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Årsmøte Sandefjord Golfklubb 2020 

Avholdes torsdag 18. mars kl. 19.00 Scandic Park Hotel 

Til behandling foreligger: 

1. Åpning av årsmøtet, herunder godkjennelse av stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen og saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av protokollfører for årsmøtet
5. Valg av to personer til å undertegne protokollen
6. Valg av to personer til tellekorps
7. Styrets beretning for Sandefjord Golfpark AS
8. Resultatregnskap og balanse for Sandefjord Golfpark med revisors beretning
9. Styrets årsberetning for Sandefjord Golfklubb
10. Resultatregnskap og balanse for Sandefjord Golfklubb med revisors beretning
11. Forslag til medlemskategorier og kontingenter for 2021
12. Budsjett 2021 for Sandefjord Golfklubb
13. Kontrollutvalgets rapport
14. Sandefjord Golfklubbs organisasjonsplan
15. Behandle innkomne forslag og saker
16. Valg

a) Styret
- leder velges for ett år
- nestleder velges for to år.
- tre styremedlemmer velges for to år
- to styremedlem velges for ett år
- to varamedlemmer velges for to år
b) Kontrollutvalg. To medlemmer og to varamedlemmer velges for to år
c) Representanter til Vestfold Idrettskrets, Norges Golfforbunds Ting og
Sandefjord Idrettsråd
d) Revisor. Styret innstiller på gjenvalg av FGH Revisjon AS
e) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
Styrets innstilling til Valgkomiteen: Thor Isefjær trer ut av komiteen og Øystein
Bøe overtar hans plass. Leder Hans Kr. Hønsvall, medlem Siv Moa Karlsen
og varamedlem Lars Kløw fortsetter.
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Sandefjord Golfpark AS 

Note 4 Gjeld og pantstillelser 

Pantelån 

Pantelån og lån med forf�I_I �5 år 

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler 

Påløpende periodisert rente lån pr 31.12 
Påløpende periodisert kostnad renteutbytteavtale på 
innløst lån hovedstol kr 10 mill 

Foretaksnr. 988 890 243 

Noter til årsregnskapet 2020 

2020 2019 

10 300 000 10 650 000 
---·

10 300 000 10 650 000 

0 16 496 692 

0 0 

0 0 

Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.v. 

Selskapet har ingen ansatte. 

Godtgjørelse styret/revisor 
Styret 
Revisor, revisjon 
Revisor, bistand 
Sum 

Note 6 Leieavtale med grunneier 

2020 

0 

0 

0 

0 

2019 

0 

0 

0 

0 

Det er 1.3.2006 inngått leieavtale med grunneierne over 20 år med opsjon på ytterligere leie i 3 x 1 0 år. 
Sandefjord Golfklubb fikk i 2015 opsjon fra grunneierne til å tre inn I eksitserende leieavtaler, noe 
Sandefjord Golfklubb har gjort. 

Note 7 Annen driftsinntekt 

Annen driftsinntekt 
Fremleie 
Gaver 
Utleie ballautomat 
Sum 

---

2020 

0 

0 

0 
0 

·--

2019 

0 

0 

8 000 
8 000 

n�,.,,.nic<1ainncnr ·QRR RQO ?4� 
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Styrets forslag til årskontingenter for 2021 

 
Styret foreslår følgende satser for 2021: 

 
Hovedmedlem skap 1): Kr. 8 700 (økning kr 150) 

VTG 2020 1): Kr. 6 700  (økning kr 150) 

Greenfee kontingent 1) 2): Kr. 2 590 (økning kr 100) 

Junior 1 (0-5 år) 3): Kr.    300 (økning kr 50) 

Junior 2 (0-12 år) 3):  Kr.    600 (økning kr 50) 

Junior 3 (13-19 år) 3): Kr.    600 (økning kr 50) 

Ung/voksen (20-35 år)1): Kr. 4 390 (økning kr 50) 
 

 
1) Inkludert kr 450 i avgifter til NGF. Obligatorisk for alle over 20 år 

 
2) Inngår to greenfee billetter, og kr 100 i rabatt ifht ordinær greenfee.  

