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INNKALLING TIL

Årsmøte Stavanger Golfklubb

KLUBBHUSET

Tirsdag 7. mars 2023 kl 19.00

Et lite puslespill når  kunstgresset på “nye åtten”  skal tilpasses og bli til  stor flott treningsgreen. Foto: Ellen Jepson)
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Dagsorden for årsmøtet

Årsmøtet avholdes i klubbhuset 7.  mars 2023 kl 19.00

Før årsmøtet:

1. Velkommen v/styreleder

Saksliste for årsmøtet:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne forretningsorden

6. Godkjenne innkallingen

7. Godkjenne sakslisten

8. Behandle Stavanger Golfklubbs årsberetning,

herunder komiteenes årsrapporter

9. Behandle:

a. Stavanger Golfklubbs regnskap for 2022

b. Kontrollutvalgets beretning

c. Revisors beretning

10. Behandle saker som fremgår av godkjent saksliste

11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

12. Vedta klubbens budsjett for 2023

13. Behandle klubbens organisasjonsplan

14. Valg

Etter årsmøtet:

1. Presentasjon av Stavanger Golfklubbs baneprosjekter

- status og prioritering
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Forretningsorden
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1. Møtet ledes av den valgte dirigenten.

2. Protokollen føres av den valgte protokollfører.

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.

6. 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.

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

8. 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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Medlemsutvikling
Pr. 31.12.2021 hadde klubben registrert 1 928 medlemmer, derav 1 830

betalende. I løpet av 2022 sesongen fikk klubben 192 nye medlemmer,

derav 44 junior og 64 unge voksne. Av de nye var kun 33 (17,2 %) damer.

Utmeldinger og frafall i medlemsregisteret utgjorde totalt 169 stk., og

netto endring i antall for 2021 endte på 23. Totalt antall registrerte

medlemmer pr. 31.12.2022 ble dermed 1 951, hvorav 131 er passive.

Grunnet høyt aktivitetsnivå og utnyttelsesgrad på vårt anlegg ble det

i mai 2021 besluttet å begrense antall aktive medlemmer til 1 800.

I løpet av sommeren 2022 nådde vi maksimum antall, og innførte

dermed venteliste for fremtidige voksne medlemmer.

(SGK har pr. nå ikke begrenset inntaket av juniorspillere).

Venteliste pr. 31/12-22 talte 128 personer.
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Snittalder er på 48,4 år (ned fra 51,8 år i 2019). Dette er noe høyere enn landsgjennomsnittet på 45,7 år.

Unge voksne mellom 20 og 34 år utgjør 16,4 % av medlemsmassen, en reduksjon på 1 % fra 2022.

Antall medlemmer under 20 år er 223 (215) og de utgjør 11,4 % av den totale medlemsmassen.

Det er en marginal økning fra 2021, og er ca. 0,7 % høyere enn landsgjennomsnittet.

Antall damer er 422 (en reduksjon på 14 fra 2022) og de utgjør 21,6 % av den totale medlemsmassen.

Dette er på nivå med landsgjennomsnittet (21,5 %).

Gjennomsnitt hcp i SGKer 24,1. Dette er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet (NGF) på 31,2.

Gjennomsnitt herrer SGK: 21,6 (NGF: 28,7). Gjennomsnitt damer SGK: 33,4 (NGF: 40,3)

6,7 % av medlemsmassen er passive. Det er en reduksjon på 0,9 % fra 2021.
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Styret og komiteer  2022

REVISOR: Stavanger Revisjon v/Terje Sætrevik

JUNIOR OG ELITEKOMITE

Knut Harboe (leder)

Tore Mikalsen (nestleder) 

Jan Kjetil Nystrøm            

Kjetil Ingebretsen            

Thomas Frafjord

Oddgeir Kjetilstad

Cecilie Otterøen

SENIORKOMITE

Dagfinn Klovning (leder)

Michael Oram 

Solfrid Foseide 

Bodil Borgen 

Jostein Husebø

REDAKSJONSKOMITE
Nina Tjomsland (leder) 

Ellen Jepson 

Geir Haug 

Eldbjørg Sanni

HANDIC APKOMITE

Tore Tollefsen (leder)      

 Anette Æsøy 

Tor Eivind Festevoll

VALGKOMITE
Asle Nordvik (leder) 

Odd Engelsgjerd 

Ingri Lokna        

Karen Vatnamot

Fredrik Lanne (vara) 

KONTROLLUT VALGET

Leif Ramsnes (leder) 

Kristian Kvassheim

Terje Bakka (vara)

S T YRE T

Kjersti Jæger (leder) 

Alf Christian Thorkildsen

(nestleder)

Gro Sverdrup Kleppestø

Magnus Oliver Jepson

Geir Haug             

Ole Berge Ramsnes        

Siv Veronika Madland (vara)  

BANEKOMITE

Bernt Malmo (leder) 

Espen Samuelsen 

Terje Sikveland

Kjartan Førde

Elin Malde

Neil McKay Fraser 

TURNERINGSKOMITE

Nina Middelthon (leder)

Lars Vinje 

Tor Eivind Festervoll 

Sigrun Lilleløkken 

Frode Kleppestø 

Anette Æsøy 

Leif Einar Øverland 

Tore Tollefsen 

Tor Lorentzen - Styr 

Thorbjørn Nyland

Elisabeth Thorsen

DAMEKOMITE
Anne Friis-Thommassen (leder)

Birthe Nylund Sundt

May Tove Vistnes

Åse Janet Høie Tysse

Tsige Berhe       

6
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Styrets beretning
Strålende i Stavanger“ var overskriften på «spilt siden sist»-artikkelen som
ble publisert av Norsk Golf i september 2022. I artikkelen konkluderes det med at
Stavanger Golfklubb er helt der oppe i sjiktet av Norges absolutt beste baner. For oss
som jobber i styre og stell, og som lever og ånder for Stavanger Golfklubb, er dette
hyggelig lesning. Det som er ekstra kjekt er at denne konklusjonen er sammenfallende
med tilbakemeldinger fra både medlemmer og gjester som har spilt banen i 2022. Selv
om vi har mål om å bli enda bedre, gjennom strategi om kontinuerlig forbedring, gir
dette en bekreftelse på at vi er på rett vei.

Etter to år med uvanlig høyt aktivitetsnivå og dertil rekordhøy kapasitetsutnyttelse
viser tilsvarende tall fra 2022 at denne har stabilisert seg på et litt lavere nivå. I kjerne-
tid mellom kl. 09:00 og 18:00 fra 1. mai til 30. september ble det i 2022 registrert 27 030
runder. Dette utgjør en kapasitetsutnyttelse på 66 %. Til sammenligning hadde vi i
2020 og 2021 en kapasitetsutnyttelse på 72 %, mens den i 2019 var på 56 %.

Selv om redusert kapasitetsutnyttelse har resultert i økt bookingfleksibilitet og spille-
hastighet fortsetter vi å jobbe for å forbedre oss på dette. Sistnevnte problemstilling
adresserer vi med fortsatt fokus på opplæring og bemanning av baneverttjenesten.
I 2023 vil vi, i forsøket på å øke spillehastigheten ytterligere, øke startintervallet fra
åtte til ni minutter. Dette vil bli innført som et prøveprosjekt, og er basert på en viten-
skapelig studie som konkluderer med at ni minutter er det mest optimale intervallet for
en golfbane målt i forhold til kapasitet og spillehastighet. Når det gjelder booking, opp-
fordrer vi medlemmene til å planlegge godt, og booke neste runde så tidlig som mulig.

For å redusere «no-show» har vi fokusert på registrering/bekrefting av starttid. I 2022
økte bekreftede starttider med 0,2 % til 93,7 %. Målet er 100 %, og klubben vil ha fort-
satt fokus på dette i tiden som kommer.

I 2022-sesongen ble det innført ni hulls booking (kun fra hull 1). Dette ga økt innsikt
for proshop som igjen gjorde det enklere å flette inn «drop in»-spillere på hull 10. Det
har også økt forutsigbarheten for medspillere, og redusert sannsynligheten for at det
oppstår situasjoner der en må spille de siste ni hull uten medspiller og markør.

Vi har all grunn til være stolt av det flotte anlegget vårt og ikke minst av banen som også
i 22-sesongen har vist seg robust og har tålt det høye aktivitetsnivået veldig bra.
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Delvis grunnet etterslep fra to år med koronarestriksjoner har vi i løpet av sesongen
arrangert uvanlig mange turneringer på banen. Høydepunktene i 2022 har vært Lag
NM junior, Srixon tour-finalen, SGK open, Tim pairs, klubbmesterskap, Narvesen tour,
ECGC (Europamesterskap for flygeledere) og Nordisk politimesterskap. De mest popu-
lære turneringene var uten tvil SGK Open/Proshop pairs og Tim Pairs med henholds-
vis 280 og 206 deltagere fra nært og fjernt. Takket være uvurderlig innsats fra turne-
ringskomiteen, med Nina Middelthon i spissen, ble turneringene gjennomført på en
eksemplarisk måte. Styret og administrasjon vil på vegne av hele klubben takke
turneringskomiteen for en fantastisk innsats.

Antall turneringer vil normaliseres på et lavere nivå i 2023.

Ved årsslutt hadde klubben 1 951 registrerte medlemmer, inkl. 131 passive. I løpet av
året fikk klubben 192 nye medlemmer. Justert for utmeldinger og frafall utgjør dette
en netto vekst på 23 medlemmer for året. Det som er ekstra gledelig er at over 56 %
av de nye er barn og unge voksne.

Tilbudet om VTG-medlemskap har vært et vellykket prosjekt. Ved utgangen av 2022
hadde vi totalt 97 VTG-medlemmer fordelt på VTG 1, -2 og -3, og i 2023 vil vårt første
VTG-kull på hele 49 personer flyttes inn i ordinære medlemskategorier. Vi kommer til
å videreføre denne satsingen, og vil tilby nye VTG 1-plasser i løpet av 2023.

