjon i Drammen og 3. divisjon på Bærheim, mens damene stilte i 2. divisjon på 
Skjeberg og i 3. divisjon på hjemmebane. Herrene rykker opp fra 3. divisjon på Bærheim og plasserte seg 
fint i 1. divisjon på Drammen, det samme gjorde damene i 3. divisjon på Bærheim, mens damene som 
spilte 2. divisjon på Skjeberg endte i nedrykk posisjon. 

I individuelle NM hadde vi ingen damer som deltok i verken senior eller vanlig NM. På herresiden deltok 
Tom Fredriksen og Edwin Rooyakkers i seniorklassen. Hvor Tom endte på en 16. plass og Edwin på en 
37. plass. Vi hadde ingen herrer som deltok på NM. Alt i alt så kan dette anses som svakt sammenlignet 
med tidligere år. 

Årets Regiontour Rogaland var ikke helt optimal fra Sandnes Golfklubb sin side. Simen Nyland ble nr. 9, 
men vi har enda større potensiale til å konkurrere om de øverste plassene. 

Det er imidlertid viktig å ta tak i flere deler av elitesatsingen som nevnt over. Både på herre- og 
damesiden er Sandnes Golfklubb for dårlig representerte. Skal vi ta steget opp i eliten igjen på 
herresiden, er vi avhengige av å få flere spillere til klubben. Nå har vi startet med treninger som 
tilrettelegger for at vi kan nå et høyere nivå i klubben, men det kreves også at spillerne dedikerer tid til 
både trening og planlegging. Vi har flere nye herrer som kan bidra til å skape ny fart og aktivitet for eliten 
og deltagelse. Samt er det potensielle damelaget vårt sterkt innstilt på å trene mot Lag-NM og delta på 
flere samlinger. 

På seniorsiden for herrer er det fortsatt mange sterke spillere, men på senior damesiden hadde det vært 
ønskelig med litt mer deltagelse rundt lokale turneringer. Dette for å gjøre våre to lag mer spisset og 
forberedt på hva de har i vente på Senior-NM. Så la oss håpe at alle vil delta på årets treninger og 
konkurranser, uansett alder, nivå og mål. 

 

  



Handicapkomité 

Komiteen har i 2019 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 2018 kun 3 henvendelser 
angående regulering på grunn av spesielle omstendigheter. Utav det kan det trekkes den konklusjon at 
Golfbox-systemet fungerer bra. 

Det blir ikke utført årsrevisjon for 2019. 1. mars 2020 trer World Handicap System (WHS) i kraft i Norge. 
Da vil handicapet til alle spillere beregnes på nytt etter ny beregningsmetode. Et informasjonsmøte vil 
avholdes der Hcp komitéen vil gå gjennom hvordan WHS fungerer og hvordan handicap beregnes. 

Oversikt over antall spillere i hver Hcp-kategori vises i tabellene under. 
For å vise utviklingen er tabellen for 2018 også tatt med. 

 

 

 

 
 

Dommer 

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

 

Kontrollkomité 

Har jevnlig dialog med styret gjennom hele året.  

 

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. 

  

        Fordeling av handicap over registrerte spillere i Sandnes Golfklubb ved årsskifte 2019/2020

Kategori HCP Herrer Herre % Damer Dame % Total Total %

1 < 4,4 15 1,4 0 0,0 15 1,0

2 4,5 - 11,4 71 6,4 6 1,5 77 5,1

3 11,5 - 18,4 196 17,8 13 3,2 209 13,9

4 18,5 - 26,4 296 26,8 52 12,9 348 23,1

5 26,5 - 36,0 252 22,8 140 34,7 392 26,0

> 36,0 273 24,8 193 47,8 466 30,9

1103 404 1507

        Fordeling av handicap over registrerte spillere i Sandnes Golfklubb etter årsrevisjon for 2018

Kategori HCP Herrer Herre % Damer Dame % Total Total %

1 < 4,4 19 1,8 0 0 19 1,3

2 4,5 - 11,4 82 7,8 4 1,0 86 6,0

3 11,5 - 18,4 202 19,2 14 3,6 216 15,0

4 18,5 - 26,4 282 26,8 50 12,8 332 23,0

5 26,5 - 36,0 229 21,8 131 33,4 360 24,9

> 36,0 238 22,6 193 49,2 431 29,8

1052 392 1444



 

Banerapport 2019 

2019 ga gode minner! Banen er avhengig av godt vær. Ikke for mye eller for lite, men akkurat passe med 
vær er en god kombinasjon. Slik var 2019.  Banemannskapet har jobbet målrettet i mange år for å kunne 
levere en bane slik den fremsto i fjor. Utrolig kjekt å se at det lykkes. Vi har fått mange gode 
tilbakemeldinger som vi setter stor pris på.   