 
3) Vi ønsker å videreføre fjorårets gode tilbud til juniorer, ved å gi alle juniorer inntil 19 år rimelig 

medlemskap, for i større grad å oppmuntre til trening og betaling av treningsavgift Junior 1 betaler kr 300, 
junior 2 og 3 betaler kr 600 i kontingent i 2021. Vi har ingått et samarbeid med Vestfold GK om gratis spill 
for juniorer på hverandres baner. 

 
 
 

 
Sommer greenfee avtaler: kr 4 000 (økning kr 50) 

Forutsetter at man er fullt betalende medlem i annen klubb (ikke såkalte postkasseklubber) og ikke har 
hjemmeadresse i Sandefjord. Tilbudet er beregnet på sommerturister i Vestfold. 
Avtalen innebærer ikke medlemskap i klubben. 
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Budsjett 2021
Regnskap 

2020

Budsjett 

2021

Inntekter fra kiosk, driving range og aktiviteter 1 608 1 550

Greenfeeinntekter 1 594 1 500

Sponsorinntekter 1 019 1 000

Medlemskontingenter inkl avgift NGF 5 654 6 036

Andre inntekter/tilskudd/gaver 1 457 1 523

Sum driftsinntekter 11 332 11 609

Kostnader til varer, NGF,aktiviteter etc 894 963

Lønnskostnader 3 393 3 850

Avskrivninger 822 858

Leie av golfbane 1 163 1 202

Drift,vedlikehold bane og klubbhus 2 119 2 995

Kontor og adm.kostnader 835 825

Sum driftskostnader 9 226 10 693

Driftsresultat 2 106 916

Finansinntekter 26 25

Finanskostnader -308 -252

Sum finansposter -282 -227

Årsresultat 1 824 689
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Valg - Årsmøtet Sandefjord Golfklubb 2021 

 

Følgende ble valgt for 2 år i 2020, ikke på valg i 2021. 

Styret: 

Styremedlem:          Ellen Dyring Schelderup. 

Kontrollutvalget:   

Medlem:                   Amaia Jensen. 

Varamedlem:           Trine Myhre.                

 

Styreleder Roar Belstad har frasagt seg gjenvalg etter mange års tjeneste. 

Det samme gjelder nestleder Sigurd Bjønnes, styremedlem Øystein Bøe og varamedlemmene  

Jorunn Eid og Arnt Helge Dybvik. 

 

Innstilling fra Valgkomiteen: 

Til Styret: 

Styreleder:                Ellen Dyring Schelderup velges som styreleder for 1 år i 2021. 

Nestleder:                 Simon Hansen Elvestad , ny , velges som nestleder for 2 år i 2021. 

Styremedlem:           Harald Skogen, gjenvalg for 1 år i 2021. 

Styremedlem:           Lene Høivang, gjenvalg for 1 år i 2021. 

Styremedlem:           Steinar Gausdal, gjenvalg for 2 år i 2021. 

Styremedlem:           Anne Sellevold Beck, ny, velges for 2 år i 2021. 

Styremedlem:           Matthew Corney, ny, velges for 2 år i 2021. 

                                     

Note:     Valgene for 1 år er for å få bedre balanse i tjenesteperioden innen Styret.  
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Varamedlem:           Kjell Sletsjøe, ny , velges for 2 år i 2021. 

Varamedlem:           Merethe Østerud, ny, velges for 2 år i 2021. 

 

 

Kontrollutvalget: 

 

Medlem:                   Truls Lystad, gjenvelges for 2 år i 2021. 

Varamedlem:           Tor Kvillum, gjenvelges for 2 år i 2021. 

 

Samtlige kandidater, med unntak av de som ikke er på valg, har vært kontaktet og har bekreftet 
sitt kandidatur. 

 

For Valgkomiteen, 

 

Sandefjord  26.01.2021 

Hans Kr. Hønsvall Leder. 

