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Årsmøte Sandefjord Golfklubb 
Avholdes onsdag 9. mars Scandic Park Hotell kl. 18.00 

Til behandling foreligger: 

1. Åpning av årsmøtet, herunder godkjennelse av stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen og saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent for årsmøtet
5. Valg av to personer til å undertegne protokollen
6. Valg av to personer til tellekorps
7. Styrets årsberetning for Sandefjord Golfklubb
8. Resultatregnskap og balanse for Sandefjord Golfklubb med revisors beretning
9. Budsjett 2022 for Sandefjord Golfklubb
10. Behandle innkomne forslag og saker
11. Forslag til medlemskategorier og kontingenter for 2022
12. Kontrollutvalgets rapport
13. Sandefjord Golfklubbs organisasjonsplan
14. Valg

a) Styret
b) leder velges for ett år (Ellen Dyring Schelderup gjenvelges)
c) tre styremedlemmer velges for to år (Harald skogen gjenvalg. Merete Østerud,

Kjell Sletsjøe nye)
d) to varamedlemmer velges for to år (Charlotte Bjanger Hagberg, Atle Larsen nye)
b) Kontrollutvalget.
- leder:Truls Lystad, tidligere medlem, velges for 1 år.
- medlem: Siv Karlsen Moa, ny, velges for 2 år.
- varamedlem:Trine Myhre, gjenvelges for 2 år.

c) Representanter til Vestfold Idrettskrets, Norges Golfforbunds Ting og Sandefjord 
Idrettsråd, Styret ber om fullmakt til å oppnevne aktuelle representanter.
d) Revisor. Styret innstiller på gjenvalg av FGH Revisjon AS
e) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 
Styrets innstilling til Valgkomiteen: Medlem Siv Moa Karlsen trer ut av komiteen og 
Lene Høivang kommer inn som nytt varamedlem. Leder Hans Kr. Hønsvall, 
medlem Øystein Bøe og Lars Kløw fortsetter
f) Oppnevne komiteer/utvalg/personer i henhold til organisasjonsplan. Styret har 
fullmakt til å oppnevne aktuelle komiteer/utvalg med representanter.(Står i loven)

15. Informasjon om kommende sesong.



ÅRSRAPPORT Sandefjord Golf 2021 

Styret med dets medlemmer skal lede golfklubbens utvikling og fremme dens interesser i 

lokalsamfunnet gjennom å synliggjøre golfens aktiviteter som idrett og fritidsaktivitet i 

tråd med Sandefjord golfklubb visjon, strategi og målsetninger. 

Styrets sammensetning ble valgt på årsmøtet 18.mars 2021, som ble avholdt på Teams. 

Leder: 

Nestleder: 

Styremedlemmer: 

Varamedlemmer: 

Revisor 

Valgkomite: 

Medlemmer: 

Kontrollutvalg: 

Medlem

Medlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Ellen D. Schjelderup 

Simon Hansen Elvestad 

Harald Skogen 

Steinar Gausdal 

Anne Seilevold Beck 

Lene Høivang 

Mathew Corney 

Kjell Sletsjøe 

Merete Østensjø 

FGH Revisjon AS 

Hans Kristian Hønsvall Leder 

Siv Karlsen Moa 

Lars l<løw 

Truls Lystad

Amaia Jensen 

Tor Kvillum 

Trine Myhre 

Møtevirksomhet: Det er avholdt 2 styremøter med det avsatte styrer og 9 styremøter med det 

nye styret i 2021, og et medlems møte med høy deltagelse. 

Styreleders hjørne: Styreleder har publisert «Styreleders hjørne» på Klubbens hjemmeside og 

klubbens FB side. Her har medlemmene blitt informert om oppgaver styret har arbeidet med 

gjennom året. 

DIV komiteer: Se egne årsberetninger 

Frivillighet: Styret verdsetter de frivillige som gjør en stor innsats i SGK, tusen takk til alle 

som har bidratt. Klubben hadde ikke vært slik den er uten dere. 





@ SandeFJord GoLF 

Klubbens administrasjon, pro, greenkeeper og ansatte, har opplevd at årets store aktivitetsøkning 

har gitt i overkant stort arbeidspress i perioder, noe som vurderes nærmere fremover. 