Antall kvinnelige medlemmer har dessverre falt fra 436 til 422 i 2022, og dame/jente-
andelen har sunket fra 22,6% til 21,6%. Dette er identisk med landsgjennomsnittet som
også viser en synkende trend. Klubben har målsetting om å øke kvinneandelen til
minimum 25%, og oppfordrer alle medlemmer til å hjelpe til med å rekruttere nye
kvinnelige medlemmer.

Det er styrets intensjon å holde medlemskapet på maks 1800 aktive medlemmer, og vi
vil justere inntaket av nye deretter. Etter registrerte utmeldinger og inntak av nye
medlemmer pr. 31.12.2021 ble maksimum antall nådd tidlig i sesongen, og inntaksstopp
av nye voksne medlemmer ble dermed gjeninnført. Samtidig med inntaksstopp ble det
opprettet venteliste som pr. 31.12.2022 talte 128 personer.

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 et viktig verktøy for styret og administrasjon i forbin-
delse med planlegging og prioritering av fremtidige tiltak og prosjekter. Spørreunder-
søkelsen for 2022 viser at tilfredshet med klubben er meget bra. Tilfredshet måles
med den såkalte ambassadør-scoren som i denne undersøkelsen ga et resultat på 51
poeng, 11 poeng over landsgjennomsnittet. Høy grad av tilfredstillelse bekreftes av
våre gjestespillere som gjennom gjesteundersøkelsen ga en ambassadør-score på
hele 58 poeng, 25 poeng over landsgjennomsnittet.

Turneringskomiteen sørger for at alle typer turneringer skal gå så knirkefritt som mulig - her er det 
Srixon Tour NM for lag som spilles på vår fantastiske bane i et strålende sommervær..
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Områder som høstet høyest vurdering var: En variert, spennende og velholdt bane
med meget gode greener, klubbens strategi om kontinuerlige forbedring, banemann-
skap, proshop, miljø, administrasjon/ledelse, klubbens trenerkompetanse samt store
forventninger til åpning av nytt treningsanlegg.  Styret og administrasjonen er følge-
lig fornøyd med dette resultatet. Det er imidlertid noen områder som får lavere score,
og som vi må forbedre oss på i årene som kommer. Dette gjelder tilgjengelighet, spille-
hastighet, teesteder (spesielt 46-tees), driving range og kafe. Vi høster stort sett
positive tilbakemelding på de nye bunkerne. Det viser seg imidlertid at det fremdeles
oppstår uønskede episoder med grunning av kølle og plugging i bunkervegg.

For å forbedre oss jobber vi blant annet med følgende tiltak:

o Fortsatt fokus på vedlikehold, raking og etterfylling av sand i bunkerne.

o Åpning av nytt helårs treningsområde på gamle hull 8. Dette vil ferdigstilles i
løpet av våren 2023, og åpne for spill/trening ved sesongstart.

o Tillate driver og wood ved å installere nytt sikkerhetsnett på driving range.

o Starte arbeidet med opprustning av 46-teesteder

o Øke spillehastighet på banen ved fortsatt fokus på opplæring og bemanning
av banevertene samt økning av tidsintervall til ni minutter.

o Øke kapasitet på banen ved å reduksjon av «no-show» og bedre utnyttelse av
«back 9»-kapasitet.

Tim's proshop har nå gjennomført sitt tredje driftsår i Stavanger Golfklubb. Sammen
med Irene Reinkjøp, Eli Smith og Mads Reinkjøp tilbyr Tim Brookes våre medlemmer
og gjester et godt vareutvalg og gode tilbud. Enda viktigere er at de gir meget god
service, godt humør og mange smil. Dette har uten tvil bidratt til økt trivsel både blant
medlemmer og gjester. Vi er glade for å ha Tim & Co her i Stavanger Golfklubb, og ser
frem til et fortsatt godt samarbeid i mange år fremover.

4Cafe og The Wedge har nå gjennomført sitt fjerde driftsår. På tross av hyggelig be-
tjening og god atmosfære i og rundt cafeen har kundetilfredsheten i 2022 sunket ytter-
ligere med en ambassadør-score på minus 61, hele 47 poeng under landsgjennomsnittet.
Ifølge tilbakemeldinger fra medlemmene er det utvalg og variasjon av mat, kostnads-
nivå og åpningstider som fremdeles ikke tilfredsstiller forventningene. Når det er sagt
– tilbakemeldingene fra dem som har hatt og/eller deltatt på arrangement i «The
Wedge» er meget positive. Med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra medlemmene
har vi i samråd med Gaffel & Karaffel (G&K), driverne av 4Cafe kommet frem til at tiden
er inne for å gi stafettpinnen videre. I den sammenheng er det en glede å kunne
informere om at Tim, Irene og Mads har sagt seg villig til å overta driften av
4Cafe.

Tim og Irene i proshopen har mye fint å by på, og er med på å spre glede til alle som kommer innom.
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Vi har store forhåpninger til at denne løsningen kan føre til et betydelig løft for 4Cafe,
og håper at medlemmene vil bidra med en positiv mottakelse. G&K vil fremdeles drifte
The Wedge, og stå ansvarlig for gjennomføring av større arrangementer. Vi vil takke
G&K for et godt samarbeid og en fleksibel og forståelsesfull tilnærming til denne
utfordringen. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid med G&K og The Wedge i årene
som kommer.

Administrasjon og styret har i løpet av året jobbet videre med utbedringer innen HMS,
IT og økonomistyring. Vi har også jobbet videre med å modne frem 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. Status på Lnett (tidligere Lyse Elnett) sine planer om ny kabel-
trasè mellom Ullandhaug og Krossberg vil også bli gitt.

Banen
Banen kom seg nok en gang gjennom vinterdvalen i «god form» uten nevneverdige
vinterskader og sykdommer. Dette resultatet tar vi på langt nær for gitt, men det kan
tyde på at banen og greenene responderer godt på vedlikeholdsprogrammet, inkludert
sprøyting med Medallion og daglig fjerning av dugg, rett før og gjennom vintermåne-
dene. Regler for vinterspill med vintergreener, tralleforbud, bruk av fairway-matte og
stengt bane ved frost er også viktige bidrag for en bedre og mer robust bane.
Den 1. april kunne vi derfor åpne banen med sommergreener i god stand fra start.

Til tross for høy aktivitet på banen og uvanlig høy arbeidsbelastning for banemann-
skapet har banen holdt en gjennomgående høy standard gjennom hele sesongen.
Ifølge tilbakemeldinger fra flere av våre medlemmer og gjestespillere har banen
sjelden vært i bedre stand. Dette er hovedsakelig takket være gode vedlikeholds-
rutiner og fantastisk innsats fra banemannskap og frivillige.

I 2022 har vi forbedret kvaliteten på greenene og greenområder ved å øke intensite-
ten på lufting, vertikalskjæring og dressing. I uke 27 testet vi også «ninjatines» (en
lett type hullpipelufting) med dobbel vertikalskjæring. Selv om dette er en ressurs-
krevende prosess, ble resultatet av dette så bra at vi har besluttet å øke frekvensen
til minst tre ganger i 2023. Både hullpipelufting og vertikalskjæring er noe som gjøres
for å øke tilførsel av luft og næring til røttene. Dette har gitt gode resultater, spesielt
på greenområdene som gjennom sesongen har blitt bedre, tørrere og mer hardføre
både når det gjelder å motstå sykdomspress og høy spillebelastning.

I 2021 ble programmet for fairway-gjødsling økt betydelig, noe som resulterte i langt
flottere og bedre fairways. Programmet ble videreført i 2022. Selv om det medfører
langt høyere kostnader, både i forbindelse med innkjøp av gjødsel og økt klippe-
frekvens, er dette noe vi kommer til å videreføre.

Gjødsling av banen har gitt gode resultater med mer robuste spilleflater og rikere gressvekst.
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Tre ganger i løpet av 2022-sesongen stengte vi banen for å gjennomføre sprøyting av
plantevernmidler og ekstraordinært vedlikehold. Takket være fantastisk innsats fra
banemannskap og frivillige fikk vi ved to anledninger reparert divots på alle fairways,
mens banemannskapet blant annet fikk re-sådd alle greener på en og samme dag.
Dette var effektivt og meget vellykket, og vil bli videreført til neste sesong.

Det har blitt utført mange forbedringer / oppgraderinger i løpet av 2022- sesongen
både på driving range og bane. Se banekomiteens rapport for mer informasjon om
disse prosjektene.

På prosjektsiden startet arbeidet med ferdigstilling av bunkerne. Takket være et par
uker med intens innsats fra våre ansatte ble bunkerne klar til bruk i god tid før
sesongstart, godt under budsjett.

Bygging av nytt treningsområde tok imidlertid lengre tid enn planlagt, og kostet ca.
kr 1 million mer enn opprinnelig budsjett. Arbeidsbelastningen for egne ansatte ble
også langt større enn forventet. Økte kostander og tidsbruk kan forklares ved at vi
valgte en bedre, men dyrere løsning for vanningsanlegg, generell økning i drivstoff-
priser, uforutsette problemer med innleide maskiner, økt behov for tilført masse, og
uforutsett meisling av fjell for drens og utgraving av bunkere. Takket være fantastisk
innsats fra våre ansatte, banearkitekt Graeme Webster og hans team og Leif Lende &
sønner sto imidlertid anlegget ferdig sådd den 3. juni.

Budsjettert tredjepartskostnader for begge prosjektene var kr 6,7 millioner, mens fak-
tisk kostnad ble kr 7,3 millioner, kr 600 tusen over budsjett. Vi har fått tildelt totalt
kr 4,1 millioner i tippemidler og momskompensasjon samt kr 250 tusen i pengegave
fra SR Bank-stiftelsen til bygging av kunstgressområdet. Totalt utgjør dette et tilskudd
på kr 4,3 millioner, og representerer et positivt avvik fra tilskuddsbudsjett på kr 1,7
millioner. Sum kostnad for Stavanger Golfklubb ble etter fradrag for tilskudd dermed
kr 3 millioner, et positivt budsjettavvik på kr 1,3 millioner.