 

 

 

 

 

 

31



Classified: Internal 

Ingen innkommende forslag til årsmøte 
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Classified: General Business 

Forslag til årsmøte i:  Sandefjord Golfklubb 2021 

Fra:  Styret 

Tittel på forslag:   Øke alder på gruppe ung/voksen 

 

Forslag: 

Styret ønsker å øke alderen for ung/voksen fra dagens 20-29 år til 20-35 år 

Begrunnelse: 

Denne aldersgruppen er i etableringsfasen. Tilbakemeldingene er at de ønsker å være medlemmer i 

Sandefjord Golfklubb, men med en stram familieøkonomi og tidsklemme som begrenser muligheten 

til spilletid i sesongen er full årskontingent for høy til å bli prioritert i familien. 

 

 

Sandefjord 17. februar 2021 

 

 

Styret v/ Leder 

 Roar Belstad 
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ÅRSRAPPORT 2020 DUGNADSGJENGEN (DGJ) 
 
DGJ er en «frivillig arbeidsgjeng» i Sandefjord Golfklubb, og er derfor ikke organisert som en 

komite. DGJ har fungert i 6 år, og pr. 09.12.20 er det registret 22 deltagere, alle pensjonister 

og aktive golfere. DGJ er representert i Banekomiteen. 

 

DGJ arbeider etter rutiner beskrevet i Intensjon- og arbeidsrutiner for Dugnadsgjengen, og 

arbeidet omfatter vedlikehold, oppgradering og annet arbeide på banen og tilhørende om-

råder. Baneutstyret tas inn etter endt sesong for kontroll/reparasjon – for utplassering igjen 

før sesongstart. Ved behov, og utenom de faste dager har det vært utført arbeide på banen 

bla. i forbindelse med hullpipelufting av greenene. 

 

Personer med nødvendig kompetanse har utført vedlikehold av golfbilene, samt også meka- 

nisk/elektrisk arbeider på ballvaskeutstyret på treningsfeltet, i pumpehuset og i forbindelse 

med fonteneanleggene. Av andre spesielle arbeider som er utført er ferdigbygging av sand-

bingen. Alt arbeide som utføres av DGJ er underlagt headgreenkeeper. 

 

Sikkerhet under arbeide på banen er prioritert, og er i henhold til klubbens HMS-rutiner. 

 

I golfsesongen arbeides det hver mandag fra kl. 0900 til ca. kl. 1300, i vintersesongen hver 

tirsdag fra kl. 1000. Det er ikke fremmøteplikt i DGJ, men for å utføre de definerte oppgav- 

ene er det satt et fremmøtebehov  på 60% (noe mindre i vinterhalvåret). Totalt utgjør DGJ’s 

innsats ca. ett årsverk, og er et viktig bidrag til klubbens drift og økonomi. 

 

DGJ’s arbeide har i 2020 vært tilpasset myndighetenes og klubbens opplegg i forbindelse 

med koronaepidemien.  

 

Knut H. Andersen                                                                                            Morten Johannessen 

Dugnadsgjengen                                                                                              Headgreenkeeper 
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Årsrapport for banekomiteen 2020 

 

 

 

 

Komiteen har bestått av:  
Morten Johannessen 

Knut H. Andersen 

Roger Kvalvåg 

Karl G. Eidevik 

Bjørn Sundby 

Harald Skogen (leder) 

 

 

 

 

Litt om året 2020: 
 
Mild vinter 2019/2020 gjorde at vi kunne fortsette arbeidet der vi slapp forrige sesong med å 

forbedre banen vår. Vinteren var snøfattig og mild, noe som gjorde at vi hadde et godt utgangspunkt 

for videre etablering av planter på såre områder. 

 

Innkjøp av Aerovator (lufte/såmaskin) gjorde at vi kunne starte tidlig med å lufte hele banen samt 

vertikalskjære alle fairwayer. Det ble luftet og dresset alle teesteder samt green områder. 

