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INNKALLING TIL

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Digitalt årsmøte på TEAMS

Tirsdag 8. mars 2022 kl 19.00

 FANTASTISK PRESTASJON! Gull til SGK-damene og sølv til herrene i Lag-NM på Miklagard GK 5–8 august. Damelaget besto av (fra v.):

Marie Oulie, Vilde Marie Nystrøm, Marthe Wold og Rikke Nordvik. Sølvlaget besto av Ole Ramsnes, Mats Ege, Henrik Kleivenes,

Petter Mikalsen og Are Friestad.
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Dagsorden for årsmøtet

Årsmøtet avholdes elektronisk (på Teams)
8.  mars 2022 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 2021

6. Behandle forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

8. Vedta klubbens budsjett for 2022

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. 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.

Forretningsorden

Tillegg for digitalt møte

   9. Video og lyd skal være slått av.

10. Chatten skal kun brukes til å: (a) Registrere ankomst i møtet (b) Be om ordet

(c) Stemme (d) Informere om at en forlater møtet.

11. Chatten skal ikke brukes til å dele synspunkter eller kommentarer.

12. Medlemmer ber om ordet ved å skrive: «Jeg ber om ordet».

13. Ingen kan ta ordet uten at dirigenten gir vedkommende tillatelse.

14. Stemmegivning skjer ved at de som stemmer imot og/eller stemmer blankt skriver: 

Navn, medlemsnummer: «nei» eller «blankt». De som stemmer for foretar seg ingenting.

15. Ved eventuelle benkeforslag vil det bli laget egne elektroniske stemmeskjema 

(«forms») som årsmøtedeltagerne skal benytte for å avgi sin stemme.

16. Medlemmer som forlater årsmøtet før møtet er ferdig, må melde fra om dette

i chat- funksjonen.
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Medlemsoversikt

5

Medlemsutvikling

Pr. 31.12.2020 hadde klubben registrert 1.841 medlemmer, derav

1.757 betalende. I løpet av 2021-sesongen fikk klubben 237 nye

medlemmer, derav 81 junior og 71 unge voksne. Av disse var kun

42 (17,7 %) damer. Utmeldinger og frafall i medlemsregisteret

utgjorde totalt 150, og netto endring i antall medlemmer for 2021

endte på 87. Totalt antall registrerte medlemmer pr. 31.12.2021

ble dermed 1.928, hvorav 147 er passive.

Grunnet høyt aktivitetsnivå og utnyttelsesgrad på anlegget vårt

ble det i mai 2021 besluttet å stenge for inntak av nye voksne

medlemmer. Samtidig med inntaksstopp ble det innført vente-

liste som pr. 31.12.2021 talte 130 personer.
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Snittalder er på 48,3 år (fra 49,8 år i 2020). Dette er på nivå med landsgjennomsnittet.

Unge voksne mellom 20 og 34 år utgjør 17,4 % av medlemsmassen. Dette er en økning på 2 % fra 2020.

Antall medlemmer under 20 år er 215 (fra 175 i 2020) og utgjør 11,1 % av den totale medlemsmassen.

Dette utgjør en økning på 23 % fra 2020, og er ca. 2 % høyere enn landsgjennomsnittet.

Antall damer er 436 (økning på 12 medlemmer fra 2020) og utgjør 22,6 % av den totale medlemsmassen.

Dette er ca. 0,2 % høyere enn landsgjennomsnittet.

Gjennomsnitt hcp er 24. Dette er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet på 31,1.

7,6 % av SKGs medlemmer er passive. Det er en reduksjon på 1,2 % fra 2020.
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Styret og komiteer  2021

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

DAMEKOMITE
Anne Friis-Thommassen               (leder)
Birthe Nylund Sundt
May Tove Vistnes
 Åse Janet Høie Tysse
Tsige Berhe

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

KONTROLLUT VALG

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

VALGKOMITE

Asle Nordvik    (leder)
Odd Engelsgjerd
Anna Terese Lekvam
Karen Vatnamot
Fredrik Lanne (vara)

S T YRE T

Kjersti Jæger                                     (leder) 

Alf Christian Thorkildsen      (nestleder)                     

Gro Sverdrup Kleppestø (styremedlem)

Magnus Oliver Jepson   (styremedlem)

Geir Haug                            (styremedlem)

Ole Berge Ramsnes          (styremedlem)

Siv Veronika Madland     (varamedlem)      

BANEKOMITE

Bernt Malmo             (leder) 

Espen Samuelsen 

Einar Sunde 

Bente Soltvedt 

Terje Sikveland 

Ragnvald Kavli

TURNERINGSKOMITE

Nina Middelthon             (leder)

Lars Vinje 

Tor Eivind Festervoll 

Sigrun Lilleløkken 

Neil Mckay Fraser 

Frode Kleppestø 

Anette Æsøy 

Leif Einar Øverland 

Tore Tollefsen 

Tor Lorentzen - Styr 

Thorbjørn Nyland

Elisabeth Thorsen 

Onsdagsslicen

Inger Mydland             (leder) 

Eldbjørg Sanni

Ola Sannes

Øystein Zeiner   
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Styrets beretning
Koronavirus og koronarestriksjoner har også preget 2021-sesongen. Sagenhuset og
simulator måtte stenges i hele januar, samt i deler av mars og april og «kick off» for
medlemmer og sponsorer ble nok en gang avlyst. I tillegg måtte vi utsette planlagte
baneprosjekt grunnet reiserestriksjoner for innleide golfbanebyggere. Likevel, takket
være overkommelige forholdsregler og fantastisk innsats fra ansatte, samarbeids-
partnere og frivillige har vi fått spilt mye golf også i år. Når vi nå ser tilbake på årets
sesong kan vi rapportere om flotte baneforhold, nok et år med uvanlig høy aktivitet,
mange nye medlemmer og god økonomi.

Etter en uvanlig kald og tørr vår, og derfor flere utsettelser, var banen endelig klar for
spill med sommergreener den 16 april. Til tross for enkelte frostskader på banen, kald
vår med dårlige vekstforhold og høy aktivitet har banen holdt en gjennomgående høy
standard gjennom hele sesongen.

2021 var nok et år med et uvanlig høyt aktivitetsnivå. I kjernetid mellom kl. 08:00 og
18:00 i perioden 16. april til 30. september ble det registrert hele 36.352 runder. Dette
utgjør en kapasitetsutnyttelse på 72.% som tilsvarer nivået fra 2020. Til sammenligning
hadde vi i 2019 en kapasitetsutnyttelse på 56 %. April var den travleste måneden med en
kapasitetsutnyttelse på 79 %. Dette er i utgangspunktet veldig gledelig, men har også
ført til en del utfordringer for medlemmene både i forhold til booking og spillehastighet
på banen. Sistnevnte problemstilling adresserer vi med fortsatt fokus på opplæring og
bemanning av starter og baneverttjenesten. Når det gjelder booking oppfordrer vi med-
lemmene til å booke tidligere. Forut for sesongstart i 2021 ble det innført nye booking-
regler som blant annet økte medlemmenes rett til forhåndsbooking fra fem til syv dager,
samtidig med at begrensing på tre aktive bookinger per medlem ble stående. Selv om
denne ordningen har medført en begrensing for de medlemmene som spiller mer enn tre
ganger per uke, er erfaringen fra og tilbakemelding på nye bookingregler stort sett
positive. Ordningen vil derfor bli videreført til neste sesong.

For å redusere «no-show» har vi fortsatt å ha fokus på registrering/bekrefting av start-
tid. I 2021 økte bekreftede starttider med 17,5 % til 93,5 %. Målet er 100 %, og klubben
vil ha fortsatt fokus på dette i tiden som kommer. For 2022-sesongen innfører vi ni-hulls
booking (kun fra hull 1). Dette vil gi økt innsikt for proshop som igjen vil gjøre det enklere
å flette inn «drop in» spillere på hull 10. Det vil også øke forutsigbarheten for medspill-
ere, og forhåpentligvis redusere sannsynligheten for at det oppstår situasjoner der en
må spille de siste 9 hull uten medspiller og markør. Styret og administrasjon vil følge
nøye med på kapasitetsutnyttelse fremover, og vil iverksette ytterligere tiltak dersom
det blir nødvendig.