Vi planlegger å åpne det nye treningsanlegget den 25. mars 2023. Før vi kan ta det 
i bruk gjenstår fremdeles en del arbeid. Dette inkluderer å installere belysning av kunst-
gressområdet, bygge gapahuk, sette opp sikkerhetsnett og gjerder samt ferdigstilling 
av sandbunkerne og beplantning. Mesteparten av dette arbeidet vi stå ferdig til åpnin-
gen. SR Bank-stiftelsen har bevilget kr 250 tusen til å installere belysning. I tillegg 
har Stavanger kommune bevilget inntil kr 1,4 millioner i ekstraordinær anleggsstøtte 
til ferdigstilling av anlegget. Det betyr at prosjektet er så godt som fullfinansiert av 
tilskuddsmidler. Ifølge vår banearkitekt Graeme Webster og våre elitespillere kommer 
det nye treningsanlegget til å bli et av de beste i sitt slag i hele Europa.

11

E
LL

E
N

 J
E

P
S

O
N



Vi er i skrivende stund godt i gang med vinteroppgavene for 2022/2023 som blant
annet inkluderer:

o Ferdigstille det nye treningsområde (se over)

o Installering av nytt ballfangernett på driving range for å muliggjøre bruk av
driver og woods fra deler av rangen.

o Drenering/rehabilitering av våte greenområder

o Spyling av drensledninger og diverse dreneringsarbeid

Dugnadsgjengen er nå i full gang, og gjør en formidabel innsats i forbindelse med
beskjæring av trær og opprydding av greiner og kvist rundt om på banen.

Banemannskapet har i løpet av sesongen hatt et massivt arbeidspress for å fullføre 
prosjektene og samtidig vedlikeholde banen. For å takle denne utfordringen har de 
stått på med stor iver og et imponerende eierskap, og gjennomført med glans. Styret 
og administrasjon vil på vegne av hele klubben takke for en fantastisk innsats. 
Avslutningsvis vil vi minne om at det vil være til stor hjelp dersom alle våre 
medlemmer bidrar til å ta vare på banen. Dette kan hver enkelt gjøre ved å reparere 
divots og ballmerker samt rake sandbunkeren etter bruk. I tillegg er det viktig at 
banen ikke benyttes som treningsområde.

Økonomi
Klubben hadde et resultatmessig overskudd for 2022 på kr 815 040. Dette utgjør et
positivt budsjettavvik på kr 315 040.

Klubben har sunn økonomi og god likviditet. Netto kontantstrøm fra drift i 2022 var på
kr 2,8 millioner. Etter nedbetaling av langsiktig lån på kr 312 tusen og netto investerin-
ger på kr 1,1 millioner (inkludert utbetaling av tippemidler på til sammen 2,8 millioner)
hadde SGK en positiv kontantstrøm for året på kr 1,4 millioner og en kontantbalanse
på kr 5,5 millioner. Klubbens langsiktige gjeld pr. 31.12.2022 var kr 24 millioner.

Klubbens inntekter for året var på kr 21,4 millioner. Dette utgjør et positivt budsjett-
avvik på kr 750 tusen.  Økt inntekt fra offentlige tilskudd utgjør kr 516 tusen, mens andre
inntekter utgjør kr 320 tusen i positivt avvik. Brorparten av andre inntekter gjelder
viderefakturering av kostnader, og har derfor ingen effekt på netto resultat.

Simulatorinntektene er på nivå med resultatet fra 2021, noe som kan tyde på at disse
har stabilisert seg på et lavere nivå enn det vi erfarte i toppåret 2020. Dette skyldes
mest sannsynlig økt konkurranse i distriktet.

Til tross for ekstraordinær stor arbeidsbelastning, bl.a. med nytt treningsområde, har banemann-
skapet gjennom hele sesongen -22 klart å presentere en bane i tipp-topp stand.
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Selv om sponsormarkedet i lengre tid har vært utfordrende, har vi greid å stabilisere
denne inntektsposten på ca. kr 2,5 millioner.

Regnskapet for 2022 viser en inntektsøkning for året på 8,4 % og en kostnadsøkning
på 6,8 %. Dette er et meget godt resultat, som er oppnådd til tross for sterkt kostnads-
press på bl.a. drivstoff, strøm, gjødsel og lønn. Dette gjenspeiler god økonomistyring
og effektiv drift. Tilsvarende for 2021 var en inntektsøkning på 7,3 % og en kostnads-
økning på 17 %.

Varekostnader endte veldig nær det budsjetterte i 2022. Differansen på kr 100 tusen
kan hovedsakelig forklares av utlegg ved arrangement som det ikke budsjetteres for,
og som blir viderefakturert til kunde.

Lønnskostnadene endte på kr 8 990 tusen mot budsjettert kr 8 788 tusen, en over-
skridelse på kr 202 tusen (2,3%). De vesentligste avvikene var underbudsjettering
sommerhjelp/banevert kr 75 tusen, og økt overtidsbruk på kr 102 tusen.

Andre driftskostnader endte på kr 9 349 tusen, en marginal budsjettoverskridelse på
kr 38,5 tusen. Innenfor posten «andre driftskostnader» var det både positive og negative
avvik. De største negative avvikene var på leie & leasing av maskiner, inventar og
data (inkl. innkjøp av småmaskiner), kostnader lokaler (inkl. strømutgifter) og kostnader
transportmidler (inkl. drivstoff). De største positive avvikene var fra postene
reparasjon og banevedlikehold og momskompensasjon fra Lotteri og stiftelsestilsynet.

Netto finanskostnader har økt med totalt kr 92 tusen sammenlignet med budsjett.
Dette grunnet økende rentenivå i 2022. 60 % av klubbens lånebalanse er sikret gjen-
nom en fastrente-avtale med rente på 1,99 %, noe som betyr at vi er delvis sikret mot
økt rentenivå i markedet.

På kostnadssiden er det mye som tyder på vedvarende høye kostnader spesielt på
strøm, drivstoff og gjødsel. Nytt treningsområde og høyere krav til vedlikehold av
eksisterende anlegg fører i tillegg til økt forbruk av gjødsel og drivstoff samt behov for
styrking av staben.

Styret og administrasjon kommer til å ha fortsatt fokus på kostnadseffektiv drift i
tiden som kommer, men ser det også som nødvendig å øke klubbens inntekter,
inkludert medlemskontingent.

Til tross for sterk kostnadsøkning og store økonomiske løft, bl.a. med det nye treningsområdet, kom
klubben ut med et godt regnskapsresultat for 2022.
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Arbeidsmiljø og personale
Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Klubben har en målsetting om å unngå forskjells-
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.

Etter mange år i klubben både i administrasjonen og i banemannskapet valgte Terje
Haukelid å gå av med pensjon i mai 2022. Vi vil på vegne av klubben takke Terje for
utrolig god innsats og meget godt samarbeid gjennom mange år og ønsker ham lykke
til i pensjonistenes rekker. Som erstatter for Terje ansatte vi i fjor Matthew Pinfold
som vaktmester og greenkeeper-assistent.  På vegne av klubben ønsker vi ham
hjertelig velkommen på laget.

Miljørapportering
Klubbens virksomhet forurenser det ytre miljøet i beskjeden grad, og miljømessige krav
etterkommes. Det legges vekt på å benytte miljøvennlige innsatsfaktorer, og baneav-
delingen jobber målrettet for å unngå overforbruk av gjødsel, sprøytemidler og evt.
andre kjemikalier. Vi har gode rutiner for bruk og oppbevaring av plantevernmidler.
Dette ble bekreftet etter mattilsynets inspeksjon i fjor høst hvor ingen brudd på
regelverket ble avdekket.

Sportslige høydepunkt
Klubben har hatt flere sportslige høydepunkt å glede seg over i året som har gått, både
på junior-, elite- og seniornivå med blant annet NM gull til Vilde Marie Nystrøm, NM
bronse til Mats Ege, sølv til Helge Olai Laugtug Jacobsen og bronse til Ella Ingebretsen i
NM -match junior, Lag NM sølv til både damelag og jentelag og en Lag NM bronse til
guttene som rykket opp til eliten i fjor. Renate Hjelle Grimstad fikk en flott plassering
i Europa tour-kvalifiseringen, og er dermed klar til å spille på Europa Touren i 2023.
Rikke Nordvik fikk sitt første college-seier i USA og Vilde Marie tok en sterk 12. plass i
Portuguese International Ladies Amatour championship. En mer detaljert oversikt
over sportslige prestasjonen er beskrevet i årsrapporten fra Junior og Elitekomiteen.

Norgesmester 2022, Vilde Marie Nystrøm (t.v.) gjorde sammen med sitt team en strålende innsats 
i Srixon Tour NM for lag (28. juni–1.juli ). Lagvenninne Tomine Sel følger spent med på slaget.
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I tillegg til gode sportslige resultater ble en av våre utøvere også i år hedret av NGF.
Helge Olai vant NGF's MOT-pris for 2022-sesongen. Som premie fikk han bl.a. en full
dags trening sammen med Kristian Krogh Johannesen. Vi gratulerer Helge Olai med en
velfortjent pris.

Det er også hyggelig å kunne rapportere at det gror meget godt i SGK's treningsgruppe for
de yngste både på jente- og guttesiden slik at vi i fremtiden vil kunne fortsette å hevde
oss i norgestoppen. Et av tiltakene for å få flere jenter inn i golfen er «Golfjentene»-
initiativet. Dette ble et vellykket arrangement hvor over 30 jenter i alderen 5–16 år
deltok. Arrangementet er et ledd i å styrke rekruttering av jenter til sporten og skal
fremme golfglede og samhold mellom jentene på tvers av klubbtilhørighet.

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 2022- sesongen, og
ønsker dere lykke til med videre satsing og mange sportslige høydepunkter i 2023.