 

Alle greener ble luftet, vertikalskjært og dresset. Dette har også blitt fulgt opp tett gjennom hele 

sesongen. Men med stort trykk på banen har det vært vanskelig å gjennomføre tilstrekkelig lufting 

av greenene. Dette er noe vi skal forsøke å forbedre i sesongen 2021. 

 

Sesongen 2020 har vi også hatt mer gunstige værforhold som har gjort at det som ble sådd i 2019 

har fått mulighet til å utvikle seg til det bedre. 

 

Vi har gjort en del reparasjoner på vanningsanlegget. Her har vi fått drenert en del koblingskummer 

som det har stått en del vann i. Disse er også bygget høyere i terrenget slik at vi får lettere tilgang og 

at vannet renner ut av dreneringsrørene. 

 

Sandbingene ble ferdigstilt på vårparten på Viketippen. Dette har i hovedsak dugnadsgjengen vår 

stått for. En stor takk til de for vel utført arbeid. 

 

Vi har bygget ny flytebrygge til inntaket tl vanningsanlegget. Dette gjør det lettere å utføre 

nødvendig arbeid på sugeledning ved behov. 

 

Dreneeringsarbeid ved teestedet på hull 4 er utført. Her lagde vi et sandfang og forhøyet terrenget 

rundt slik at vi får ledet mye vann direkte ut i bekken. 

 

Det er montert ny ballmaskin oppe i skuret ved driving range. Her har vi også i løpet av høsten 

gravd drenering i bakkant av skuret samt at vi har gravd grøft hele veien ned til klubbhuset.  
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Vi har montert ny pumpe ved dammen mellomhull 18 og 3, slik at vi nå kan flytte vann ned til 

pumpehuset, samt at vi kan flytte vann opp til dammen på hull 18 med ny fontene. Dette gjør at vi 

nå får sirkulasjon mellom disse 3 dammene. Det er også satt bend på alle utløp slik at vi får en 

høyere vannstand i dammene våre. 

 

Vi har åpnet opp og rensket noen dreneringsledninger som kommer fra greenene. Over tid så tettes 

disse, så dette er et arbeid som må fortsette. 

 

Takk til alle som har bidratt til å holde banen i stand og en spesiell takk til dugnadsgjengen for 

strålende arbeid. 

 

Sandefjord, 10. februar 2021 

Harald Skogen (ledere) 
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Årsrapport for VTG komiteen 2020 
 
 

 
 
Komiteen har i år bestått av: 
Ellen Schjelderup  

 

 

 

Litt om året: 

Sandefjord golf arrangerer VTG kurs for alle som ønsker å lære golf. Totalt 5 kurs er avholdt, 
tre vår og to høster. Interessen er stor, totalt 148 deltagere. Resultatet er 107 nye 
medlemmer i 2020. 

VTG kursene går over 2 dager i løpet av helgen. Klubben er avhengig av frivillige 
medlemmer som deltar i avviklingen av kursene, sammen med klubbledelsen og klubbens 
pro. En stor takk til alle som deltok med stor iver og delte sine golfkunnskaper med 
potensielle nye golfspillere i 2020. 

VTG kurs er en viktig for rekrutering. Golfklubben må legge til rette for opplæring og trening 
under trygge og trivelige forhold. Det innledende Veien til Golf kurset er bare begynnelsen. 
Klubben har alt å vinne på å tilby oppfølging og veiledning i alle deler av spillet; de tekniske 
ferdighetene, golfvett og regler, spill på banen og enkle konkurranser. Det er viktig at 
spilleren føler seg vel i klubben og blir en del av det sosiale miljøet. 

I 2020 betalte kursdeltagere kr.375,- i kursavgift. Det dekker kun tildelt materiale. 
Medlemskap til en hyggelig pris for første året og veiledning/kurs med John Pro har også 
vært en del av VTG-pakken.  

 

 

Ellen D. Schjelderup  

Leder VTG komiteen     
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Årsberetning for Turneringskomiteen 2020 
 
 

Turneringskomiteen har i 2020 bestått av:  
Ken Henry Holberg 

Kristina Jørgensen 

Siv Karlsen Moa 

John Arne Jørgensen leder 

 

 

Litt om året: 

Sesongstarten ble ikke helt som planlagt, da korona pandemien dessverre satte for fullt inn. 