Jone Egeli valgte å slutte hos oss for å starte i ny jobb på Stavanger golfklubb. Frode Tjelta ble ansatt 
som mekaniker og banemannskap.  

Arbeider som er gjort utenom ordinær drift er;  

• Nye betong bruer 

• Ny garasje til liten gravemaskin og minitraktorer 

• Nye dreneringer 

• Ny tee hull 3 

Banemannskapet er representert i styret til Norwegian Greenkeepers Association (NGA) av Atle Revheim 
Hansen 

 

David Smith og Atle Revheim Hansen har vært på kurs hos Husqvarna i Sverige. 

Frode Tjelta og Atle Revheim Hansen har vært på Gress-kurs Spania 

Banemannskapet arrangerte 2 lokale greenkeepersamlinger og deltok på to andre. 

 

Atle Revheim Hansen 

Golf course manager 

  



Hole-In-One 2019 

 

  
Navn  Hull Dato 

Turid Åsen 8 19. mars 2019 

Bjørn Rørvik 8 22. mars 2019 

Håkon Hauge 6 26. mars 2019 

Steinar Algrøy 6 8. april 2019 

Eirin Renate Harveland 8 12. april 2019 

Rune Økland 2 16. april 2019 

Bjarne Haugen 16 16. april 2019 

Colin Henry Wilson Cook 2 21. mai 2019 

Tor Nøttveit 13 29. mai 2019 

Karl Dahle 2 23. juni 2019 

Lars Maaseide 8 2. juli 2019 

Rune Sagland 16 19. juli 2019 

David Saunders 13 30. september 2019 

Håkon Hauge 8 5. november 2019 



For styret i Sandnes Golfklubb 

Bærheim 24. februar 2020 

  

__________________________ _____________________________ 

Egil Kvalbein Jens Kryger 

Leder Nestleder 

  

__________________________ __________________________ 

Rune Sagland Edwin Rooyakkers 

Styremedlem Styremedlem 

  

__________________________ __________________________ 

Alf Inge Fredriksen Anne Torunn Espedal Olsen 

Styremedlem Styremedlem 

  

__________________________ __________________________ 

Gudny Hansen Oddbjørg V Greiner 

Styremedlem Varamedlem 

  



Tekst Totalt Budsjett totalt Avvik

SALG      

     3900 - Grasrotandel Norsk Tipping 69 175,37-         65 000-               4 175-            

     3920 - Årskontingenter Voksen 1 261 056,00-    1 250 000-          11 056-          

     3921 - HØST Kontingent voksen 22 695,00-         15 000-               7 695-            

     3927 - Damegruppen 22 000,00-         -                      22 000-          

     3930 - Golftur i regi av klubben 287 390,00-       -                      287 390-        

     3970 - Årskontingent Junior 29 200,00-         35 000-               5 800            

     3971 - HØST Kontingent barn 1 600,00-            -                      1 600-            

     3980 - Startkontingent inntekter turneringer 38 947,00-         40 000-               1 053            

     3982 - PinkCup/veldedighetsturneringer 29 006,00-         -                      29 006-          

     3991 - Inntekt Pro trener 85 501,25-         80 000-               5 501-            

     3992 - Forskjellig -                      -                      -                

     3994 - Gobexkort 2 925,00-            5 000-                  2 075            

     3997 - Inntekt på Trackman instruksjoner -                      5 000-                  5 000            

     3998 - Sponsorinntekt/arrangement -                      40 000-               40 000          

     3999 - Tilskudd fra kommuner og andre 155 699,00-       160 000-             4 301            

