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INNKALLING TIL

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Digitalt årsmøte på TEAMS

Tirsdag 9. mars 2021 kl 19.00

Full guffe på drivingrangen! Petter Mikalsen og Tim Brooks hadde hendene fulle med ivrige nybegynnerne som strømmet til SGK i 2020.
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Dagsorden for årsmøtet

Årsmøtet avholdes digitalt (på Teams)

9.  mars 2021 kl 19.00.

Før årsmøtet:

1. Velkommen v/styreleder

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 2020

6. Behandle forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

8. Vedta klubbens budsjett for 2021

9. Behandle klubbens organisasjonsplan

10. Valg

Etter årsmøtet:

1. Presentasjon av Stavanger Golfklubbs baneprosjekter - status
og prioritering.
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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. 

Dette gjøres ved å sende e-post til post@sgk.no

6. Med unntak for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall.

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.

Forretningsorden
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Medlemsoversikt

5

Medlemsutvikling

Pr. 31.12.2019 hadde klubben registrert 1 649 medlemmer, derav 1 573

betalende medlemmer. I løpet av 2020-sesongen fikk klubben 318 nye

medlemmer, derav 82 junior og 113 unge voksne. Av de nye medlemmene

var kun 53 (16,8 %) damer. Utmeldinger og frafall i medlemsregisteret

utgjorde totalt 126 medlemmer, og netto endring i antall medlemmer for

2020 endte på 192. Totalt antall registrerte medlemmer pr. 31.12.2020 ble

dermed 1841.

Bortsett fra svak utvikling på damesiden, representerer økning i antall 
nye medlemmer en meget tilfredsstillende utvikling for klubben. Styret 
og administrasjonen vil sette stort fokus på å inkludere nye medlemmer, 
og beholde eksisterende medlemmer ved bl.a. å øke flyt og kapasitet.
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Snittalder er på 49,8 år (fra 51,8 år i 2019). Dette er på nivå med landsgjennomsnittet.

Unge voksne mellom 20 og 34 år utgjør 15,4 % av medlemsmassen. Dette er en økning på 2,8 % fra i fjor.

Antall medlemmer under 20 år er 175 og utgjør 9,5 % av den totale medlemsmassen. Dette er en økning på over

50 % fra i fjor, og ca. 0,5 % høyere enn landsgjennomsnittet.

Antall damer er 424 (økning på 15 medlemmer fra i fjor) og utgjør 23 % av den totale medlemsmassen. Dette er

ca. 0,6 % høyere enn landsgjennomsnittet.

Gjennomsnitt hcp er 23,9. Dette er betydelig bedre enn landsgjennomsnittet på 30,3.

8,8 % av SKGs medlemmer er passive. Det er en reduksjon på 0,8 % fra 2019.
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Styret og komiteer  2020

REVISOR: Stavanger Revisjon v/Terje Sætrevik

JUNIOR OG ELITEKOMITE

Torbjørn Næss (leder)     (Gjenvalg)

Tore Mikalsen (nestleder) (Gjenvalg)

Katrine Eide (Gjenvalg)

Jan Kjetil Nystøm            (Gjenvalg)

Kjetil Ingebretsen            (Gjenvalg)

Knut Harboe     (Ny)

Thomas Frafjord           (Ny)

DAMEKOMITE
Anne Friis-Thommassen (leder) (Gj.valg)

Birthe Nylund Sundt (Gjenvalg)

May Tove Vistnes (Gjenvalg)

Åse Janet Høie Tysse       (Gjenvalg)

Tsige Berhe            (Ny)

SENIORKOMITE

Dagfinn Klovning (leder)  (Gjenvalg)

Michael Oram (Gjenvalg)

Solfrid Foseide (Gjenvalg)

Lisbeth Sverdrup Schmith (Gjenvalg)

Bodil Borgen (Gjenvalg)

Jostein Husebø             (Ny)

REDAKSJONSKOMITE
Nina Tjomsland (leder) (Gjenvalg)

Ellen Jepson (Gjenvalg)

Geir Haug (Gjenvalg)

Dag Svihus (Gjenvalg)

Johnny Nordahl Prøis           (Ny)

HANDIC APKOMITE
Tore Tollefsen (leder)      (Gjenvalg)

Anette Æsøy (Gjenvalg)

Tor Eivind Festevoll          (Gjenvalg)

KONTROLLUT VALG

Leif Ramsnes (leder) (Gjenvalg)

Kristian Kvassheim           (Ny)

Terje Bakka (vara)      (Ny)

VALGKOMITE

Arnfinn Orten (leder)
Gunn Gadeholt
Odd Engelsgjerd
Anna Terese Lekvam
 Fredrik Lanne (vara)

S T YRE T

Kjersti Jæger (leder)  (Gj.valg/1 år)

Alf Christian Thorkildsen

(nestleder)                      (Gj.valg/1 år)

Gro Sverdrup Kleppestø   (Ikke på valg)

Karen Thorsen Vatnamot   (Gj.valg/2 år)

Magnus Oliver Jepson      (Gj.valg/2 år)

Geir Haug             (Ikke på valg)

Ole Berge Ramsnes         (Gj.valg/1 år)

BANEKOMITE

Bernt Malmo (leder)   (Gjenvalg)

Espen Samuelsen   (Gjenvalg)

Einar Sunde   (Gjenvalg)

Bente Soltvedt   (Gjenvalg)

Terje Sikveland   (Gjenvalg)

Ragnvald Kavli      (Ny)

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    (Gjenvalg)

Tor Lorentzen - Styr    (Gjenvalg)

Thorbjørn Nyland     (Ny)

Signe Lutcherath Midbøe     (Ny)

Onsdagssl icen

Inger Mydland (leder)    (Gjenvalg)

Tone Arild    (Gjenvalg)

Berit Gilje    (Gjenvalg)

Johnny Nordahl Prøis        (Gjenvalg)

Eldbjørg Sanni       (Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Ny)



7

Styrets beretning
Årets sesong er uten tvil den mest spesielle i klubbens snart 65-årige historie. Det
føltes skummelt og annerledes da Covid-19 i vår festet grepet og satte det meste på
hodet. Likevel, takket være overkommelige forholdsregler og fantastisk innsats fra
ansatte, samarbeidspartnere og frivillige har vi fått utøve den sporten vi elsker. Når vi
nå ser tilbake på årets sesong kan vi rapportere om flotte baneforhold, uvanlig høy
aktivitet, mange nye medlemmer og god økonomi.

Banen var klar for spill med sommergreener i slutten av mars, men på grunn av
Covid-19 restriksjoner ble banen først åpnet for spill den 5. april. Til tross for veldig
høy aktivitet har banen stort sett holdt en gjennomgående høy standard; spesielt
har greenene vært meget flotte helt fra åpning i april frem til stenging i slutten av
november.

I 2020 hadde vi et ekstraordinært høyt aktivitetsnivå med hele 68 313 registrerte runder.
Det er en økning på hele 34 % sammenlignet med 2019. August var den travleste
måneden med 7 711 registrerte runder og en kapasitetsutnyttelse på 75 %. Dette er i
utgangspunktet veldig gledelig, men har også ført til en del utfordringer for medlem-
mene både i forhold til booking og spillehastighet på banen. Sistnevnte problemstilling
vil vi adressere med økt opplæring og bemanning av starter og baneverttjenesten.
Når det gjelder booking, oppfordrer vi medlemmene til å booke tidligere. Styret og
administrasjon vil følge nøye med på medlemsutvikling og kapasitetsutnyttelse
fremover, og vil iverksette tiltak dersom det blir nødvendig.

Vi har arrangert mange turneringer på banen, og deltagelsen har vært høy. Grunnet
Covid-19 restriksjoner har vi i år begrenset antall shotgun-turneringer. Dette har
fungert meget bra, og er derfor noe vi kommer til å fortsette med. Høydepunktene i år
har vært Lag-NM, der begge våre lag fikk bronse, klubbmesterskap og første utgave av
Tim´s Pairs. Sistnevnte turnering ble en formidabel suksess - fullbooket med to shotgun-
felt og med mange gjester fra nær og fjernt.

Høy kapasitetsutnyttelse på banen med jevnt stort trykk fra morgen til kveld preget hele 2020-sesongen.
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Ved årsslutt hadde klubben 1 841 registrerte medlemmer, inkl. 162 passive medlemmer. 
I løpet av året fikk klubben hele 318 nye medlemmer. Justert for utmeldinger og fra-
fall utgjør dette en netto vekst på 192 medlemmer for året. Ekstra gledelig er at over 
50 % av de nye medlemmene er barn og unge voksne. Tilbudet om VTG-medlemskap 
viste seg å være et meget attraktivt tilbud og resulterte i 65 innmeldinger. Grunnet 
betydelig medlemsvekst tidlig i sesongen og uvanlig høyt aktivitetsnivå valgte styret 
å begrense inntaket av nye medlemmer ved å ikke tilby høstkampanje for rekruttering 
av nye medlemmer. Tilbudet om VTG-kurs og medlemskap ble heller ikke videreført i 
høstsesongen. Til tross for en økning fra 409 til 424 kvinnelige medlemmer i 2020, har 
dame-/jente andelen sunket fra 24,8 % til 23 %. Klubben har målsetting om å øke 
denne til minimum 25 %. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å bistå med 
rekruttering av flere damer/jenter.