Men i begynnelsen av mai kom det korona regler for spill på banen og i turneringer fra NGF 
som gjorde det mulig å komme i gang med golf sesongen. 

Det ble benyttet Golfbox gjennom sesongen med godt resultat tross alt. 

Fire planlagte turneringer ble dessverre avlyst i 2020, men vi satser på at alle planlagte 
turneringer i 2021 vil gå som planlagt. 

Turneringskomiteen arrangerte følgende turneringer i 2020. 
• Meny tirsdags golfen startet opp 12.mai og avsluttet 13.September. 

• Sandefjord Match Play 2020 startet opp 12.mai og avsluttet 8.September.  

• Hurra Turnering 17 mai 

• Widerøe Open 4.Juli 

• Audi Cup 11.Juli 

• Sandefjord Golf Open 25.Juli 

• Color Line Cup 8.August 

• Omvendt tee. 21.August (AVLYST) 

• Klubbmesterskapet 22-23.August 

• Inntekts Turnering for Juniorer. 5.September (AVLYST) 

• Mix/Generasjons Turnering 19.September 

• Natt Golf. 2.Oktober (AVLYST) 

• Takk for hjelpen turnering. 4.Oktober (AVLYST) 

• Junior avslutnings turnering 18.Oktober 
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Det er spesielt en turnering som vi ser går igjen år etter år og som trekker veldig mange 
deltakere, nemlig Sandefjord Golf Open med 120 deltakere og da med venteliste også. Mulig 
det er alle de flotte premiene som kanskje trekker deltakere. 

Klubbmesterskapet ble avviklet den nest siste helgen i august og gikk etter planen. Vi ble 
dessverre avbrutt av kraftig lyn og torden med styrtregn mot slutten av spillet. 
Turneringsledelsen måtte ta en avgjørelse og tok en liten time-out da det stod på som verst, 
og satte i gang igjen etter ca.90 minutters pause, og vi fikk kåret klubbmestere i alle klasser til 
slutt.  

Nok engang startet vi opp Meny Tirsdagsgolfen for 2020, der deltok 45 spillere gjennom hele 
sesongen. Her hadde vi planlagt første runde den 7.April, men måtte utsette hele 5 runder på 
grunn av koronaen. Oppstart for første runde ble da 12.Mai. I denne turneringen er det del-
premier for hver Meny turnerings runde som var hver tirsdag, i tillegg har vi Order Of Merit for 
de 3 beste gjennom hele sesongen. Meny Haslesenteret og Meny Indre havn er sponsor for 
tirsdagsgolfen, og som til stor glede har sagt seg villige igjen til å sponse Meny tirsdagsgolfen 
nok et år i 2021. Vi gleder oss stort til det, og håper da på at enda flere har lyst til å være med 
på denne morsomme og uhøytidelige turneringen. 

Finalen av Sandefjord Match Play ble spilt tirsdag 8.september. Matthew Corney og Jan 
Hvidsten hadde klart å ta seg helt til finalen etter å ha slått ut den ene etter den andre av 
deltakere som var med. Den som gikk av med seieren for Sandefjord Match Play 2020 ble 
Jan Hvidsten med 1 Up. Ganske nervepirrende og jevnt der altså. Vi gratulerer så mye. 
 
Vi hadde også gleden av å kunne arrangere Narvesen Tour i regi av NGF for barn og ungdom. 
Narvesen Tour skal være en av møteplassene hvor spillere fra forskjellige klubber blir kjent med 
hverandre, konkurrerer mot hverandre og motiverer hverandre til å bli bedre golfspillere i et 
mestringsorientert miljø. Som i fjor og året før der igjen ble dette en stor suksess for oss som 
klubb og arrangør. Flotte og hyggelige tilbakemeldinger fra foreldre og spillere fra forskjellige 
klubber rundt om i Norge om et veldig bra opplegg og gjennomført turnering. 
 
