INNKALLING TIL

Årsmøte Stavanger Golfklubb

NM Match var en av sesongens to store turneringsløft - her fra finalen for damer.

Klubbhuset
Tirsdag 3. mars 2020 kl 19.00
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Dagsorden for årsmøtet
Årsmøtet avholdes i klubbhuset 3. mars 2020 kl 19.00
Før årsmøtet:
1. Velkommen v/styreleder
2. Premieutdeling KM

Saksliste for årsmøtet:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokoll
4. Behandle Stavanger Golfklubbs årsberetning, herunder komiteenes
årsrapporter.
5. Behandle Stavanger Golfklubbs regnskap for 2019
6. Behandle forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
8. Vedta klubbens budsjett for 2020
9. Behandle klubbens organisasjonsplan
10. Valg

Etter årsmøtet:
1. Presentasjon av Stavanger Golfklubbs baneprosjekter - status
og prioritering
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Forretningsorden
1. Møtet ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av den valgte referenten.
3. Ingen kan gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for innlederen
settes taletiden til: 5 minutter første gang, 3 minutter andre gang og 2 minutter
tredje gang. Det er adgang til å foreslå at talertiden ytterligere begrenses,
likeledes er det adgang til å foreslå strek.
4. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid.
5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og innholde forslagsstillerens
navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan
ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering.
6. Med unntak for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall.

ELLEN JEPSON

7. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer
for og imot, samt hvem som har hatt ordet i den enkelte sak.
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Medlemsoversikt SGK
Medlemsutvikling
Pr. 31.12. 2018 hadde klubben registrert 1 679 medlemmer, derav 1 605
betalende. I løpet av 2019-sesongen fikk klubben 136 nye medlemmer,
derav 30 junior, 37 unge voksne, 10 pensjonister og 59 hovedmedlemmer.
Utmeldinger, frafall og opprydding i medlemsregisteret utgjorde imidlertid
totalt 166 medlemmer, og netto endring i antall medlemmer ble derfor negativ.
Dette er ikke en tilfredstillende utvikling, og styret og adminsitrasjonen vil
sette stor fokus og ressurser på både å beholde eksisterende medlemmer,
og rekruttere nye medlemmer i årene som kommer.

Ikke betalende
Sponsor
Betalende

Medlemsstatus pr. 31.12.2019
SUM MEDLEMMER
ALDER

DAMER

HERRER

17
41
75
25
158

1
14
24
14
47
182
127
409

1
14
24
11
42
158
123
373

3
5
24
4
36

1
1
17
17
55
55
194
180
254
218
477
426
242
221
1240 1118

27
49
1573

%

Sum
Sum
%
%
Sum Aktive Passive damer Aktive Passive herrer Aktive Passive Damer Passive

0–4 år
2
2
5–10 år
31
31
11–19 år
79
79
20–34 år 208 191
35–49 år 301 260
50–66 år 659 584
67år + 369 344
Sum 1649 1491

25
49
1605

14
36
51
21
122

50 %
45 %
30 %
7%
16 %
28 %
34 %
25 %

0%
0%
0%
8%
14 %
11 %
7%
10 %

%
Medlem

%
av Akk.

0,12 %
1,88 %
4,79 %
12,61 %
18,25 %
39,96 %
22,38 %
100 %

0,12 %
2,00 %
6,79 %
19,41 %
37,66 %
77,62 %
100,00 %

Medlemsmassen kan karakteriseres som følger:
Snittalder er på 51,8 år. Dette er ca. 2,5 år høyere enn landsgjennomsnittet på 49,3 år.
Unge voksne mellom 20 og 34 år utgjør 12,6 % av medlemsmassen. Dette er 2 % økning fra
i fjor og likt med landsgjennomsnittet.
Medlemmer under 20 år er 112 og utgjør 6,8 % av den totale medlemsmassen. Dette er lavere
enn landsgjennomsnittet som er på 7,3 %.
Antall damer er 409 og utgjør 24,8 % av den totale medlemsmassen. Dette er ca 1,5 % høyere
enn landsgjennomsnittet.
Gjennomsnitt hcp pr. 1.1.2020 er 22,6. Dette er betydelig bedre enn landsgjennomsnittet
som er 30,3.
9,58 % av SKGs medlemmer er passive. Det er en reduksjon på 1,2 % fra 2018.
700
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45 %
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Sammensetning etter valget 12. februar 2019

Styret og komiteer 2019
STYRET

JUNIOR OG ELITEKOMITE

Kjersti Jæger (leder)
(Gj.valg/1 år)
Alf Christian Thorkildsen
(Gj.valg/1 år)
(nestleder)
Gro Sverdrup Kleppestø (Gj.valg/2 år)
Karen Thorsen Vatnamot (Ikke på valg)
Magnus Oliver Jepson (Ikke på valg)
Geir Haug
(Ny styremedlem/2 år)
Ole Berge Ramsnes
(Ny vara/1 år)

Torbjørn Næss (leder)
(Ny)
Tore Mikalsen (nestleder) (Gjenvalg)
Steinar Tønnesen
(Gjenvalg)
Katrine Eide
(Gjenvalg)
Asle Norvik
(Gjenvalg)
Jan Kjetil Nystøm
(Gjenvalg)
Kjetil Ingebretsen
(Ny)
Ole Berge Ramsnes
(Styrets rep.)

DAMEKOMITE

BANEKOMITE
Bernt Malmo (leder)
Viggo Dybsland Olsen
Espen Samuelsen
Einar Sunde
Bente Soltvedt
Terje Sikveland
Magnus Oliver Jepson

(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Styrets rep.)

TURNERINGSKOMITE
Nina Middelthon (leder) (Gjenvalg)
Lars Vinje
(Gjenvalg)
Tor Eivind Festervoll
(Gjenvalg)
Sigrun Lilleløkken
(Gjenvalg)
Neil Mckay Fraser
(Gjenvalg)
Frode Kleppestø
(Gjenvalg)
Anette Æsøy
(Gjenvalg)
Leif Einar Øverland
(Gjenvalg)
Tore Tollefsen
(Ny)
Johnny Nordahl Prøis
(Ny)
Tor Lorentzen - Styr
(Ny)
Astrid Elise Haugen
(Ny)
Gro Sverdrup Kleppestø (Styrets rep.)

Onsdagsslicen
Inger Mydland (leder)
Tone Arild
Jan Helge Hansen
Berit Gilje
Johnny Nordahl Prøis
Eldbjørg Sanni

(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Ny)
(Ny)

HANDICAPKOMITE
Tore Tollefsen (leder)
Anette Æsøy
Tor Eivind Festevoll

(Gjenvalg)
(Gjenvalg)

Anne Friis-Thommassen (leder) (Ny)
Birthe Nylund Sundt
(Gjenvalg)
Reidun Wold
(Gjenvalg)
May Tove Vistnes
(Gjenvalg)
Åse Janet Høie Tysse
(Ny)
Karen Thorsen Vatnamot (Styrets rep.)

SENIORKOMITE
Dagfinn Klovning (leder) (Gjenvalg)
Michael Oram
(Gjenvalg)
Solfrid Foseide
(Gjenvalg)
Lisbeth Sverdrup Schmith (Gjenvalg)
Rein Brand
(Gjenvalg)
Bodil Borgen
(Gjenvalg)
Geir Haug
(Styrets rep.)

TRIVSELSK O M I T E
Thorbjørn Nyland (leder) (Gjenvalg)
Tore Dalheim
(Gjenvalg)
Anne Ferkingstad
(Ny)

REDAKSJONSKOMITE
Nina Tjomsland (leder)
Ellen Jepson
Geir Haug
Dag Svihus
Thor-Jørgen Skjelbred

(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Ny)

KONTROLLKOMITE
Leif Ramsnes (leder)
Jan Kjetil Nystrøm

(Gjenvalg)
(Gjenvalg)

VALGKOMITE
Arnfinn Orten (leder)
Gunn Gadeholt
Odd Engelsgjerd
Anna Terese Lekvam

(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Ny)
(Ny)

(Ny)
REVISOR: Stavanger Revisjon v/Terje Sætrevik
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Styrets beretning
Å rets sesong har vært innholdsrik med høy aktivitet og mange spennende
utfordringer for ansatte og frivillige.
Banen ble åpnet med sommergreener 2. april. I starten av sesongen hadde vi dessverre
store utfordringer med soppskadde greener og dårlig kvalitet på fairwayer. Etter noen
måneder med gode vekstforhold og intensivt vedlikehold var imidlertid banen tilbake i
relativt god stand i slutten av mai, for deretter å bli bedre og bedre utover sesongen.
Sett seongen under ett mener styret at banen sjelden har fremstått i bedre stand.