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 administrasjon i
forbindelse med planlegging og prioritering av fremtidige tiltak og prosjekter.

Spørreundersøkelsen for 2020 viser en økning i tilfredshet med klubben. Tilfredshet
måles med den såkalte ambassadør-scoren som i denne undersøkelsen ga et resultat
på 50 poeng.  Dette er meget bra og representerer en økning på hele 6 poeng fra 2019
og 4 poeng over landsgjennomsnittet. Områder som høstet høyest vurdering var:
En variert, spennende og velholdt bane med meget gode greener, flotte klubbhus-
fasiliteter, hyggelig atmosfære, god service og klubbens trenerkompetanse. Styret og
administrasjonen 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 sandbunkerne, treningsområder og kafe.
I tillegg har vi fått flere kommentarer fra medlemmer om at det er vanskelig å få
starttid og sent spill.

Spørreundersøkelsen viser økt tilfredshet med klubben blant våre medlemmer i 2020.
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For å forbedre oss har vi blant annet planlagt å gjennomføre følgende tiltak for neste
sesong:

Ombygging/oppgradering av sandbunkerne.

Bygging av nytt helårs treningsområde på gamle hull 7 og 8.

Ballfangergjerde på venstre side av driving range og på høyre side av hull 2.

Installasjon av robotklipper og plukker på driving range.

Bruke mer ressurser på opplæring og bemanning av starter og marshall-
tjenesten i håp om at dette vil bidra til å øke spillehastigheten på banen.

Tidlig på 90-tallet jobbet Tim Brookes sammen med Raymond Lees som klubb-pro 
her i Stavanger Golfklubb. Etter 26 år som både spillende pro og klubb-pro i diverse 
klubber her i Norge og i UK kom Tim tilbake til Stavanger Golfklubb. Det ble et gjen-
sidig varmt og positivt gjensyn. I begynnelsen av april åpnet Tim's proshop dørene 
for våre medlemmer, og på laget hadde han med seg ekteparet Irene og Mads Reinkjøp. 
På tross av en trang og vanskelig start ble det til slutt et meget godt år. De ga våre 
medlemmer og gjester et godt vareutvalg og gode tilbud. Enda viktigere er at de har 
gitt oss meget god service, godt humør og mange smil. Dette har bidratt til økt trivsel 
både blant medlemmer og gjester. Vi er glade for at Tim, Irene og Mads valgte 
Stavanger Golfklubb, og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i mange år fremover.

4Cafe og The Wedge har nå gjennomført sitt andre driftsår. I likhet med resten av
restaurantbransjen har 2020 vært et ekstremt krevende år med mange kanselleringer
og lange perioder med nedstenging. Det er spesielt drift av The Wedge (restaurant/-
selskapslokalet) som har sviktet med langt færre arrangement enn forventet. 4Cafe
har imidlertid greid seg bra gjennom sesongen. Til tross for relativ lav score på med-
lemmenes tilfredshet, har denne økt betraktelig fra 2019-sesongen. Ifølge tilbake-
meldingene fra medlemmene er det utvalget av mat som fremdeles ikke tilfredsstiller
forventningene. Hyggelig betjening og god atmosfære i og rundt cafeene har imidler-
tid økt medlemmenes tilfredshet betraktelig i løpet av sesongen. Vi forventer at
tilbudet i og rundt kafeen vil forbedre seg ytterligere til neste sesong.

Administrasjon og styret har i løpet av årets sesong jobbet videre med utbedringer 
innen HMS, IT og økonomistyring. Det er utarbeidet et strategidokument for 
perioden 2021-2024. Dette er en videreføring og oppdatering av gjeldende strategi-
dokument. Dette vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside.

Vi har jobbet videre med å modne frem baneprosjekter, både innenfor eksiste-
rende golfbaneområde og utenfor. Status og prioritering av disse prosjektene vil bli 
presentert for medlemmene like etter den formelle delen av årsmøtet er avsluttet.

 Tim og Irene i proshopen byr på masse  godt humør, bra vareutvalg og ikke minst - super service !
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Banen
På tross av vanskelige rammevilkår i begynnelsen av sesongen hvor flere av bane-
mannskapet satt i Covid-19 relatert karantene, og med avlyst fellesdugnad, fikk vi
banen klar til åpning med uvanlig flotte sommergreener allerede i slutten av mars.
Dette hadde vi ikke greid uten en fantastisk innsats fra tilgjengelig banemannskap og
fra mange av medlemmenes iherdige frivillige dugnadsinnsats. Medlemmer troppet
opp med rake og hansker, fant en ledig bane og i løpet av få uker og tusenvis av
dugnadstimer fikk ryddet og klargjort store deler av spillområdene.

Greenene klarte seg som nevnt veldig bra gjennom en mild vinter, med kun et fåtall
soppflekker på enkelte hull. Dette kan tyde på at virkningen av Medallion som ble
sprøytet på greenene senhøstes i 2019 var bra. I tillegg ble det innført en fast rutine
med fjerning av dugg på greenene hver morgen, også i helgene.  De enkle grepene
som ble gjort med greenene gjennom vinteren vil bli tatt med videre de kommende
vintrene så lenge værforholdene tillater dette.

Vi er i skrivende stund godt i gang med vinteroppgavene for 2020/2021som blant
annet inkluderer:

  Skifte ut masse på våte greenområder.
  Rensing av skog ved hull 11-14-13.
  Rensing av kratt bak hull 1 slik vi vil se mer av vannspeilet til Stokkavatnet 

      fra tee 1.
   Ny bru ved kanal på hull 16.
   Rensing av vannhinderet ved hull 17.
   Klargjøring av driving range for installasjon av Robotplukker og klipper.
   Spyling av drensledninger og diverse dreneringsarbeid.

   Bygge om midtre sandbunker på hull 5 til gressbunker.

Banen, og i særdeleshet greenene, har holdt høy kvalitet til tross for en betydelig økt bruk i 2020.
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Dugnadsgjengen er nå i full gang, og gjør en formidabel innsats i forbindelse med
felling av tre og rydding av skog og kratt.

På prosjektsiden var det planlagt å starte arbeidet med oppgradering av sandbunkerne
og bygging av nytt helårs treningsområde i månedsskiftet januar/februar 2021. Grunnet
Covid-19 reiserestriksjoner og frost lot dette seg dessverre ikke gjøre, og prosjektstart
er besluttet utsatt til senhøst 2021.

Basert på senere års erfaringer er vi nå i ferd med å utarbeide et måldokument og en
oppdatert handlingsplan for banevedlikehold for de neste årene. Dette dokumentet
vil bli lagt ut på SGKs hjemmeside så snart den er ferdigstilt.

Med mål om å forbedre kvaliteten på greenene ytterlige planlegges det i 2021 å øke 
intensiteten på lufting og dressing på greenene. En annen viktig endring i rutinene 
fremover vil bli å vedlikeholde greenområdene på mer eller mindre lik linje med 
greenene, med jevnlig lufting og dressing. Dette vil på sikt føre til bedre, tørrere og 
mer hardføre greenområder. Jordprøvene fra 2020 skal gjennomgås for å vurdere 
behov for endringer i gjødslingsprogrammet både på greener, teesteder og fairways. 
Målet med dette arbeidet er å legge til rette for mest mulig hardføre spilleområder i 
det vi tror blir nok en sesong med høy grad av kapasitetsutnyttelse.

Avslutningsvis vil vi minne samtlige medlemmene på at det vil være til stor hjelp
dersom alle er med på å ta vare på banen. Dette kan hver enkelt gjøre ved å reparere
divots, ballmerker samt rake sandbunkeren etter bruk. I tillegg er det viktig at banen
ikke benyttes som treningsområde.

Økonomi
Klubben hadde et resultatmessig overskudd for 2020 på kr 1 756 006. Dette utgjør et
positivt budsjettavvik på samme sum. Det positive budsjettavviket kan hovedsakelig
forklares av økte inntekter på totalt kr 1.4 millioner og reduserte lønnskostnader på
kr 250 tusen.

Oppgradering av bunkerne måtte utsettes på grunn av Covid-19 i kombinasjon med tele og frost.
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Klubben har sunn økonomi og god likviditet. Netto kontantstrøm fra drift i 2020 var på 
kr 4,2 millioner. Etter nedbetaling av langsiktig lån på kr 813 tusen og netto investeringer 
på kr 486 tusen hadde SGK en positiv netto kontantstrøm for året på kr 2,9 millioner og 
en kontantbalanse på ca. kr 6,3 millioner. Klubbens langsiktige gjeld pr. 31.12.2020 var 
kr 25,2 millioner.