Sum SALG 2 005 194,62-    1 695 000-          310 195-        

LØNN      

     5010 - Lønn til ansatte 475 501,00       510 000             41 736-          

     5090 - Feriepenger beregnet 59 183,36         60 000               817-                

     5250 - OTP - Innberetningspliktig pensjonskostnad 14 308,00         -                      14 308          

     5295 - Motkonto til OTP 14 308,00-         -                      14 308-          

     5400 - Arbeidsgiveravgift 60 387,31         70 000               9 613-            

     5401 - Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger 17 020,14         8 400                  8 620            

     5420 - Innberetningspliktig pensjonskostnad OTP 14 308,00         10 400               3 908            

Sum LØNN 626 399,81       658 800             39 637-          

ANDRE DR. KOSTNADER      

     6300 - Leie lokaler 27 078,00         25 000               2 078            

     6340 - Strøm 17 270,00         16 000               1 270            

     6550 - Driftsmateriale 17 425,00         15 000               2 425            

     6552 - turneringsutgifter 50 797,45         40 000               10 797          

     6553 - Medlemskontin 13 500,00         10 000               3 500            

     6554 - Utgifter Elitegruppen damer og herrer 94 814,35         100 000             5 186-            

     6555 - Arrangementer 72 046,10         65 000               7 046            

     6556 - Utgifter seniorgruppe 1 800,00            5 000                  3 200-            

     6557 - Utgifter juniorgruppe 26 422,96         50 000               23 577-          

     6558 - Utgifter damegruppe 31 730,25         10 000               21 730          

     6559 - Utgifter herregruppe -                      10 000               10 000-          

     6561 - PinkCup/veldedighetsturneringer 11 310,00         -                      11 310          

     6566 - Golftur Aberdeen klubb regi 308 428,74       -                      308 429        

     6700 - Revisjons- og regnskapshonorarer 27 500,00         28 000               500-                

     6720 - Honorarer 18 800,00         20 000               1 200-            

     6730 - Markedsføring VTG 50 000,00         50 000               -                

     6755 - It løsninger og lisenser 181 212,83       150 000             31 213          

     6756 - IT kostnader 24 673,00         -                      24 673          

     6800 - Kontorrekvisita 20 512,58         5 000                  15 513          

     6830 - Annonse/reklame 747,00               10 000               9 253-            

     6860 - Møte, kurs, oppdatering o l 14 728,78         15 000               271-                

     6890 - Annen kostnader 1 567,91            -                      1 568            

     6900 - Telefon 6 333,09            5 000                  1 333            

     6940 - Porto 360,00               1 000                  640-                

Sum ANDRE DR. KOSTNADER 1 019 058,04    630 000             389 058        

REISE-/ REKLAME etc.      

     7040 - Forsikringer 5 558,00            6 000                  442-                

     7430 - Gaver, ikke fradragsberettiget 7 749,60            1 000                  6 750            

     7600 - Lisensavgift NGF 503 390,00       450 000             53 390          

     7770 - Bank og kortgebyrer 14 539,97         15 000               460-                

     7771 - Sendregning - gebyrer 140,76               -                      141                

     7772 - Bankterminal 1932 6 215,38            10 000               3 785-            

     7773 - VIPPS gebyr 1 107,05            -                      1 107            

     7773 - Ørediff 290,91               

Sum REISE-/ REKLAME etc. 538 991,67       482 000             56 701          

FINANS      

     8050 - Annen renteinntekt 7 732,05-            27 000-               19 268          

Sum FINANS 7 732,05-            27 000-               19 268          

       

RESULTAT 171 522,85       48 800               115 195        

7 Regnskap 2019 

 

 

  



Sum driftsinntekter -2 005 195    

Sum finansinntekter -7 732  

Sum driftskostnader  2 184 450  

Sum finanskostnader 0   

Driftsresultat 171 523  

 

Styret redegjør for følgende kortsiktig gjeld pr. 31.12.2019 

2400 Leverandørgjeld  48 380,50  

  

2600 Forskuddstrekk  21 713,00  

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift  17 044,35  

2780 Påløpt arbeidsgiveravgift  8 345,00  

  47 102,35  

  

2900 Forskudd fra kunder  15 518,00  

2901 Voksen forhåndsbetal 2020 383 880,95  

2902 Barn/ungdom forhåndsbetal 2020  12 400,00  

2940 Feriepenger  59 183,27  

  470 982,22 

 

Klubben har ved årsskiftet har klubben 1 233 453,97 på bankkontoene 

Driftsunderskuddet i 2019 er kr 171 523,- 

 

I 2019 er det 1547 voksne og 95 barn/ungdom t.o.m 19 år som har betalt medlemskap. 