Komiteer og medarbeidere
I tillegg til høyt motiverte og flinke ansatte og gode partnere har SGK stor stab frivillige
medarbeidere i komiteer og dugnadsgrupper. De frivillige legger ned tusenvis av timer i
løpet av en sesong, og gjør en uvurderlig innsats for klubben. Styret takker alle ansatte,
komitemedlemmer, dugnadsgjeng, proshop og restaurantpersonell.

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.

Tore Helliesen gikk bort i 2022, 87 år gammel. Tore har vært medlem i Stavanger golf-
klubb siden 1956 og har opp igjennom årene gjort en formidabel innsats for klubben.
Han har innehatt flere ledende verv, både som klubbsekretær, styreleder, styremedlem,
medlem av valgkomiteen og i klubbens appellutvalg. Han har også vært medlem av
lovutvalget i NGF. Tore har vært med å prege og forme den klubben som vi kjenner i dag
og ble utnevnt til æresmedlem i 2005. På vegne av Stavanger Golfklubb vil vi takke Tore
for en fantastisk innsats gjennom mange år for klubben i ditt hjerte. Du vil bli savnet.
Hvil i fred.

Vi ser frem til en ny og spennende golfsesong.

Stavanger 16/2-2023
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Banekomiteen
Banen åpnet med sommergreener 1. april og ble stengt for sesongen rundt
20. november, det vil si at vi fikk en sesong med åpne greener på nesten 8 måneder.

Undertegnede kom fra vintergolf på Algarvekysten vårparten 2022, og ble positivt
overrasket over at kvaliteten på greenene på SGK i april ikke stod tilbake for green-
ene på golfbanene i Portugal. Stor honnør til banemannskapet som har klart å holde
greenene sykdomsfrie gjennom vinteren og tidlig vår.

For å få et godt resultat så tidlig i sesongen må også været spille på lag. Vi hadde en
mild etterjulsvinter med snitt-temperaturer for månedene januar, februar og mars på
1,8 grader høyere enn normalt. Nedbør for samme periode var som normalt – dog var
det betydelig mer nedbør i februar og betraktelig mindre nedbør i mars. Nedbør for
hele spillesesongen har vært omtrent på nivå med normalen.

Hele banen, inkludert greener, fairways og bunkere, har holdt høy kvalitet gjennom
hele sesongen. Forbedrede rutiner over flere år med innsatsfaktorer som gjødsling,
klipping, lufting, dressing etc. har gitt gode resultater slik at banen totalt fremstår
som bedre og bedre år for år. Men på tross av alt nedlagt arbeid dukker det opp nye
problemområder som må behandles separat. Våte partier oppstår både på fairways
og særlig i greenområdene, og banemannskapet tar fatt i disse parallelt med de mer
planmessige skjøtsels- og vedlikeholdsrutinene. I vinterperioden 21-/22 ble det skiftet
ut fuktige masser rundt green 13. Her kom det ny drenering, sand og torv slik at det
utover i sesongen -22 ble veldig bra.

Bunkerne har over flere år ikke vært gode nok etter banerenoveringen i 2008 og 2009.
Flere grep er i disse årene prøvd ut for om mulig å bedre kvaliteten, uten at det har
hjulpet noe særlig. En ny total renovering ble utført i høsten 2021 og bunkerne ble fylt
med sand våren 2022. Erfaringen så langt er rimelig gode, men den nåværende
sanden vil forhåpentlig om ikke alt for lenge bli byttet ut med en type bunkersand
med mer optimale egenskaper. Sanden som ligger i bunkerne nå er forøvrig den
samme som benyttes på våre omkringliggende baner.
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Spillerne er i hovedsak veldig godt fornøyde med bunkrene som sto nyrenoverte i
begynnelsen av sesongen -22.
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Ingen har vel unngått å se at treningsområdet på gamle åtten har blitt totalt forandret
gjennom de siste to årene. Det blir åpning av det nye treningsområdet til sesongstart
2023, og da kan alle medlemmer forbedre nærspillet på treningsflater av ypperste klasse.
Veldig mye av arbeidet er utført av vår greenkeeperstab, men design og overordnet
ansvar for utførelsen har banearkitekt Graeme Webster og hans team (Niblick) stått
for. De var forøvrig også ansvarlig for banerenoveringen i 2008/2009.

På drivingrangen ble det på vårparten -22 satt opp høye gjerder langs høyre side og i
bakkant av rangen. Dette ble gjort for å oppnå en bedre utnyttelse av robotballpluk-
keren. I tillegg ble det satt opp gjerde mot boligområdet på Slåtthaug siden det har vært
flere uheldige hendelser med baller ute av kurs i dette området. Dessverre så ikke
gjerdet ut til å hjelpe, og derfor måtte SGK midt i sesongen gå til det skritt å forby
bruk av driver og wooder på rangen. Det er i den sammenheng lov å undres på om
noen med hensikt har spilt baller mot boligområdet på Slåtthaug. Det et uansett nå
satt opp kamera her. Situasjonen med baller ute av kurs er svært uheldig, og klubben
har derfor besluttet å installere et nytt ballfangernett på driving rangen. Dette skal
forhåpentlig forhindre at baller havner inn i boligområdet, og nettet vil muliggjøre
bruk av driver og woods fra deler av rangen.

Banen blir bedre for hvert år, samtidig blir det også hvert år spilt flere runder i løpet
av sesongen. For å holde banen i topp stand må vi som medlemmer ta vårt ansvar for
å opprettholde kvaliteten på banen. Det er alt for mange som ikke reparerer divots på
fairways og nedslagsmerker på greenene og raker bunkerne korrekt. Dette er ikke
greenkeepernes jobb å rydde opp i, det er den enkelte spiller sitt ansvar.

I vinterhalvåret har banemannskapet utført forskjellige typer vedlikeholdsarbid. Som
tidligere nevnt er våte partier et tilbakevendende tema, og i vinteren -22/-23 er disse
områdene adressert i denne rekkefølgen.

Hull 14: Inngang til green, Hull 3: Bak venstre bunker, Hull 1: Ved tee 46 og på høyre
side fairway/rough ved starten av bekken, Hull 12: Ved “perleporten” og venstre side
av green, Hull 15: Bak green, Hull 13: Høyre side av tee 46, Hull 18: Tee 46, Hull 6:
Foran tee 58 Hull 5: Ved veien, Hull 9: Bak venstre tee 58. Det planlegges også å lede
vann inn i dammene på hull 1 og hull 17 for å få bedre gjennomstrømming og for å
dempe algeveksten.

 For banekomiteen, Bernt Malmo

Slik så det ut på det nye treningsområdet i slutten av mars 2022. Mye har skjedd siden da!



18

Turneringskomiteen
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Turneringssesongen 2022 startet med Åpningsturnering den 23. april. Etter noen år
med Covid var det fint å kunne arrangere turneringer uten spesielle forhåndsregler.

Som vanlig sto vi for nasjonale turneringer med Vårspretten (NSG), Lag NM jr. og
avslutning på årets Srixon Tour (begge NGF). Disse turneringene krever frivillige som
startere og forecaddier. Heldigvis er det ikke vanskelig å få medlemmer til å stille når
det kommer til stykket. I forbindelse med dette må Junior og Elitekomiteen få en
spesiell takk for assistanse på dag 2 Srixon. Ved disse turneringene stiller også NGF
med opp til 5. Dvs. 1 TD (Teknisk Director), 1 hoveddommer samt 3 dommere. Samar-
beidet med banemannskap, frivillige og de tilreisende fra NGF er viktig og derfor er
det hyggelig at SGK får gode tilbakemeldinger fra disse.

Sesongens turneringer for medlemmene gikk stort sett som i foregående år. Noen
turneringer ble strøket av ulike grunner - andre ble satt opp. Stort sett var de fleste
med god påmelding. Ikke minst hadde Medal stor deltagelse etter at turneringen ble
noe endret. TK ser også at parturneringer har god oppslutning. Størst suksess hadde
Tims avslutningsturnering med 206 deltakere!

Turneringskomiteen er oppmerksom på at enkelte medlemmer synes det er for mange
turneringer og av den grunn finner det vanskelig å bestille starttid. Vi prøver i den
grad det er mulig å legge start på oppsatte turneringer på tidspunkt som frigjør noe
av «prime time».

KM hadde god oppslutning, men nok en gang veldig dårlig på damesiden. Denne
turneringen vil bli noe endret i inneværende år, men som i fjor vil det det være 54 hull
for herrene. Årets KM ble vunnet av Ella Ingebretsen og Ole Ramsnes.

På vegne av TK vil jeg takke administrasjonen, proshop, banemannskap og de
frivillige for et veldig godt samarbeid.

For turneringskomiteen, Nina Middelthon

Srixon Tour NM for  Lag ble en stor suksess, og spillerne fikk oppleve banen på sitt beste.



Junior og Elitekomiteen
2022 gav oss endelig friheten tilbake til å kunne arrangere normale aktiviteter for
Junior og Elitekomiteen. Ambisjonene ble satt ganske høyt, og alle arrangementene
som var planlagt ble avhold. Narvesen og Srixon Tour ble avholdt på Stavanger,
sammen med våre lokale scrambler. Spesielt populært har det vært med junior- og
foreldrescramble. Vi arrangerte derfor dette som avslutning på vårsemesteret og
høstsemesteret med svært god oppslutning.

Etter hvert kom sesongen godt i gang, og fine resultater begynte å strømme inn.
Forholdene på banen var meget bra for våre juniorer, og trenerteamet har gjort en
kjempeinnsats. De sosiale turneringene har endelig vært som de skal, og spesielt de
arrangementene som har hatt shotgun har det vært en god samling på.

I Junior og Elitekomiteen blir det i 2023 noen endringer. Undertegnende gir seg, og
Karianne Thuestad kommer inn som ny leder. Jeg takker for tilliten og ønsker henne
lykke til med et veldig spennende arbeid som leder av en av de viktigste komiteene i klubben.
Møtene i J&E år har etter hvert gått over til personlig oppmøte, og det har vært godt.