Klubbens inntekter for året var på kr 18,4 mill. Dette utgjør et positivt budsjett avvik
på kr 1,4 millioner. Økt inntekt fra medlemskontingent, greenfee, range og simulator
utgjør totalt kr 1,44 millioner. Sponsorinntektene viser imidlertid en fallende trend, og
et negativt budsjettavvik på kr 225 tusen for 2020. Sponsormarkedet har i den senere
tid vært utfordrende. Med sviktende omsetning og lavere lønnsomhet sliter både
eksisterende og mulige sponsorer/partnere å forsvare å bruke penger på sponsor-
kontrakter. Klubbens styre og administrasjon erkjenner at sponsormarkedet vil forbli
utfordrerne i tiden som kommer.

I løpet av de siste årene har vi sett at økningen i kostnadsnivået har vært langt høyere
enn økning i inntektene. I årsrapporten for 2019 rapportere vi følgende:
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.

Regnskapet for 2020 viser en inntektsøkning for året på 9,9 % og en kostnadsreduk-
sjon på ca. 1 %. Akkumulert fra 2016 gir dette en total inntektsøkning på 17,5 % og en
kostnadsøkning på 27,3 %.  Sammenlignet med tallene fra 2019 viser dette at vi er på
rett vei. 2020 var imidlertid et spesielt år, med ekstraordinær aktivitet grunnet
Covid-19, og vi kan derfor ikke forvente tilsvarende utvikling i årene som kommer.
Styret og administrasjon kommer til å ha fortsatt fokus på kostnadseffektiv drift i tiden
som kommer.

SGK Proshop AS hadde et underskudd i 2020 på kr 17,2 tusen. Varelageret er solgt, og
selskapet vil avvikles i løpet av 2021, så snart utestående fordringer er gjort opp.
Avviklingen vil ikke medføre ytterlige tap for SGK.

For å sikre stadig forbedring og utvikling av banen er det viktig å ha kontroll på kostnadsnivået i klubben
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Arbeidsmiljø og personale
Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Klubben har en målsetting om å unngå forskjell-
behandling 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.

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 flere sportslige høydepunkt å glede seg over i året som har gått, både
på junior, elite og seniornivå. En oversikt over sportslige prestasjonen er beskrevet i
årsrapportene fra Junior og Elitekomiteen. For andre år på rad må vi dessverre med-
dele at SGK ikke hadde tilstrekkelig antall spillere til å stille med guttelag i Lag NM for
junior. Som plaster på såret er det da veldig hyggelig å kunne rapportere at det gror
meget 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.

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 2020-
sesongen, og ønsker dere lykke til med videre satsing og mange sportslige
høydepunkter i 2021.

Komiteer og medarbeidere
Stavanger Golfklubb har en stor stab frivillige medarbeidere i komiteer og dugnads-
grupper. De frivillige legger ned tusenvis av timer i løpet av en sesong, og gjør en
uvurderlig innsats for klubben. Styret takker alle ansatte, komitemedlemmer, dugnads-
gjeng, restaurantpersonell og proer. En takk også til våre medlemmer som gir sin
grasrotandel ved pengespill til SGK. Dessuten en stor takk til alle våre samarbeids-
partnere for den økonomiske støtten i sesongen som er gått. Det hadde ikke gått
rundt uten dere.

Vi ser frem til en ny og spennende golfsesong.

Stavanger 15.02.2021

Kjersti Jæger, Alf Chr. Thorkildsen, Magnus Jepson. Karen Thorsen Vatnamot,

Gro Sverdrup Kleppestø, Geir Haug, Ole Ramsnes og Frode Vassbø.
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Rapport fra Kontrollutvalget for 2020
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Årsresultat for 2020 for Stavanger Golfklubb ble det beste på de siste tolv årene. Klubben budsjetterte
med et null-resultat for regnskapsåret 2020, men årsregnskapet for klubben viste et overskudd på NOK
1.756.006.

Klubbens totale inntekter ble NOK 18.359.605 mot budsjett NOK 16.946.000, et positivt inntektsavvik
på NOK 1.413.605. Det største positive inntektsavviket var på kontingentinntekter og utgjorde
NOK 723.798. Inntekter fra greenfee og range hadde også positive budsjettavvik med henholdsvis
NOK 364.984 og NOK 166.441. Sponsorinntektene endte NOK 224.592 under budsjett. Inntekter fra
kurs og protimer ble også lavere enn budsjettert, og inntektene fra disse postene endte på
NOK 194.691 mot budsjettert NOK 370.000.

Både varekostnader og andre driftskostnader endte noenlunde i tråd med budsjett. Lønnskostnader
endte NOK 252.297 lavere enn budsjettert. Noe av dette avviket skyldtes at våre utenlandske arbeids-
takere startet sitt arbeid senere enn planlagt som følge av Covid-19 restriksjoner.

Klubbens driftsresultat endte på NOK 2.646.126 mot budsjettert NOK 930.000.

Klubben nedbetalte den langsiktige gjelden med NOK 813.376 i 2020, og ved utgangen av året var
gjelden NOK 25.214.616.

Driften av klubbens proshop ble overtatt av Tim Brookes fra og med sesongen 2020, og SGK Proshop
AS hadde ikke ordinær drift i fjor. SGK Proshop AS fikk et årsunderskudd på NOK 17.235 i 2020.
Selskapet vil bli avviklet i 2021.

Kontrollutvalget har mottatt løpende rapportering fra styrets og administrasjonens arbeid gjennom
2020 og har intet å bemerke. Komitéen har ikke mottatt saker til behandling i løpet av året.

Stavanger, 16. februar 2021
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Banekomiteen
Banen var klar for spill med sommergreener i slutten av mars, men på grunn av
Covid 19-restriksjoner ble selve åpningen av banen utsatt til 5. april. Sommer-
greenene var i bruk ut november slik at det totalt for  2020 ble en rekordlang sesong
med i alt åtte måneder med åpne greener.

Greenene har i 2020 vært fremragende fra sesongstart til sesongslutt. Dette i kontrast
til  2019-sesongen da greenene var en stor utfordring med omfattende soppangrep og
dårlig grasvekst til langt ut på sommeren. Det ble høsten 2019 besluttet å sprøyte
greenene med Medallion før frosten satte inn, dette er et stoff som skal beskytte mot
soppangrep. I tillegg ble duggen fjernet fra greenene hver morgen. Dette har vært en
suksess og samme metode ble anvendt også denne høsten og vinteren. 

Fairwayene har vært i brukbar stand hele sesongen og har drenert rimelig bra selv om
det i perioder med ekstremt mye nedbør kan flyte litt på enkelte partier. 2020-
sesongen sett under ett har hatt 13 % mer nedbør enn 2019, spesielt var det mye regn
i månedene juli, september og oktober.

Bunkerne ble ikke renovert vinteren 2019/2020 slik som planlagt, og de var ikke av en
akseptabel kvalitet 2020-sesongen. Det foreligger nå et godkjent budsjett for full
renovering av bunkerne. Arbeidet skal utføres av golfbanebyggere fra Skottland
- forøvrig det samme firma (Niblick) som stod for renoveringen av greenene for noen
år tilbake.

Våte partier rundt greenene har vært en utfordring i alle år, og i høst har banemann-
skapet flere steder fjernet topplaget og fylt på med sand. Til våren skal disse partiene
såes i, og vil etter hvert få et godt grasdekke. Planen videre er at greenområdene skal
behandles på samme måte som greenene – det vil si at de vi bli luftet og dresset med
sand for å forhindre at topplaget blir tett og ikke slipper vann gjennom. Denne
behandlingen vil også føre til bedre grasvekst rundt greenene.
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Greenene har vært fremragende gjennom hele sesongen.
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Rangen fikk 2020 en oppgradering ved at våte partier ble bedre drenert og forsterket
med et nettingdekke som forhindrer at rangeballene plugger seg i jorda. Dette har gitt
gode resultater med redusert innkjøp av nye rangeballer. Vi har fremdeles problemer
med at rangeballer havner i boligområdet opp til venstre på Slåtthaug. Det skal i løpet
av vinteren installeres et høyere gjerde i et forsøk på å forhindre dette. Utslag fra
motsatt side av rangen er av samme årsak heller ikke tillatt. Vi vil oppfordre alle med-
lemmer til å bruke sunn fornuft for å forhindre at baller havner inn i boligområdet på
Slåtthaug. Den enkelte utøver kan bli erstatningsansvarlig .

Det skal også settes opp et nytt gjerde på høyre side av fairway 2 inn mot stien og
bortover mot pumpestasjonen. Dette er et krav fra kommunen etter at det har
kommet klager på nærgående baller fra turgåere.