Stor aktivitet på banen medførte ofte ekstra ventetid for utføring av banemannskapets arbeid på de travleste dagene.
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Vi har arrangert mange turneringer på banen, og deltakelsen har vært høy. Grunnet
koronarestriksjoner har vi også i år begrenset antall shotgun-turneringer. Dette har
fungert bra, og er derfor noe vi kommer til å videreføre. Høydepunktene i år har vært
Norgescup, med dobbel SGK-seier til Mats Ege og Rikke Nordvik, klubbmesterskap,
første utgave av Festivaluke med flere spennende turneringer for store og små og
Tim's Pairs i oktober med stor deltagelse og gjester fra nært og fjernt.

Ved årsslutt hadde klubben 1.928 registrerte medlemmer, inkl. 147 passive medlemmer.
I løpet av året fikk klubben hele 237 nye medlemmer. Justert for utmeldinger og fra-
fall utgjør dette en netto vekst på 87 medlemmer for året. Det som er ekstra gledelig
er at over 60 % av de nye medlemmene er barn og unge voksne. Tilbudet om VTG-
medlemskap har vist seg å være et meget attraktivt tilbud med minimalt frafall. I 2022
vil vi ha 50 VTG3- og 30 VTG2-medlemmer. VTG-ordningen er begrenset til maksimum
100 medlemmer. Dette betyr at vi i år vil kunne tilby VTG1-medlemskap til maks 20
personer. Grunnet betydelig medlemsvekst tidlig i sesongen kombinert med uvanlig
høyt aktivitetsnivå ble det i mai 2021 besluttet å stenge for inntak av nye voksne
medlemmer. Samtidig med inntaksstopp ble det opprettet venteliste som per 31/12-
2021 talte 130 personer. Til tross for en økning fra 424 til 436 kvinnelige medlemmer i
2021, har dame/jente-andelen sunket fra 23 % til 22,6 %. Klubben har målsetting om å
øke denne til minimum 25 %. Det er styrets intensjon å holde medlemskapet på maks
1800 aktive medlemmer, og vil justere inntaket av nye medlemmer deretter.

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 2021 viser at tilfredshet med klubben er meget høy. Tilfredshet måles 
med den såkalte ambassadør-scoren som i denne undersøkelsen ga et resultat på 49 
poeng, syv 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, proshop og klubbens trenerkompetanse. 
Styret og administrasjonen er følgelig fornøyd med dette resultatet. 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 start-
tid og sent spill.

Dobbeltseier på hjemmebane til Rikke Nordvik og Mats Ege under Garmin Norgescup som ble arranger i juni. Dette

var klubbens største turneringsløft i 2021, og ble avviklet i et fantastisk vær og med stor deltakelse fra andre klubber.
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For å forbedre oss jobber vi med følgende tiltak:

o Rehabilitering av bunkerne blir nå ferdigstilt og vil være klare for spill ved
sesongåpning 2022.

o Vi er godt i gang med bygging av nytt helårs treningsområde på gamle hull 8.
Dette vil ferdigstilles i løpet av våren, og åpne for spill/trening i høst.

o Fortsatt fokus på opplæring og bemanning av banevertene vil forhåpentligvis
bidra til å øke spillehastigheten på banen.

o Forbedrede bookingregler, redusere «no-show» og bedre utnyttelse av «back 9»-
kapasitet som beskrevet over.

Tim's proshop har nå gjennomført sitt andre driftsår her i Stavanger Golfklubb.
Sammen med Irene, Eli, Petter og Mads tilbyr Tim 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 at Tim & Co satset på Stavanger Golfklubb, og ser frem til et
fortsatt godt samarbeid i mange år fremover.

4Cafe og The Wedge har nå gjennomført sitt tredje driftsår. I likhet med resten av
restaurantbransjen har 2020 og 2021 vært ekstremt krevende år med mange kansel-
leringer og lange perioder med nedstenging. Det er spesielt drift av The Wedge (res-
taurant/selskapslokalet) som har sviktet med langt færre arrangement enn forventet.
Vi hadde allikevel forhåpninger om at tilbudet i 4Cafe skulle bli bedre, og at tilfreds-
heten blant våre medlemmer skulle øke i år. På tross av hyggelig betjening og god
atmosfære i og rundt cafeen har imidlertid tilfredsheten sunket ytterligere i år. Ifølge
tilbakemeldingene fra medlemmene er det utvalg og variasjon av mat, kostnadsnivå
og åpningstider som fremdeles ikke tilfredsstiller forventningene. Styret er i tett
dialog med driverne av 4Cafe og The Wedge for å forbedre tilbudet til kommende
sesong. Når det er sagt så må det sies at tilbakemeldingene fra dem som har hatt og
eller deltatt på arrangement i «The Wedge» er meget positive.

Administrasjon og styret har i løpet av årets sesong 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 kabeltrase mellom Ullandhaug og Krossberg vil også bli gitt.

Kanskje litt pink i vår? Irene i Tim's proshop har mye lekkert å vise frem både av klær, køller og annet golfutstyr.
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Banen
Etter en uvanlig kald og tørr vår og dertil flere utsettelser var banen endelig klar for
spill med sommergreener den 16. april. Til tross for enkelte frostskader og høy
aktivitet 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 vedlikeholdsru-
tiner og fantastisk innsats fra banemannskap og frivillige. Stabile temperaturer og
minimalt med nedbør i store deler av sesongen må imidlertid også få en del av æren.

Greenene holdt seg godt med lite sykdom gjennom en kald vinter. Vedlikeholdsplanen for
vintersesongen, inkludert sprøyting med Medallion og daglig fjerning av dugg har
fungert meget bra og er kommet for å bli. I 2021 har vi forbedret kvaliteten på greenene
og greenområder ved å øke intensiteten på lufting og dressing. Dette har gitt gode
resultater, spesielt på greenområdene som gjennom sesongen har blitt bedre, tørrere
og mer hardføre. I 2021 ble programmet for fairway-gjødsling økt betydelig, noe som
resulterte i langt flottere og bedre fairways. Selv om dette programmet medfører langt
høyere kostnader, både i forbindelse med innkjøp av gjødsel og økt klippefrekvens, er
dette noe vi kommer til å videreføre. For å øke kvaliteten og jevnheten på fairwayene
ytterligere, vil vi i løpet av 2022 vurdere å innføre et dresseprogram. Pr. nå er det kun
fairway 1 og 2 som blir dresset med sand/vekstmasse.

To ganger i løpet av 2021 sesongen stengte vi banen for å gjennomføre ekstraordi-
nært vedlikehold. Takket være fantastisk innsats fra banemannskap og frivillige fikk
vi reparert divots på alle fairways og gjennomført hullpipe-lufting og dressing av
samtlige greener på en og samme dag. Dette var effektivt og meget vellykket, og vil
bli videreført til neste sesong. Det har ellers blitt utført mange forbedringer/oppgrade-
ringer i løpet av 2021-sesongen både på driving range og bane. Se banekomiteens
rapport for mer informasjon om disse prosjektene.

På prosjektsiden startet arbeidet med oppgradering av sandbunkerne og bygging av
nytt helårs treningsområde i september. Takket være fantastisk innsats fra våre ansatte,
banearkitekt Graeme Webster og hans team, leverandør av Capillary Concrete og
Sola Betong ble sandbunker-prosjektet ferdigstilt uten uhell, ca. to uker raskere enn
planlagt og godt under budsjett. Sanden vil bli installert i god tid før sesongåpning.

Første fase av bygging av treningsområdet, inkludert tilkjøring av store mengder masse,
oppbygging og utvidelse av spillområdet, bygging av steinmur mot hull 18 og grunn-
arbeid for kunstgress er fullført. Det gjenstår ca. fire uker på å ferdigstille trenings-
området med planlagt oppstart i løpet av mars. Dette arbeidet inkluderer planering
(shaping), drenering, opparbeidelse av greener, installering av vanningsanlegg og
installering av kunstgress-område.

Stengt bane på grunn av ekstaordinært vedlikehold! Ingen divots unnslipper dugnadsgjengens øyne, og de blir

fylt i med en god neve sand. I bakgrunnen er banemannskapet i ferd med lufting og dressing på greenen.
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Oppdatert kostnadskalkyle for bygging av treningsområdet ligger innenfor opprinne-
lig budsjett. Søknad om tippemidler for begge prosjektene ble innvilget i 2021 og vil
bli søkt utbetalt så snart prosjektene er ferdigstilt.