 
Årets klubbmestre ble: 
 
Herrer:                                 Matthew Corney 
Damer:                             Yvonne Vikersveen 
Junior gutter:                                                    Ulrik Eriksen 
Junior jenter:                                                    Kristina Jørgensen 
Senior damer:                  Vanja Snørteland 
Senior herrer:                  Marc Montgomery   
Senior herre + (over 60 år):                 Jens Petter Rønning 
Senior damer +(over 60 år):                Jorunn Kålås  
Stableford herrer:                 Simen Holmberg 
Stableford damer:                 Vanja Snørteland 
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Resultater fra noen av 2020-turneringer: 
 
Meny Tirsdagsgolfen  1.plass Kristina Jørgensen 
 2.plass John Arne Jørgensen 
 3.plass Thor Øyvind Isefjær 
   
Audi Cup Sandefjord Klasse A Ken Henry Holberg 
 Klasse B Marit Regine Kristiansen 
   
Sandefjord Match Play Vinner Jan Hvidsten 
   
Sandefjord Open Klasse A Jørgen Holm 
 Klasse B Lasse Liabø 
   
Widerøe Open Klasse A Roar Stentun 
 Klasse B Tom Rüsz Jacobsen 
   
Color Line Cup Klasse A Arne Keim Johnsen 
 Klasse B Amadeus Lëckeberg 
   
Mix/Gen Turnering Lag vinner Matthew Corney og Heidi M. Nedland 

 
 

 
Totalt har vi hatt 619 deltakere på de turneringene vi har arrangert I 2020. 
Da er ikke deltakere i Herredagene eller Senior dagene tatt med. 
 
Da gjenstår det bare for oss i turnerings komiteen og si at vi gleder oss til å ta fatt på en ny 
sesong med forhåpentlig mange hyggelige og morsomme 2021 turneringer. 
 
På vegne av Turnerings Komiteen: 

 
John Arne Jørgensen 
Turnerings Leder 
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Årsrapport for Juniorkomiteen 2020 
 

 
Komiteen har i år bestått av: 
Lars Kløw - leder 
Siv karlsen Moa 
Christian Helsvig 
John Arne Jørgensen 
Anne Cecilie Thidemansen Bjørvik 

 
 

Litt om året; 
 

Vi har i løpet av 2020 hatt svingninger i antall aktive juniorer. Det er nå ca.10-15 aktive juniorer 
fra 8 til 17 år. 

 
Året har selvsagt vært preget av Cowid 19, men på tross av pandemien har vi fått til en viss 
kontinuitet i treninger. Dette året har det vært treninger hver mandag og torsdag gjennom 
utesesongen. John har hatt trening med med juniorene i sommersesongen. I tillegg bisto 
Johan Tanum (pro Nøtterøy) på enkelte av innetreningene på Vestfold golfhall vinteren 2020. 

 
Også dette året har endel av våre juniorer deltatt på Narvesen Tour gjennom sesongen. I 
september arrangerte vi Narvesen Tour på hjemmebane med god deltakelse fra regionen. 

 
I 2020 har vi for første gang hatt guttelag deltakende i lag-NM for juniorer. 
Vi har også hatt deltaker i junior NM U15 klassen gutter. Her tok Marvin Lee en flott 
tredjeplass. 

 
I årets klubbmesterskap vant Kristina Jørgensen jenteklassen og Ulrik Eriksen 
gutteklassen. 

 
Målsetningen for 2021 er som de foregående årene å få flere juniorer til å begynne å spille 
golf. 

 
For 2021 blir det endringer i juniorkomiteen i Sandefjord golf. Lars Kløw trer ut av komiteen, 
og fortjener en stor takk for enestående engasjement og jobb over mange årsom har bidratt til 
å øke antallet juniorer i Sandefjord golf. Christian Helsvig og Anne Cecilie T.Bjørvik trer også 
ut av komiteen. All tre kan bistå til en ny juniorkomite er på plass. 