Det har vært et veldig trykk på banen og det har aldri før blitt spilt så mange runder
på Stavanger Golfklubbs bane som 2020. Det har gått greit tross den store pågangen,
men slitasjen på banen har vært merkbar med mye mer oppslått torv på fairways og
teesteder samt en god del ikke-reparerte nedslagsmerker på greenene. Med økt med-
lemsmasse og langt flere spilte golfrunder må vi alle gjøre det vi kan for å forhindre
slitasje på banen. Viktig å huske nå når sesongen snart står for døren:

Ikke sett sett fra deg trallen på eller i nærheten av semigreen når du skal putte. 
Trallen skal settes på stien ved og rundt greenen.

Ikke dra trallen mellom bunker og green.

Reparer både dine egne nedslagsmerker og andre merker du ser på greenen.
Legg tilbake oppslått torv på fairway og tramp den godt ned.

Kvaliteten på greenene har vært meget bra i 2020-sesongen, men fine greener gjør seg 
ikke selv. Noen spillere reagerer på at det kan være huller i puttelinjen og sand på 
spilleflaten. Hulling og dressing mm. er helt nødvendig for å opprettholde kvaliteten 
på greenene, og det utføres etter et nøye oppsatt program. Greenene blir også rullet 
tre ganger i uka for å få overflaten jevn. Hvis det mekaniske vedlikeholdet av greenene 
reduseres, blir de veldig raskt kompakte, de vil ikke slippe vann gjennom og graset får 
lettere sykdommer. Det er dette du som spiller må ha i tankene i tilfellet du irriterer 
deg over en hullete og nydresset green.

Vårt kunnskapsrike banemannskap gjør en fremragende jobb !

For banekomiteen, Bernt Malmo
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Alltid nye oppgaver som venter - her er banemannskapet i ferd med å rydde og tynne ut i roughen.
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Turneringskomiteen
Sesongen 2020 ble definitivt den mest uforutsette sesongen vi har hatt i klubbens
lange historie. Coronaen gjorde at mye i løpet av sesongen ble ganske annerledes enn
det vi hadde tenkt oss. Ikke visste vi om vi kunne arrangere NM eller andre større
turneringer, og innimellom lurte vi på om det ble spill overhodet. Heldigvis ordnet det
meste seg. Gjeldende regler for spill kom fra NGF og for øvrig måtte vi forholde oss til
kommunens til enhver tid oppsatte regler.

Sesongen startet for fullt i slutten av april med Pairs - en turnering med 132 deltakere.
Et uvanlig stort antall deltakere for vår klubb, men en trend som viste seg å være
gjennomgående for hele sesongen. TK arrangerte 22 klubbturneringer med et snitt på
vel 90 deltakere, da ikke medtatt medal, damedager, junior- eller seniorturneringer.
Medal spilles hver torsdag gjennom sesongen og hadde 2020 en oppgang på hele
60 %, dvs. 1336  runder mot 833 i 2019. En flott økning i deltakelse som viser at våre
nye medlemmer setter pris den type spill.

Det viser uten tvil en stor interesse for turneringer blant våre medlemmer som vi
håper å kunne videreføre i 2021 da det er tydelig at alle former for lagspill fenger mest.
Den siste offisielle turneringen - Tim's Pairs - hadde 200 deltakere og venteliste! I den
motsatte enden måtte vi avlyse et par turneringer på grunn av liten deltagelse. Dette
var matchplay hvor vi bl.a. skulle spille om Nora Smedvig's Pokal. Dette går over hele
sesongen og vi håper at vi i 2021 igjen kan spille om denne.

I tillegg til våre klubbturneringer arrangerte vi NM for Lag - herrer og damer. Dette er
nok den av NGFs turneringer som krever mest av komiteen. I år hadde vi dessuten
Covid-reglene som vi måtte rette oss etter. Starterne måtte gjøre ting på en annen
måte.  Spillerne måtte ta foto av Lokale regler, Pin-plasseringskart etc. Dette gjaldt for
så vidt også alle andre turneringer. Vi måtte også passe på at det til enhver tid ikke var
for mange samlet foran startboden. Lørdag under NM ble det et voldsomt uvær med
store mengder regn og flere av greenene ble bortimot uspillbare. Men i løpet av veldig
kort tid stilte banemannskapet opp med skyfler og fikk vekk vannet fra greenene.
Hadde det ikke vært for banemannskapets innsats hadde det antagelig blitt en avlyst
runde. Av andre problem kan nevnes medlemmer som trosset sperringene som var
satt opp på banen grunnet Covid. - Ikke alltid så hyggelig å være politi.
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NM Lag damer & herrer var en utfordring pga. Covid-restriksjonene og regnværet på lørdagen, men
takket være iherdig innsats fra alle involverte, ble dette NM nok en suksess for klubben.
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Vi arrangerte også Rogaland Dametour, Regiontour Rogaland og SEBO50+ - alle disse
turneringene med stor deltakelse. Sistnevnte ble for første gang spilt på vår bane.
Det nye i år var at all score gikk via mobilen. Dette letter selvfølgelig arbeidet for TK,
selv om det ved større turneringer må foretaes dobbelsjekk. Uansett en stor
nyvinning.

I 2020 var det 103 påmeldte til Klubbmesterskapet (KM). Dette er sånn sett veldig
positivt, men TK kommer til å endre oppsettet for 2021. Vi har mange tanker rundt
KM og vil prøve å få det til å bli SGKs viktigste medlemsturnering. Bl.a. er tanken at vi
skal foreta premieutdeling der og da og ikke som nå - et halvt år etterpå.

Komiteen prøver til enhver tid å følge med på NGFs anbefalinger av regler, oppsett i
Golfbox etc. Det vi savner i vår klubb er medlemmer som kurser seg til å bli dommere.
Pr. nå har vi verken klubbdommer eller NGF-dommer. Ønsket må være at noen tar
kurs til våren og at vi som før har dommere i klubben som kan assistere ved større
turneringer. Disse kursene blir lagt ut på nettet av NGF - så følg med. Dette er
interessante kurs med mye lærdom om de ulike reglene.

I årets sesong har Tim og proshopen ved Irene og Mats vært til stor hjelp ved
turneringer. Ikke minst har Tim mange gode ideer til kjekke turneringer som vi
forhåpentligvis kan sette ut i livet i løpet av neste sesong.

Vi takker administrasjonen, banemannskap, proshop og kafeen for godt samarbeid
gjennom denne spesielle sesongen. Likeledes en stor takk til de av klubbens medlem-
mer som har hjulpet til ved de større turneringene. De stiller i all slags vær og tar ting
på sparket. At vi er mange som samarbeider merkes  spesielt ved store turneringer og
vi har høstet mye ros fra TD'er og dommere  for at vi til enhver tid klarer å fikse det
meste.

For Turneringskomiteen, Nina Middelthon
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Spenning til siste putt i KM 2020. I 2021 kan det bli endringer i oppsettet, bla. premieutdeling direkte
etter turneringen - ikke som nå - i forbindelse med årsmøtet det påfølgende år.
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Junior og Elitekomiteen

Også for Junior og Elitekomiteen ble 2020 en veldig spesiell sesong. Med miljø og
lagånd i fokus samlet vi allerede i januar juniorer i 12-15 års alderen til overnatting
i Sagenhuset med simulatorspill og film på storskjerm. Lagfølelsen ble ytterligere
forsterket ved at alle spillerne tidlig på våren fikk hver sin logo-genser, muliggjort
av øremerkede sponsormidler.

Men så kom koronaen og alt stoppet opp. Takket være konstruktivt arbeid i NGF og
lokalt, kunne vi likevel komme igang med et modifisert treningsopplegg i april.
Gruppestørrelsene ble redusert, men antall treningstimer økt slik at alle kunne få et
kvalitetsmessig treningstilbud.

Etterhvert kom også turneringsesongen igang. Første Narvesen Tour ble arrangert av
vår egen klubb i slutten av juni og deretter fulge en rekke turneringer i distriktet der
SGK var godt repsentert. Juniorenes eliteserie, Srixon Tour, kom også igang i juni og
her opplevde vi en gledelig økning i antall kvalifiserte spillere og mange gode resul-
tater. På proff- og elite-siden ble det en amputert sesong med reiserestriksjoner
utenlands og bortfall av turneringer.

Utvalgte sportslige høydepunkt:

NM bronse til damelaget og herrelaget i Lag-NM på hjemmebane.

NM sølv til jentelaget i Junior Lag-NM. Ikke tilstrekkelig antall spillere til å stille 
guttelag.

Norgescup-seier til Aksel Olsen.

Garmin Minitour-seier til Renate Hjelle Grimstad.

Srixon Tour-turneringsseire til Rikke Nordvik, Nova Siljander og Pia Eide, samt 
flere 2. plasser til Henrik Kleivenes i yngste gutteklasse.

Bak fra venstre:

Are Friestad,
(kaptein for herrene)

Mats Ege,

Ole Ramsnes,

Aksel Olsen,

Petter Mikalsen,

Kim Sem-Henriksen.
(kaptein for damene)

Foran fra venstre

Vilde Marie Nystrøm,

Mine Othilie Lied,

Ruth Tønnessen,

Rikke Nordvik,

Marthe Wold.