Vi er i skrivende stund godt i gang med vinteroppgavene for 2021/2022 som blant
annet inkluderer:

o Ferdigstille det nye treningsområdet

o Fylle bunkerne med sand

o Oppgradering av vanningsanlegg på hull 13 og putting-green v/gamle hull 7

o Sette opp ballfangergjerde langs fairway 9 og i bakkant range

o Planere rangen ytterligere for å forbedre forholdene for robot og redusere slitasje
på rangeballer

o Fortsette med drenering/rehabilitering av våte greenområder

o Installere ny strømkabel og nye gatelys mellom klubbhus og parkeringsplass

o Spyling av drensledninger og diverse dreneringsarbeid

Dugnadsgjengen er nå i full gang, og gjør en formidabel innsats i forbindelse med
opprydding etter stormen som herjet i slutten av januar og som felte ca. 40 trær og
spredte tusenvis av grein og kvist rundt om på banen.

Avslutningsvis vil vi minne samtlige medlemmer 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.

Plantegningen for det nye treningsområdet på gamle åtten viser hvordan flatene er tenkt disponert. Her blir det

varierte og spennende helårs treningsmuligheter for ethvert nivå og vil bety et stort kvalitetsløft for klubben.

(Atkomsten fra det nedre treningsområdet vil bli noe endret i forhold til denne plantegningen)



Økonomi
Klubben hadde et resultatmessig overskudd for 2021 på kr 466 381. Dette utgjør et
positivt budsjettavvik på kr 266 381.  Klubben har sunn økonomi og god likviditet.
Netto kontantstrøm fra drift i 2021 var på kr 3,3 millioner. Etter nedbetaling av langsik-
tig lån på kr 873 tusen og netto investeringer på kr 4,6 millioner hadde SGK en
negativ kontantstrøm for året på kr 2,2 millioner og en kontantbalanse på kr 4,1
millioner. Klubbens langsiktige gjeld pr. 31.12.2021 var kr 24,3 millioner.

Klubbens inntekter for året var på kr 19,7 millioner. Dette utgjør et positivt budsjett-
avvik på kr 1,2 millioner. Økt inntekt fra medlemskontingent, greenfee, range og offentlige
tilskudd utgjør totalt ca. kr 1 million. Simulatorinntektene viser imidlertid en fallende trend,
og et negativt budsjettavvik på kr 106 tusen for 2021. Dette skyldes en kombinasjon
av økt konkurranse og koronastengte lokaler i januar og delvis mars og april.

Selv om sponsormarkedet i lengre tid har vært utfordrende, har vi greid å stabilisere
denne inntektsposten på ca. kr 2,5 millioner.

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 2021 viser en inntektsøkning for året på 7,3 % og en kostnadsøkning
på ca. 19 %. Tilsvarende for 2020 var en inntektsøkning på 13,4 % og en kostnads-
reduksjon på 1 %. Akkumulert fra 2019 gir dette en total inntektsøkning på 18 % og
en kostnadsøkning på 18 %. Sammenlignet med tallene fra 2019 viser dette at vi er på
rett vei. De 2 siste sesongene har imidlertid vært spesielle med ekstraordinær aktivitet og
inntekter grunnet Covid-19, og vi forventer derfor ikke en tilsvarende inntektsutvikling
i årene som kommer. På kostnadssiden derimot er det mye som tyder på vedvarende
høye kostnader. Dette gjelder spesielt kostnadene for strøm, drivstoff og gjødsel.
Gjødselleverandørene har informert oss om opptil 50 % økning i prisene for 2022.
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.

SGK Proshop AS ble avviklet i 2021 med et ytterlige tap for SGK på kr 10 tusen.
Dette tapet vil etter avtale med revisor bli ført i 2022-regnskapet.
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Det koster å drifte en klubb som har som ambisjon å være en av landets ledende. Her fra 1. fase av bunkeropp-

graderingen høsten 2021 der samtlige bunkere innledninsvis ble rensket for gammel sand før videre renovering.
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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.

Miljørapportering
Klubbens virksomhet forurenser det ytre miljøet i beskjeden grad, og miljømessige krav
etterkommes. Det legges vekt på å benytte miljøvennlige innsatsfaktorer, og bane
avdelingen 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 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 Lag NM gull til damene og sølv til
herrene, lag NM junior sølv til jentene, opprykk til elite for guttelaget, og dobbel
sammenlagtseier på Norgescup for Mats Ege i herreklassen og for Vilde Marie Nystrøm
i dameklassen. En mer detaljert oversikt over sportslige prestasjonen er beskrevet i
årsrapportene fra Junior og Elitekomiteen. I tillegg til meget gode sportslige resulta-
ter ble også flere av våre utøvere hedret ved Golftinget 2021. Her ble Mats Ege hedret
som årets talent, og hvor årets junior-stipend for jenter ble delt ut til Pia Eide og Nova
Sofia Siljander. 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. 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 2021- sesongen, og ønsker dere lykke til med videre
satsing og mange sportslige høydepunkter i 2022.

Komiteer og medarbeidere
I tillegg til høyt motiverte og flinke ansatte og gode partnere har Stavanger Golfklubb
en 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.

Vi vil også rette en spesiell takk til Inger Mydland og hennes trofaste støttespillere
som gjennom mange år har drevet «Onsdagslicen», en sosial 9-hulls turnering, der nye
golfere i klubben har fått anledning til å bli kjent med banen, lære regler og etikette,
og sist, men ikke minst møte andre medlemmer. To år med korona har ført til mange
kanselleringer og lav deltagelse. Dette har resultert i at Onsdagsslicen, slik vi kjenner
den, nå avvikles og erstattes med et nytt opplegg for ivaretagelse av nye golfere. Igjen
takk til Inger og hennes støttespillere for en fantastisk innsats gjennom mange år.

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 15.02.2022

Siv V. Madland
Vara
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Rapport fra Kontrollutvalget for 2021
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Stavanger Golfklubb fikk et årsoverskudd på NOK 466.381 i 2021 mot budsjettert NOK 200.000.
Klubbens totale inntekter ble NOK 19.704.415 mot budsjettert NOK 18.450.000, et positivt inntektsavvik på
NOK 1.254.415. Det største positive inntektsavviket var på kontingenter og utgjorde NOK 411.281. Antall
medlemmer ble høyere enn det som var lagt til grunn i budsjettet. Inntekter fra greenfee og kurs/protimer
hadde også positive budsjettavvik med henholdsvis NOK 226.747 og NOK 234.567. Klubben fikk høyere
offentlige tilskudd i 2021 enn det som var lagt til grunn i budsjettet. Noe av dette skyldtes ekstraordinær
krisestøtte fra NIF/Norsk Tipping.

Varekostnader endte veldig nær det budsjetterte i 2021. Lønnskostnader ble imidlertid vesentlig høyere
enn det som var lagt til grunn i budsjettet. Lønnskostnadene endte på NOK 8.723.909 mot budsjettert
NOK 8.025.056, en overskridelse på NOK 698.853. De vesentligste avvikene var (1) Ikke-budsjettert
overtids-arbeid i forbindelse med det nye treningsområdet og nye bunkere NOK 322.000, (2) Høyere
feriepenger enn budsjettert hovedsakelig som følge av høyere lønn og dermed beregningsgrunnlag for
feriepenger NOK 215.000 og (3) Underbudsjettering sommerhjelp NOK 123.000.

Andre driftskostnader endte på NOK 8.486.759, en budsjettoverskridelse på NOK 256.226. Innenfor posten
«andre driftskostnader» var det både positive og negative avvik. Det største negative avviket var på
reparasjon og vedlikehold som var budsjettert til NOK 2.024.628, men endte på NOK 2.385.159.

Klubbens driftsresultat endte på NOK 1.315.712 mot budsjettert NOK 1.090.000. Etter netto finanskost-
nader på NOK 849.331 fikk klubben et årsresultat på NOK 466.381. I budsjettet var det lagt til grunn at
klubben skulle få et årsoverskudd på NOK 200.000.

Klubben nedbetalte den langsiktige gjelden med NOK 873.741 i 2021, og ved utgangen av året var gjelden
NOK 24.340.875. Klubben hadde en bankbeholdning (inklusive finansielle instrumenter) på NOK 4.137.121
ved utgangen av 2021, en nedgang på NOK 2.207.484 fra inngangen av året. Nedgangen skyldes at den
positive kontantstrømmen fra driften ikke var tilstrekkelig til å dekke årets investeringer på NOK 4.647.635
i tillegg til nedbetaling av langsiktig gjeld.