Vi satset også i år på felles bekledning for våre juniorer, og dette synes godt igjen når
vi stiller på turneringene.

Rekrutteringsmessig ble 2022 også et godt år. Vi opplevde stor tilstrømning til ny-
begynnerkurset Veien til golf (VTG) og Rekrutt, og vi hadde 77 juniorer i trening ved
utgangen av 2022. Totalt hadde klubben 203 juniormedlemmer.

«Golfjentene» ble et vellykket arrangement hvor over 30 jenter i alderen 5–16 år
deltok. Arrangementet er et ledd i å styrke rekruttering av jenter til golfsporten.
Dagen skal fremme golfglede og samhold mellom jentene på tvers av klubbtilhørighet.

I 2022 deltok vi ikke på kommunens opplegg med «Barnas sommer», men hadde eget
opplegg med sommerskole, med ca. 50 deltagere på 3 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. Vi har ikke avviklet
fysisk trening på Eiganes på grunn av manglende tildeling av treningstid for
aldersgruppen 10–14 år.

Team Norway Future Camp-samlingene fra 2021 ble kontinuert i 2022 og dette har nok 
vært til videre inspirasjon for en helhetlig forståelse av spillerutvikling/golfsatsing. 
Junior og Elitekomiteen vil rette en stor takk til trenerne Are Friestad, Aksel Olsen 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.

Året ble avsluttet med nattgolfturnering og samling i Sagen-huset med pizza. Stor
glede og stemning blant de fremmøte. Dessverre sviktet juniorkomiteen med ikke å
plassere ut matter til slagene til juniorene, så det ble noen sår i fairwayene som skulle
vært unngått. Det beklager vi sterkt.

Entusiastisk trening og innsats også fra de aller yngste, nøye overvåket av trener Aksel Olsen.
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SØLV TIL JENTENE I SRIXON TOUR NM FOR LAG (fra v.): Tomine Sel, Nova Siljander, 
Vilde Marie Nystrøm, kaptein Are Friestad, Ella Ingebretsen, Pia Eide og Anine Berge.

Noen høydepunkter blant mange flotte resultater i 2022

BRONSE TIL GUTTENE I SRIXON TOUR NM FOR LAG (fra v.): Helge Olai Laugtug 
Jacobsen, Henrik Kleivenes. Jacob Austdal, Benjamin Solan Slethei, Sander Lode og kaptein 
Aksel Olsen

NORGESMESTER
Vilde Marie Nystrøm
- som nå er etablert på
college i North Carolina

BRONSE NM
Mats Ege

Rikke Nordvik fikk
sin første seier på
collegeturnering

RENATE GRIMSTAD
klarte LET kvalifise-
ringen i desember,
og er klar for Ladies
European tour i
2023.

Også veldig god deltagelse og mye bra spill på Narvesen tour for Stavanger Golfklubb
spesielt blant de yngste. Gode individuelle resultater på Srixon tour, i u15 klassene for
gutter og jenter.

For Junior og Elitekomiteen, Knut Harboe
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Damekomiteen
Veldig kjekt å få en sesong uten at Covid har satt sitt preg på arrangementer og
deltagelse. Som i fjor (2021) har vi hatt en fin sesong med god deltakelse og mange
spilte runder.

Åpningsturneringen i slutten av april, som de to foregående år ble avlyst grunnet
smittevernsituasjonen, kunne endelig gjennomføres og 56 golfhungrige damer stilte
til start i fantastisk vårvær.

Det ble arrangert damedager hver mandag hele sesongen, fra begynnelsen av mai og
ut september. Det er spilt 22 individuelle damedager, 3 scrambler og Maikatt. Totalt
765 registrerte runder på damedager og scrambler, totalt 803 inkludert Maikatt, som
i utgangspunktet arrangeres av Turneringskomiteen. Dette er en liten økning fra i
fjor, og det er ekstra hyggelig at vi i år har fått med merkbart flere nye damespillere,
både på damedager og scrambler. Så håper vi at de damene som spilte golf på
mandager, men ikke deltok på damedagene har lyst til å være med i 2023.

I 2022 innførte vi nytt format på damedagene. Det ble konkurrert i 2 klasser. A-
klassen med hcp fra 21,9 og nedover, annenhver runde slag og stableford. B-klassen
med HCP 22 og oppover. Her spilles det stableford hver gang. Premiering til de 5
beste i begge klasser hver måned. Tilbakemeldingene på nytt opplegg har vært
gode, så vi fortsetter med denne konkurranseformen i 2023.

Årets Maikatt ble arrangert fredag 6.mai. Antall påmeldte gikk ned parallelt med
værmeldingen som ikke bød på gode forhold. Til tross for plaskregn og vind stilte 38
damer til start. Etter en frisk runde var det deilig mat og veldig hyggelig sosialt
samvær i restauranten. Takk til tøffe damer som stilte opp.

Årets andre scramble gikk av stabelen siste mandag i mai. Også her var det maks
deltagelse på 52 damer. Denne gangen skinte solen, og en flott runde ble avsluttet
med mat, premieutdeling og lått & løye i restauranten.

Mange fine soldager i sesongen innbød til golfsamvær i både turneringer og “friendlies”.
Oppfordringen fra damekomiteen er at du inviterer med deg noen du ikke kjenner til å spille/
trene med deg. Vi trenger alle damer vi kan få i klubben!
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Sesongen ble avsluttet med 9 hull scramble mandag 2.oktober. En veldig vekslende
værmelding gjorde sitt til at en del meldte seg av, men 36 damer deltok på det som ble
en veldig vellykket avslutning på sesongen. Solen skinte, maten smakte og damene
smilte. Tradisjonen tro ble det også delt ut Birdiepins til de som har fått det i løpet av
sesongen. Damene slo fjorårets tall, hele 71 birdies fordelt på 30 spillere ble årets
beholdning. Nytt av året var trekning av en deltagerpremie til en av damene som har
spilt damedager i løpet av sesongen. Hver spilte damedag ga et lodd i potten. Etter en
spennende og fornøyelig trekning var det Margaret Åsly som ble den heldige vinner
av en kurv med godsaker. Også dette tiltaket vil bli gjennomført i 2023.

Damekomiteen har i år hatt inntekter i form av turneringsavgifter på NOK 38 250,-
Det er brukt NOK 42 698,- på gavekort og andre premier i forbindelse med dame-
dager, Maikatt og scrambler. Vi håper på god deltagelse på arrangementene også
neste år slik at vi kan fortsette med raus utdeling av gavekort og doorprizes.
Deltagelsen på Damedagene hver mandag er det som gjør oss i stand til å dele ut
premier, arrangere scrambler og ha doorprizes. Vi håper derfor at enda flere er
motivert for å delta neste år.

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 2023.

Damekomiteen vil rette stor takk til administrasjonen, proshop v/Tim og Irene samt
restauranten for godt samarbeid også i 2022.

Damekomiteen i 2022 besto av; May Tove Vistnes, Tsige Berhe, Åse Janet Høie Tysse,
Birthe Nylund Sundt og Anne Friis Thommassen.

Denne glad-gjengen er ofte å finne på damedager og øvrige turneringer i klubben. Fra v.
Sigrunn Lilleløkken, Karly Idland Krag, Elisabeth Thorsen og Nina Middelthon.
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Seniorkomiteen

Seniorturneringene annenhver onsdag samlet i år gjennomsnittlig 64 deltakere.
Dette er en tilbakegang på 12 spillere fra 2021 og 24 spillere fra 2020. I alt deltok 58
herrer i klassen som spilte fra tee 56, 50 herrer spilte fra tee 52 i tillegg til 43 damer
som spilte fra tee 46.

Vi startet sesongen med scramble-turnering den 27. april og gjennomførte totalt 8
slagspill-turneringer og to stableford-turneringer før vi avsluttet sesongen med popu-
lær, sosial scramble-turnering med felles lunsj og premieutdeling den 28. september.
I juli var det i år også lagt inn en ekstra scramble-turnering med shotgun start.

Det har vært vanskelig å videreføre det gode og sosiale seniormiljøet i klubben etter
at vi ikke lenger kan gjennomføre turneringene våre med shot-gun start. Sosialt sam-
vær etter turneringene med hyggelig premieutdeling er savnet av mange.

Av totalt innbetalt startkontingent på kr. 116 700.- er kr. 52 350.- brukt på gavekort og
baller i Proshop. Kr. 26 840.- er brukt på kaffe og kaker og kr. 36 425.- er brukt på
scramble-lunsj i 4Kafé.

Vinnere av årets Order of Merit - Netto fordelte seg sånn:
Damer 46 - Bodil Borgen, Herrer 52 - Atle Haug, Herrer 56 - Kjell Willy Steine

Order of Merit - Brutto:
Damer 46 - Bodil Borgen, Herrer 52 - Atle Haug, Herrer 56 - Tore Tollefsen.

SGK Senior Matchplay ble i år vunnet av Kjell Willy Steine etter å ha beseiret Joao
Andresen Leitao i finalen. 19 spillere deltok i turneringen. Dette er 13 færre deltakere
enn i forrige sesong.

Klubbmestere: Bente Elisabeth Soltvedt ble klubbmester for Damer 50+ og Bodil
Borgen vant klassen 65+. Nic Jepson vant KM Herrer 50+, Roger Iveren vant klassen
60+ og Tor Dale vant klassen 70+.

Vi stilte med både herre- og damelag i Lagmesterskapet som arrangeres av Norsk
Senior Golf. 1. div. ble spilt på Vestfold GK. Damelaget (Elin Malde, Bodil Borgen,
Bente Elisabeth Soltvedt og Anne Friis Thommassen) kom på 5. plass. Herrelaget
(Neil Mckay Fraser, Stig Fredriksen, Viggo Dybsland Olsen og Arve Pedersen) kom på
12. plass av 18. konkurrerende lag og berget dermed plassen i 1. divisjon. Vi var heller
ikke i år representert med lag i øvrige divisjoner, hverken for damer eller herrer.