SGKs
BRONSELAG
NM Lag 2020
Damer / Herrer
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Rekrutteringsmessig ble 2020 et godt år. Vi opplevde stor tilstrømning til nybe-
gynnerkurset Veien til golf (VTG) og Rekrutt, og ved utgangen av sommeren var
spillermassen doblet fra ca. 50 til ca 100 registrerte spillere i treningsgruppene.

Årets sommerskole inngikk i det kommunalie initiativet «Barnas Sommer» der
kommunen stilte midler til rådighet for å tilby barn og unge et gratis sommertilbud.
Ikke uventet var interessen høy, og sommerskolen samlet hele 185 deltagere fordelt på
6 uker.

Etter sommeren ble det tilbudt fysisk trening i form av sirkeltrening for Yngre Runner
Up/Junior, og etter hvert også styrketrening for de over 14 år. I vinterhalvåret fort-satte
fysisk trening på Eiganes skole for aldersgruppen 10-14 år.

Høsten 2020 har 10 av våre etablerte juniorer i alderen 13-15 år deltatt på Team Norway
Future Camp hvor de ble introdusert til en helhetlig forståelse av spillerutvikling/
golfsatsing.

For 2021 vil det å sikre et godt miljø og lagfølelse ha høyt fokus.Dette er to viktige
forutsetninger for å fortsette den positive utviklingen i både topp og bredde.
Junior- og Elitekomiteen vil rette en stor takk til trenerne Are Friestad, Tone Totland og
Petter Mikalsen som sikrer at alle får den treningen de trenger, fra nybegynner til
proff.  Vi takker også alle foreldre som støtter opp om sine håpefulle og som bistår ved
gjennomføring av arrangementer.

For junior- og elitekomiteen, Torbjørn Næss
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Det gror godt i underskogen, og stadig flere av den yngre garde strømmer til de ulike SGK-oppleggene
myntetpå denne  aldersgruppen. Her er ivrige Sommerskole-deltakere  på vei til trening på Gamle åtten.
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2020 ble et spesielt og annerledes år for de fleste, så også for Damegolfen. Covid-
19 satte i høyeste grad sitt preg på golfsesongen, på godt og vondt.

Den årlige Åpningsturneringen i slutten av april og Maikatten ble avlyst grunnet
smittevernsituasjonen, og scramblene siste mandag i mai og juni ble omgjort til
vanlige damedager av samme grunn.

Gledelig er det at Damedag har vært arrangert hver mandag i hele sesongen. 20 indi-
viduelle damedager med hhv. stableford og slagspill annenhver gang er gjennomført. 
Deltakelsen i år har vært veldig god, med hele 796 spilte runder. Mye fint golfvær, flott 
bane og mange som har vært mer hjemme enn ellers er nok noe av årsaken til dette, 
men vi ser også at det er kommet flere nye spillere med som ikke har deltatt tidligere. 
Dette er ekstra kjekt. Målet er å få med enda flere, både av gamle og nye medlemmer i
2021.

Årets første scramble ble arrangert mandag 31. august. Grunnet Covid-19 var det
restriksjoner i restauranten og max 60 spillere kunne delta på det sosiale i etterkant.
I den forbindelse fikk vi, med godt samarbeid og koordinering med SGK-adminis-
trasjonen, anledning til at også 60 spillere kunne spille scramble. Det er tydelig at
dette er et viktig tilbud som mange damer setter pris på, for 60 damer meldte seg på,
fordelt på 15 flighter. Mange ga uttrykk for at det var godt å kunne samles igjen, både
til spill og sosialt samvær etterpå.

Avslutningsturneringen ble også i år arrangert på en lørdag slik at det ble mulig å
spille 18 hull Scramble. Nydelig vær la en flott ramme rundt arrangementet, og hele 44
damer kunne glede seg over godt spill, god mat og flotte premier. God stemning og en
god latter satte et flott punktum for en alt i alt vellykket og fin sesong.

Rogaland Dametour
Damekomiteen er stolte over å være medarrangør for RDTs turnering på Stavanger
GK. Årets turnering ble avholdt lørdag 27. juni. Hele 78 deltagere fra de fleste av
distriktets golfklubber deltok. Den vanlige premieutdeling og sosialt samvær etterpå
utgikk grunnet Covid-19. Overskuddet fra RDT går til Krisesenteret i Rogaland.

Damekomiteen

Hyggelig og sosialt samvær med god mat etter en kjekk dameturnering blir satt stor  pris på!
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Regnskap 2020

Overført fra 2019 kr. 19.997.96

Inntekter Damedag kr 38.200,00

Premier Damedag kr. 26.246,60

Kreditrenter Bank kr. 5,00

Saldo bank overføres til 2021 kr. 32.011,36

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 bokstavelig 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 turne-
ringer også i 2020, 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 klubbturne-
ringer 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. I 2020 ble det kun arrangert to runder Damegolf i simulatoren før
Covid-19 satte stopper for videre spill.

Oppfordringen fra Damekomiteen i tidligere år om 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 også inn i 2021.

Damekomiteen vil rette stor takk til administrasjonen, proshop v/Tim og Irene samt
4 Kafe for godt samarbeid i 2020.

Damekomiteen i 2020 besto av; May Tove Vistnes, Tsige Berhe, Åse Janet Høie Tysse,
Birthe Nylund Sundt og Anne Friis Thommassen.

For Damekomiteen, Anne Friis Thommassen
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Det viktigste er ikke alltid å vinne, men å ha det kjekt, og KM er en god anledning til å treffes, konkurrere
og ha det løye! Det hadde i alle fall (fra v.) May Tone Vistnes, Solfrid Foseide og Hilde Erevik Ronold!
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Seniorkomiteen
Sesongen 2020 ble en annerledes sesong. Vi har videreført det gode og aktive senior-
miljøet i klubben. Seniorturneringene annenhver onsdag samlet i år gjennomsnittlig
88 deltakere. Dette er en økning på 20 spillere fra 2019. Økt deltakelse skyldes nok at vi
alle denne sesongen har holdt oss i distriktet. I alt deltok 72 herrer i klassen som spilte
fra tee 56, 52 herrer spilte fra tee 52 i tillegg til 60 damer som spilte fra tee 46. Den
tradisjonelle sesongåpningen med scramble-turnering måtte avlyses. Men sesongen
ble også i år avsluttet med populær, sosial scramble-turnering med felles lunsj og
premieutdeling.

Turneringene i løpet av sesongen har i år blitt gjennomført med løpende start. Sosialt
samvær og premieutdeling etter hver turnering har ikke latt seg gjennomføre som
tidligere sesonger. Premiepotten har blitt spredd bredt utover. Av totalt innbetalt
startkontingent på kr. 133.300.- er kr. 74.600.- brukt på gavekort og baller i Proshop.
Kr. 57.360.- er brukt på kaffe og kaker på 4Kafé og Proshop (kaffe og vaffel i Proshop
før kafeen åpnet).

Vinnere av årets Order of Merit - Netto fordelte seg sånn:
Damer 46 - Berit Jorunn Lea. Herrer 52 - Knut Sunde. Herrer 56 - Jakob Knudsvik.

Order of Merit - brutto:
Damer 46 - Solfrid Foseide. Herrer 52 - Knut Sunde. Herrer 56 - Tore Tollefsen.

SGK Senior Matchplay ble i år vunnet av Kjell Willy Steine etter å ha seiret over
Dagfinn Klovning i finalen. 38 spillere deltok i turneringen.

Vi stilte med både herre- og damelag i Lagmesterskapet som arrangeres av Norsk
Senior Golf. 1. div. ble spilt på Larvik GK 15. og 16. august. Damelaget (Elin Malde,
Kjersti Jæger, Bente Elisabeth Soltvedt og Anne Friis Thommassen) kom på en solid
5. plass. Herrelaget (Geir Rune Djuve, Stig Fredriksen, Tore Chr. Sviland
og Torgeir Tunge) kom på 10. plass. Vi stilte ikke med lag i 3 div. Vest.
Dette må rettes opp neste sesong.

Stavanger-seniorene var godt representert i NM-Senior som ble
spilt på  Bjaavann GK. I klassen Eldre Senior Dame kom Bodil Borgen
på 2. plass med Bente, Solfrid og Sigrunn på 4, 5 og 6. plass. I de
øvrige klassen klarte vi ikke å hevde oss helt i toppen. Det er positivt
og gledelig at klubben er godt representert i turneringen.

Elin Malde ble klubbmester for Damer senior og Bodil Borgen vant
klassen 65+. Torgeir Tunge vant KM Herrer senior, Tore Haugvald-
stad vant klassen 60+ og Joao Leitao vant klassen 70+.

SGK-seniorene vant Senior Lagmatch Jæren som er blitt spilt på
alle sju banene på Nord-Jæren i løpet av de to siste sesongene.
10 spillere har denne sesongen representert 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 8 lag. 10 til 15
entusiastiske seniorer deltar på dugnad fra 09.00 til 12.00 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

Bodil Borgen,
nr. 2 i NM-Senior

Elin Malde, klubb-
mester Dame Sen.