Kontrollkomitéen har mottatt løpende rapportering fra styrets og administrasjonens arbeid gjennom 2021
og har intet å bemerke. Komitéen har ikke mottatt saker til behandling i løpet av året.

Stavanger, 17. februar 2022

Leif Ramsnes
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Banekomiteen
Baneåpningen ble i 2021 utsatt fra 9. april til 16. april på grunn av en relativ kald vår.
En golfbanes kvalitet så tidlig i sesongen er i stor grad påvirket av værmessige forhold
som temperatur og nedbør. I 2021 var temperaturen betydelig lavere enn normalt både
i januar og februar, men høyere enn normalt i mars – for så å synke til under normalen
både i april og mai. Angående nedbør - det var betydelig mindre regn i april, mai og
juni sammenlignet med et normalår. I juli fikk vi 40 % mer nedbør enn normalt, mens
vi i august og september samlet fikk 50 % mindre nedbør enn normalt.

På tross av disse utfordringene klarte banemannskapet å presentere en meget god
bane med høy kvalitet både på greener og fairways, og vi kunne nyte sommergreener
i 6,5 måneder.

Drivingrangen fikk en nødvendig oppgradering i forkant av sesongen. Robot-klipper
og robot-ballplukker ble introdusert, og erfaringene med disse har vært gode. Nytt
gjerde mot stien nede til venstre ble montert for å beskytte gående mot rangeballer.

Området rundt dammen på hull 17 ble renovert. Dammen ble rensket for siv og gjort
en del større og dypere for å forhindre ny tilvekst av planter. Området til venstre for
dammen ble ryddet og planert slik at det ble mulig å benytte mekaniske klippere her.
Våte partier i greenområder rundt hull 2, 9, og 15 ble renovert.

På banen ble ballplassering på fairways benyttet til langt ut i sesongen på grunn av
stor slitasje og mange skader forårsaket av oppslått torv (divots). Som et prøveprosjekt ble
det satt ut sand og frø på hull 1 slik at spillerne kunne ta med en pose vekstblanding
på runden og drysse i divoten. Det var dessverre alt for få som deltok i denne dugnaden.
I september ble derfor banen stengt for annen gang (første gang var i juli) pga. gjen-
nomføring av ekstraordinært vedlikehold. Samtlige fairways ble da systematisk gått
over og det ble fylt sand i alle divots.

Kvaliteten på sandbunkerne har i sesongen ikke være optimal, og etter sesongslutt ble det
planlagte arbeidet med en total bunkerrenovering satt i gang. Bunkerne ble først
rensket for sand, og i samme omgang ble ny drenering installert. I tillegg ble designet
for den enkelte bunker forbedret. Dybden ble redusert, og hellingen inn mot green
justert. Den største operasjonen besto i å tilføre bunkerne et spesielt betongdekke
(Capillary Concrete) som utmerker seg med ypperlig dreneringsevne. Dette belegget
er benyttet av mange kjente golfbaner i verden - og med veldig god erfaring. I Norge
har blant annet Losby brukt dette i alle sine bunkere, og de er meget godt fornøyd.

De nyrenoverte bunkerne vil være beskyttet med et plastdekke fram til våren 2022
når de skal få tilført sand.
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Den kalde og tørre våren med unormalt dårlig gressvekst satte sitt preg på banen lenge etter åpningen 16. april.
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Utenom renovering av bunkerne var det planlagt flere større arbeider på banen
vinteren 2021 fram til sesongåpning 2022.

Banemannskapet satte høstparten 2021 i gang arbeidet med full renovering av trenings-
området på gamle åtten. Store mengder jord- og steimasse er blitt tilført, og det er
satt opp en høy steinmur mot nord som gjør at selve treningsområdet vil bli vesentlig
større. Det nye treningsområdet er planlagt og opparbeides i samarbeid med bane-
arkitekt Graeme Webster og hans team, og siste fase skal fullføres på vårparten 2022.

Bunkerprosjektet skal fullføres ved å tilføre sand på vårparten 2022. Det vil først bli
lagt et jevnt lag sand på toppen av det nye betongdekket. Sanden blir stemplet på
plass og skal danne grunnlaget i bunkeren. Videre blir mer sand tilført for å få den
korrekte dybden på sandlaget. Teorien er da at plugging i bunkervegger ikke så lett
skal skje fordi golfballene vil rulle ned fra veggen. Men teori er en ting - praksis en
annen, og det krever at medlemmene raker bunkerne korrekt slik at det ikke blir en
oppsamling av sand i konsentrerte områder.

På drivingrangen vurderes det å anskaffe enda en robot-ballplukker. Likevel havner
mange rangeballer i skogen mot tee 9, og det er også spillere som slår ballen langt
over gjerdet i bakkant av rangen. Her kommer ikke robotene til, og det er planlagt å
sette opp et 8 meter høyt ballfangergjerde i nylon som skal redusere dette problemet.

Et annet problem som stadig dukker opp, er at det danner seg våte partier i green-
områdene. På hull 2 for eksempel ble partiet til venstre for greenen reparert vinteren
2020/21, men siden har det oppstått et nytt vått område til høyre for greenbunkeren.
Det er flere slike områder på banen og de repareres med å ta ut vasstrukken masse
(thatch) som erstattes med sand.

Dammen på hull 17 ble ikke helt ferdig renovert i 2021 da planen opprinnelig var å
lage en steinmur mellom vann og greenområdet mot selve greenen. Dette arbeidet
skal ferdigstilles på et senere tidspunkt. Det skal også settes opp et gjerde i forlen-
gelsen av eksisterende gjerde på hull 2 mot Stokkavannstien. Det har kommet klager
fra publikum om at flyvende baller kommer inn på stien, og et gjerde mot stien er et
krav fra kommunen. Prosjektet er til godkjenning hos fylkeskommunen. Ellers har
banemannskapet utenom de større arbeidene også utført vedlikehold av vegnett,
vanningsanlegg og dreneringsrør.

Banemannskapet i Stavanger Golfklubb gjør en fantastisk god jobb. Vi har en stab
som er veldig engasjert og proaktiv, og vi har stor tro på at vi i 2022-sesongen vil vi få
fremragende greener, fairways og bunkere.

ALLE MANN TIL RIVENE! Det spesielle betongdekket tømmes fra betongbilen til banetraktorene som kjører i

skytteltrafikk med masse til bunkeren. Da er det om å gjøre å jobbe raskt og få til et jevnt lag før betongen størkner.
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Turneringskomiteen
Året 2021 er tilbakelagt og enda en sesong der vi måtte ta spesielle hensyn på grunn
av covid-restriksjoner, spesielt i starten. Vårspretten og SGK's åpningsturnering ble
nok en gang avlyst, men de resterende planlagte turneringene gikk som de skulle.
Norges Cup ble arrangert i begynnelsen av juni. Dette er en NGF-turnering som de
fleste av landets beste spillere deltar i. Covid-regler måtte følges både på banen og
innendørs. Ettersom vi allerede i 2020 hadde vært igjennom Covid-prosedyrene gikk
dette helt fint, bortsett fra at et fåtall SGK-medlemmer ikke respekterte våre frivillige
funksjonærer som var vakt ute på banen. Dette oppleves veldig ubehagelig, og gjør
det ikke enkelt for oss å spørre de samme utskjelte funksjonærene om å stille opp når
vi igjen trenger frivillige innsats.

Årets klubbturneringer ble avviklet i tur og orden med enkelte nye innslag, til dels
med stor deltagelse. Nevnes kan at det ble spilt hele 1573 Medal-runder. Det gode
været vi hadde i løpet av sesongen spilte en rolle, men Medal er uansett en populær
turnering. I år hadde vi i motsetning til tidligere år noen turneringer i juli. Flere av
disse hadde starttid ut på dagen og også dette var populært. Likeledes prøvde vi med
ulike spilleformer og det vil vi fortsette med i 2022. Undersøkelser viser at mange liker
å spille sammen med kjente og ikke minst er teams-spill populært.