Alle inn- og utbetalinger i 2019 er gjort via bankkonto. 

Revisors beretning se vedlegg. 

 

Bærheim, 24. februar 2020 

 

__________________________    _____________________                                  

Egil Kvalbein       Rita Aase Austvoll 

Styreleder      Klubbsekretær 

 

Styret ber årsmøte godta det fremlagte regnskapet for 2019  



BUDSJETT 2020 2 019                     

SALG  

     3900 - Grasrotandel Norsk Tipping 70 000-             65 000-                  

     3920 - Årskontingenter Voksen 1 450 000-        1 250 000-             

     3921 - HØST Kontingent voksen 15 000-             15 000-                  

     3927 - Damegruppen -                    -                         

     3930 - Golftur i regi av klubben -                    -                         

     3970 - Årskontingent Junior 40 000-             35 000-                  

     3971 - HØST Kontingent barn -                    -                         

     3980 - Startkontingent inntekter turneringer -                    40 000-                  

     3982 - PinkCup/veldedighetsturneringer -                    -                         

     3991 - Inntekt Pro trener 300 000-           80 000-                  

     3992 - Forskjellig -                    -                         

     3994 - Gobexkort 3 000-                5 000-                     

     3997 - Inntekt på Trackman instruksjoner -                    5 000-                     

     3998 - Sponsorinntekt/arrangement 50 000-             40 000-                  

     3999 - Tilskudd fra kommuner og andre 160 000-           160 000-                

Sum SALG 2 088 000-        1 695 000-             

LØNN  

     5010 - Lønn til ansatte 705 300           510 000                

     5090 - Feriepenger beregnet 88 868             60 000                  

     5250 - OTP - Innberetningspliktig pensjonskostnad 14 308             -                         

     5295 - Motkonto til OTP 14 308-             -                         

     5400 - Arbeidsgiveravgift 90 984             70 000                  

     5401 - Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger 25 391             8 400                     

     5420 - Innberetningspliktig pensjonskostnad OTP 21 864             10 400                  

Sum LØNN 932 407           658 800                

ANDRE DR. KOSTNADER  

     6300 - Leie lokaler 30 000             25 000                  

     6340 - Strøm 20 000             16 000                  

     6550 - Driftsmateriale 30 000             15 000                  

     6552 - turneringsutgifter 10 000             40 000                  

     6553 - Medlemskontin 13 500             10 000                  

     6554 - Utgifter Elitegruppen damer og herrer 100 000           100 000                

     6555 - Arrangementer 70 000             65 000                  

     6556 - Utgifter seniorgruppe 3 000                5 000                     

     6557 - Utgifter juniorgruppe 50 000             50 000                  

     6558 - Utgifter damegruppe 10 000             10 000                  

     6559 - Utgifter herregruppe 10 000             10 000                  

     6561 - PinkCup/veldedighetsturneringer -                    -                         

     6566 - Golftur Aberdeen klubb regi -                    -                         

     6700 - Revisjons- og regnskapshonorarer 30 000             28 000                  

     6720 - Honorarer 20 000             20 000                  

     6730 - Markedsføring VTG -                    50 000                  

     6755 - It løsninger og lisenser 180 000           150 000                

     6756 - IT kostnader 25 000             -                         

     6800 - Kontorrekvisita 5 000                5 000                     

     6830 - Annonse/reklame 50 000             10 000                  

     6860 - Møte, kurs, oppdatering o l 15 000             15 000                  

     6890 - Annen kostnader -                    -                         

     6900 - Telefon 10 000             5 000                     

     6940 - Porto 1 000                1 000                     

Sum ANDRE DR. KOSTNADER 682 500           630 000                

REISE-/ REKLAME etc.  