Torgeir Tunge,  klubb-
mester Herrer Sen.
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Handicapkomiteen
I  vår var det hektisk til tider med innføringen av nytt hcp-system. I tillegg tok det noe
tid før Golfbox hadde klart å få med alle rettingene, men utover sommeren begynte det
å gå seg til. Tilbakemeldingene fra medlemmene var at det nye systemet var bra og
virket bedre enn det gamle. Det er ikke ofte vi må inn å gjøre manuelle korrigeringer,
men noen tilfeller har det vært.

Medlemmene i Stavanger Golfklubb er for det meste flinke til å registrere rundene selv
sammen med markør, men det er ved årets slutt ca. 250 registreringer som venter på
å bli godkjent av markør før purringer blir sent ut.

Gjennomsnitts-hcp i Stavanger Golf-klubb ved årsslutt var 23,9, hvorav 84,9 % av med-
lemmene har et etablert hcp på  36 eller lavere (hcp. kategori 1-5). Dette representerer
en hcp-økning på 1,3 fra i fjor som kan forklares av uvanlig stor tilstrømming av nye
golfere. SGK's gjennomsnittshandicap er fremdeles langt bedre enn landsgjennom-
snittet som pr. 31/12-20 var på 31,1.

Årsrevisjon av handicap blir gjennomført av Golfbox etter nyttår.

Komiteen har bestått av Anette Æsøy, Tor Festervoll og Tore Tollefsen.

For Handicapkomiteen, Tore Tollefsen

Gjennomsnitt

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<)

22,6

19,9

31,0

19,1

17,5

25,1

89,10 %

23,9

21,4

32,4

19,3

17,91

25,2

84,9 %

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

13

13

25

92

149

126

418

51

233

361

435

181

150

1 411

64

246

386

527

330

276

1829

3,5 %

13,4 %

21,1 %

28,8 %

18,0 %

15,1 %

100,0 %

3,5 %

16,9 %

38,1 %

66,9 %

84,9 %

100,0 %

Medlems- og hcp-statistikk

Stavanger Golfklubb NGF

2019 2020

Stavanger Golfklubb 01.01.2020 *

Kvinner Menn Totalt Andel Andel akk.Kategori

2019 2020

30.3

22,2

21,0

27,5

71,5 %

31,1

28,6

39,8

22,0

21,0

27,3

67,6 %

* Inkluderer ikke barn i alderen 0–5 år.
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Redaksjonskomiteen
Redakskjonskomiteen opplever den fordel i vår nye nettsidetilværelse, uten betydelige
utgifter til trykking og postlegging, at vi kan levere en ny utgave av vårt medlemsblad
hver gang klubben trenger å legge fram og utdype viktig informasjon. I stedet for de
vanlige to utgaver i året har vi produsert hele fire nummer av Golfentusiasten i 2020.

Både Johnny Prøis og Dag Svihus går nå ut av redaksjonen, og vi takker dem for innsats.
Vi setter stor pris på at Torbjørn Næss trofast har dekket arbeidet og livet i selve klubbens
fremtid, Junior & Elite, for oss. Men Golfentusiasten trenger flere medarbeidere. Vår lille
redaksjon - Ellen Jepson, Geir Haug og Nina Tjomsland - ser fram til at Eldbjørg Sanni
nå blir med i arbeidet. Likevel, for å få størst mulig nyttig spredning i ideer og
innfallsvinkler ville vi sette stor pris på å få inn flere villige skribenter. Og vi kan forsikre
at dette er en hyggelig oppgave som gjør at vi blir kjent med mange og får bedre innsikt
i både oppgaver og beslutninger i styre og administrasjon, og i selve klubbkulturen.

For redaksjonskomiteen, Nina Tjomsland

Banevertjenesten
Vi har i 2020 endret litt på banevert (marshall)-tjenesten for å forbedre denne. Det er
satt inn flere folk for å få en bedre dekning i de travleste periodene. Vi har totalt hatt fire
baneverter til å utføre tjenesten. Kjernetiden i ukedagene har vært 15.00–19.00 og 13.00
–16.00 i helgene. Det har ikke vært baneverter til stede ved alle turneringene, og dette har
muligens ført til en del køproblemer. Dette er noe som vil bli vurdert for 2021-sesongen.

Fokuset har vært spillehastighet, og å løse opp eventuelle kødannelser. Det er spesielt
teestedene på hull 3, 5, 6 og 10 som har vært de viktigste kildene for forsinkelser.
Startflyten på 1. teested kontrolleres også. Her er det som alle vet en del utålmodige
golfere som er klar til å starte runden så snart ballen foran er forsvunnet over haugen.

I tillegg til å påse at spillehastigheten opprettholdes, er det også banevertenes oppgave
å kontrollere at runden er registrert, at medlemstagger er ok, og at greenfee er betalt.
Ellers prøver vi å komme med innspill til nybegynnere når det gjelder golfetikette,
plassering av golfbag ved greenstedet og å slippe flighter igjennom ved sakte spill, etc.

Baneverttjenesten for 2021 vil i felleskap med administrasjonen bli evaluert i god tid før
sesongstart. Ved å diskutere egne erfaringer, lytte til tilbakemeldinger fra medlemmer
og økning i antall verter (vakter), har vi som mål å forbedre tjenesten slik at spille-
hastigheten holdes på et akseptabelt nivå.

For banevertene, Helge Hollund

Golfentusiasten ligger ute på klubbens hjemmesider -  sgk.no
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Dugnadsgjengen
Sesongen startet i slutten av oktober 2019 med den faste gjengen på 6-8 stykker. Det
ble tatt initiativ til å rekruttere flere dugnadskarer, men dessverre med liten respons.
Før jul gikk de fleste av dugnadsdagene med til å felle trær inn mot Rettedalsjordet
samt kviste og male opp greinene.

Etter jul tok vi fatt på felling av de store trærne på høyre side av fairway nr.1 (begge
sider av bekken og veien ned mot greenområdet). Fellingen av disse hadde ikke vært
mulig uten en skikkelig «Over rett sagfører» som Thomas Thoresen. Mye greiner ble
igjen malt opp til flis, og stammene kappet opp i passe lengder til ved. Smårydding ble
også gjennomført bl.a. ned mot hull 10, begge sider av fairway hull 8, og mellom hull
11 og 12. Innsatsen i februar, mars ble noe redusert da koronaen satte inn. Helsen ble
da prioritert, noe som også er klart i det frivillige arbeid som gjengen driver med.

Vi fikk bare gjennomført en dugnadsdag høsten 2020 grunnet koronarestriksjonene
som ble innført i november. Noen av gjengen har imidlertid gått på kurs i bruk av
motorsag, så nå er vi godt forberedt til å sette i gang på nyåret dersom det blir gitt
tillatelse til det.

Vi møtes stort sett hver onsdag formiddag fra november og ut i mars. Arbeidet gir en
personlig fysisk tilfredsstillelse, samt at det er en god støtte til banemannskapet. Men
ikke minst er det også sosialt kjekt å samles til en lunsj etter et godt dagsarbeid. Håpet
er at vi greier å få flere engasjert til dette flotte tilbudet i klubben.

For Dugnadsgjengen, Ove Sembsmoen

DEN HARDE KJERNEN, fra v.:

Jan Arne Hansen, Ove Sembsmoen, Per Ersfjord, Torstein Østbø, Inge Ullestad, Tor Madland og

Pål Christophersen. Michael Oram og Thomas Thorsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Vår fantastiske

“OVER RETT SAGFØRER”

Thomas Thoresen
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Resultatregnskap SGK

-

Note Regnskap
2020

Budsjett
2020

Regnskap
2019

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

Finanskostnader

Nedskrivning av finansielle anleggsmidler

Annen rentekostnad

Sum finanskostnader

NETTO FINANSPOSTER

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

Skattekostnad på ordinært resultat

 ORDINÆRT RESULTAT

ÅRSRESULTAT

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

Overføringer annen egenkapital

SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

11 748 145

2 350 408

3 041 642

1 219 410

18 359 605

1 140 243

7 512 703

2 045 707

5 014 826

15 713 479

2 646 126

 49 302

 49 302

0

939 422

939 422

-890 120

1 756 006

0

1 756 006

1 756 006

1 756 006

1 756 006

11 024 000

2 575 000

2 570 000

777 000

16 946 000

1 233 000

7 765 000

2 050 000

4 968 000

16 016 000

930 000

70 000

70 000

0

1 000 000

1 000 000

-930 000

0

0

0

0

0

0

10 494 539

2 616 023

2 476 892

1 117 184

16 704 637

1 393 329

7 239 573

2 111 845

5 166 423

15 911 170

793 467

71 360

71 360

0

1 030 008

1 030 008

-958 649

-165 182

0

-165 182

 -165 182

-165 182

-165 182

1

2
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Balanse SGK pr. 31.12.2020

EIENDELER

36 106 491

553 639

197 166

36 857 296

Note 31.12.2020 31.12.2019

2

2

2

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Maskiner og anlegg

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap

Sum finansielle anleggsmidler

SUM ANLEGGSMIDLER

OMLØPSMIDLER

Fordringer

Kundefordringer

Andre kortsiktige fordringer

Sum fordringer

Investeringer

Andre finansielle instrumenter

Sum investeringer

Bankinskudd, kontanter o.l.