ELLEN JEPSON

Vi har gjennomført over 90 små og store klubb- og sponsorturneringer og arrangement,
hvor høydepunktene var NM Match i juni og Lag NM i juli. Takket være innsatsen til
turneringskomiteen, frivillige, ansatte og våre elitespillere ble begge arrangementene
en stor suksess, både organisatorisk og sportslig med en historisk Lag NM-seier til
både SGKs dame- og herrelag. NM Match finalene ble vist på NRK1 i beste sendetid,
med over 300 tusen seere. Aldri før har klubben fått en slik positiv mediadekning.

Fra NM Match-finale med NRK1 -dekning.

Stavanger Golfklubb har som mål å holde meget høy banestandard, og være en av de
ledende klubbene i landet. Tilbakemeldinger fra spørreundersøkelsen som blir sendt
både medlemmer og gjester er derfor et viktig verktøy for styret og admistrasjon i forbindelse med planlegging og prioritering av fremtidige tiltak og prosjekter. Spørreundersøkelsen for 2019 viser en økning i tilfredshet med klubben. Tilfredshet måles
med den såkalte ambasadørscoren som i denne undersøkelsen ga et resultat på 44 %.
Dette er en økning på 2 % fra 2018, og 2 % over landsgjennomsnittet. Områder som
høstet høyest vurdering var: En variert, spennende og velholdt bane, flotte klubbhusfasiliteter, hyggelig atmosfære, god service og klubbens trenerkompetanse. Styret og
adminsitrasjonen er følgelig fornøyd med økt tilfredshet. Det er imidlertid noen områder
som får lav score, og som vi må forbedre oss på i årene som kommer. Områder som
høstet lavest vurdering var sandbunkrene, treningsområder og kafé. Det er iverksatt
tiltak for å forbedre disse.
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I begynnelsen av april åpnet «4Cafe» dørene i nyopppussede lokaler i Jærhuset. Både
medlemmer og ansatte hadde store forventninger til nykommeren. På tross av flotte
lokaler og gode intensjoner fra restauratør, ble dessverre ikke forventningene innfridd.
I løpet av sesongen, og gjennom spørreundersøkelsen, fikk vi mange klager på mangelfullt tilbud på mat og drikke, dårlig service og for korte åpningstider. Tilbakemeldinger
på «The Wedge» (fest- og arrangementlokalet) har imidlertid vært gode. Vi har god
dialog med restauratøren, og han har iverksatt tiltak som skal forbedre tilbudet til
neste sesong.
I 2019 fikk vi 136 nye medlemmer. Det er vi fornøyd med, og vil benytte sjansen til å
ønske alle våre nye medlemmer hjertelig velkommen til klubben. Utmeldinger, frafall
og opprydding i medlemsregisteret utgjorde imidlertid totalt 166 medlemmer, og netto
endring i antall medlemmer ble derfor negativ. Det er er ikke en tilfredstillende
utvikling, og styret og adminsitrasjonen vil sette stor fokus og resurser på både å beholde eksisterende medlemmer, og rekruttere nye medlemmer i årene som kommer.
SGK Proshop AS ble høsten 2019 besluttet avviklet. Begrunnelsen for dette var svak
lønnsomhet, stor eksponering i varelager og negativ kontantstrøm. Dette har påført
Stavanger Golfklubb betydelige tap, ca kr. 1,3 mill over tre år. Det er viktig for klubben
å ha en proshop. Vi har derfor inngått en avtale med Tim Brookes som åpner ny proshop
i løpet av mars 2020. Også denne modellen vil innebære utgifter for klubben, men
styret har tillitt til at Tim vil gi oss et godt produkt til en lavere kostnad.
Administrasjon og styret har i løpet av årets sesong implementert utbedringer innen
HMS, EL-sikkerhet, IT og økonomistyring.
Vi har også vurdert og modnet frem flere baneprosjekter, både innenfor eksisterende
golfbaneområde og utenfor. Status og prioritering av disse prosjektene vil bli presentert til medlemmene like etter den formelle delen av årsmøtet er avsluttet.

Banen

ELLEN JEPSON

Sesongen startet som nevnt med soppskadde greener, og dårlig kvalitet på fairwayene.
Etter ca to måneder med gode vekstforhold og intensivt vedlikehold var imidlertid
banen tilbake i akseptabel stand i slutten av mai. Bortsett fra noen uker etter Lag NM,
med til dels trege og ujevne greener, greide banemannskapene å holde greener og
fairwayer i praktfull stand helt frem til sesongavslutning.

Banemannskapet gjorde en fantastisk jobb med å presentere flotte greenet til NM lag. Her er det SGKs
Petter Mikalsen som putter på 17. green, mens lagkamerat Aksel Olsen (sittende) følger spent med.
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Det viste seg å være en utfordrende øvelse å arrangere to store forbundsturneringer
(NM Match og Lag NM) med kun to ukers mellomrom. For å holde forventet standard
på banen under mesterskapene, ble «stressfaktoren» på banen i overkant stor. Dette
førte til at banemannskapet måtte utføre ekstraordinært maskinelt vedlikehold i ukene
etter Lag NM – som igjen førte til at greenene fremsto som ujevne og trege i en periode
hvor det var stor pågang på banen. Dette er uakseptabelt, og styret og adminstrasjonen
vil etter beste evne førsøke å legge til rette for å unngå tilsvarende situasjoner igjen.
I løpet av de to siste sesongene har sandbunkrene seilt opp som en av Stavanger GKs
største akilleshæler. Banemannskapet og banekomiteen har i fellesskap laget en plan
for utbedring av disse.
Banemannskapet har de siste årene jobbet iherdig med opprensking, spyling av
eksisterende grøfter samt etablering av nye dreneringsgrøfter. Dette er et arbeid som
vil pågå i mange år fremover, men som allerede kan vise til gode resultater. I vinter
har banemannskapet laget ny drenering på deler av hull 1, 2, 7 og 8. I tillegg har de
bygget et flott nytt 56-teested på hull 8.

ELLEN JEPSON

I forsøket på å unngå soppskade på greenen i år har vi behandlet overflaten med
Medallion. Dette er et produkt som kapsler inn gresset (og røttene) og som derfor
bidrar til å hidre soppangrep. Behandlingen er ikke risikofri, men resultatet så langt
ser lovende ut.

Spyling av grøfter og dreneringsarbeid hører med til banemannskapets faste oppgaver. Her er
Frode Jørmeland og Alf Inge Bjørnsen i gang med spyling av grøften mellom hull 16 og 17. (Arkivfoto)

Økonomi
Klubben hadde et resultatmessig underskudd for 2019 på kr 165.182. Underskuddet kan
hovedsakelig forklares av ektraordinære kostnader i forbindelse med oppgradering av
klubbens elektriske anlegg, korreksjon av MVA-avgift fra 2017, -18 og -19, og avsetning
for tap på fordringer mot SGK proshop.
På tross av et negativt resultat for 2019 har klubben sunn økonomi og god likviditet.
Netto kontantstrøm fra drift i 2019 var på kr 1,9 mill. Etter nedbetaling av langsiktig
lån på kr 1,6 mill og netto baneinvesteringer på kr 25 tusen hadde SGK en positiv netto
kontantstrøm for året på kr 242 tusen og en kontantbalanse på ca. kr 3,4 mill.
Klubbens langsiktige gjeld pr. 31.12.2019 var kr 26 mill.
Klubbens inntekter for året var på kr 16,7 mill, kr 293 tusen høyere enn budsjettert. Det
positive avviket kan i hovesak forklares av økte inntekter fra annen driftsrelatert inntekt fra viderefakturering. Denne økningen nettes ut av tilsvarerende økning i varekost.
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I løpet av de siste årene har vi sett at økningen i kostnadsnivået har vært langt høyere
enn økning i inntektene. Siden 2016 har kostnadene i klubben økt med 26 %, mens inntektene for samme periode kun har økt med 7 %. For å sikre fortsatt god banekvalitet,
utvikling av bane og treningsfasiliteter samt gradvis erstatte klubbens maskinpark,
er det viktig for klubben å snu denne trenden. Styret og administrasjonen vil i årene
som kommer ha fokus på kostnadseffektiv drift, men ser det også som nødvendig å
øke klubbens inntekter, inkludert medlemskontingent.

ELLEN JEPSON

SGK Proshop AS hadde et underskudd i 2019 på kr 705 697. Dette kan forklares av dårlig
lønnsomhet og ekstraordinære nedskrivninger av varelageret. Som tildligere nevnt
ble det i løpet av 2019 besluttet å avvikle selskapet. Som en del av avviklingsprosessen har SGK Proshop i hele høst hatt salg på varer til sterkt reduserte priser.
Avviklingen medfører et tap i SGKs regnskap på kr 220 tusen for 2019.