KM ble avviklet i strålende vær og med en suveren vinner i Herreklassen -
Ole Ramsnes. I år ble premiene utdelt med en gang resultatet i den enkelte klassen
var klart. Dette mener TK er en bedre løsning enn den foregående med utdeling på
årsmøtet. Vi diskuterer om vi i KM i 2022 skal ha shotgun-start søndag.
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Garmin Norgescup som ble arrangert på en fantastisk flott bane i juni, var et betydelig løft for klubben, og der et

stort antall frivillige var engasjert. Uten de frivillige er det ikke mulig å arrangere slike turneringer. De fortjener stor

takk, og vi håper ikke noen har blitt avskremt selv om enkelte av publikum ikke vet hvordan de skal oppføre seg.

Her er det vinner i herreklassen, Mats Ege som putter på 14. green.
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Som i foregående år var det ikke bare dårlig påmelding
 av damer under 50. I år var det ingen! Siden vi hadde
satt 4 deltakere som et minimum for å arrangere KM
for damer/ damer jr. ble denne klassen nesten avlyst
da det bare var 3 juniorspillere på listen. Heldigvis
meldte det seg en dame og en junior til litt på etter-
skudd. Dette gjorde at vi kunne dele ut pokalen til
en verdig vinner - Nova Sofie Siljander. TK oppfor-
drer sterkt til damer å melde seg på til neste års KM.
Forøvrig håper vi på større deltagelse i de ulike
matchene både på herre- og damesiden.

TK har ved flere anledninger skrevet om NGF's
regelkurs. I år var det mulig å ta første del på nettet,
og deretter var det en helg i Oslo i regi av NGF hvor
en gjennomgikk del 2. Dette kvalifiserer, etter å ha
hatt praksis sammen med etablerte dommere -  til å bli klubbdommer – og deretter
også å kunne virke i kretsen. Både lærerikt og ikke minst interessant. I år deltok en av
TK's medlemmer med godt resultat og vi håper at det 2022 melder seg flere.

Året's sesong ble avsluttet med Tim's Pairs med hele 193 deltakere. En kjekk
avslutning på en lang sesong. TK ser frem til 2022 og nye utfordringer på banen i håp
om at vi får enda flere av våre medlemmer til å delta i de ulike turneringene.

Også i år vil vi takke administrasjonen, proshop'en, kafeen, banemannskapet og ikke
minst de frivillige for veldig godt samarbeid. Ved større NGF-turneringer får vi ofte
tilbakemelding fra lagledere, TD og dommere om at vi er flinke til å løse problemer
som ofte oppstår. Dette gjenspeiler det førnevnte samarbeidet.

For Turneringskomiteen,
Nina Middelthon

Ole Ramsnes, KLUBBMESTER ogsuveren vinner i herreklassen. Nova Sofie Siljander (under) vant dameklassen.
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Junior og Elitekomiteen
2021 fortsatte for Junior og Elitekomiteen slik 2020 slapp taket. Vi hadde begrenset
mulighet til å avvikle slik vi helst ville, og oppstarten av Narvesen Tour ble utsatt. Etter
hvert kom sesongen godt i gang, og resultatene begynte å strømme inn. Mer om dette
senere. Forholdene på banen var gode for våre juniorer, og trenerteamet har gjort en
kjempeinnsats. De sosiale sammenkomstene etter våre interne arrangement måtte til-
passes de alltid endrende restriksjonene, men allikevel ble det god stemning i gjengen.

Junior og Elitekomiteen fikk noen nye medlemmer, og noen gav seg. Vi takker
Torbjørn Næss som flerårig leder. Undertegnende tok over som leder, og vi måtte av-
vikle de fleste av møtene på Teams, men dette var jo de fleste ganske husvarme med
allerede i pandemien. Møtene har vært månedlig med godt oppmøte.

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

Rekrutteringsmessig ble 2021 også et godt år. Vi opplevde stor tilstrømning til
nybegynnerkurset Veien til golf (VTG) og Rekrutt, og ved utgangen av året hadde
antall juniormedlemmer (U19) økt med hele 23 % til 215 spillere.

Også i 2021 arrangerte SGK sommerskole for å tilby barn og unge et spennende
sommertilbud. Interessen var høy, og sommerskolen samlet hele 90 deltagere fordelt
på 4 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 fikk ikke avviklet
fysisk trening på Eiganes på grunn av manglende tildeling av treningstid for alders-
gruppen 10-14 år.

Team Norway Future Camp-samlingene fra 2020 ble kontinuert i 2021 og dette har
nok vært til videre inspirasjon for en helhetlig forståelse av spillerutvikling og
golfsatsing. Vi håper på at 2022 endelig vil gi oss mulighet for å utfolde oss sosialt.
Junior- og Elitekomiteen vil rette en stor takk til trenerne Are Friestad 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.
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Vi satser på at noen av de mange håpefulle som deltok i årets “Barnas sommer” vil komme tilbake til trening i klubben vår.
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Sportslig har vi som nevnt hatt gode resultater. Gruppen med jenter og gutter i 13–15 
årsklassen har hevdet seg på lokale turneringer og nasjonalt. Juniorenes eliteserie, 
Srixon Tour, kom også i gang i juni og her opplevde vi en gledelig økning i antall 
kvalifiserte spillere og mange gode resultater. Henrik Kleivenes vant en Srixon Tour 
og fikk 2.plass på order of merit, mens Garmin Norgescup ble dominert av Mats Ege 
og Vilde Marie Nystrøm. Vilde Marie klarte også å få meg seg tredjeplass i European 
Girls´ Team Championship og kom på tredjeplass i "Internationaux de France U21 
Filles Trophée Esmond" eller French Girls for å forenkle det litt. Det er en av de aller 
største juniorturneringene som går i Europa!

Andre sportslige høydepunkt: NGF hedret Mats Ege som årets talent, og årets junior
stipend for jenter på 10 000 kroner ble delt ut til Pia Eide og Nova Sofia Siljander, som
kapret de to øverste plassene på årets Srixon Tour sammenlagt og vant til sammen
fem av de seks turneringene dette året.

Knut Harboe

Imponerende NM sølv til jentelaget i Junior Lag-NM som ble spilt på Fana GK i slutten av juni. Fra v.: Vilde Marie Nystrøm,

kaptein Are Friestad, Ella Ingebretsen, Nova Siljander og Pia Eide.

SGK-guttene spilte Lag NM  Junior i 1. divisjon på Borre GK i slutten av juni.  Meget bra spill resulterte i en flott 2. plass og

dermed opprykk til Elite-divisjonen i 2022. Fra v.: Jacob Austdal, Benjamin Solan Slethei, Sander Lode, Henrik Kleivenes og

Helge Olai Jacobsen. Kaptein på laget var Petter Mikalsen.
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Damekomiteen
Som i 2020 har Covid satt sitt preg på årets golfsesong. Til tross for dette har vi alt
i alt hatt en fin sesong med god deltakelse og mange spilte runder.

Den årlige Åpningsturneringen i slutten av april ble som i fjor avlyst grunnet smitte-
vernsituasjonen, men utover det har alle planlagte arrangement for damene blitt
avholdt. Om enn med restriksjoner på maksimum antall deltagere på det sosiale i
etterkant.

Det er spilt damedag hver mandag hele sesongen med unntak av 13.september hvor
banen var stengt grunnet vedlikehold. Denne damedagen ble flyttet til onsdagen
samme uke, med god deltagelse da også. Selv på 17.mai spilte 16 damer damedag,
med flagg i baggen og forfriskninger underveis. Det er spilt 21 individuelle damedager
med hhv stableford og slagspill annenhver gang, 2 scrambler og Maikatten. Totalt 682
registrerte runder. Dette er noe mindre enn i fjor, men med tanke på at Norge åpnet
opp igjen og flere reiste både utenlands og til fritidsboliger, er deltagelsen fremdeles
god. I tillegg deltok 20 damer på sosialt arrangement med middag og premieutdeling
om kvelden siste mandagen i juni. Dette var et nytt arrangement med tanke på at det
arrangeres færre scrambler nå enn tidligere år, og en fin mulighet til å samles.
Vi har hatt som mål å få med flere nye spillere som ikke har deltatt tidligere, og det er
gledelig at så har skjedd, både på damedager og scrambler.

Veldig kjekt at vi i år kunne arrangere den tradisjonsrike Maikatt-turneringen. Fredag
21.mai stilte 50 damer til shotgun start kl.17:00, og påfølgende middag og sosialt
samvær i restauranten etterpå. Her kunne deltagerantallet vært høyere hadde det
ikke vært for Covid restriksjoner.