 
 
 

Lars Kløw / Anne Cecilie T. Bjørvik 
Sandefjord,19.01.21 
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Årsrapport for Herrekomiteen 2020 

 

 

Komiteen har i år bestått av: 
Matthew Corney 
Rune Liverød 
Øyvind Leander Jonassen Leder 
 
 

 
Litt om året: 
 
Det var meningen at vi skulle starte opp med Herredagen den 22 april i år, men slik ble det 
ikke vi startet opp med herredagen den 13 mai dette pga COVID-19 (Korona). 

 
Dette er en turnering som spilles hver onsdag gjennom hele sesongen. Årets første runde 
var 13 mai. Den siste ordinære runden ble onsdag 16 september. Lørdag 26 september 
hadde vi en avslutnings turnering med premieutdeling og servering av PIZZA. 

 
I år har vi hatt 2 endringer fra året før den ene endringen var at vi fjernet C-klassen slik at vi 
kun hadde 2 klasser, og de var inndelt slik: 

• A klassen: +8,0 – 18,0 Tee 55 Slag. 
• B klassen: 18,1 – 36,0 Tee 55 Slaggolf. 

Den andre endringer er at vi har innført premie til rundevinnerne, disse ble premiert 
med gavekort. (Sponset av Callaway). 

Det har også i år vært en Birdie konkurranse gjennom sesongen med premie på hull 6 og 
10, det ble satt 38 birdier totalt, fordelt på 26 spillere, det ble totalt 16 birdies på hull 6 og 
totalt 22 birdies på hull 10. 

 
Det ble også premie til de 10 beste på oom-listen i hver klasse. Premien var et gavekort. 

 
Det ble spilt 782 runder, som er fordelt på 20 dager, det blir et snitt på ca 39 spillere hver 
uke. Det er klasse A som har størst deltakelse med 545 runder og klasse B med 237. 

 
Årets topp 3-liste i hver klasse: 

 
A-klassen B-klassen  

1. plass John Drummond Kjetil Andreassen 
2. plass Kai Dysthe Torbjørn Instebø Warhuus 
3. plass Jan Hvidsten Nicodemus Oksman 
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Herrekomiteen vil takke vår sponsor Callaway og John`s Proshop for bidrag og flotte 
premier. Callaway liker vårt opplegg og har bekreftet at de vil bidra også neste sesong. 

 
Komiteen vil også rette en takk til banemannskapet, som heletiden jobber for at banen 
skal være i beste mulige stand hele tiden. Herrekomiteen vil også takke dagligleder for 
støtte og hjelp i løpet av sesongen. 

 
Herre komiteen har et ønske om at det blir satt av kr 7.670 til fordeling mellom juniorgruppa 
og Herre som representerer Sandefjord golf i lag NM. 

 
 
Rune Liverød 
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Årsrapport for Seniorkomiteen 2020. 
 
 
 

 
Seniorkomiteen har bestått av: 

Gunn Handeland (fram til juni 2020.) 
Jorunn Eid 
Kari Agathe Skjerven 
Håkon Bakke 
Leif Nyland 
Johs Kålås - Leder 

 
 
Litt om året: 
 
Seniorgolfen har i 2020 hatt et rekordår når det gjelder antall deltakere. 
Koronapandemien har ikke lagt noen demper på deltakelsen. Gode smitteverntiltak 
ble fulgt til punkt og prikke. To spilledager ble avlyst p.g.a. dårlig vær, men vi fikk 
gjennomført 16 runder pluss 2 runder med Texas Scramble. Totalt spilte vi ca 800 
runder. Etter hver Texas Scramble, har vi hatt bespisning og premieutdeling. Været 
sto oss bi, så arrangementene ble gjennomført innenfor smittevernets retningslinjer. 

De siste sesongene har det blitt arrangert en dagstur på våren og en 
overnattingstur på høsten med stor deltakelse. I år ble det kun dagstur til 
Norsjø GK med over 30 seniorgolfere. 

Det ble oppnådd totalt 66 birdier, men det var kun hull 1 og hull 10 som 
resulterte i premiering. Det ble oppnådd 10 birdier på disse hullene. 