Det er viktig for SGK å kunne tilby gode og varierte treningsfasiliteter - her fra trening på drivingrangen.

Arbeidsmiljø og personale
Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Klubben har en målsetting om å unngå forskjellsbehandling grunnet kjønn. Det er ikke rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller
ulykker som har resultert i store person- eller materielle skader i løpet av året blant
klubbens ansatte. Frode Vassbø ble fast ansatt som daglig leder fra januar 2020 etter
å ha fungert som daglig leder i Steinar Fløisvik sitt sykefravær siden februar 2018.

Miljørapportering
Klubbens virksomhet forurenser det ytre miljøet i beskjeden grad, og miljømessige
krav etterkommes. Det legges vekt på å benytte miljøvennlige innsatsfaktorer, og
baneavdelingen jobber målrettet for å unngå overforbruk av gjødsel, sprøytemidler
og evt. andre kjemikalier.

Sportslige høydepunkt
Klubben har hatt mange sportslige høydepunkt å glede seg over i året som har gått,
både på junior-, elite- og seniornivå. Det mest imponerende var dame- og herrelagets
historiske dobbeltseier i Lag NM på hjemmebane.
En oversikt over sportslige prestasjoner er beskrevet i årsrapportene fra komiteene.
For første gang på mange år må vi dessverre meddele at SGK ikke hadde tilstrekkelig
antall spillere til å stille med guttelag i Lag NM for junior. Som plaster på såret er er
det da veldig hyggelig å kunne rapportere at det gror godt i SGKs treningsgruppe for
de yngste både på jente- og guttesiden, slik at vi i nær fremtid vil kunne fortsette å
hevde oss i norgestoppen.
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Styret vil takke Junior og Elitekomiteen for å legge til rette for denne satsingen.
Vi vil avslutningsvis gratulere alle våre aktive spillere med flotte resultater i
2019-sesongen, og ønsker dere lykke til med videre satsing og mange sportlige
høydepunkter i 2020.

Komiteer og medarbeidere
Stavanger Golfklubb har en stor stab frivillige medarbeidere i komiteene. Disse komiteene legger ned tusenvis av timer i løpet av en sesong, og gjør en uvurderlig innsats
for klubben. Styret takker alle ansatte, komitemedlemmer, dugnadsgjeng, restaurantpersonell og proer. En takk også til våre medlemmer som gir sin grasrotandel ved
pengespill til SGK. Dessuten en stor takk til alle våre samarbeidspartnere for den
økonomiske støtten i sesongen som er gått. Det hadde ikke gått rundt uten dere.
På Golftinget i november 2019 ble Katrine Eide fra SGKs Junior & Elitekomite valgt
inn som ny styrerepresentant i NGFs sentralstyre. Vi ønsker Katrine lykke til med
spennende og viktige utfordringer for golfnorge fremover. Tore Nyren gikk ut av
sentralstyret etter mange år som styremedlem, og Kjersti Jæger ga seg som leder av
valgkomiteen i NGF. På vegne av klubben ønsker vi å takke begge for en meget god
innsats for golfen gjennom flere år.
Takket være både damenes og herrenes Lag NM seier, er klubben tildelt arrangøransvaret for Lag NM også i 2020.
Vi ser frem til en ny og spennende golfsesong.
Stavanger 18.02.2020

ELLEN JEPSON

Kjersti Jæger, Alf Chr.Thorkildsen, Magnus Jepson. Karen Thorsen Vatnamot,
Gro Sverdrup Kleppestø, Geir Haug, Ole Ramsnes og Frode Vassbø.
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ELLEN JEPSON

Rapport fra Kontrollkomiteen for 2019

S

tavanger Golfklubb budsjetterte med et nullresultat for regnskapsåret 2019. Klubbens årsresultat
endte på minus NOK 165.182.
Klubbens totale inntekter ble NOK 16.704.637 mot
budsjett NOK 16.411.212, et positivt inntektsavvik
på NOK 293.425. Varekostnad var budsjettert med
NOK 1.153.000 og endte NOK 240.329 høyere.
Hovedårsaken til at både inntekter og varekostnad
ble høyere enn budsjettert var at klubben betalte og
viderefakturerte noen kostnader uten at dette var
hensyntatt i budsjettet.
Lønnskostnadene endte på NOK 7.239.573 mot
budsjettert NOK 7.686.738. Det positive kostnadsavviket på NOK 447.165 skyldtes blant annet mindre
bruk av sommervikarer.
Andre driftskostnader ble NOK 5.166.423 i 2019,
NOK 734.949 høyere enn budsjett som var NOK
4.431.474. De viktigste avvikene var:
-

Oppgradering av klubbens elektriske anlegg
med ca. NOK 200.000. Oppgraderingen var
basert på pålegg

-

Tap på fordring mot SGK Proshop AS på
NOK 220.000

-

Korreksjon av tidligere års mva-betaling.
Korreksjonen utgjorde NOK 170.000

Klubbens driftsresultat endte på NOK 793.467 mot
budsjettert NOK 990.000.
Klubben nedbetalte den langsiktige gjelden med
NOK 1.626.752 i 2019, og ved utgangen av året var
gjelden NOK 26.027.992.
SGK Proshop AS ble etablert i 2017, og det har ikke
lykkes å skape lønnsom drift i selskapet. I 2019 ble
årsunderskuddet NOK 705.697 etter ekstraordinære
avskrivninger av varelageret. Det er besluttet å
avvikle SGK Proshop AS.
Kontrollkomitéen har mottatt løpende rapportering
fra styrets og administrasjonens arbeid gjennom
2019 og har intet å bemerke. Komitéen har ikke
mottatt saker til behandling i løpet av året.

Stavanger, 20. februar 2020
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Banekomiteen
B anen åpnet med sommergreener 2. april, og greenene ble stengt mot slutten av
oktober slik at vi fikk, som i fjor, en sesong med sommergreener på 7 måneder.

ELLEN JEPSON

Utover høsten/vinteren 2018 fikk flere greener omfattende soppangrep som drepte
gresset, og det tok lang tid på vår/tidlig sommer 2019 å etablere ny gressvekst. Det var
ikke før etter NM Lag i juli at greenene kom opp på et akseptabelt nivå. Siden da og
fram til sesongslutt har greenene vært i veldig god stand med jevn overflate og god
gressvekst. Dette er et resultat av modifiserte vedlikeholdsrutiner og flinke greenkeepere.
I høst skal vi prøve et nytt middel for å forhindre at sopp etablerer seg i vinterdvalen.
Så får vi håpe at vi kan åpne 2020-sesongen med greener uten soppskader, slik at vi
får dem opp på et høyt nivå tidlig i sesongen.

Sanding av greenene inngår i et omfattende skjøtsels- og vedlikeholdsprogram.

Fairwayene var heller ikke helt topp i begynnelsen av sesongen. Dette var et resultat
av lite nedbør på tidlig vår samt at det var forsinkelse i leveransen av gjødsel. Når vi
ser på hele spillesesongen fra april til ut oktober fikk vi rundt 740 mm nedbør. I et
normalt år får vi 560 mm, og med 30 % mer nedbør enn normalt må det konkluderes
med at arbeidet banemannskapet utførte vinteren 2017 på fairway 11, 13 og 16 har gitt
positiv uttelling.
Bunkerne var denne sesongen heller ikke topp stand. Det ble tidlig i sesongen tatt ut
en del sand fra disse, noe som gjorde at større steiner som ligger i bunnen kom fram.
Et annet problem er at bunkerne ikke er flate i bunnen. De heller ned mot midten fra
begge sider, noe som gjør bunkerslag mot greenen veldig vanskelig. I vinter begynte
vi å reshape noen av bunkerne slik at vi får et større areal med horisontal flate i
bunnen. På denne måten kan også maskinelt utstyr benyttes til vedlikehold. Dette er
et omfattende arbeid og vi er ikke sikre på hvor mange bunkere vi klarer å renovere i
løpet av vinteren.
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ELLEN JEPSON

Reshaping av en del bunkre skal gjøre dem litt lettere å spille ut fra. Her er Aksel Olsen i aksjon på hull 17
under NM lag 2019.