Det har vært stor interesse for damekursene som som ble arrangert i regi av proshopen, og Tim har hatt hendene fulle

avdamer som vil perfeksjonere putting og sving - ikke usannsynlig at de har hatt damedagen og scrambelen i tankene...
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Årets første scramble ble arrangert mandag 30 august med maksimum deltagelse,
hele 14 lag / 54 damer spilte 9 hull og deltok deretter på en sosial kveld med god mat
og mange flotte premier.

Sesongen ble avsluttet med nok en scramble 27.september. Her stilte 11 lag / 4damer
til start, og punktum for damesesongen ble satt med nydelig mat, masse premier og
ikke minst god stemning. Tradisjonen tro ble det også delt ut Birdiepins til de som har
fått det i løpet av sesongen. Hele 63 birdies fordelt på 23 amer er fine tall å strekke
seg etter neste år.

Damekomiteen har i år hatt inntekter i form av turneringsavgifter på NOK 31500,-
Det er brukt NOK 43531,- på gavekort og andre premier i forbindelse med damedager,
Maikatt og scrambler. Vi håper god deltagelse på arrangementene også neste år gjør
at vi kan fortsette med raus utdeling av gavekort og doorprizes.

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 2022.

Damekomiteen vil rette stor takk til administrasjonen, proshop v/Tim og Irene samt
restauranten for godt samarbeid også i 2021.

Damekomiteen i 2021 besto av; May Tove Vistnes, Tsige Berhe, Åse Janet Høie Tysse,
Birthe Nylund Sundt og Anne Friis Thommassen.
-
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Siste damescamble i 2021 – stor begeistring og entusiasme er tydelig blant de spente turneringsdeltakerne.

Hei DAMER!

Vi strever litt i oppoverbakke i

klubben vår ift dameandelen

som vi gjerne vil øke! Bli med

og spre det gode budskap

i din omgangskrets om SGKs

meget gode damemiljø - og

en spennende sport der det

ikke finnes noen øvre alders-

grense. Golf bidrar til økt

trivsel og bedre livskvalitet!
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Seniorkomiteen
Vi har videreført det gode og aktive seniormiljøet i klubben. Seniorturneringene annen-
hver onsdag samlet i år gjennomsnittlig 76 deltakere. Dette er en tilbakegang på 12
spillere fra 2020. Nedgangen skyldes nok at det igjen ble mulig å dra på reiser i inn-
og utland. I alt deltok 61 herrer i klassen som spilte fra tee 56, 50 herrer spilte fra tee
52 i tillegg til 54 damer som spilte fra tee 46.

Den tradisjonelle sesongåpningen med sosial schamble-turnering måtte også i 2021
avlyses. Vi startet med første turnering den 11. mai og gjennomførte totalt 11 slagspill-
turneringer før vi avsluttet sesongen med populær, sosial schamble-turnering med
felles lunsj og premieutdeling.

Av totalt innbetalt startkontingent på kr. 105.800.- er kr. 58.525.- brukt på gavekort og
baller i proshop. Kr. 47.040.- er brukt på kaffe og kaker og schamble lunsj på 4Kafé.

Vinnere av årets Order of Merit netto fordelte seg sånn: Damer 46: Tora Haver.
Herrer 52: Egil Mæland Olsen. Herrer 56: Joao Andresen Leitao.

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

SGK Senior Matchplay ble i år vunnet av Johnny Prøis etter å ha beseiret Kjell Willy
Steine i finalen. 32 spillere deltok i turneringen.

Klubbmestere: Elin Malde ble klubbmester for Damer senior og Bodil Borgen vant
klassen 65+. Viggo Dybsland Olsen vant KM Herrer senior, Paul Stephen Elgar vant
klassen 60+ og Joao Andresen Leitao vant klassen 70+.

Vi stilte med både herre- og damelag i Lagmesterskapet som arrangeres av Norsk
Seniorgolf. 1. div. ble spilt på Kongsvinger GK. Damelaget (Elin Malde, Kjersti Jæger,
Bente Elisabeth Soltvedt og Anne Friis Thommassen) kom på en meget god 4.plass.
Herrelaget (Neil Mckay Fraser, Stig Fredriksen, Viggo Dybsland Olsen og Torgeir
Tunge) kom på 8. plass av 18. konkurrerende lag. Vi var ikke representert med lag i
øvrige divisjoner, hverken for damer eller herrer.

Stavanger-seniorene var representert med 4 herrespillere og 3 damespillere i NM-
Senior som ble spilt på Stiklestad GK. Elin Malde kom på 4. plass i Dameklassen.
Herrene oppnådde bare beskjedne resultater.

SGK-seniorene vant også denne sesongen Senior Lagmatch Jæren som 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 lagkonkurranse. Dette har vært et
populært og sosialt tilbud for i alt 10 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
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

KLUBBMESTER DAMER: Elin Malde og KLUBBMESTER HERRER:  Viggo Dybsland Olsen
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Handicapkomiteen

Gj.snitt alle spillere (*)

Gj.snitt damer

Gj.snitt herrer

Gj.snitt alle spillere med hcp 36 el. lavere

Gj.snitt herrer med hcp 36 eller lavere

Gj.snitt herrer med hcp 36 eller lavere

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

22,6

31,0

19,9

19,1
17,5

25,1

89,10 %

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

14

10

27

91

152

137

431

59

234

375

449

198

164

1 479

73

244

402

540

350

301

1910

3,8 %

12,8 %

21,0 %

28,3 %

18,3 %

15,8 %

3,8 %

16,6 %

37,6 %

65,9 %

84,2 %

100,0 %

Medlems- og hcp-statistikk

Stavanger Golfklubb NGF (**)

2019 2020

Stavanger Golfklubb 31.12.2021

Kvinner Menn Totalt Andel Andel akk.Kategori

2019 2020

30.3

22,2

21,0

27,5

71,5 %

31,1

39,8

28,6

22,0

21,0

27,3

67,6 %

Inkluderer ikke barn i alderen 0–5 år

100,0 %

2021 2021

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

(**) NGF-tall fra 2021 er ikke publisert

24,0

33,1

21,5

19,3
17,9

25,1

84,2 %

I 2021 har det vært relativt roligere 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. 170 runder som ikke var ferdig behandlet, det er en
fin nedgang fra fjoråret, men vi kan fortsatt bli flinkere på dette området.

Gjennomsnitts-hcp i Stavanger Golfklubb ved årets slutt var 24.0, hvorav 84,2% av
medlemmene har et etablert hcp på 36 eller lavere (hcp. Kategori 1-5). Dette
representerer en hcp-økning på 0,1 fra i fjor. Gjennomsnitts hcp. for Stavanger
Golfklubb er fremdeles langt lavere enn landsgjennomsnittet 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
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Redaksjonskomiteen
Vi i redaksjonskomiteen - Ellen Jepson, Geir Haug, Eldbjørg Sanni og Nina
Tjomsland - har i 2021 bidratt til 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!
Det ble reflektert i de to 2021-utgavene som i volum utgjorde i alt 66 sider og ble
med dette den fyldigste årlige medlemsbladutgivelsen (hittil) i SGKs historie.

Akkurat som i det første koronaåret 2020, føler vi alle glede ved å kunne bidra til å
kunne 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 og
ledelse/administrasjon 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 og
Elitekomitéen, Knut Harboe, i likhet med sin forgjenger Torbjørn Næss bidrar 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,
Nina Tjomsland og Ellen Jepson

I tillegg til Vår- og Høstnummeret 2021 finner du alle utgavene av

medlemsbladet vårt, Golfentusiasten på hjemmesidene til klubben, sgk.no



26

Banevertene
Vi har i år hatt flere baneverter for å forbedre spillehastigheten og flyten på spillet.
Dette har vært en klar forbedring. Det har kommet noen klager/forespørsler om
baneverter til stede før kl. 12:00 pga spillehastigheten. Vi har jo hatt et større trykk på
banen i år (noe som jo er gledelig), så dette er noe som vil bli diskutert før neste års
oppstart. Vi vil ha en evaluering før baneåpningen, hvor vi vil gjennomgå siste
sesongs opplegg om hva som fungerte og hva kan forbedres i baneverttjenesten.