SUM OMLØPSMIDLER

SUM EIENDELER

37 780 826

246 908

383 556

38 411 290

1

1

36 857 297

1

1

38 411 291

437 497

141474

578 971

1 371 241

1 371 241

4 973 364

6 923 576

43 780 873

648 494

172 421

820 915

1 336 175

1 336 175

2 063 217

4 220 307

42 631 598

3

4

5
E
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E

N
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E
P
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Balanse SGK pr. 31.12.2020

Stavanger, 1. februar 2021

EGENKAPITAL OG GJELD

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

Sum opptjent egenkapital

SUM EGENKAPITAL

GJELD

Sum annen langsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld

SUM KORTSIKTIG GJELD

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

16 464 360

25 214 616

Note 31.12.2020 31.12.2019

6

16 464 360

16 464 360

14 708 354

14 708 354

14 708 354

EGENKAPITAL

LANGSIKTIG GJELD

SUM LANGSIKTIG GJELD

25 214 616

25 214 616

7 26 027 992

26 027 992

26 027 992

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld

Skyldig offentlige avgifter

4

SUM GJELD

148 612

380 979

1 365 662

1 895 253

27 923 245

42 631 599

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner

274 988

371 418

1 455 490

2 101 896

27 316 512

43 780 872

29
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   10 223 08857 386 364 69 234 387

565 728

259 059

- 92 115

10 636 00257 478 479

9 976 11919 605 539

Gjennomsnittlig antall ansatte i 2020 er 9 årsverk.
Lønn til daglig leder 834 274. Revisjon er kostnadsført med 73 395 inkl. mva

0

412 914

2 045 7071 766 510

21 372 049

36 106 431 553 700

32 683 729

36 857 327

0

106 184

10 082 303

00 0 0

00 0 0
00 0 0

69 541 056

Note 6 - Annen egenkapital

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.

30 638 022

14 708 354

1 756 006
16 464 360

14 708 354

1 756 006

16 464 360

Note 7 - Gjeld til kredittinstitusjoner:
Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr. 31.12. i år kr 25 214 616 og pr. 31.12. i fjor
kr 26 027 992.

Noter SGK 2020

1 624 935

1 426 575

1 056 364

60 699

197 198

259 059

173 031

1 229 377

1–33 10–33 14–33

Fordringer

Kundefordringer

2020 2019

301 195

301 195 593 475

593 475

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bundne bankinnskudd på skattetrekkskonto utgjør pr. 31.12. i år kr 225 364.

Pr. 1.1

Tilført fra  årsresultat

Pr. 31.12

Annen egenkapital Sum egenkapital

I år I fjor

25 214 616 26 027 992

Sum fordringer

Pantsettelser
Gjeld sikret med pant

Anskaffelseselseskost pr. 1/1
+ Tilgang
– Avgang

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

Tomter, bygninger
og annen fast

eiendom
Sum

Note 4 - Lån til foretak i samme konsern
Fordringer og gjeld til konsernselskapet inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

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)

Note 1 - Lønninger, folketrygd, mm.

Note 2 - Avskrivning på varige
driftsmidler

Maskiner
og anlegg

Driftsløsøre,
inventar, verktøy,
kontormaskiner
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Sak 6.1: Baneinvesteringer

I 2021 planlegger SGK å oppgradere sandbunkere og treningsfelt på gamle hull 7 og 8.

Kalkulert 3. parts kostnad for bunkerprosjektet er kr. 1,85 millioner (inkl. moms). Dette estimatet inkluderer

uforutsette kostnader på 10 %. I tillegg kommer egeninnsats som er kalkulert til ca. kr 600 tusen. Forventet

tildeling av tippemidler og momsrefusjon er på totalt kr 1,05 millioner og forventes utbetalt umiddelbart

etter at prosjektet er gjennomført.

Kostnadsestimat for oppgradering av treningsområdet på gamle hull 7 og 8 indikerer en 3. parts kostnad

på kr 4,5 millioner. Dette inkluderer et 1,5 mål stort kunstgressområde med to greener som vil gjøre det

mulig å trene på innspill (se fig. under), chipping og putting året rundt. Forventet tildeling av tippemidler

og momsrefusjon er på totalt kr 1,4 millioner og forventes utbetalt i 2023.

Planlagt byggestart for begge prosjekter er månedskifte september/oktober 2021.

Baneprosjektene finansieres av egne midler, tippemidler og momsrefusjon. Forventet utbetaling av tippemidler

og momsrefusjon for oppgradering av treningsområdet er imidlertid ikke ventet før ca. 2023.

Styret foreslår derfor at det det tas opp et kortsiktig lån som tilsvarer summen av forventet tippemiddler og

momsrefusjon på kr. 1.4 millioner. Dette lånet vil bli tilbakebetalt umiddelbart etter at tippemidler og

momsrefusjon for dette prosjektet er utbetalt.

STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:  Forslaget om oppgradering av sandbunkere og treningsfelt på gamle

hull 7 og 8 vedtas som foreslått av styret.

Det har ikke kommet inn forslag elller saker fra medlemmer.

Forslag og saker
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Forslag til

medlemskontingent 2021

Hovedmedlem

Ektefelle/samboer

Unge voksne (26–34 år)
Yngre Junior (7–10 år)

Junior (11–17 år)

Eldre Junior (18–21 år)

Student/vernepliktig (1)

Pensjonist (fra 68–77 år)

KONTINGENTER

SGK (NOK)
 2016

7 050

5 400

1 000

2 100

2 940

3 675

5 400

 2017

7 300

5 600

1 000

2 100

2 900

3 600

5 600

8 395

6 440

1 000

2 100

2 900

3 600

6 440

 2018  2019

Honnør (fra 78 år)

VTG I

VTG II

VTG III

Fjernmedlem

Passiv medlem

5 400 5 600 6 440

3 0003 0003 000

8 600

6 600

1 000

2 100

2 900

3 600

7 600

6 600

1 720

4 300

5 160

3 000

5 160

8 395

6 440

1 000

2 100

2 900

3 600

6 440

6 440

6 600

 2020

6 440

I forslag til kontingent foreslår styret å øke kontingenten for hovedmedlem med kr 250. 

Kontingent for juniormedlemmer (7-21 år) og studenter økes med kr 100.

Medlemskontingent for VTG 1-medlemskap økes fra 20 % til 30 % av hovedmedlem-
kontingent.

Kontingent for passive medlemmer holdes uforandret.

Øvrige medlemskategorier blir justert som en funksjon av kontingent for hovedmedlemmer.

Ovennevte kontingentendringer vil (alt annet like) øke klubbens inntekter med

ca. kr 365 000.

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.

STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontingenter og treningsavgifter for 2021 vedtas som foreslått av styret.

Treningsavgifter for 2021 fastsettes av administrasjonen.
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Budsjett SGK 2021

12 144

2 500

3 050

756

18 450

1 105

8 025

6 251

15 380

3 070

1 980

1 090

890

200

Kontingentinntekt

Sponsorinntekt

Salgsinntekt

Andre inntekter

Sum driftsinntekter

Varekostnad

Lønn og personalkost

Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat før avskrivninger

Ordinære avskrivninger

Driftsresultat

Netto finansposter

Resultat

11 748

2 350

3 042

1 219

18 360

1 140

7 513

5 015

13 668

  4 692

2 046

2 646

890

1 756

Driftsbudsjett

Tall i 1000 NOK
Budsjett

2021
Resultat

2020

Kontingentinntekter utgjør 66 % av totale inntekter og er basert på

medlemstall pr 1/1-2021 (1637 betalende medlemmer) samt en antagelse

om 100 nye medlemmer, inkludert 40 VTG 1- medlemmer. Kontingen-

tinntekter inkluderer også utleie av tralleskap og treningsavgift for junior/

elite på totalt kr 753 tusen. Salgsinntekt inkluderer greenfee, range og

simulator på totalt kr 2,2 mill. Grunnet økt press på banen antas det en

10 % reduksjon i greenfee-inntekter for 2021.

Varekost antas å ligge på tilsvarende nivå som i 2020. Varekost inkluderer

turneringsutgifter, sponsorutgifter, provisjonsutgifter for driving range,

greenfee og simulator, oppgraderingsutgifter for range og simulator samt

trenings og kursutgifter.

Budsjett for Lønn og personalkost økes med ca. kr 500 tusen. Dette

inkluderer lønnsjustering på ca. 2,5 %, full sesong for banemannskapet

samt økt lønnskost for baneverttjenesten.