Et annet problem på banen er etablering av nye våte partier. Områder som har vært
helt greie lenge utvikler seg langsomt til å bli problemområder. Et typisk eksempel er
venstre side opp mot og bak green 2. Det som skjer er at topplaget utvikler en tett
membran (thatch) som gjør at vannet ikke trenger gjennom, og over tid blir det et
sumplignende område. Her må toppmassen skiftes ut og nye vedlikeholdsrutiner for
disse områdene må implementeres slik at det samme ikke skjer igjen.
Banemannskapet skal i vinter renovere flere slike våte områder. Ny 56-tee på hull 8
skal også etableres, og ytterligere dreneringspunkter blir anlagt på fairway hull 8. På
hull 5 skal den første bunkeren gjøres om til en gressbunker. Stien forbi tee 46 på hull
7 og 11 skal forlenges ut mot fairway. Ytterligere drenering av rangen er også på
programmet.
Banen blir bedre for hvert år, og banemannskapet
gjør en utmerket jobb. Men det oppstår alltid
uforutsette utfordringer av værmessig art, eller
problemer med maskinparken, noe som kan
være krevende. Det du som medlem kan bidra
med for å holde banen i god stand, er å legge på
plass oppslått torv, rake bunkere ordentlig og
reparere alle nedslagsmerker du ser på greenene.
Vi minner også om at trening med å slå flere
baller fra samme sted fra fairway inn mot green
ikke er tillatt.
For banekomiteen, Bernt Malmo
- og husk, raken skal ligge i bunkeren.
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Turneringskomiteen
S esongen 2019 startet med Dugnadsturing som i 2019 var åpen for alle medlemmer –

ELLEN JEPSON

uansett dugnad eller ei. Dette ble en stor suksess med 97 deltakere. Interessant er
derfor å se at Proshop Open, som markerer slutten på sesongen, hadde nesten samme
antall deltakere – nemlig 91. Det var lagt opp til sosialt samvær etter turneringene,
hvilket også viste seg å være populært. Tradisjonen tro hadde vi deretter Vårspretten
med relativt mange tilreisende.
Det TK så frem til med noe spenning var de to NM-ene SGK hadde fått tildelt. NM Match
var en del av NM Vekå, og finalen skulle sendes på TV. Klubben stilte med mange
funksjonærer i håp om mange tilskuere som det eventuelt måtte holdes orden på. Slik
ble det ikke. Flere enn ved et vanlig NM, ja, men trolig satt de fleste hjemme og så
finalen på TV. For oss som var til stede var det interessant å se NRK- medarbeiderne i
sving. Syntes som om det var 24-timers vakter. I tillegg stilte også NGF med flere ansatte. To uker senere var det Lag NM. Dette var adskillig mer krevende for TK, men
igjen stilte mange frivillige, og det gikk bra. Hoveddommer berømmet startere og
greenkeeper for god innsats og godt samarbeid.

NM match med stort oppbud av NRK-folk og en god del publikum var sesongens første store løft.

For øvrig gikk årets turneringer etter et noenlunde kjent opplegg. På St. Hans Mix var
det 72 påmeldte (36 par), hvilket er, om ikke rekord, så i et hvert fall ikke langt fra.
Dette er en sosial turnering hvor det spilles greensome med sosialt samvær og et måltid
etter endt spill. Hydrawell ble i år delt i to. Fredag var satt av til juniorer, mens det
lørdag ble spilt etter samme format som før, men med en runde. Om kvelden var det
middag og stor premieutdeling. Stor takk til Hydrawell som sponser denne
turneringen.
I august var det KM. For første gang klarte vi å få lagt den til samme dato som anbefalt
for hele landet. Deltagelsen var stor, ikke minst blant herrer og herrer senior. Dessverre var det nok en gang bare juniordamer med. Ingen damer under 50 deltok. Vi
håper på bedre oppslutning hva gjelder disse i 2020.
Shanken, som er ment å være en uformell lørdagsturnering, gikk beklageligvis ikke
helt etter planen, men vi vil fortsette den i en eller annen form lørdager også neste
sesong. De andre klubbturneringene ble avviklet som tidligere. Maikatt hadde relativt
dårlig oppslutning, og vi kunne ønske at flere deltok i de oppsatte matchene.
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ELLEN JEPSON

Nora Smedvigs Pokal har de siste årene hatt ca. 15 påmeldte og Foursome for herrer
trekker heller ikke mange. Begge er spennende å være med på, og har litt andre
utfordringer enn de vanlige slagturneringene. Nevnes må også Onsdagsslicen. Her er
det plass til flere deltakere i neste sesong. - Populær blant dem som deltar, og ikke
minst det å bli kjent med andre, er positivt. Deltakerne spiller også med hverandre på
andre tidspunkt og noen melder seg på klubbturneringer.

Onsdagsslicen passer godt for “ferskinger” som har lyst til å bli kjent med andre spillere.

Som i foregående år arrangerte vi Rogaland Regiontour og Rogaland Dametour. Mange
deltakere stilte også på disse, om enn færre enn tidligere. Det har nok sammenheng
med tidspunkt for turneringen, men nok også at det er utrolig mange turneringer
som arrangeres i løpet av sesongen. Svært ofte må en velge å spille en av to eller tre
turneringer i samme helg.
Været betyr mye, og vi ser at spillere følger med på værmeldingen til like før stenging
av påmelding. Ikke alltid like enkelt å finne ut av hvor mye tid som skal blokkeres
eller eventuelt slippe opp i forkant. Målet er å få så mange deltakere i en turnering
som mulig, men samtidig få til at deltakere ikke får slippe ut på banen så fort
turneringen er ferdig. Vi prøver etter beste evne.
Komiteen har ulike planer for neste sesong. Så spørs det hva vi kan gjøre bedre og
hvordan vi kan fornye oss, alt i samarbeid med administrasjonen, greenkeeper og
proshop. Det vi vet allerede er at vi i midten av juli skal arrangere NM lag igjen. Dette
fordi både dame- og herrelaget til SGK vant i år. Med andre ord – noe å se frem til.
På vegne av Turneringskomiteen må jeg fremfor alt takke de frivillige som deltok ved
årets to NM, og for øvrig ved de større turneringene. Dessuten en stor takk til
administrasjonen for støtte, og ikke minst hyggelig samarbeid. Den samme takken
går også til greenkeeper og banemannskap.

ELLEN JEPSON

For Turneringskomiteen, Nina Middelthon

SGK skal arrangere NM Lag også i 2020. Her fra 2019 med damelagets Vilde Marie Nystrøm som går caddy
for Renate Hjelle Grimstad.
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Junior- og elitekomiteen
J

unior- og Elitekomiteen skal ivareta både topp og bredde. Etter at flere av våre beste
spillere i løpet av de siste årene har vokst ut av juniorsatsningen, har mye av fokuset
vært å rekruttere og ta vare på en ny generasjon spillere. I 2019 har vi kunnet glede
oss over resultatet av dette arbeidet. Det er meget godt oppmøte på treninger og
arrangementer for de yngre, og vi ser at unge, treningsvillige spillere som Pia Eide,
Ella Tønnessen og Henrik Kleivenes iår har spilt seg inn på den nasjonale eliteserien
Srixon Tour. Flere vil helt sikkert følge etter og dermed ser vi konturene av nye gutteog jentelag som helt sikkert vil ivareta SGKs tradisjoner i Norgestoppen.
I tillegg til å støtte opp om elitespillere og klubblag, mener vi å ha funnet en god miks
av ulike arrangementer som alle kan være med på. Grunnstammen er fellestreninger
med instruktør, men tilbudet består av mye mer. Her kan vi nevne økt satsning på
heldags treningssamlinger, simulator vintertrening for Rekrutt, innendørs fysisk
trening for Yngre Runner up og utendørs vinterserie i samarbeid med Sola GK for de
mer viderekomne. De tradisjonelle juniorscramblene har også i år blitt gjennomført
med godt oppmøte og topp stemning. På den regionale Narvesen Tour har SGK i stor
grad dominert på startlistene, i alle fall i de yngre klassene.

ELLEN JEPSON

Våre mer etablerte elitespillere har også hatt en travel sesong. Vi har flere spillere som
spiller college-golf i USA og noen spillere som nå er tilbake i Stavanger. Disse spillerne
får tilbud om felles elitetreninger, protimer og reisestøtte til turneringer etter fastsatte kriterier. NM gull til både dame og herrelaget er en solid bekreftelse på at vi
fortsatt har spillere i den ypperste norgestoppen.

(fra v.)