Pro Nigel Hunt ble i sesongen 2021, med oppstart 1.april, en del av proteamet og har jobbet som 

hjelpe pro til Head Pro John Drummond. Intensjon var å forsterke klubbens tilbud og øke kapasiteten 

til VTGkurs og oppfølgnings kurs, juniortrening og satsing, instruksjon og pro tjenester til 

medlemmene. Avtalen ble avsluttet 31.okt 2021. Gode tilbakemeldinger er gitt på økning av 

protjenesten, og styret ser på behovet for ny avtale. 

Arbeidet med å få et nytt driftsbygg startet umiddelbart etter det nye styret startet opp. Det vil gi 

driftsavdelingen optimale arbeidsforhold og bedre ivaretagelse av maskiner og utstyr. Ikke minst 

slipper klubben å betale høy leie for en låve som ikke er egnet til vårt behov. En komite ble oppnevnt 

i mars og identifiserte ni tenkte plasseringer av bygget. Komiteen arbeidet med å avdekke fordeler og 

ulemper med de ulike plasseringene før styret utpekte det best egnet alternativet. Arbeidet med 

utformingen og størrelsen av bygget ble satt i gang og anbud ble innhentet i november/desember. 

Målet er at driftsbygget står ferdig høsten 2022. 

Medlemmer. 

Sandefjord Golfklubb har 1334 medlemmer pr. 31.12.2021 sammenlignet med 989 året før. Det betyr 

en økning på 346 medlemmer, noe som er rekord i 5KG historie. 

Det har i en toårs periode vært en generell økning medlemsantallet i hele Golf Norge, og det skyldes 

en økt tilstrømming av nye medlemmer som verves gjennom egne VTG kurs og tidligere spillere som 

tar opp golfsporten igjen. I HCP kategorien 24 til 54 er det største frafallet over tid, og det er viktig at 

klubben setter inn flere ressurser på treninger og ivaretakelse for å beholde flest mulig medlemmer 

også av disse HCP kategoriene. Medlemmene er en variert gruppe i henhold til hva de ønsker å få ut 

av golfsporten. Styret er innstilt på å tilrettelegge for alle grupper, med spesielt fokus på juniorer. 

Idrettslig aktivitet. 

John og Nigel har hatt egne kurs til alle spillere i HCP kategorien 15 til 54 og undervist VTG kurs 

gjennom sesongen 21 med bra deltagelse. 

117 spillere stilte på startstreken for å spille Sandefjord Golf Open. Denne turneringen er svært 

populær, både for egne medlemmer, men også for spillere fra andre klubber. 20% av deltakerne var 

gjestespillere. Flotte premier gitt av sponsorer av SGK. 

Det er kåret mange turneringsvinnere i løpet av året. Gode golfere som tar sporten på alvor og alltid 

prøver å forbedre teknikk og ferdigheter. SGI< må legge til rette for de som vil satse på golf, samtidig 

som klubben ivaretar de som er golfere med litt lavere ambisjoner. Klubben har hatt et høyt 

aktivitetstilbud i 2021 sesongen og ukentlige turneringer med Senior dag, Meny-Tirsdagsgolf, samt 

Herredag hver onsdag. Damegruppen ble gjenopptatt i året som gikk, med ny leder og faste 

spilledager. 

Match Play 2021 har blitt spilt gjennom sesongen. Vi gratulerer Øyvind Leander Jonassen som årets 

mester. 

Nigel har hatt juniortreninger hver uke. Narvesen Tour ble arrangert på Grenland & Omegn Golfklubb 

26.juni. Det er en glede å kunne fortelle at i klassen mix 13-15 år fikk Sandefjord Golfklubb en vinner i 

Tamara Aase Moen.

  



@ SandeFJord GoLF 

NM- lag junior på Kjekstad Golfklubb 30.juni-1.juli 2021, var det fire glade gutter som deltok og Carl, 
Thomas, Martin og William koste seg i finværet på en krevende golfbane. Nigel fulgte flott opp på 
innspill og under turnering. 

Årets klubbmestere er: Dame: I rena Moen, Herre: Matthew Corney, Junior gutt Martin Lundquist 
Senior dame: I rena Moen Senior herre: John Drummond, Senior dame+: Marit Kristiansen, Senior 
herre+: Øystein Bøe, Stableford dame: Marit Kristiansen, Stableford herre: Lasse Liabø 

For Lag-NM 2. divisjon 2021 ble SGK arrangør, - turneringen ble stødig og flott gjennomført av vår 
klubb, med gode tilbakemeldinger fra NGF. 