     7040 - Forsikringer 6 000                6 000                     

     7430 - Gaver, ikke fradragsberettiget 2 000                1 000                     

     7600 - Lisensavgift NGF 575 000           450 000                

     7770 - Bank og kortgebyrer 15 000             15 000                  

     7771 - Sendregning - gebyrer 10 000             -                         

     7772 - Bankterminal 1932 10 000             10 000                  

     7773 - VIPPS gebyr 3 000                -                         

Sum REISE-/ REKLAME etc. 621 000           482 000                

FINANS  

     8050 - Annen renteinntekt 8 000-                27 000-                  

Sum FINANS 8 000-                27 000-                  

   

RESULTAT 139 907           48 800                  

8. Budsjett 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Styret ber årsmøte godta det fremlagte budsjett for 2020 



9. Forslag fra styret   

9.1 Kontingenter for medlemskap 2021 

Kontingenten som er klubbens viktigste inntektskilde, har siden 2011 kun vært endret en gang; fra 850,- 
til 895,- I samme periode har klubbens faste utgifter steget, og Norges Golfforbund skal nå ha kr. 401,- pr 
voksent medlem. 

Vi har gjennom ansettelsen av Kristian fått et bedre treningstilbud enn vi har hatt tidligere. Trener 
ansettelsen er spesielt viktig med hensyn til arbeidet med barn og unge og for fremtidig rekruttering som 
styret mener er kritisk i forhold til å opprettholde og øke medlemsmassen, men betyr også økte 
lønnsutgifter for klubben. 

Dersom vi skal kunne realisere ønsket om simulatoranlegg er vi avhengig av sunn økonomi. Dersom 
simulator anlegget blir en suksess, så vil det kunne påvirke medlemsavgiften ved enten å redusere denne 
eller medføre at vi kan tilby gunstige priser for leie av simulator til våre medlemmer. 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar å øke medlemsavgiften for voksen til kr. 995,- og for barn og ungdom til kr. 450,- 

 

9.2 Revidert avtale med Golf Management as 

Godkjenning av samarbeidsavtalen med Golf Management – 2% økning i 2020 

Ved ansettelse av egen trener ble det klart at eksisterende avtale med Golf Management måtte revideres. 
For å legge til rette for at også klubben kunne drive salg av trening på anlegget. Se vedlagt forslag til ny 
avtale (PDF dokument) 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar at Styreformann kan signere avtalen på vegne av Sandnes Golfklubb. 

 

9.3 Revidert Lov for Sandnes Golfklubb 2020. 

Vedlagt lov for Sandnes Golfklubb 2020 er revidert i h.h.t. krav om Lovnorm fra NGF se vedlagt PDF 
dokument. 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar lov for Sandnes Golfklubb 2020. 

 

9.4 Revidert Virksomhetsplan Sandnes Golfklubb 2020-2021 

Vedlagt Virksomhetsplan Sandnes Golfklubb 2020-2021 er basert på tilsvarende fra 2013-2014 se 
vedlagt PDF dokument. 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar Virksomhetsplan Sandnes Golfklubb 2020-2021 

 

9.5 Forslag til videre arbeid med innendørstreningsanlegg 

Styret har arbeidet videre med prosjektet i henhold til vedtak i forrige Årsmøte, og har i samarbeid med 
Sandnes Kommune fått etablert et idrettsanlegg nummer for Bærheim Golfpark og sendt inn en søknad 
om tildeling av spillemidler til innendørs treningssenter. Se vedlagt presentasjon. Søknadsfristen var i 
oktober 2019 og søknaden behandles nå av Sandnes Kommune. 

Videre har Styret gjennomført en spørreundersøkelser for blant annet å lodde interessen blant 
medlemmene for å ta i bruk en fremtidig golfsimulator på Bærheim, resultatet av spørreundersøkelsen 
ligger på Klubbens hjemmeside. 