Gull-lagene 2019 samlet m/kaptein og reserver: (fra v.) Jan Inge Strand (kaptein damelaget), Jens Håkon Middborg
Bendiksen, Renate Hjelle Grimstad, Petter Mikalsen, Ruth Tønnessen, Aksel Olsen, Marthe Wold, Tomas Helgø,
Rikke Nordvik, Mats Ege, Vilde Marie Nystrøm og Are Aasland Friestad (kaptein herrelaget).
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Utvalgte sportslige høydepunkt:

• NM Gull til både Damelaget og Herrelaget i lag-NM på hjemmebane
• 4. plass til Jentelaget i Junior lag-NM. Ikke tilstrekkelig antall spillere til å stille
med guttelag

• NM Bronse til Pia Eide i Norgesmesterskapet for Juniorer (U15)
• Norgescup turneringsseier til Ole Ramsnes
• Srixontour turneringsseire til Rikke Norvik og Pia Eide
• Aksel Olsen fast plass på Challenge Tour
• 2. plass til Petter Mikalsen på Eccotour i Danmark
• 2. plass til Renate Grimstad på The Spirit i USA
For 2020 vil det bli viktig å spille på hele registeret, fra fortsatt fokus på rekruttering
og ivaretagelse av yngre spillere, til det å sikre at de aller ivrigste får den støtten de
trenger for å etablere seg som neste generasjon elitespillere. Og så vil vi selvsagt legge
til rette for at de etablerte elitespillerene skal opprettholde sitt høye nivå og fortsatt
være gode ambassadører for klubben.
Junior- og Elitekomiteen vil rette en stor takk til hovedtrener Are Friestad og til
Tone Totland som har hjulpet de aller yngste med sine første golfslag. Vi takker også
alle foreldre som har bistått med gjennomføringen av våre ulike arrangementer.

ELLEN JEPSON

For junior- og elitekomiteen, Torbjørn Næss

SGK satser på fortsatt rekruttering - her fra knøttesamling med trener Are Friestad.
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Damekomiteen
Damedag
Damedag har vært arrangert hver mandag i sesongen. 18 individuelle damedager
med hhv. stableford og slagspill annenhver gang er gjennomført.
Golfværet i 2019 var noe mer variert enn i 2018, men deltagelsen har vært stabil og
god, om enn en liten nedgang fra 2018.
Åpningsturneringen i slutten av april hadde hele 57 deltagere. Avslutningsturneringen ble i år arrangert på en lørdag slik at det ble mulig å spille 18 hull Scramble.
Værmeldingen får ta noe av skylden for at deltagerantallet ikke kunne matche
åpningsturneringen, men de 22 som deltok kunne glede seg over godt spill, god mat,
flotte premier og ikke minst fantastisk stemning. Siste mandag i mai, juni og august
ble det også avholdt Texasscramble-turneringer med god deltagelse. Ekstra gledelig
at det i år har vært flere nye damer i alle aldre som er kommet til.

Maikatten
Maikatten ble tradisjonen tro arrangert fredag 10 mai, med godt spill og hyggelig
samvær, middag og premiering på kvelden. Årets vinnere ble Elin Malde i A-klassen
og Signe Hovem i B-klassen.

Rogaland Dametour

ELLEN JEPSON

Damekomiteen er stolte over å være medarrangør for RDTs turnering på Stavanger
GK. Årets turnering ble avholdt lørdag 15. juni. 67 deltagere fra de fleste av distriktets
golfklubber deltok. Premieutdeling og sosialt samvær på terassen etterpå, i strålende
sommervær. Stor takk til alle kakebakere og frivillige som bidro til en flott dag.
Overskuddet fra RDT gikk til Krisesenteret i Rogaland.

Rogaland Dametour (RDT) er en populær turnering som samler damer fra hele regionen. Været var strålende
og banen i topp stand da 67 damer stilte til start på Stavanger Golfklubbs bane i juni 2019.
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Regnskap 2019
Overført fra 2018
Inntekter Damedag/Maikatt
Premier Damedag/Maikatt
Kreditrenter Bank
Saldo bank overføres til 2019

kr. 13. 106, 75
kr 30.750,00
kr. 25. 216,70
kr.
5,00
kr. 19.997.96

Annet
Damekomiteen ønsker og håper å bidra til et åpent, inkluderende og hyggelig miljø
for alle klubbens damer. Å få flere damer på banen, både bokstavlig og billedlig er
viktig for Stavanger Golfklubb både på kort og lang sikt.
Det er gledelig å registrere at flere av våre nye dame-medlemmer har vært med på
ulike arrangementer og turneringer i 2019, og målet må være å motivere alle damer i
klubben til å delta på de varierte mulighetene som klubben tilbyr. Damedagene med
individuelle turneringer og scrambler på mandagene, Maikatten, Rogaland Dametour og andre klubbturneringer er gode muligheter for alle damer, uansett HCP, til å
utvide horisonten, konkurrere og bli med i fellesskapet.
Simulatorgolf på vinteren og egne treningstilbud for damer er også glimrende tiltak
som gir muligheter både til sportslig utvikling og nye bekjentskap.
Oppfordringen fra Damekomiteen i 2018 om å å invitere med noen du ikke kjenner til
å spille/trene med deg, være proaktiv for å få med yngre damer samt fortsette å prate
om Stavanger damegolf på en positiv måte både på og utenfor banen, tar vi med oss
inn i 2020.
Damekomiteen vil rette stor takk til administrasjonen, proshop og Gaffel & Karaffel
for godt samarbeid i 2019. Med positivitet og en hyggelig dialog kan det meste løses
på en god måte.
Damekomiteen i 2019 besto av; May Tove Vistnes, Reidun Wold, Åse Janet Høie Tysse,
Birthe Nylund Sundt og Anne Friis Thommassen.

ELLEN JEPSON

For Damekomiteen, Anne Friis Thommassen

Å få flere damer på banen er viktig både for damekomiteen og klubben.
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Trivselskomiteen
F ølgende aktiviteter ble gjennomført i 2019 i regi av Trivselskomiteen:
Golfens dag
Golfens dag ble avholdt søndag 5. mai. Oppmøte kunne nok vært bedre og det er det
vel kanskje værgudene som bør ta en del av ansvaret for. Men vaflene gikk unna likevel, og en del nye medlemmer endte det også opp med. Vår oppfatning er at bruktmarkedet og Golfens dag fortsatt bør arrangeres på samme tidspunkt (dag) siden
dette gir gode synergier.

Bruktmarked av golfutstyr
Bruktmarkedet ble gjennomført for femte gang samtidig med Golfens dag søndag 5. mai.
Dette ble gjort i samarbeid med juniorkomiteen som også bidro med masse hjelp.
Formålet med markedet var at 40 % av salget skulle gå til juniorarbeid i klubben, samt
at medlemmer og andre kunne bli av med utstyr som ikke lengre var i bruk - til glede
for de som trengte utstyr til en billig penge. Innlevering av golfutstyr, prising og salg
foregikk i kjelleren i aktivitetshuset, noe som fungerte meget bra. Potensielle kjøpere
kunne bruke simulatoren og puttegreenen til å prøve om utstyret var noe for dem.
Innlevering av utstyr var betydelig mindre enn året før, men lavere priser på det som kom
inn ga godt salg. Omsetningen var på 15 000 kr, litt mindre enn i fjor, men overskuddet
til junioravdelingen var på 7500 kr, bedre enn i 2018. Dette på grunn av økt andel til juniorene, bl.a. at alt som kostet mindre enn 300 kr tilfalt juniorarbeidet. Neste år håper vi
at Junior og elitekomiteen, med hjelp av andre, tar over ansvaret med gjennomføringen.

NM-Veka - SGK golfstand i byen
Stavanger Golfklubb hadde stand i Geoparken i Stavanger som en del av NM-Veka
som arrangeres av Norsk Tipping og Norges Idrettsforbund. Tidspunktet var lørdag
29. juni og standen var åpen fra 11:00 til 15:00. Alle i komiteen var til stede med telt,
rollups fra SGK, puttematte, puttere, baller og masse giveaways. Standen ble meget
godt besøkt av både eldre og yngre håpefulle golfspillere. Plasseringen av standen var
ypperlig og solen skinte, så det hjalp godt på besøket.

Fadderordningen
Trivselskomiteen var involvert som kontaktpersoner i Fadderordningen som er tenkt
å gi nye medlemmer en myk inngang til klubben.

ELLEN JEPSON

For Trivselskomiteen, Thorbjørn Nyland

Golfsimulatoren er nyttig når nye eller brukte køller skal prøves ut.
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Seniorkomiteen
S esongen 2019 har vi videreført det gode og aktive seniormiljøet i klubben. Seniorturneringene annenhver onsdag samlet i år gjennomsnittlig 68 deltakere. Dette er en
tilbakegang på 3 spillere fra 2018. I alt deltok 68 herrer i klassen som spilte fra tee 56,
41 herrer spilte fra tee 52 i tillegg til 54 damer som spilte fra tee 46. Sesongen ble også i år
avsluttet med populær scramble-turnering med lunsj og premieutdeling.