Vi oppnådde hele 62 spillere på en av turneringene våre, noe som er rekord. 
 
ORDER OF MERIT : 

 
KLASSE A: 

Seniormester: Ole Eid 

Nr. 2 Roy Hansen 
Nr. 3 Harald Skogen 

KLASSE B: 

Seniormester: Tor Johansen 

Nr. 2 Jorunn Eid 

Nr. 3 Vigdis Johansen 
Vi gratulerer vinnerne. 
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For øvrig vil vi rette en takk til Greenkeeper Morten og hans mannskap. Banen har 
vært av topp kvalitet. Likeledes må vi takke Vanja og adm. for flott service og 
bistand. 

Seniorgolfen bidro økonomisk med kr 22.653, - til klubben i 2020. Av 
seniorgolfernes innbetalte midler, ble det på initiativ fra seniorkomiteen, 
anskaffet en ny bjelle mellom hull 7/8. 

Selv om deltakelsen i år har vært rekordhøy, så har vi god plass til flere seniorer. 
Her er det bare å melde seg på i golfbox og møte opp hver tirsdag kl 10:00. Vi har 
et topp sosialt miljø ispedd litt konkurranse. 

Vi vil til slutt takke Gunn Handeland, som gikk bort så altfor tidlig, for innsatsen for 
seniorgolfen. 

 
 
Johs Kålås- Leder 
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                          Årsrapport for Marshallkommiteen 2020 
 

 
 
Kommiteen har bestått av 

 
Hans B Fasmer  
Nils Håkon Fevang 
Thor Isefjær 

  Arild Kvam 
  Kenneth Lipski 
  Rune Liverød  
  Kjell Sletsjøe  
  Gunnar Strøm Leder 
 
 
  Litt om året: 
Det er stor mangel på marshaller. Tilstedeværelse og rettledning er viktig for at alle skal trives på 
banen til alle døgnets tider.. 

 
Aktivitet: 
Det har vær Marshall på banen 117 ganger til ulike tider. Også grytidlig om morgenen og sent på 
kveldene. Vi har også bistått utenom nå spillet har gått urimelig tregt. Vi har bistått ved diverse 
skader (førstehjelp). 

 
Det har regelmessig vært nødvendig å påtale sakte og farlig spill. Det har også vist seg at 
kunnskap om golfreglene og etikette er mangelfull. Enkelte spillere praktiserer sågar sine egne 
regler. Dette fører relativt ofte til farlig spill. 

Det er nulltoleranse for farlig spill på vår bane. 
 
Vår prioriterte oppgave har vært å sette en stopper for spillere som ikke har betalt sin greenfee. 
Dette er et stort problem for alle golfklubbene Vestfold og vi kan ikke se bort fra dette problemet i 
fremtiden heller. 

 
Klager og konflikter: 
Ingen skriftlige klager i henhold til instruks er mottatt. 

 
Tilbakemeldingen fra spillerne er at denne tjenesten er ønskelig og nødvendig. Spesielt våre 
kontroller før åpningstid og etter stengetid har fungert meget bra. Spillere uten rettigheter er nå 
borte. Å sikre inntektene er viktig. Imidlertid kan vi ikke slappe av; vi kommer til å kontrollere også 
i fremtiden. 

 
En forutsetning for kommende sesonger er at vi får tildelt en fast golfbil som er utstyrt og tydelig 
merket. En effektiv, nødvendig og forutsigbar Marshalltjeneste betinger en egen golfbil, 
“bagtags“ og egnete lagringsmuligheter. Golfbilen må være tilgjengelig til enhver tid. 

 
Vi må fortsette med holdningsskapende arbeid. Det er viktig å være synlig til uforutsette tider 
både sent og tidlig.. Golfregler, etikette og lokale regler må følges av alle. Sikkerheten må 
ivaretas. Høylytte skrik, gaul og “bibelsitater/religiøs entusiasme” klarer vi oss foruten. 
 
 
 
Gunnar Strøm Leder 
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