Herrelaget fra Sandefjord Golfklubb dro hjem seieren under Lag-NM 2.divisjon; laget besto av 
Matthew Corney, Mark Ellwood, Leif Ronny Eriksen, Oscar Kløw-Prebensen og Sonny Montgomery. 

Under Lag - NM 2. divisjon dame oppnådde Sandefjords damelag, bestående av Yvonne Vikersveen, 
Kristine Gaustad Heimdal og Bente Hansen en flott fjerde plass. Vi gratulerer. 

6 HIO i 2021 sesongen. 

Banen: 

Det koster å holde en høy banestandard og styret mener at banen, sammen med medlemmene er 
våre viktigste satsingsområder. 

Banemannskapet har gjort en formidabel jobb med å holde banen i god stand og greenene har vært 
flotte gjennom hele sesongen. Tidlig i sesongen ble det gjort en del endringer på banen i henhold til 
rekkefølge på hullene, en gressbunker på hull 1, hull 8 (tidligere hull 12) ble par 5 hull. Høsten 2021 
startet arbeidet med DR, - en solid oppgradering som er mulig å gjennomføre fordi klubben fikk 
midler fra Th.Hansen stiftelsen, noe som betyr mye for klubbens økonomiske disponeringer når det 
gjelder oppdateringer av anlegget. Nyåpning våren 2022. 

Medlemmene er stort sett ivrige på å ta godt vare på banen og hullansvarlige har gjort at 
nedslagsmerker har blitt færre, men vi har fremdeles en jobb å gjøre her. 

En gruppe spreke pensjonister gjør en fantastisk innsats hver mandag gjennom sesongen og hver 
tirsdag i vinterhalvåret. Totalt blir det nedlagt ca. ett årsverk med dugnadstimer og dette er et veldig 
viktig bidrag til klubbens drift og økonomi. De utfører viktige arbeider på banen for at den skal 
fremstå i best mulig stand i samarbeide med greenkeeper. En stor takk til denne gruppen. 

Ansatte og arbeidsmiljø: 

SGK har to fast ansatte - daglig leder og head greenkeeper. Banemannskapet har bestått av 
sesongarbeidere i tillegg til egen greenkeeper. Til betjening av skranken har vi også sesongarbeidere. 
I juni, juli og august er det lange åpningstider i klubbhuset og dermed stort behov for ansatte til å 
betjene skranken. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Men det må påpekes at inneklima i klubbhuset 
er langt fra ideelt. 

Ytre miljø: 

Klubbens virksomhet har ingen forurensende effekt på det ytre miljøet utover moderat bruk av 
gjødsel og ugressmiddel på banen. 

  



© SandeFjord GoLF 

Økonomi:

Det reviderte regnskapet viser at klubben endte med et overskudd på kr 1 470 911.

Klubbens inntekter kommer først og fremst fra årskontingenter på totalt kr. 6,9 mill.  I tillegg er det 
inntekter fra sponsorer, greenfee, driving range, kiosk samt tilskudd og gavemidler som det fremgår 
av regnskapet. På utgiftssiden er de største postene lønnskostnader, samt drift og vedlikehold av 
bane, maskinpark og klubbhus. 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet og balanse med tilhørende noter en 
rettvisende oversikt over klubbens stilling per 31.12.2021. 

2021 har vært et godt år resultat og budsjettmessing. Inngangsfarten til neste år er tilfredsstillende, 
men SGK vil få store utgifter i forbindelse med bygging av ny Driftsbygning. Likevel har SGK en 
betryggende egenkapital og god likviditet. Det vises til det detaljerte regnskapet for SGK. 

På vegne av styret og administrasjonen ønsker Styret å takke alle frivillige som har engasjert seg i 
klubbens drift og utvikling gjennom 2021. Slik ekstra innsats for fellesskapet er avgjørende for at alle 
skal kunne ta del i vår flotte idrett. Styret vil også gjerne rette en stor takk til våre 
samarbeidspartnere, være seg sponsorer, givere eller leverandører som tilbyr oss gode avtaler. SGK 
er helt avhengig av dere. Målet er å bli den beste golfklubben, hvor medlemmene trives og kan spille 
god golf. 