Styret oppsummerer sin forståelse av prosjektet og medlemmenes svar i medlems undersøkelsen til at 
det synes mulig for Klubben å bygge og drive anlegget i fremtiden, uten at dette vil føre til store 



økonomiske konsekvenser i form av økte utgifter eller inntekter om vi tildeles spillemidler i 
størrelsesorden en halv million kroner. I det tilfelle at vi ikke tildeles spillemidler vil Styret bruke tiden frem 
til neste ordinære Årsmøte på å se nærmere på og foreslå alternative måter klubben kan finansiere et 
innendørs treningssenter på. 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar at om Sandnes Golfklubb tildeles spillemidler til innendørs treningssenter 
sommeren 2020, kan Styret bruke inntil 100 000 kroner ut over årets budsjett på 
detaljprosjektering og oppdatering av kostnadsestimatene, for fremlegging av beslutning om 
anbudsinnbydelse senest ved neste ordinære Årsmøte.  

 

11. Innkommende forslag 

Hei, kunne ønsket en enkel garderobeløsning (trenger ikke dusj/WC) hvor en kunne skiftet til golfklær. 

Med vennlig hilsen 
Ole Seldal 

 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet vedtar at styre ta denne opp med Golf Management as og kommer tilbake i saken senest 
i neste årsmøte. 

 

12. Innstilling fra valgkomité 

Styret ber valgkomiteen om å fremlegge for årsmøte følgende til styret som skal bestå av syv ordinære 
styremedlemmer og et varamedlem. 

Følgende foreslås til nytt styre i Sandnes Golfklubb for 2020-2021: 

 

Egil Kvalbein ikke på valg, var innstilt som leder for to år på årsmøtet 2019 

Anne Torunn Espedal Olsen på valg (to år) - nestleder 

Edwin Rooyakkers (ikke på valg, ett år igjen av sin periode på to) 

Alf Inge Fredriksen (ikke på valg, ett år igjen av sin periode på to) 

Gudny Hansen (ikke på valg, ett år igjen av sin periode på to) 

Hans Kind  ny på valg (to år) 

John Ivar Marthinsen ny på valg (to år) 

Oddbjørg Greiner varamedlem (ikke på valg, ett år igjen av sin periode på to)  

 

Turneringskomité 

Rune Austvoll, Tove Karin Aase, Lasse Hadland, Gudny Hansen, Oddbjørg Greiner, Magnus Folkvord, 
Anita Gil og Håvard Gil. 

NGF Dommer 

Eivin Strømland. 

HCP-komité 

Eivin Strømland og Rune Austvoll. 

Elitekomité 

Kristian Bærheim 

  



Seniorkomité 

Reidun Elise Aske Berg, Arnt Kristian Sviland, Olaf Undal, Tor Kjell Tidemann og Svanhild Rolfsen. 

Juniorkomité 

Kristian Bærheim 

Damekomité 

Oddbjørg Greiner, May Lis Birkeland, Bente Kaarvaag, Sissel Eriksen og Lizaveta Nozova 

Herrekomité 

Willy Flaten, John Ivar Marthinsen og Lasse Hadland. 

Banekomité 

Gunnar Årsvoll. 

Valgkomité 

Oddvar Skoland 

Kontrollkomité 

Geir Lillegraven og Gunnleif Tengesdal. 

Revisor 

Stavanger Revisjon ved Terje Sætrevik 

 

 

For valgkomitéen 

_____________________ 

Oddvar Skoland 

 

  



Mestere 2019 

Vi gratulerer følgende vinnere;  

Klubbmester herrer: Trym Falch 145 slag 

Klubbmester damer: Marielle Vinnes 169 slag 

 

Herrer: Trym Falch 

Damer: Marielle Vinnes 

Senior damer: Irene Granum Aase 

Senior herrer: Jens Kryger 

Eldre senior damer: Oddbjørg Greiner 

Eldre senior herrer: Bent Arild Bærheim 

 

Stableford turneringen ble vunnet i  

Dameklassen: Ragnhild Fuglestad 

Herreklassen: Reidar Larsen 

 

Matchplay 2019 

Lady Matchplay – Ragnhild Fuglestad 

Matchplay Senior – Gunnar Årsvoll 

Matchplay Mesterskap i Rogaland – Elin Malde, Stavanger Golfklubb 

Premieutdelingen fant sted rett etter turneringen. Mer utfyllende resultatliste finner du på din side på Golfbox. 

 

 

 