ELLEN JEPSON

Samværet etter turneringene våre er meget populært, med kaffe og kake til alle etter
rundene. Premiepotten blir spredd bredt utover. Av totalt innbetalt startkontingent på
kr. 77.760.- er kr. 44.390.- brukt på gavekort og baller i Proshop og kr. 33.320.- på kaffe og
kaker på 4Kafé.

SGK har et stort og inkluderende seniormiljø som ønsker alle nykommere hjertelig velkommen.

Vinnere av årets Order of Merit - netto fordelte seg sånn: Damer 46 - Sigrid Skretting.
Herrer 52 - John Egeland. Herrer 56 - Jostein Husebø. Order of Merit - brutto:
Damer 46 - Solfrid Foseide. Herrer 52 - John Egeland. Herrer 56 - Dagfinn Klovning
SGK Senior Matchplay ble i år vunnet av Bodil Borgen etter å ha seiret over Tora Haver i
finalen. 47 spillere deltok i turneringen.
Vi stilte med både herre- og damelag i Lagmesterskapet. 1. div. ble spilt på Drammen GK.
Damelaget (Elin Malde, Kjersti Jæger, Bente Elisabeth Soltvedt og Anne Friis
Thommassen) kom på en sterk 3. plass. Herrelaget (Roger Iversen, Arve Pedersen, Tore
Chr. Sviland og Torgeir Tunge) kom på 7. plass. Vi måtte trekke damelaget fra 2. divisjon.
Vi stilte med lag i 3 div. Vest som ble spilt på Sandnes GK. Her ble turneringen avblåst
etter første dag pga. uvær.
I NM-Senior som ble spilt på Nøtterøy GK kom Elin Malde på 3. plass i dameklassen og
Tore Chr. Sviland på 4. plass i herreklassen.
Elin Malde ble klubbmester for damer senior og Bodil Borgen vant klassen 65+.
Kjell Erik Normann vant KM Herrer senior, Dagfinn Klovning vant klassen 60+ og
Rasmus Åsland vant klassen 70+.
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I Rogaland Lagmatch-konkurransen som spilles på alle sju banene på Nord-Jæren
har vi med ca. 20 spillere som representerer klubben med 4 spillere i hver match.
I vintersesongen ble det igjen arrangert innendørs lagkonkurranse. Dette har vært et
populært og sosialt tilbud for i alt 6 lag.
10 til 15 entusiastiske seniorer deltar på dugnad fra 09.00 til 11.30 hver onsdag i
vintersesongen. Etterpå er det samling for sosialt samvær og lunsj. Mange seniorer
bidrar også med uvurderlig hjelp i forbindelse med større turneringer.
Vi takker for nok en fin sesong!
For seniorkomiteen, Dagfinn Klovning

Redaksjonskomiteen
2019 var året da vi gikk over til å holde oss til SGKs nettsider med medlemsbladet
vårt, Golfentusiasten (tidligere Røffen), fordi det ble for dyrt med trykking og postlegging. Tidligere fikk medlemmene bladet i postkassen, men nå er det som sagt
slutt med det. Vi i redaksjonen var spent på hvor mange som da ville gå inn på SGKs
nettsiderog ta en kikk på stoffet vårt. Da det viste seg å være ganske få, ba vi
administrasjonen om å få en tydeligere henvisning - hvilket vi fikk - og nå håper vi at
flere har valgt å bruke litt tid på det bl.a. høstnummeret 2019 av Golfentusiasten
hadde å by på og fant noe av interesse. Vi satser, som tidligere, på to utgivelser i året
- en på vårparten, og en på høsten. Klikk dere inn på sgk.no, så finner dere utgivelsene.
Vi i redaksjonen ønsker hjertelig velkommen til alle som kunne tenke seg å delta i
arbeidet med medlemsbladet vårt, enten det er med ideer, skriving eller bilder.

ELLEN JEPSON

For redaksjonskomiteen, Nina Tjomsland

Medlemsbladet Golfentusiasten ligger på SGKs hjemmesider. Det dekker små og store hendelser i klubben.
Vi i Redaksjonskomiteen håper at flere vil følge med på det vi har å by på - selv om bladet ikke lenger
kommer hjem til deg i postkassen.
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Handicapkomiteen
M edlemmene i Stavanger Golfklubb er for det meste flinke til å registrere rundene selv
sammen med markør, men det er ved årets slutt ca 70 registreringer som venter på å
bli godkjent av markør. Det er ikke ofte vi må inn og gjøre manuelle korrigeringer, men
noen tilfeller har det vært.
Gjennomsnitts-hcp i Stavanger Golfklubb er 22,6, hvorav hele 89,1 % av medlemmene
har et etablert hcp på 36 eller lavere (hcp. kategori 1-5). Dette er langt bedre enn landsgjennomsnittet, og en forbedring fra samme tidspunkt i fjor (se tabell).
Årsrevisjon av handicap blir ikke gjennomført før Golfbox har blitt oppgradert til å
håndtere de nye HCP-reglene, noe som trolig vil bli ferdigstilt i løpet av våren.
Forhåpentligvis vil alt være klart til sesongstart.
Komiteen har bestått av Anette Æsøy, Tor Festervoll og Tore Tollefsen.

For Handicapkomiteen, Tore Tollefsen

Medlems- og hcp-statistikk
Stavanger Golfklubb
Gjennomsnitt

01.01.2019

Alle spillere
Herrer
Damer
Alle spillere med hcp 36 eller lavere
Herrer med hcp 36 eller lavere
Damer med hcp 36 eller lavere
Andel medlemskap
med hcp i kategori 1–5 (hcp 36<)

01.01.2020

NGF
2018

23,0
20,0
32,0
19,3
17,6
25,4

22,6
19,9
31,0
19,1
17,5
25,1

30,3

88,7 %

89,1 %

71,5 %

22,2
21,0
27,5

Stavanger Golfklubb 01.01.2020
Kategori

1 (<4,4)
2 (4,5–11,4)
3 (11,5–18,4)
4 (18,5–26,4)
5 (26,5–36,0)
6 (37,0–54,0)
Totalt

Kvinner

Menn

Totalt

Andel

Andel akk.

9

35

44

2,9 %

2,9 %

12

207

219

14,3 %

17,2 %

36

359

395

25,8 %

43,0 %

86

349

435

28,4 %

71,4 %

141

130

271

17,7 %

89,1 %

86

81

167

10,9 %

100,0 %

370

1 161

1531

100,0 %
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Resultatregnskap SGK
Regnskap
2019

Budsjett
2019

Regnskap
2018

10 494 539
2 616 023
2 476 892
1 117 184
16 704 637

10 526 851
2 600 000
2 575 000
709 361
16 411 212

10 580 777
2 583 325
2 299 618
653 087
16 116 808

1 393 329
7 239 573
2 111 845
5 166 423
15 911 170
793 467

1 153 000
7 686 738
2 150 000
4 431 474
15 421 212
990 000

1 029 381
7 640 767
2 239 332
4 314 672
15 224 153
892 655

71 360
71 360

60 000
60 000

63 063
63 063

Finanskostnader
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler
Annen rentekostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

0
1 030 008
1 030 008
-958 649

0
1 050 000
1 050 000
-990 000

1 029 998
1 080 816
2 110 814
-2 047 751

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

-165 182

0

-1 155 096

0

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

-165 182

0

-1 155 096

ÅRSRESULTAT

-165 182

0

-1 155 096

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

-165 182
-165 182

0
0

-1 155 096
-1 155 096

Note
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Kontingent inntekter
Sponsorinntekter
Salgsinntekter
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekost
Lønn og personalkostnader
Avskrivninger på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Sum finansinntekter

Skattekostnad på ordinært resultat

1
2

-
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Balanse SGK pr. 31.12.2019
Note

31.12.2019

31.12.2018

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Lån til foretak i samme konsern
Sum finansielle anleggsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER

2
2
2

37 780 826
246 908
383 556
38 411 290

39 575 043
341 785
580 938
40 497 766

3
4

1
1
2
38 411 292

1
1
2
40 497 768

4

648 494
172 421
820 915

611 660
127 322
738 981

1 336 175
1 336 175

1 283 927
1 283 927

2 063 217

1 872 920

4 220 307

3 895 829

42 631 599

44 393 597

Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Investeringer
Andre finansielle instrumenter
Sum investeringer
Bankinskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

5

ELLEN JEPSON

OMLØPSMIDLER
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Balanse SGK pr. 31.12.2019
Note