Styrets forslag til vedtak: 

Den framlagte beretningen for 2021 godkjennes

�� 
Ellen D. Schjelderup 

Styreleder 

�V\/&l/[ . -
Steinar Gausdal 

Anne Seilevold Beck 

Styremedlem 

Simon Hansen Elvestad 

Styremedlem 

()o 0/ St --��----------- )cp---------
H ara Id Skogen 

� 
Styremedlem 

Mathew Corney 

Styremedlem 

  



Sandefjord Golfklubb

Resultatregnskap

 Note  2021  2020 

DRIFTSINNTEKTER

Inntekter fra kiosk, driving range og aktiviteter 1 868 617 1 608 046
Greenfee inntekter 1 653 500 1 594 465
Sponsorinntekter 1 213 324 1 019 027
Medlemskontigenter inkl. NGF 6 997 962 5 654 344
Andre inntekter/tilskudd/gaver 1 1 935 647 1 456 413
Sum driftsinntekter 13 669 051 11 332 295

DRIFTSKOSTNADER
Kostnader til varer, NGF, aktiviteter etc 1 421 920 894 416
Lønnskostnader 2 3 625 549 3 393 385
Avskrivning 7 861 477 822 463
Leie av golfbane 4 1 212 281 1 163 199
Drift og vedlikehold av bane og klubbhus 3 897 509 2 118 386
Kontor- og administrasjonskostnader 2 953 777 834 426
Sum driftskostnader 11 972 512 9 226 275

Driftsresultat 1 696 539 2 106 020

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter 26 169 25 977
Finanskostnader 251 797 307 504
Netto finansposter -225 628 -281 527

Årsresultat 1 470 911 1 824 493

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
Til dekning av tidligere udekket tap 6 1 470 911 1 824 493
Sum overføringer 1 470 911 1 824 493

 Årsoppgjør  2021                       Organisasjonsnr.:984979746



Sandefjord Golfklubb

Balanse

 Note  2021  2020 

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Bygninger og annen fast eiendom 7 15 528 903 15 914 903
Maskiner og anlegg 7 1 052 622 1 097 330
Inventar,driftsløsøre, verktøy, kontormaskiner 7 0 6 900
Sum varige driftsmidler 16 581 525 17 019 133

Finansielle  anleggsmidler
Aksjer i Sandefjord Golfpark AS 3 0 4 501
Sum finansielle  anleggsmidler 0 4 501

Sum anleggsmidler 16 581 525 17 023 634

OMLØPSMIDLER

Fordringer
Kundefordringer 2 689 6 566
Andre fordringer 53 414 117 193
Sum fordringer 56 103 123 759

Bankinnskudd,kontanter o.l. 5 4 631 575 2 378 275

Sum omløpsmidler 4 687 679 2 502 035

Sum eiendeler 21 269 204 19 525 669

 Årsoppgjør  2021                       Organisasjonsnr.:984979746



Sandefjord Golfklubb

Balanse

 Note  2021  2020 

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital
Egenkapital 6 3 173 648 1 702 737
Sum opptjent egenkapital 3 173 648 1 702 737
Annen egenkapital 6 419 477 0
Sum opptjent egenkapital 6 6 419 477 0

Sum egenkapital 9 593 125 1 702 737

GJELD

Gjeld 9 950 000 0
Sum langsiktig gjeld 8 9 950 000 0

Leverandørgjeld 576 726 590 539
Skyldige offentlige avgifter 157 722 129 859
Annen kortsiktig gjeld 1 991 632 17 102 534
Sum kortsiktig gjeld 1 726 079 17 822 932

Sum gjeld 11 676 079 17 822 932

Sum egenkapital og gjeld 21 269 204 19 525 669

 Årsoppgjør  2021                       Organisasjonsnr.:984979746





Noter til regnskapet for 2021

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med

regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.  

I henhold til NIFs reglement er klubben definert som en stor idrettsorganisasjon og må følge

regnskapslovens  bestemmelser.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen 

samt poster som knytter seg til varekretsløpet. 

Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel eller langsiktig gjeld.

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. 

Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av kostpris og virkelig verdi. 

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. 

Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. 

Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. 

Langsiktig gjeld bokføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Kundefordringer og andre fordringer

Fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av de enkelte fordringene. 

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost og fratrekkes eventuelt investeringstilskudd 

eller gaver knyttet til investeringen. Netto anskaffelsesverdi avskrives lineært over driftsmidlets antatte

levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidlene kostnadsføres løpende under driftskostnader. 

Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 

Inntekts - og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling 

Inntektene resultatføres når de er opptjent. Utgifter sammenstilles med inntektene og kostnadsføres 

samtidig med inntekter de kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter

kostnadsføres når de påløper. 

Leieavtaler

Leieavtaler kostnadsføres som leiekostnad og klassifiseres under driftskostnader. 

Pensjoner

Pensjonskostnaden utgjør årets innbetalt premie til innskuddsbasert pensjonsordning. 

Skatt

Sandefjord Golfklubb har ihht. Skattelovens § 2-32, 2. ledd fritak fra å betale formues- og inntektsskatt. 

Fritaket innebærer også fritak fra å levere skattemelding til ligningsmyndighetene.

SANDEFJORD GOLFKLUBB



Noter til regnskapet for 2021

SANDEFJORD GOLFKLUBB

Note 1 - Inntekter

Andre inntekter/tilskudd/gaver 2021 2020

LAM-tilskudd og grasrotandel 800 092 495 388

Momskompensasjon 572 290 513 264

Gaver 346 326 270 540

Andre salgs- og leieinntekter 216 939 177 221

Sum 1 935 647 1 456 413

Golfklubben har i 2021 mottatt en gave på kr 1 100 000 fra Torbjørn Hansens Stiftelse. Klubben har 

forpliktet seg  til å bruke mottatt midler til bestemte formål. Klubben har i 2021 brukt kr 538 527 til

kjøp av treningsutstyr og utbedring av drivingrange. I årets regnskap er det inntektsført kr 346 326 av 

midlene og tilsvarende beløp er utgiftsført. Resterende benyttede beløp, kr 192 201 er ført som 

nedskrivning på kostpris av aktiveringspliktig trenignsutstyr.

Gjenstående ubenyttet beløp av gaven pr 31.12.2021, kr 561 473 er ført som kortsiktig gjeld og vil i 

løpet av våren 2022 bli benyttet til å fullføre drivingreangeprosjektet.

Note 2 - Lønn, ytelser / godtgjørelse til daglig leder / styret

2021 2020

Lønn 3 106 254 2 930 794

Arbeidsgiveravgift 447 254 391 296

Pensjonskostnader 56 976 51 685

Andre lønnsrelaterte ytelser 15 065 19 610

Sum lønnskostnader 3 625 549 3 393 385

Antall årsverk 6 6

Ytelser til daglig leder   

Lønn 662 185 641 508

Andre ytelser 4 392 4 392

Sum 666 577 645 900

Lån til ansatte, styret m.fl.

Det er ikke ytet lån til ansatte eller styret.

Pensjon

Klubben er pliktig til å ha en pensjonsordning og det er opprettet ordning som tilfredsstiller lovkrav. 

Godtgjørelse styret / revisor inkl. ikke-fradragsberettiget mva 2021 2020

Styret 0 0

Revisor, revisjon 54 675 53 460

Revisor, bistand 0 0

Sum 54 675 53 460



Noter til regnskapet for 2021

SANDEFJORD GOLFKLUBB

Note 3 -  Aksjer

Andel bokført Bokført

Navn Eierandel Ansk.kost  egenkapital verdi

Sandefjord Golfpark AS

Sandefjord Golfpark AS er slettet i 2021. For å tilfredstille lovtekniske krav ved slettingen av selskapet

uten å måtte innkalle til ekstraordinært årsmøte i golfklubben ble alle aksjene i Sandefjord Golfpark AS

overdratt vederlagsfritt til et styremedlem. Deretter ble selskapet umiddelbart slettet.

Note 4 - Leie av golfbane

2021 2020

Leie av tomt fra grunneierne 1 109 166 1 077 812

Leie av redskapshus 103 115 85 387

Sum 1 212 281 1 163 199

Note 5 - Skattetrekksmidler

2021 2020

Bankinnskudd bundet til skyldig skattetrekk 70 525 72 907

Innskuddet dekker skyldig skattetrekk pr 31.12

Note 6 - Egenkapital

Akkummulert EK 2021 EK 2020

 resultat Sum Sum

Egenkapital 1.1.  1 702 737 1 702 737 -121 755

Gjeldsettergivelse 6 419 477 0

Årets resultat 1 470 912 1 470 912 1 824 493

Egenkapital 31.12  3 173 650 9 593 127 1 702 737

Styret jobber kontinuerlig med å skape tilstrekkelig kapitalbase til å sikre kreditorer og klubbens

medlemmer. I januar 2018 ble det inngått avtaler med fem medlemmer om lånetilsagn på totalt

kr 1.500.000 som gjorde at klubben pr 1.2.2018 kunne si opp sin kassekreditt. Pr 31.12.2021 var det

benyttet kr 0,- av innvilget lån fra medlemmer.