Det har vært noen episoder hvor spillere trekker trallene mellom greenbunkere og
greenen. Dette er blitt påtalt. 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. De reviderte reglene sier at
tillatt tid er 3 minutter etter en har begynt å lete. Her ser vi ofte at det brukes mer
enn 3 minutter, samt at hele flighten deltar i letingen. Her bør vel 2 av spillerne lete
og de andre gjøre seg klar til å slå, eller spille sine baller. En annen ting er at flighter
som venter bak kan også få spille igjennom. Det skader heller ikke at vi blir flinkere til
å slå en provisorisk ball, når vi er usikre på hvor ballen landet. Hull 6 er spesielt utsatt
for dette, med sine tett rough på både høyre og venstre side.

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
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Denne flotte gjengen stilte som SGK-baneverter ved sesongstart i vår: Bak fra venstre: Erling Brattaas,

Per Helge Ersfjord, Dagfinn M. Andresen, Larry Ryan.  Foran fra venstre: Helge Hollund, Helge M. Reindal,

Helge Rune Økland, Timo Heikki Kunnas, Ove Brattaas. Ikke tilstede: Nils Øverland, Tom Vevle, Mads Reinkjøp
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Dugnadsgjengen
Vi startet opp dugnadsarbeidet i november 2020 under strenge Covid-tiltak. Det ble
bare med en samling før jul, men det gode var at fire av gjengen fikk gjennomført et
motorsagkurs. Og med sertifikat er vi nå bedre stilt både sikkerhets -og kapasitets-
messig.

Det ble noen flere lettelser i Covid-tiltak etter jul, så de første ukene i 2021 gikk med
til hogging, kvisting og flisekutting av vegetasjonen langs gjerdet mot syd på driving
range. Deretter beveget vi oss over til å rydde vegetasjonen ved teested hull 7 og en
rekke nedfallstrær mellom hull 6 og 7. Diverse trær og busker langs Stokkavannet på
hull 2 ble også kappet og fliset opp. Noen av de store trærne på høyre side av fairway
nr. 1 måtte også bukke under for motorsagen.

De siste ukene før baneåpning våren 2021 ble brukt til rydding og bortkjøring av
nedfall. I høst startet vi opp dugnaden 3. oktober med plukking av baller på driving
range. Videre har vi sopt og rengjort for barnåler og nedfall på parkeringsplasser og
veier. Bak hull nr. 7 er det kappet og ryddet vekk en del ugressplanter som er uønsket
i vår fauna. Det er også rensket opp rundt alle dreneringskummer på fairways 1-15.
Skiltene ved teesteder er tatt ned for vinteren og trerammene oljet. Noen trær ved det
nye treningsområdet og ved dumpeområdet mellom hull 16 og 18 er også tatt ned.

Oppmøtet til alle dugnadene har vært gode både gjennom vår og høst, med fra 7-11
deltakere. Nye fjes er også kommet til slik at rekrutteringen er sikret.
Høstsesongen ble avsluttet 8. desember, men vi
er klare til å starte opp igjen i januar dersom
pandemien ikke setter en stopper for det.

Drøsen etter arbeidet er fremdeles viktig,
supplert med gode smørbrød fra Irene som
vi setter stor pris på.
Vår gode «overretts-sakfører» Thomas
Thorsen flyttet tilbake til Gjerstad i sommer.
Med han mistet vi og klubben en uvurder-
lig kraft i dugnadsarbeidet. Vi takker
Thomas for alle gode år sammen

Etter en god økt smaker det med kaffe,
smørbrød, vafler og en drøs.

I trappen øverst fra venstre:
Kristen Kljeldstad, Inge Ullestad,
Arvid Midthassel. Neste rekke:
Håkon Dalen, Dagfinn Klovning.
Neste rekke: Bjarne Jensen,
Mike Oram. Neste rekke:
Henrik Paaske, John Hans
Gunnar Petersson (Hasse).
Neste rekke: Eli Smith,
Pål Christophersen.
Helt forrerst:
Jan Arne Hansen,
Ove Sembsmoen,
Tor Madland.

Irene i
proshopen
har tatt dette
kjekke bildet!

T A K K  F O R  I N N S AT S E N !
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Resultatregnskap SGK
Note Regnskap

2021
Budsjett

2021
Regnskap

2020

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

12 144 368

2 500 000

3 050 000

756 000

18 450 368

1 104 779

8 025 056

1 980 000

6 250 533

17 360 368

1 090 000

50 000

50 000

0

940 000

940 000

-890 000

200 000

0

200 000

200 000

0

0

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

1

2
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Balanse SGK pr. 31.12.2021

EIENDELER

37 798 239

1 508 745

73 136

39 380 120

Note 31.12.2021 31.12.2020

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

36 106 491

553 639

197 166

36 857 296

0

0

39 380 120

1

1

36 857 297

447 072

173 086

620 158

1 350 590

1 350 590

2 786 531

4 757 279

44 137 399

437 497

141 474

578 971

1 371 241

1 371 241

4 973 364

6 923 576

43 780 873
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Balanse SGK pr. 31.12.2021

Stavanger, 14. februar 2022

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 31.12.2021 31.12.2010

4

16 930 743

16 930 743

16 464 360

16 464 360

16 464 360

EGENKAPITAL

LANGSIKTIG GJELD

SUM LANGSIKTIG GJELD

24 340 875

24 340 875

5 25 214 616

25 214 616

25 214 616

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld

Skyldig offentlige avgifter

SUM GJELD

274 988

371 418

1 455 490

2 101 896

27 316 512

43 780 872

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner

523 096

371 365

1 971 319

2 865 780

27 206 655

44 137 398

30

Siv V. Madland
Vara



31

   10 636 00257 478 480 69 552 853

4 647 635

259 059

3 459 346

11 824 29160 937 826

10 082 30321 372 049

Gjennomsnittlig antall ansatte i 2021 er 10 årsverk.

0

1 188 289

124 8141 767 541

39 380 117

0

233 242

00 0 0

00 0 0
00 0 0

74 200 488

Note 4 - Annen egenkapital

32 695 557

16 464 360

461 383
16 930 743

Note 5 - Gjeld til kredittinstitusjoner:
Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr. 31.12. i år kr 24 340 875 og pr. 31.12. i fjor
kr 25 214 616.

Noter SGK 2021

1 438 371

1 438 371

1 241 205

0

259 059

124 031

1–33 10–33 14–33

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bundne bankinnskudd på skattetrekkskonto utgjør pr. 31.12. i år kr 236 345.

Pr. 1.1

Tilført fra  årsresultat

Pr. 31.12

Annen egenkapital Sum egenkapital

I år I fjor

25 214 61624 340 875

16 464 360

461 383
16 930 743

I år I fjor

6 485 082

908 473

109 305

9 843

7 512 703

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

Tomter, 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

23 139 590 10 315 545 1 365 236 34 820 371

37 798 236 1 508 746 73 135

Lønn

Arbeidsgiveravgift

Pensjonskostnader

Andre lønnsrelaterte ytelser

Totalt

Revisjon er kostnadsført med kr 59 939.
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Forslag og saker

Sak 6.1: Inkomne forslag

Forslag fra Sigve S. H. Haukelid, medlem SGK

Tittel på forslag: Redusert kontingent for uføretrygdede

Forslag:

Kontingent for uføre må få egen sats, som må ligges mellom kontingent for pensjonister og studenter.

Begrunnelse: Inntekten av uføretrygd er lav og sterkt redusert i forhold til både tidligere inntekt og fremtidig

pensjonsinntekt. Spilletid på banen er også redusert i forhold til «friske», grunnet helse, vær og vind og andre

faktorer.

STYRETS ANBEFALING: Forslaget vil være administrativt krevende, både å iverksette og å følge opp.

Styret anbefaler derfor årsmøte om ikke å vedta forslaget.
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Forslag til

medlemskontingent 2022

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)
 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

5 600 6 440

3 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 med 5 %. For hovedmedlemmer

utgjør det kroner 450 per år.

Medlemskontingent for VTG 1 og VTG 2 medlemskap økes henholdsvis fra 30 % til 50 % og

fra 50 % til 60 % 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 700 tusen.

Noter:

1. Fulltidsstudenter og vernepliktige får innvilget rabatt ved fremleggelse av dokumentasjon, selv om

de er over fylte 25 år.

2. SGK tilbyr sine medlemmer en månedavgift betalingsordning.

Treningsavgifter for 2022 fastsettes av administrasjonen.

STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontingenter og treningsavgifter for 2022 vedtas som foreslått av styret.