31.12.2019

31.12.2018

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL

6

14 708 354
14 708 354
14 708 354

14 873 536
14 873 536
14 873 536

7

26 027 992
26 027 992
26 027 992

27 654 745
27 654 745
27 654 745

4

148 612
380 979
0
1 365 662
1 895 253
27 923 245

140 034
312 925
2 625
1 409 732
1 865 316
29 520 061

42 631 599

44 393 597

GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld
SUM LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige utgifter
Kortsiktig gjeld til konsernselskap
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Stavanger, 18. februar 2020
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Noter SGK 2019
Note 1 - Lønninger, folketrygd mm
Gjennomsnittlig antall ansatte i 2019 er 9 årsverk. Lønn til daglig leder 718 429.
Revisjon er kostnadsført med 63 750 inkl. mva
Note 2 - Avskrivning på varige
driftsmidler
Anskaffelseselseskost pr. 1/1
+ Tilgang
– Avgang

Bygninger
P-plass
24 524 611
- 97 155
0

Anskaffelseskost pr. 31/12
Akk. av/nedskrivninger pr. 1/1
+ Ordinære avskrivninger
+ Avskrivning på oppskrivning
- Tilbakeført avskrivning
+ Ekstraordinære nedskrivninger
Akk. av/nedskrivninger pr. 31/12
Balanseført verdi pr. 31/12
Prosentsats for ord. avskrivninger

32 872 931
66 125
0

Maskiner
og inventar
11 839 840
56 399
0

69 237 383
25 369
0

24 427 456

32 939 056

11 896 240

69 262 752

9 374 282
945 173
0
0
0
10 319 455

8 448 215
818 014
0
0
0
9 266 229

10 917 117
348 658
0
0
0
11 221 401

28 739 614
2 111 845
0
0
0
30 826 940

14 108 001
1–33

23 672 827
2–20

630 465
10–33

38 411 293

Bane

Sum

Note 3 - Investeringer i datterselskap
Klubben kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1–6, og har med hjemmel
i regnskapslovens §3–2, 3. ledd unlatt å utarbeide konsernregnskap. Datterselskapet er bokført i regnskapet
etter kostmetoden. Stavanger Golfklubb har opprettet datterselskapet SGK Proshop AS. Klubben eier 100 %.
Investeringene er fullt ut nedskrevet.
Note 4 - Lån til foretak i samme konsern
Fordringer og gjeld til konsernselskapet inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

Fordringer
2019
Kundefordringer
593 475
Andre langsiktige fordringer
1
593 476
Sum fordringer

2018
644 034
1
644 035

Gjeld
Leverandørgjeld
Sum gjeld

2019
0
0

2018
2 625
2 625

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bundne bankinnskudd på skattetrekkskonto utgjør pr. 31.12. i år kr 211 735.

Note 6 - Annen egenkapital
Annen egenkapital Sum egenkapital
Pr. 1.1
14 873 536
14 873 536
Anvendt årsresultat
- 165 182
- 165 182
Pr. 31.12
14 708 354
14 708 354
Note 7 - Gjeld til kredittinstitusjoner:
Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr. 31.12. i år kr 26 027 992 og pr. 31.12. i fjor
kr 27 654 744.
Pantsettelser
Gjeld sikret med pant

I år
I fjor
26 027 992 27 654 744

Pantsatte eiendeler: Sparebank1 har panterett i gnr. 39, bnr. 45, fnr. 1, Stavanger på 45 000 000, hvorav
25 000 000 har 1. prioritet og 20 000 000 har 2. prioritet. Det er i tillegg tatt pant på 5 000 000 som omfatter
driftstilbehøret i sin helhet, samt en leasingavtale for motorvogn (BX3969)
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Forslag og saker
Sak 6.1: Endring av SGKs laglov
Stavanger Golfklubb er en av få klubber som fremdeles krever at nye medlemmer skal betale innmeldingsavgift
(ikke refunderbar engangsavgift ved innmelding). Kravet om betaling av innmeldingsavgiften for nye medlemmer har de siste årene vist seg å være konkuransehemmende for Stavanger Golfklubb, og vi har opplevd
at flere potensielle medlemmer har valgt andre klubber på grunn av denne avgiften. Krav om innmeldingsavgift
er nedfelt i §30 i klubbens laglov.
På grunnlag av dette forslår styret at §30 Innmeldingsavgift strykes fra klubbens laglov. Klubbens styre får
mandat til å bestemme innmeldingavgiftens størrelse, eller å fjerne denne dersom styret mener at det er
mest hensiktsmessig.
STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK: Forslaget til endring av SGKs laglov vedtas som foreslått av styret

Sak 6.2: Nye medlemskategorier:
Golfklubbene i Norge har de siste årene opplevd synkene medlemstall, og sterk konkurranse om nye og
eksisterende golfere. For å tilpasse klubbens tilbud i dette markedet, samt å legge grunnlaget for økte
kontingentinntekter foreslår styret å innføre følgende nye medlemskategorier:

KATEGORI

BESKRIVELSE

KONTINGENT (1)

Fjernmedlemskap

Medlemmer som har fast bostedsadresse 8 mil i kjøreavstand eller
lengre fra SGK. Medlemmene i denne kategorien vil få full spillerett.

60 % av
hovedmedlemskontingent

Pensjonist

For medlemmer som er mellom 68 år og 77 år. Gjelder fra det året
de fyller 68 år.

Rabatt på kr 1000,- av
hovedmedlemskontingent

Honnør

For medlemmer som er mellom 78 år eller eldre. Gjelder fra det året
de fyller 78 år.

Rabatt på kr 2000,- av
hovedmedlemskontingent

VTG 1 (2)

Medlemstilbud til nybegynnere som har fullført VTG-kurs hos SGK.
Tilbudet gjelder kun for 1 sesong.

20 % av
hovedmedlemskontingent

VTG 2

Medlemstilbud til VTG 1-medlemmer. Disse vil få tilbud om å delta
på VTG 2-kurs. Tilbudet gjelder kun for 1 sesong.

50 % av
hovedmedlemskontingent

VTG 3

Medlemstilbud til VTG 2-medlemmer. Disse vil få tilbud om å delta
på VTG 3-kurs. Tilbudet gjelder kun for 1 sesong.

60 % av
hovedmedlemskontingent

(1) Forslaget til kontingent stemmes på under “Forslag til medlemskontingenter 2020”
(2) Veien til golf - kurs for nybegynnere

STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK: Forslaget til nye medlemskategorier vedtas som foreslått av styret.

Sak 6.3: Innkomne forslag
Det har ikke kommet inn forslag eller saker fra medlemmer.
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Forslag til
medlemskontingenter 2020
P å årsmøtet for 2017 (6. februar 2018) ble det vedtatt å øke kontingenten for hovedmedlem, ektefelle/samboer og pensjonister med 15 %. Årsmøtet ble informert at det var styrets intensjon å holde kontingenten
for ovennevnte medlemskategorier uforandret de neste 4 årene. Forutsetningene som lå til grunn for
denne beslutningen har i ettertid vist seg å være feil, hvor det reelle medlemstallet var langt lavere enn det
som ble lagt til grunn i budsjettet for 2018.
I tillegg til dette har det i løpet av de siste årene vært en økning i kostnadsnivået som har vært langt høyere
enn økning i inntektene. Siden 2016 har kostnadene i klubben økt med 26 %, mens inntektene for samme
periode kun har økt med 7 %. For å sikre fortsatt god banekvalitet, utvikling av bane og treningsfasiliteter
samt gradvis erstatte klubbens maskinpark, er det viktig for klubben å snu denne trenden. Styret og
administrasjonen vil i årene som kommer ha fokus på kostnadseffektiv drift, men ser det også som
nødvendig å øke klubbens inntekter, inkludert medlemskontingenten.
I forslag til kontingent foreslår styret å redusere rabatten for pensjonister mellom 68 og 77 år fra
kr. 2.000,- per år til kr. 1.000,- pr år. Kontingent for Junior, Studenter og passive medlemmer holdes
uforandret. Øvrige medlemskategorier er justert i henhold til konsumprisindexen.
Ovennevnte kontingentendringer vil (alt annet like) øke klubbens inntekter med ca. kr 400 tusen.