Elin Malde, Torgeir Tunge og Neil Mckay Fraser representerte Stavanger GK i
NM-Senior som ble spilt på Kjekstad GK.

SGK-seniorene kom i år på 2. plass i Senior Lagmatch Jæren med lik poengsum som
vinneren, men med dårligere total score. Matchene er blitt spilt på alle sju banene på
Nord-Jæren. 10 spillere har denne sesongen representert klubben med 4 spillere i
hver match.

I vintersesongen ble det igjen arrangert innendørs simulator lagkonkurranse. Dette
har vært et populært og sosialt tilbud for i alt 10 lag.

10 til 15 entusiastiske seniorer deltar på dugnad fra kl. 09.00 til 12.00 hver onsdag i
vintersesongen. Etterpå er det samling for sosialt samvær og lunsj. Mange seniorer
stilte også velvillig opp på to fairway-dugnader i løpet av sesongen.

Mange seniorer bidrar også med uvurderlig hjelp i forbindelse med større turneringer.

Takk for nok en fin sesong!

For seniorkomiteen, Dagfinn Klovning
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Dugnadsgjengen, fra venstre:  Michael Oram, Pål Christophersen, Dagfinn Klovning, Per H. Ersfjord, Øyvind Soltvedt,
Tor Lorentzen Styr, Helge Reindal, Bjørn, W. Willumsen, Øystein Gripsgård, Jostein Kaada, Kjell Willy Steine,

Terje Haukelid, Bernt Malmo og Jostein Husebø..

FOTOS: Frode Vassbø

To ganger i løpet av 22-sesongen holdt banen stengt
slik at nødvendig arbeid på fairways og greener kunne utføres. Våre kjekke seniorer

i dugnadsgjengen stilte opp og gjorde en uvurderlig innsats disse dagene. Rustet med bøtter og
spann fylte de sand i de tusenvis av sår og divots som vi spillere hadde etterlatt oss på banen.
Mens dugnaden pågikk, kunne banemannskapet utføre annet nødvendig arbeid på greenene

og ellers rundt omkring på banen effektivt og uforstyrret. Klubben vil også takke for alt
det flotte arbeidet dugnadsgjengen gjør ellers i løpet vinteren og våren på banen vår!

Takk til våre seniorer
for vel utført dugnadsarbeid!
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Handicapkomiteen

Gjennomsnitt alle spillere (*)

Gjennomsnitt damer

Gjennomsnitt herrer

Gjennomsnitt alle spillere med hcp 36 eller lavere

Gjennomsnitt herrer med hcp 36 eller lavere

Gjennomsnitt herrer med hcp 36 eller lavere

Andel medlemskap
med hcp i kategori 1–5 (hcp 36<)

23,9

32,4

21,4

19,3

17,9

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

12

11

26

85

140

145

419

61

234

394

455

205

173

1 522

73

245

420

540

345

318

1941

3,8 %

12,6 %

21,6 %

27,8 %

17,8 %

16,4 %

1,8 %

6,8 %

14,4 %

21,1 %

22,2 %

33,5 %

100,0 %

Medlems- og hcp-statistikk

Stavanger Golfklubb NGF

2020

Stavanger Golfklubb 31.12.2022

Kvinner Menn Totalt Andel Pr. 31.12 2022Kategori

Inkluderer ikke barn i alderen 0–5 år

100,0 %

2021 2022

(*) Inkluderer ikke barn i alderen 0–5 år

24,0

33,1

21,5

19,3

17,9

25,1

84,2 %

Året 2022 har det vært rolig for komiteen. Det nye WHCP har fungert veldig bra og
medlemmene virker å være fornøyd med systemet. Det har vært svært få manuelle
korrigeringer i år.

Medlemmene i Stavanger Golfklubb er stort sett flinke til å registrere og godkjenne
runder. Det var ved årets slutt ca. 220 runder som ikke var ferdig behandlet, det er en
økning fra fjoråret, så her må medlemmene bli flinkere.

Gjennomsnitts-hcp i Stavanger Golfklubb ved årets slutt var 24.1, hvorav 83,1% av
medlemmene har et etablert hcp på 36 eller lavere (hcp. Kategori 1-5). Dette repre-
senterer en hcp-økning på 0,1 fra i fjor. Gjennomsnitts hcp. for Stavanger Golfklubb
er fremdeles langt lavere enn landsgjennomsnittet som pr. 31/12-22 var på 31,2.

Årsrevisjon av handicap blir gjennomført av Golfbox etter nyttår.

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

For Handicapkomiteen, Tore Tollefsen

2022

31,2

40,3

28,7

21,9

21,0

27,0

66,5 %

24,1

33,4

21,6

19,1

18,0

24,8

83,1 %

NGF-andel
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Redaksjonskomiteen
Vi i redaksjonskomiteen - Ellen Jepson, Geir Haug, Eldbjørg Sanni og Nina Tjomsland -
har i 2022 levert et Vår- og et Høstnummer av klubbens medlemsblad Golfentusiasten.

I det første korona-året (2020) laget vi hele fire utgaver av bladet siden så mye var nytt
og det hersket en del usikkerhet rundt smittesituasjonen - og hvordan vi som golfklubb
skulle forholde oss til de ulike reglene. I 2021 var tilværelsen med korona blitt mer
“normalisert” og vi kunne konsentrere oss desto mer om det som skjedde på banen og i
klubben - og det var sannelig ikke lite! Dette ble også reflektert i de to fyldige 2022-
utgavene.

Nå gleder vi oss blant mye annet til å fortelle historien om vårt supre nye trenings-
område på gamle 8-er i kommende vårutgave 2023.

Vi føler alle glede ved å kunne bidra til å spre informasjon om både det ytre og det indre
liv i klubben vår. Vi har en klar formening om at medlemsbladet kan være et viktig
bindeledd mellom medlemmer, ledelse/administrasjon og banemannskap, og at vi på en
troverdig måte kan bidra til å forsterke klubbtilhørighet og -identitet hos alle parter.

Vi setter stor pris på at Eldbjørg Sanni kom med i 2021, og at lederen av Junior & Elite
komiteen, Knut Harboe, i likhet med sin forgjenger Torbjørn Næss har bidradd til stoff om
arbeidet med juniorene. Men vi tar mer enn gjerne imot flere bidragsytere, og kan
forsikre om at arbeidet med medlemsbladet vårt er både hyggelig og meningsfylt. I
tillegg blir vi kjent med de mange som bidrar i klubben vår, og vi får bedre innsikt i både
oppgaver, beslutninger og løsninger innen styre og administrasjon.

For redaksjonskomiteen,
Ellen Jepson, Geir Haug, Eldbjørg Sanni og Nina Tjomsland -

I tillegg til Vår- og Høstnummeret 2022 finner du alle utgavene

av medlemsbladet på hjemmesidene til klubben

sgk.no
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Banevertene
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Vi har i 2022 hatt 10 baneverter for å forbedre spillehastigheten og flyten på spillet.
Dette har vært en klar forbedring. Vi har avholdt et møte hvor vi gikk igjennom årets
oppgaver og enkelte situasjoner som krever økt oppmerksomhet. Vi vil også ha et
oppstartsmøte til våren, før baneåpning, hvor vi vi vil avgjøre hvor fokus skal være og
hva som kan forbedres i baneverttjenesten.

En gledelig tilbakemelding fra tilreisende spillere, er skryt om hvor fin banen er og
meget bra vedlikeholdt. En stor takk til banemannskapet!

Det har også i år vært noen episoder hvor spillere trekker trallene mellom green-
bunkere og greenen. Dette er blitt påtalt. Også det at enkelte parkerer trallene i
fairwayen foran greenen, i stedet for på siden av greenen, i retning mot neste hull.
Dette fører til venting for spillerne som kommer etter, siden de da må vente ekstra for
å kunne spille inn mot greenen. Ellers er det de vanlige køproblemene på hull 3, 5, 6
og 10 som vi prøver å løse opp, men etter en stund så danner det seg kø igjen. Vi vil
fortsatt ha fokus på dette.

En annen årsak til sent spill er leting etter mistet ball. Regelen tilsier 3 minutts leting
som starter når en har kommet fram til leteområdet og begynner å lete. Vi minner ofte
om å slå en provisorisk ball, dersom en er usikker på hvor ballen landet. En annen
ting er at flighter som venter bak kan også få spille igjennom.

Nedslagsmerker er fortsatt et problem, men det er ikke alltid lett å knipe «synderen».
Det skal også sies at det ikke alltid er like lett å se nedlagsmerkene når greenene har
blitt luftet og sandet. I det store og hele har det vært en fin sesong.

For banevertene, Helge Hollund

Alltid lurt å ha et øye med de som spiller bak din ball. Står de mye og venter? Kanskje er det
på tide å slippe dem gjennom?
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Året startet med mye kapping av trær og kverning/flising av greiner som hadde gått
med i vinterstormen, spesielt mellom hull 6–7 og hull 2. Langs hull 2 ble det også
foretatt en god opprydding av gammelt nedfall. Mot naboene i enden av hull 6 ble
mange og store trær kappet og kjørt vekk. Rensing av drens på fairways ble også
utført.

Arbeidet i høst startet opp i slutten av oktober. Selv med mye dårlig vær har vi bidratt
med grusing av veier, utrydding av den forbudte planten Parkslirekne og kapping/
flising av døde trær. Rydding av skråning ned mot green på hull 10 er også utført.
I høst har vi også fått fire nye «sagførere» med godkjent sertifikat for håndtering av
motorsag. Dette bidrar til deling av jobben på flere hender. Felling av trær og greiner
gir også ved til de som ønsker det.

Det er en dedikert gjeng på 8–10 stk. som møtes hver onsdag mellom kl. 09–12 i
månedene januar–mars og oktober–desember. Etter gjennomført økt er det klart for
den sosiale delen der vi møtes i Sagen-huset til Irenes «dobbelt blingser» og vafler.
Maksimalt har vi ca. 15 stk. på listen, men er absolutt åpne for å ønske nye dugnads-
interesserte velkomne til å ta et tak for klubben.