3 000

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

 2021  2022 (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
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Budsjett SGK 2022

12 556

2 514

3 421

1 213

19 704

1 178

8 724

6 362

16 264

3 441

2 125

1 316

849

466

Kontingentinntekt

Sponsorinntekt

Salgsinntekt

Andre inntekter

Sum driftsinntekter

Varekostnad

Lønn og personalkost

Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat før avskrivninger

Ordinære avskrivninger

Driftsresultat

Netto finansposter

Resultat

Driftsbudsjett

Tall i 1000 NOK
Budsjett

2022
Resultat

2021

Kontingentinntekter utgjør 65,7 % av totale inntekter og er basert på

medlemstall pr 1/1-2022 (1845 betalende medlemmer). Kontingent-

inntekter inkluderer også utleie av tralleskap og treningsavgift for junior/

elite på totalt kr 778 tusen. Salgsinntekt inkluderer greenfee, range og

simulator på totalt kr. 2,4 millioner.

Varekost antas å ligge på tilsvarende nivå som i 2021. 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 64 tusen. Dette inklu-

derer forventet lønnsjustering og full sesong for banemannskapet, banevert-

tjenesten, sommerhjelp og sommerskole-instruktører. Sammenlignet

med 2021 er overtidsbudsjettet for 2022 redusert med ca. kr 200 tusen.

Budsjettet for Annen driftskostnad viser en økning på kr. 750 tusen.

Denne økningen kan hovedsakelig forklares av følgende poster:

o Kost lokaler økes med kr 200 tusen, grunnet forventning om økte 

kostnader for strøm.

o Kost fremmedtjenester øker med ca. kr 60 tusen, grunnet økning

i vakthold og trenerhonorar.

o Reparasjon og vedlikehold øker med kr. 160 tusen og reflekterer økt 

innsats i forbindelse med vedlikehold av greenområdene, gjødsling og

beplantning samt varslet prisøkning på gjødsel og kjemikalier.

o Juniorbudsjettet økes med kr 250 tusen. Dette reflekterer en økning

i antall spillere samt forventning om økt deltagelse på nasjonale og 

internasjonale turneringer. Netto økning i juniorbudsjettet, etter fratrekk

for økt treningsavgift, er kr 150 tusen.

o I budsjettet for 2022 er det tatt høyde for uforutsette kostnader på

kr 200 tusen.

Planlagte investeringer

Maskininvesteringer: Det er behov for å fornye deler av klubbens maskin-

park. I 2022 planlegges det å kjøpe ny 8-tonns gravemaskin, lift og green-

rulle. Estimert kostnad for maskininvesteringer for 2022 er kr 2,5 millioner

inkl. moms. 80 % av investeringene vil bli finansiert via leasing. Dette er

reflektert i driftsbudsjettet. To av våre eksisterende leasingkontrakter

(Jacobsen fairwayklipper og Trackman) vil i løpet av 2022 bli nedbetalt.

Netto endring i leasingkost for 2022 vil derfor være minimal.

Driftsrelaterte investeringer: I investeringsbudsjett for 2022 er det avsatt

totalt kr 480 tusen til bygging av ballfangergjerde mot tursti ved hull 2.

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

av lagertelt til økt kapasitet for vinterlagring av maskiner og ny belysning

mellom klubbhus og parkeringsplass.

Bortsett fra normalt vedlikehold er det ikke planlagt investeringer i

bygninger i 2022.

Baneinvesteringer: Bunkerprosjekt og nytt treningsområde er planlagt

fullført i løpet av våren 2022. Gjenstående kostander for begge prosjektene

er beregnet til kr 2,7 millioner. Dette vil da være godt innenfor opprinnelig

budsjett.

Kontantstrøm / likviditet: Inngående kontantbalanse for SGK er kr. 4,1

millioner. Forventet netto kontantstrøm fra drift er på kr 5,1 millioner, inkl.

forventet utbetaling av tippemidler på totalt kr 2,5 millioner for bygging

av bunker og treningsområde. Netto kontantstrøm for året etter sum

investeringer på kr. 3,7 millioner og nedbetaling av lån på kr 1,250 tusen

er kr 264 tusen. Utgående kontantbalanse ved utgangen av året er estimert

til kr.4,4 millioner.

STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det fremlagte budsjett for 2022 godkjennes.

(Sak 8)

13 558

2 500

3 500

1 050

20 608

1 189

8 788

7 111

17 088

3 520

2 200

1 320

820

500
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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 2022

ANMERKNINGER:

Innstillingen (inklusive styrets innstilling til valgkomite) inneholder 52 medlemmer som dekker

56 verv, da 4 er i to verv. Av disse er det 21 damer (40 %) og 31 herrer (60 %). Kjønnsfordelingen

i medlemsmassen er 23 % damer og 77 % herrer. Det er 4 nye, eller i nye roller, som betyr en

kontinuitet på 92 %.

Sak 10.1:  Valgkomiteens innstilling til årsmøtet

JUNIOR OG ELITEKOMITE

Knut Harboe (leder)

Tore Mikalsen (nestleder) 

Jan Kjetil Nystrøm            

Kjetil Ingebretsen            

Thomas Frafjord

Oddgeir Kjetilstad

Cecilie Otterøen

DAMEKOMITE
Anne Friis-Thommassen (leder)

Birthe Nylund Sundt

May Tove Vistnes

 Åse Janet Høie Tysse

Tsige Berhe

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

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 

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Ny)

(Ny)

(Ny)

(Gj.valg/1 år)

(Gj.valg/1 år)

(Ikke på valg)

(Gj.valg/2 år

(Ikke på valg)

(Gj.valg/2 år)

(Gj.valg/1 år)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)

(Gjenvalg)
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Asle Nordvik (leder) (Gjenvalg)

Odd Engelsgjerd (Gjenvalg)

Ingri Lokna        (Ny)

Karen Vatnamot (Gjenvalg)

Fredrik Lanne (vara) (Gjenvalg)

10.2.2: Valg av revisor:

Styret innstiller til at Stavanger Revisjon v/Terje Sætrevik fortsetter

som klubbens revisor i 2022.

10.2.3: Representasjon:

Styret innstiller til at styret gis fullmakt til å oppnevne representanter

til ting og møter i organisasjoner Stavanger Golfklubb er tilsluttet.
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Sak 10.2: Styrets innstilling

10.2.1:  Valgkomite: Styret innstiller følgende valgkomite:
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Diverse info for 2021-sesongen

SGK representanter i NGF

verv/ forbudsstyret

Katrine Eide sitter i NGFs forbundstyre.

 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

2021

Damer

1. Nova Sofia Siljander

2. Pia Eide

3. Ella Ingebretsen

Damer 50+

1. Elin Malde

2. Kjersti Jæger

3. Anne Friis

Thommassen

Damer 65+

1. Bodil Borgen

2. Astrid Rekdal

Bratland

3. Elisabeth Thorsen

Herrer

1. Ole Berge Ramsnes

2. Petter Mikalsen

3. Sander Lode

 Herrer 50+

1. Viggo Dybsland

Olsen

2. Morten Vestbø

3. Torgeir Tunge

Herrer 60+

1. Paul Elgar

2. Inge Ullestad

3. Tore

Haugvaldstad

Resultater Klubbmesterskapet (KM)

GRATULERER!
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Herrer 70+

1. Joao Andresen

     Leitao

2. Henrik Paaske

3. Eivind Holm Lund

Hull 3 Magda Benoni Hauge

Hull 5 Dan Høiland, Mathias Arnesen, Tomas Helgø,

Helge Jensen, Øystein Zeiner

Hull 10 Jon Gunnar Benestad, Bernt Joakim Torkelsen,
Aleksander Gjerde, Jon Anders Rennan,
Sturle C. Retz

Hull 17 Eivind H. Lund, Erik Holst, Svein Georg Larsen,
Leik Woie

I 2021 klarte hele 15 av våre 
medlemmer det vi  alle drømmer 
om å oppnå, nemlig  HOLE IN ONE. 
Dette er 7 flere enn i 2020.

På hull 10 var det hele fem Hole In One i 2021, to flere enn i 2020. Hull 5 hadde også fem Hole In One, og dette var fire flere enn i 2020



Velkommen til 2022-sesongen!

VI HAR MYE

Å GLEDE OSS TIL!

ÅRSRAPPORTEN + BILLEDTEKSTER ER UFORMET AV ELLEN JEPSON
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