KONTINGENTER
SGK (NOK)

2015

Hovedmedlem
6 700
5 100
Ektefelle/samboer
Unge voksne (26–34 år)
Yngre Junior (7–10 år)
1 000
2 100
Junior (11–17 år)
Eldre Junior (18–21 år)
2 940
Student/vernepliktig (1) 3 675
Pensjonist (fra 68–77 år)
5 100
Honnør (fra 78 år)
5 100
VTG I
VTG II
VTG III
Fjernmedlem
Passiv medlem
3 000

2016 2017

2018 2019 2020 (2)

7 050
5 400

7 300
5 600

8 395
6 440

1 000
2 100
2 940
3 675
5 400
5 400

1 000
2 100
2 900
3 600
5 600
5 600

1 000
2 100
2 900
3 600
6 440
6 440

8 395
6 440
6 440
1 000
2 100
2 900
3 600
6 440
6 440

3 000

3 000

3 000

3 000

8 600
6 600
6 600
1 000
2 100
2 900
3 600
7 600
6 600
1 720
4 300
5 160
5 160
3 000

Noter:

1. Fulltidsstudenter og vernepliktige får innvilget rabatt ved fremleggelse av dokumentasjon, selv om de er over fylte 25 år.
2. SGK tilbyr sine medlemmer en månedavgift betalingsordning.
Treningsavgifter og pris for leie av skap for 2020 fastsettes av administrasjonen.

STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontingenter, treningsavgifter og leie av skap for 2020 vedtas som foreslått av styret.
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Budsjett SGK 2020
Driftsbudsjett
Budsjett
2020

Resultat
2019

11 024

10 495

Sponsorinntekt

2 575

2 616

Salgsinntekt

2 570

2 477

777

1 117

16 946

16 705

Varekostnad

1 233

1 393

Lønn og personalkost

7 765

7 221

Annen driftskostnad

4 969

5 185

13 966

13 799

Driftsresultat før avskrivninger

2 980

2 905

Ordinære avskrivninger

2 050

2 112

Driftsresultat

930

793

Netto finansposter

930

959

0

-165

Tall i 1000 NOK
Kontingentinntekt

Andre inntekter
Sum driftsinntekter

Sum driftskostnader

Resultat

Investeringsbudsjett
Maskininvesteringer: Det er behov for å fornye deler av maskinparken til
klubben. I 2020 planlegges det å skifte ut traktorhenger, bilhenger, sliper til
rotorklippere, dyplufter og løftebukk i verkstedet. Estimert kostnad for maskininvesteringer for 2020 er kr 700 tusen.
Bygninger: Bortsett fra normalt vedlikehold er det ikke planlagt investeringer
i bygninger i 2020.
Baneinvesteringer: Eventuelle baneinvesteringer, utover normalt vedlikehold
og oppgraderinger, vil bli fremlagt ekstraordinær generalforsamling før
igangsetting.

Kontantstrøm
Forventet netto kontantstrøm fra drift er på kr 2,6 mill (inkl. forventet endring i
balanseposter). Netto kontantstrøm for året etter nedbetaling av lån på
kr 1,6 mill og maskininvesteringer er estimert til kr 300 tusen.
STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK: Det fremlagte budsjett for 2020 godkjennes.
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SGK organisasjonsplan
Årsmøte

Kontrollutvalg/
revisor

Valgkomite

Styret

Administrasjon

Økonomi

Elite

Marked og
medlemsservice

Idrett

Handicapkomite

Trenere

Redaksjonskomite

Turneringskomite

Bredde

Sportslig utvalg
(J&E komite)

Bane/anlegg

Banekomite

Onsdagsslicen
Barn & Unge
(J&E komite)

Etter anbefaling fra Trivelskomiteens leder
anbefaler styret at Trivselskomiteen legges ned.
STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Den fremlagte organisasjonsplan, med de
endringer som er foreslått av styret, godkjennes.

Damekomite

Seniorkomite
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Valg - 2020
Sak 10.1: Valgkomiteens innstilling til årsmøtet
Kjersti Jæger (leder)
Alf Christian Thorkildsen
(nestleder)
Gro Sverdrup Kleppestø
Karen Thorsen Vatnamot
Magnus Oliver Jepson
Geir Haug
Ole Berge Ramsnes

JUNIOR OG ELITEKOMITE
(Gj.valg/1 år)
(Gj.valg/1 år)
(Ikke på valg)
(Gj.valg/2 år)
(Gj.valg/2 år)
(Ikke på valg)
(Gj.valg/1 år)

BANEKOMITE
Bernt Malmo (leder)
Espen Samuelsen
Einar Sunde
Bente Soltvedt
Terje Sikveland
Ragnvald Kavli

(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Ny)

TURNERINGSKOMITE
Nina Middelthon (leder)
Lars Vinje
Tor Eivind Festervoll
Sigrun Lilleløkken
Neil Mckay Fraser
Frode Kleppestø
Anette Æsøy
Leif Einar Øverland
Tore Tollefsen
Tor Lorentzen - Styr
Thorbjørn Nyland
Signe Lutcherath Midbøe

(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Gjenvalg)

(Gjenvalg)
(Gjenvalg)

(Gjenvalg)
(Ny)
(Ny)

Dagfinn Klovning (leder) (Gjenvalg)
Michael Oram
(Gjenvalg)
Solfrid Foseide
(Gjenvalg)
Lisbeth Sverdrup Schmith (Gjenvalg)
Bodil Borgen
(Gjenvalg)
Jostein Husebø
(Ny)

REDAKSJONSKOMITE
Nina Tjomsland (leder)
Ellen Jepson
Geir Haug
Dag Svihus
Johnny Nordahl Prøis
Tore Tollefsen (leder)
Anette Æsøy
Tor Eivind Festevoll

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)
(Gjenvalg)

SENIORKOMITE

(Ny)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

Anne Friis-Thommassen (leder)(Gj.valg)
Birthe Nylund Sundt
(Gjenvalg)
May Tove Vistnes
(Gjenvalg)
Åse Janet Høie Tysse
(Gjenvalg)
Tsige Berhe
(Ny)

HANDICAPKOMITE

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

DAMEKOMITE

(Ny)

Onsdagsslicen
Inger Mydland (leder)
Tone Arild
Berit Gilje
Johnny Nordahl Prøis
Eldbjørg Sanni

Torbjørn Næss (leder)
Tore Mikalsen (nestleder)
Katrine Eide
Jan Kjetil Nystøm
Kjetil Ingebretsen
Knut Harboe
Thomas Frafjord

F OT

STYRET

(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Ny)

(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Gjenvalg)

KONTROLLUTVALG
Leif Ramsnes (leder)
Kristian Kvassheim
Terje Bakka (vara)

(Gjenvalg)
(Ny)
(Ny)
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Sak 10.2: Styrets innstilling
10.2.1: Valgkomite: Styret innstiller følgende valgkomite:
Arnfinn Orten (leder)

(Gjenvalg)

Gunn Gadeholt

(Gjenvalg)

Odd Engelsgjerd

(Gjenvalg)

Anna Terese Lekvam

(Gjenvalg)

Fredrik Lanne (vara)

(Ny)

10.2.2: Valg av revisor: Styret innstiller til at Stavanger Revisjon
v/Terje Sæbøvik fortsetter som klubbens revisor i 2020.

F OT

10.2.3: Representasjon: Styret innstiller til at styret gis fullmakt
til å oppnevne representanter til ting og møter i organisasjoner
Stavanger Golfklubb er tilsluttet.
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Diverse
Resultater Klubbmesterskapet (KM)
KM Herrer Senior
1. Kjell Erik Normann
2. Torgeir Tunge
3. Gerhard Aspheim

KM Damer Senior
1. Elin Malde
2. Solfrid Foseide
3. Kjersti Jæger

KM Senior 60+
1. Dagfinn Klovning
2. Bernt Malmo
3. Einar Sunde

KM Damer 65+
1. Bodil Borgen
2. Elisabeth Thorsen
3. Turid Tunge
KIM SEM-HENRIKSEN

KM Damer/Damer jr
1. Rikke Nordvik
2. Vilde Marie Nystrøm
3. Ella Tønnesen

KIM SEM-HENRIKSEN

KM Herrer/Herrer Jr
1. Petter Mikalsen
2. Magnus Jepson
3. Neil Mckay Fraser

ELLEN JEPSON

Klubbmester Petter Mikalsen ( i midten) flankert av Magnus Jepson (t.v.) og Neil Mckay Fraser (t.h.)

God stemning på KM! Klubbmester Rikke Nordvik (midten),
Vilde Marie Nystrøm (t.h.) og Ella Tønnessen (t.v.)

VI GRATULERER!

HOLE
IN ONE
2019

SGK representanter i NGF verv/forbudsstyret:

Hull 5 (10. april):

Lars Tore Løvtangen

Katrine Eide (bildet) ble valgt inn i NGFs forbundstyre
høsten 2019. Katrine er medlem av Junior og Elitekomiteen, og har i flere år deltatt i juniorarbeidet i SGK.

Hull 10 (21. april): Klaus V. Petersen
Hull 5 (14. august): Ole Johan Sæbø
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LAYOUT & GRAFIKK : ELLEN JEPSON

Velkommen
til 2020-sesongen!