Banevertene påpeker (på forrige side) at en del av årsakene til sent spill er forårsaket av leting
etter baller. Vi er jo alle smertelig klar over at baller på uforklarlig vis bare kan forsvinne ut i
det blå (eller i røffen) og at de (selv etter intens leting) er å finne langt utenfor umiddelbar
letesone. Leting tar tid - og imens tikker sekundene - ofte utover de tillatte 3 minuttene.

Dugnadsgjengen har i 22-sesongen (som i tidligere sesonger) viet mye av arbeidet til å rydde
opp i problematiske soner mellom trær og i røffen slik at det skal bli lettere for oss spillere å
finne baller på avveie. Det arbeidet som dugnadsgjengen har lagt ned i vinterhalvåret vil vi
alle nyte godt av i sesongen 2023.

På forhånd takk!
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Resultatregnskap SGK
Note Regnskap

2022
Budsjett

2022
Regnskap

2021

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

Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler

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

12 555 649

2 514 300

3 421 201

1 213 265

19 704 415

1 178 038

8 723 907

2 124 814

6 361 944

18 388 703

1 315 712

 15 456

 15 456

20 651

844 136

864 787

-849 131

466 381

0

466 381

466 381

466 381

466 381

13 557 846

2 500 000

3 500 000

1 050 000

20 607 846

1 189 000

8 788 065

2 200 000

7 110 781

19 287 846

1 320 000

0

0

820 000

850 000

-820 000

500 000

0

500 000

500 000

0

0

1

2

13 580 632

2 489 301

3 394 532

1 893 280

21 357 744

1 290 844

8 990 785

2 284 452

7 064 833

19 630 913

1 726 831

67 841

67 841

0

979 630

879 630

-911 789

815 042

0

815 042

815 042

815 042

815 042



Balanse SGK pr. 31.12.2022

EIENDELER

 37 798 239

1 508 745

73 136

39 380 120

39 380 120

Note 31.12.2022 31.12.2021

2

2

2

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Maskiner og anlegg

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Sum varige driftsmidler

SUM ANLEGGSMIDLER

OMLØPSMIDLER

Fordringer

Kundefordringer

Andre kortsiktige fordringer

Sum fordringer

Investeringer

Andre finansielle instrumenter

Sum investeringer

Bankinskudd, kontanter o.l.

SUM OMLØPSMIDLER

SUM EIENDELER

36 638 285

1 597 502

0

38 235 787

38 235 787

447 072

173 086

620 158

1 350 590

1 350 590

2 786 531

4 757 279

44 137 399

353 919

560 274

914 193

1 366 441

1 366 441

4 201 005

6 481 639

44 717 426

3

30



Balanse SGK pr. 31.12.2022

31

Stavanger, 3. februar 2023

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

16 930 743

24 340 875

Note 31.12.2022 31.12.2021

4

16 930 743

16 930 743

EGENKAPITAL

LANGSIKTIG GJELD

SUM LANGSIKTIG GJELD

24 340 875

24 340 875

5

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld

Skyldig offentlige avgifter

SUM GJELD

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner

523 096

371 365

1 971 319

2 865 780

27 206 655

44 137 398

16 930 743

24 340 875

16 930 743

16 930 743

24 340 875

24 340 875

523 096

371 365

1 971 319

2 865 780

27 206 655

44 137 398

17 745 783

24 028 812

17 745 783

17 745 783

24 028 812

24 028 812

1 250 122

445 462

1 247 247

2 942 831

26 971 643

44 717 426
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   11 824 29160 937 892 74 200 554

1 140 120

             0

758 711

12 205 70061 696 603

10 315 54623 139 591

Gjennomsnittlig antall ansatte i 2022 er 11 årsverk.

0

 381 409

2 284 5291 918 802

38 235 773

0

292 591

00 0 0

00 0 0
00 0 0

75 340 675

Note 4 - Annen egenkapital

34 820 373

16 930 742

815 041
17 745 783

Note 5 - Gjeld til kredittinstitusjoner:
Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr. 31.12. i år kr 24 028 812 og pr. 31.12. i fjor
kr 25 340 875.

Noter SGK 2022

1 438 371

1 438 371

1 365 236

0

             0

  73 135

1–33 10–33 14–33

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bundne bankinnskudd på skattetrekkskonto utgjør pr. 31.12. i år kr 266 897.

Pr. 1.1

Tilført fra  årsresultat

Pr. 31.12

Annen egenkapital Sum egenkapital

I år I fjor

24 340 87524 028 812

16 930 742

815 041
17 745 783

I år I fjor

7 680 449

1 120 208

150 912

39 216

8 990 785

7 468 773

1 097 685

129 877

27 572

8 723 907

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

ßomter, bygninger
og annen fast

eiendom
Sum

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

25 058 393 10 608 137 1 438 371 37 104 901

36 638 210 1 597 564            0

Lønn

Arbeidsgiveravgift

Pensjonskostnader

Andre lønnsrelaterte ytelser

Totalt

Revisjon er kostnadsført med kr 70 984.
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Rapport fra Kontrollutvalget for 2022

Stavanger Golfklubb fikk et årsoverskudd på NOK 815 042 i 2022 mot budsjettert NOK 500 000.
Klubbens totale inntekter ble NOK 21 357 744 mot budsjettert NOK 20 607 846, et positivt inntekts-
avvik på NOK 749 896. Det største positive inntektsavviket var på offentlige tilskudd og utgjorde
NOK 516 070. Avviket kom fra gave fra Sparebankstiftelsen SR-Bank på NOK 275 000 og strømstøtte på
NOK 242 000.

Lønnskostnadene utgjorde NOK 8 990 785 i 2022 mot budsjettert NOK 8 788 065, NOK 202 720 mer
enn budsjettert. NOK 102 000 av dette avviket skyldes mer overtidsarbeid enn det som var lagt til
grunn i budsjettet, og NOK 75 000 skyldes underbudsjettering av kostnader knyttet til sommerhjelp
og banevert. Overtidsarbeidet var relatert til prosjektarbeid våren 2022.

Andre driftskostnader samlet endte veldig nært budsjett. Avviket mellom budsjett og regnskap var
mindre enn 1%. Av de postene som endte med høyere beløp enn budsjettert utgjorde de to største
«Leie maskiner, inventar, transportmidler, etc.» med et merforbruk på NOK 247 704 og «Inventar og
IT» med et merforbruk på NOK 194 035. Det ble også realisert et tap på krav på NOK 100 000 som ikke
var budsjettert. Den posten som hadde den klart største besparelsen sammenlignet med budsjett var
«Reparasjon og vedlikehold». Budsjettet var på NOK 2 548 791, men posten endte på NOK 2 138 178,
en besparelse på NOK 410 613.

Klubbens driftsresultat endte på NOK 1 726 831 mot budsjettert NOK 1 320 000. Etter netto finans-
kostnader på NOK 911 789 fikk klubben et årsresultat på NOK 815 042. I budsjettet var det lagt til
grunn at klubben skulle få netto finanskostnader på NOK 820 000 og et årsoverskudd på NOK 500 000.
Høyere finanskostnader enn budsjettert skyldes høyere rente på den delen av langsiktig gjeld som har
flytende rente.

Klubben nedbetalte den langsiktige gjelden med NOK 312 063 i 2022, og ved utgangen av året var
gjelden NOK 24 028 812. Klubben hadde en bankbeholdning (inklusive finansielle instrumenter) på
NOK 5 567 446 ved utgangen av 2022, en økning på NOK 1 430 325 fra inngangen av året.

Kontrollkomitéen har mottatt løpende rapportering fra styrets og administrasjonens arbeid gjennom
2022 og har intet å bemerke. Komitéen har ikke mottatt saker til behandling i løpet av året.

Stavanger, 20. februar 2023

Leif Ramsnes
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Forslag og saker
Innkomne forslag 

Forslag fra Sigurd Thomas Helgesen, medlem SGK        

Tittel på forslag:

Det å avslutte medlemskap

Forslag:

Foreslår at SGK gir større fleksibilitet ved utmelding. Ingen er tjent med ufravikelige regler.

Begrunnelse fra forslagstiller:

Vår datter er gravid og kommer ikke til å spille golf i 2023. Hun meldte fra til administrasjonen i Stavanger

Golfklubb (SGK) at hun følgelig ikke ville være medlem lengre. Men, hun sendte melding til SGK først 3. januar,

2023. Tre dager for sen (etter SGK sine lover) burde etter vår mening være tidsnok for utmelding i den situasjon

hun var i. Dessuten, golfbanen vil ikke være åpen før rundt påske. Er klar over at det kan spilles også i januar,

februar og mars, men da på vintergreen. (Hvis ikke banen blir stengt pga frost).

Forstår det slik at samtlige medlemmer bekrefter ved innmeldelse at de har lest lagloven. Her fremkommer det at

det er en utmeldingsfrist. Forstår det slik at det er årsmøtet som vedtar lagloven. Men, ifølge SGK var 3 dager for

sen med utmelding i en situasjon hvor hun er gravid og hadde kvalme, ikke godt nok for SGK til å akseptere

utmelding. Foreslår at SGK gir større fleksibilitet ved utmelding. Ingen er tjent med ufravikelige regler. Dessuten,

forstår det slik at det er venteliste for å bli medlem av SGK.

STYRETS ANBEFALING:

Utmelding reguleres av lagloven og klarhet i reglene for utmelding er nødvendig for å sikre klubbens økonomiske

forutsigbarhet. Styret anbefaler derfor årsmøtet om ikke å vedta forslaget.

(sak 10)



37

Forslag til

medlemskontingent 2023

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)

Honnør (fra 78 år)

VTG I

VTG II

VTG III

Fjernmedlem

Passiv medlem

 2020

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 2023 vedtas som foreslått av styret.

Treningsavgifter for 2023 fastsettes av administrasjonen.