Budsjettet for Annen driftskostnad viser en økning på kr. 1,2 mill. Denne

økningen kan hovedsakelig forklares av følgende poster: Kost lokaler økes

med kr 100 tusen grunnet forventning om økte kostnader for strøm og

avfallshåndtering. Leasingkostnader øker med kr 365 tusen hvorav kr. 220

er for planlagte maskininnkjøp i 2021.  I 2020 fikk vi tidlig på året innvilget

6 måneders avdragsfrihet grunnet usikkerhet relatert til Covid-19- situa-

sjonen. Dette utgjorde ca. kr 150 i reduserte leasingkost for 2020.

Reparasjon og vedlikehold øker med kr 370 tusen og reflektere økt innsats

i forbindelse med vedlikehold av greenområdene, gjødsling og beplantning.

Juniorbudsjettet økes med kr 170 tusen. Dette reflekterer en 72 % økning

i antall spillere samt forventning om økt deltagelse på nasjonale og inter-

nasjonale turneringer. Netto økning i juniorbudsjett, etter fratrekk for økt

treningsavgift, er kr 120 tusen.

I budsjettet for 2021 er det tatt høyde for uforutsette kostnader på

kr 200 tusen.

PLANLAGTE INVESTERINGER

Maskininvesteringer: Det er behov for å fornye deler av maskinparken til

klubben. I 2021 planlegges det å kjøpe ny arbeidsbil, såmaskin, dyplufter

til green og greenområder og stor traktor. I tillegg er det besluttet å instal-

lere robotklipper og plukker på driving range. Estimert kostnad for maskin-

investeringer for 2021 er kr 2 mill. inkl. moms. 75 % av investeringene vil

bli finansiert via leasing. Dette er reflektert i driftsbudsjettet.

Driftsrelaterte investeringer: I investeringsbudsjett for 2021 er det avsatt

totalt kr 600 tusen til bygging av ballfangergjerde langs venstre side av

driving range og en forlengelse av ballfangergjerde mot tursti ved hull 2.

Vi planlegger også å legge ny strømkabel til lagerplass ved hull 16 samt

bygging av lagertelt til økt kapasitet for vinterlagring av maskiner.

Bortsett fra normalt vedlikehold er det ikke planlagt investeringer i

bygninger i 2021.

Baneinvesteringer: (se sak 6, side 22)

KONTANTSTRØM / LIKVIDITET

Inngående kontantbalanse for SGK er kr. 6.3 mill.

Forventet netto kontantstrøm fra drift er på kr 3,5 mill., inkl. forventet

utbetaling av tippemidler for bunkerprosjekt på totalt kr 1.05 mill. Netto

kontantstrøm for året etter sum investeringer på kr. 7.4 mill. og netto

nedbetaling av lån på kr 230 tusen er minus kr 4.1 mill. Utgående kontant-

balanse ved utgangen av året er estimert til kr 2.2 mill.

STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det fremlagte budsjett for 2021 godkjennes.

(Sak 8)
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SGK organisasjonsplan

Årsmøte

Styret

Økonomi Idrett Marked og
medlemsservice

Bane/anlegg

BanekomiteRedaksjons-
komite

Trenere

BreddeTurnerings-
komite

Handicap-
komite

Elite

Sportslig utvalg
(J&E komite)

Onsdags-
slicen

Barn & Unge
(J&E komite)

Damekomite

Seniorkomite

Valgkomite Kontrollutvalg/
revisor

Administrasjon
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VALG 2021

ANMERKNINGER:

Innstillingen inneholder 51 medlemmer som dekker 56 verv, da 5 er i to verv. Av disse er det

20 damer (39 %) og 31 herrer (61 %). Kjønnsfordelingen i medlemsmassen er 25 % damer og

75 % herrer. Det er 8 nye, eller i nye roller, det utgjør 15 %, det betyr en kontinuitet på 85 %.

Sak 10.1:  Valgkomiteens innstilling til årsmøtet

JUNIOR OG ELITEKOMITE

Knut Harboe (leder)              (Ny)

Tore Mikalsen (nestleder) (Gjenvalg)

Jan Kjetil Nystøm            (Gjenvalg)

Kjetil Ingebretsen            (Gjenvalg)

Thomas Frafjord                 (Gjenvalg)

Oddgeir Kjetilstad          (Ny)

Cecilie Otterøen     (Ny)

DAMEKOMITE
Anne Friis-Thommassen (leder) (Gj.valg)

Birthe Nylund Sundt (Gjenvalg)

May Tove Vistnes (Gjenvalg)

Åse Janet Høie Tysse       (Gjenvalg)

Tsige Berhe                              (Gjenvalg)

SENIORKOMITE

Dagfinn Klovning (leder)  (Gjenvalg)

Michael Oram (Gjenvalg)

Solfrid Foseide (Gjenvalg)

Bodil Borgen (Gjenvalg)

Jostein Husebø                        (Gjenvalg)

REDAKSJONSKOMITE
Nina Tjomsland (leder) (Gjenvalg)

Ellen Jepson (Gjenvalg)

Geir Haug (Gjenvalg)

Eldbjørg Sanni           (Ny)

HANDIC APKOMITE

Tore Tollefsen (leder)      (Gjenvalg)

Anette Æsøy (Gjenvalg)

Tor Eivind Festevoll          (Gjenvalg)

KONTROLLUT VALG

Leif Ramsnes (leder) (Gjenvalg)

Kristian Kvassheim             (Gjenvalg)

Terje Bakka (vara)                (Gjenvalg)

S T YRE T

Kjersti Jæger (leder)  (Gj.valg/1 år)

Alf Christian Thorkildsen

(nestleder)                      (Gj.valg/1 år)

Gro Sverdrup Kleppestø    (Gj.valg/2 år)

Magnus Oliver Jepson      (Ikke på valg)

Geir Haug              (Gj.valg/2 år)

Ole Berge Ramsnes               (Ny/1 år)

Siv Veronika Madland (vara)   Ny/1 år)

BANEKOMITE

Bernt Malmo (leder)   (Gjenvalg)

Espen Samuelsen   (Gjenvalg)

Einar Sunde   (Gjenvalg)

Bente Soltvedt   (Gjenvalg)

Terje Sikveland   (Gjenvalg)

Ragnvald Kavli                     (Gjenvalg)

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    (Gjenvalg)

Tor Lorentzen - Styr    (Gjenvalg)

Thorbjørn Nyland    (Gjenvalg)

Elisabeth Thorsen             (Ny)

Onsdagssl icen

Inger Mydland (leder)    (Gjenvalg)

Eldbjørg Sanni    (Gjenvalg)

Ola Sannes             (Ny)

Øystein Zeiner                              (Ny)
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Asle Nordvik (leder) (Ny)

Odd Engelsgjerd (Gjenvalg)

Anna Terese Lekvam        (Gjenvalg)

Karen Vatnamot (Ny)

Fredrik Lanne (vara) (Gjenvalg)

10.2.2: Valg av revisor:
Styret innstiller til at Stavanger Revisjon v/Terje Sæbøvik fortsetter

som klubbens revisor i 2021.

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.

Sak 10.2: Styrets innstilling

10.2.1:  Valgkomite: Styret innstiller følgende valgkomite:
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Diverse info for 2020-sesongen

SGK representanter i NGF

verv/ forbudsstyret:
Katrine Eide 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.

HOLE
IN ONE

2020

Damer

1. Marie Bjørndal Oulie

2. Nova Sofia Siljander

3. Pia Eide

Damer 50+

1. Elin Malde

2. Anne Friis

Thommassen

3.  Tone Totland

Damer 65+

1. Bodil Borgen

2. Elisabeth Thorsen

3. Tora Elisabeth

Müller Haver

Herrer

1. Ole Berge Ramsnes

2. Arne Ravndal

3. Klaus Vikesdal

Petersen

 Herrer 50+

1. Torgeir Tunge

2. Stig Andre

Fredriksen

3. Morten Vestbø

Herrer 60+

1. Inge Ullestad

2. Tore

Haugvaldstad

3. Bernt Malmo

Resultater Klubbmesterskapet (KM)

GRATULERER!

39
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Herrer 70+

1. Joao Andresen

     Leitao

2. Kjell Willy Steine

3. Brian McHattie

Hull 3 Fillip Eide, Anne Ferkingstad

Hull 5 Jostein Husebø

Hull 10 Christian Eriksen, Svein G. Larsen, Nils Øverland 

Hull 17 Tore Haugvaldstad, Elin Malde

I 2020 klarte hele åtte av

våre medlemmer det vi

alle drømmer om, å få

HOLE IN ONE. To damer og

seks herrer vil nå få sine

navn inngravert på den

tradisjonsrike HOLE IN

ONE-tavla i Jærhuset.

Vi takker alle de frivillige for deres uvurderlige innsats! Her er to av de trofaste – Elisabeth Thorsen og Inger Mydland.



Velkommen

til 2021-sesongen!

Vi har MYE å glede oss til!

LAYOUT & GRAFIKK : ELLEN JEPSON
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