 2021  2023 (2)

9 300

7 300

7 300
1 150
2 305

3 145

3 900

8 300

7 300

4 650

5 580

5 580

5 580

3 000

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

6 600

8 850

6 850

1 100

2 200

3 000

3 700

7 850

6 850

2 655

4 425

5 310

3 000

5 310

6 850

 2022

9 750

7 750

7 750
1 200
2 400

3 280

4 090

8 750

7 750

4 875

5 850

5 850

5 850

3 000

I forslag til kontingent foreslår styret å øke kontingenten for hovedmedlemmer med 4,8 %.

For hovedmedlemmer utgjør det kr 450 pr. år.

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

Kontingent for passive medlemmer holdes uforandret.

Ovennevte kontingentendringer vil (alt annet like) øke klubbens inntekter med ca. kr 630 tusen.

(Sak 11)
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Budsjett SGK 2023

Kontingentinntekter utgjør 63 % av totale inntekter og er basert på med-

lemstall pr 1/1-2023 (1745 betalende medlemmer). Kontingentinntekter

inkluderer også utleie av tralleskap og treningsavgift for junior/elite på

totalt kr 757 tusen. Salgsinntekt inkluderer greenfee, range og simulator

på totalt kr 2,3 millioner.  Andre inntekter inkluderer tilskudd på

kr 2 millioner.

Varekost antas å ligge på tilsvarende nivå som i 2022. 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 480 tusen. Dette

inkluderer forventet lønnsjustering og full sesong for banemannskapet,

baneverttjenesten, sommerhjelp og sommerskoleinstruktører.

Sammenlignet med 2022 er overtidsbudsjettet for 2023 redusert med

ca. kr 100 tusen.

Budsjettet for Annen driftskostnad viser en økning på kr 1 368 tusen.

Denne økningen kan hovedsakelig forklares av engangskostnader relatert

til ferdigstilling av det nye treningsområdet (inkl. lyssetting, gapahuk,

bunkere, sikkerhetsnett, gjerder og beplantning). Utgiftene relatert til

dette arbeidet vil i all hovedsak bli dekket av ekstraordinære tilskuddsmidler

fra Stavanger kommune og pengegave fra SR-Bank stiftelsen (inkl. i andre

inntekter).

På kostnadssiden er det mye som tyder på fortsatt press på allerede høye

kostnader. Dette gjelder spesielt kostnadene for lønn, renter, strøm, drivstoff

og gjødsel. Nytt treningsområde og høyere krav til vedlikehold av eksiste-

rende anlegg fører i tillegg til økt forbruk av gjødsel og drivstoff samt

behov for styrking av staben. For å ta høyde for dette har vi i kostnads-

budsjettet inkludert en buffer for uforutsette kostnader på totalt

kr 600 tusen.

Planlagte investeringer
Maskininvesteringer: Det er behov for å fornye deler av maskinparken til 
klubben. I 2023 planlegges det å kjøpe ny arbeidsbil/liten traktor, 2 nye 
golfbiler og diverse utstyr til traktor og gravemaskin. Estimert kostnad for 
maskininvesteringer for 2023 er kr 1 050 tusen inkl. moms. Investeringene 
vil bli finansiert med egenkapital.

Bane/Driftsrelaterte investeringer: Utgifter for ferdigstilling av nytt 
treningsanlegg og ombygging av utvalgte 46 teesteder er inkludert i 
driftsbudsjettet. Utover dette er det ikke planlagt større utbygginger i

2023.

Kontantstrøm / likviditet

Inngående kontantbalanse for SGK er kr 5 567 tusen. Forventet netto

kontantstrøm fra drift er på kr 2 996 tusen, inkl. forventet utbetaling av

momsrefusjon på totalt kr 1 000 tusen for bygging av bunkers og

treningsområde.

Netto kontantstrøm for året etter sum investeringer på kr 1 030 tusen og

nedbetaling av lån på kr 1 250 tusen er kr 716 tusen. Utgående kontant-

balanse ved utgangen av året er estimert til kr 6 283 tusen.  Disse midlene

danner et godt grunnlag for kapitalisering av fremtidige investeringer i

bane og maskinpark.

Styrets forslag til vedtak:

Det fremlagte budsjett for 2023 godkjennes.

Kontingentinntekt

Sponsorinntekt

Salgsinntekt

Andre inntekter

Sum driftsinntekter

Varekostnad

Lønn og personalkost

Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat før avskrivninger

Ordinære avskrivninger

Driftsresultat

Netto finansposter

Resultat

Tall i 1000 NOK
Budsjett

2023
Resultat

2022

(Sak 12)

13 581

2 489

3 395

1 893

21 358

1 291

8 991

7 065

17 346

4 011

2 284

1 727

912

815

14 069

2 500

3 450

2 352

22 371

1 171

9 471

8 433

19 075

3 296

2 196

1 100

1 000

100
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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)

Barn & Unge
(J&E komite)

Damekomite

Seniorkomite

Valgkomite Kontrollutvalg/
revisor

Administrasjon
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VALG 2023

ANMERKNINGER:

Innstillingen (inklusive styrets innstilling til valgkomite) omfatter 52 komitemedlemmer som

dekker 56 verv (4 er i to verv). Av disse er det 23 damer (44 %) og 29  herrer (56 %). Det er 5 nye

komitemedlemmer, eller komitemedlemmer i nye roller. Dette betyr en kontinuitet på 90 %.

Kjønnsfordelingen i medlemsmassen totalt er  21,6 % damer og 78,4 % herrer.

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet

JUNIOR OG ELITEKOMITE

Karianne Tuestad (leder)

Tore Mikalsen (nestleder) 

Jan Kjetil Nystrøm            

Kjetil Ingebretsen            

Thomas Frafjord

Cecilie Otterøen

Martin Scott

Jan Martin Dybland

DAMEKOMITE
Anne Friis-Thommassen (leder)

May Tove Vistnes

Åse Janet Høie Tysse

Main Helen Brimsøe

Thomassen

Irene Nelson

SENIORKOMITE

Michael Oram (leder)

Solfrid Foseide 

Bodil Borgen 

Jostein Husebø

REDAKSJONSKOMITE
Nina Tjomsland (leder) 

Ellen Jepson 

Geir Haug 

Eldbjørg Sanni

HANDIC APKOMITE

Tore Tollefsen (leder)      

 Anette Æsøy 

Tor Eivind Festevoll

KONTROLLUT VALG

Leif Ramsnes (leder) 

Kristian Kvassheim

Terje Bakka (vara)

S T YRE T

Kjersti Jæger (leder) 

Alf Christian Thorkildsen

(nestleder)

Gro Sverdrup Kleppestø

Magnus Oliver Jepson

Geir Haug             

Ole Berge Ramsnes        

Birthe Nylund Sundt             (vara - ny/1 år) 

BANEKOMITE

Bernt Malmo (leder) 

Espen Samuelsen 

Terje Sikveland

Kjartan Førde

Elin Malde

Neil McKay Fraser 

TURNERINGSKOMITE

Nina Middelthon (leder)

Lars Vinje 

Tor Eivind Festervoll 

Sigrunn Lilleløkken 

Frode Kleppestø 

Anette Æsøy 

Leif Einar Øverland 

Tore Tollefsen 

Thorbjørn Nyland

Elisabeth Thorsen

Astrid Bratland 

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gj.valg/1 år)

(Gj.valg/1 år)

(Gj.valg/2 år)

(Ikke på valg)

(Gj.valg/2 år)

(Ikke på valg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Ny)

(Ny)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Ny)

(Ny)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Ny)

(Ny)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Sak 14)



Knut Harboe (leder) (Ny)

Odd Engelsgjerd (Gjenvalg)

Ingri Lokna        (Gjenvalg)

Karen Vatnamot (Gjenvalg)

Fredrik Lanne (vara) (Gjenvalg)

Valg av revisor:

Styret innstiller til at Stavanger Revisjon v/Terje Sætrevik fortsetter som 
klubbens revisor i 2023.

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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Styrets innstilling

Valgkomite: Styret innstiller følgende valgkomite:



D iverse info for  2022-sesongen

SGK-representanter i NGF

verv/ forbundsstyret

Katrine Eide sitter i NGFs forbunds-

styre.  Hun ble valgt inn høsten 2019,

og gjenvalgt av Golftinget høsten 2021.

Katrine har tidligere vært medlem av Junior

og Elitekomiteen, og har i flere år gjort en

flott innsats for juniorarbeidet i SGK.

HOLE
IN ONE

2022

GRATULERER!
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Hull 3 Kristin Johannesen, Tove Hognestad,

Elias Hillestad, Tor Magne Frøiland,

Eirik Malmo, Brita Gundersen

Hull 5 Bjørn Kåre Kristiansen

Hull 10 Tsige Berhe, Lasse Henrichsen
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Damer

1.  Ella Ingebretsen

2. Pia Eide

3. Anine Berge

Damer 50+

1. Bente E. Soltvedt

2. Tone Totland

3.  Anne Friis

     Thommassen

Damer 65+

1. Bodil Borgen

3. Elisabeth Thorsen

2. Tone Arild

Herrer

1. Ole Berge Ramsnes

2. Petter Mikalsen

3. Arne Ravndal

 Herrer 50+

1. Nic Jepson

2. Stig Andre
     Fredriksen

3. Morten Vestbø

Herrer 60+

1. Roger Iversen

2. Bernt Malmo

3. Tore Tollefsen

Resultater Klubbmesterskapet (KM)

Herrer 70+

1. Tor Dahle

2. Kjell Willy Steine

3. Joao Andresen

     Leitao

SISTE TRE ÅR:

2020:  8 HIO (2 damer/6 herrer)

2021: 15 HIO (1 dame/14 herrer)

2022:  9 HIO (3 damer/6 herrer)

Ennå litt spenningi lederballen før siste hull i KM herrer, men det var lite som kunn true tredje KM-seier på rad til Ole Berge Ramsnes.



Velkommen til 2023-sesongen!

VI HAR MYE
Å GLEDE OSS TIL!

ÅRSRAPPORTEN + BILLEDTEKSTER ER UFORMET AV ELLEN JEPSON
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