Banekostnader, brakkekontor og ballautomat er overført fra Sandefjord Golfpark AS 01.01.2020.

Gjeld til Sandefjord Golfpark AS ble ettergitt ifbm avviklingen og balanseført som annen egenkapital.



Noter til regnskapet for 2021

SANDEFJORD GOLFKLUBB

Note 7 - Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg

2021 2020

Anskaffelseskost 1.1 18 970 750 2 220 044

Kostpris utstyr til drift av golfbane 423 869 16 750 706

Utrangering av driftsmidler 0 0

Anskaffelseskost 31.12 19 394 619 18 970 750

Akkumulerte avskrivninger 31.12 2 813 094 1 951 617

Bokført verdi 31.12 16 581 525 17 019 133

Ordinære avskrivninger i regnskapsåret 861 477 822 463

Antatt levetid i år 5-33 år 5 år

Årlig avskrivning i % av opprinnelig kostpris 3% - 20% 3%-20%

Note 8 - Gjeld og pantstillelser

2021 2020

Pantelån 9 950 000

Pantelån og lån med forfall >5 år 9 950 000

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler 15 405 552

Inventar, driftsløsøre, verktøy, 

kontormaskiner







Styrets forslag til kontingenter 2022 

Kontingentene i 2021: Basis medlemskap Kontingent 2022 –(forslag) 

Hovedmedlem Kr 8 700,- kr. 8900 

Junior 0-5 år Kr 300,-  kr.   300 

Junior 6-12 år Kr 600,-  kr.   600 

Junior 13-19 år Kr 600,-  kr.   950 

Ung voksen 20-35 år Kr 4 390,- kr. 4650 

Ung voksen 20-35 år VTG 2021  kr. 3650 

Passivt medlem Kr 1 550,- kr. 1550 

VTG innmelding      kr. 2700          kr. 3000 

År 2. 50% av kr. 8900  Kr. 4450 

År 3 25% av kr. 8900  kr. 6675 

Greenfee medlemskap Kr 2 590,- (inkl. 2 greenfeebilletter) kr. 2700 

Kr. 100,- i rabatt på enhver tid gjeldende greenfee. 

Greenfee medlem har anledning til å bestille starttider i Golfbox i inntil fem dager før starttid. 

Sommer greenfee avtale Kr 4 000,- kr. 4500 

Forutsetter at man er fullt betalende medlem i klubb på hjemmeadressen. 



Regnskap
2020 Budsjett 2022

DRIFTSINNTEKTER

Inntekter fra kiosk, driving range og aktiviteter 1 608 045 1 580 000
Greenfeeinntekter 1 594 465 1 494 000
Sponsorinntekter 1 019 027  1 540 000 
Medlemskontingenter inkl NGF 5 654 344 7 215 000
Andre inntekter/tilskudd/gaver 1 456 413 1 683 000
Sum driftsinntekter 11 332 294 13 512 000

DRIFTSKOSTNADER

Kostnader til varer, NGF og aktiviteter etc  931 002 1 392 000
Lønnskostnader 3 393 384 4 259 000
Avskrivninger 822 462  1 201 000 
Leiekostander golfbane 1 163 199 1 270 000
Drift og vedlikehold av bane og klubbhus 2 118 447 3 506 000
Kontor- og administrasjonskostnader 797 780 933 000
Sum driftskostnader 9 226 274 12 561 000
DRIFTSRESULTAT 2 106 020 951 000 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter 25 977 10 000

Finanskostnader -307 504 -357 500

Netto finansposter 281 527- -347 500

RESULTAT 1 824 493  630   500 1 470 911

1 696 539

26 169 

-251 797

-225 628

 861 477 
1 212 281
3 897 508

902 095
11 972 511

1 935 647
13 669 050

1 473 602
3 625 548

1 868 617
1 653 500
1 213 324
6 997 962

Regnskap
2021
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Forslag til årsmøte i: 

Fra: 

Tittel på forslag:  

Sandefjord Golfklubb 2021  

Forslag:  Ingen innkomne forslag 

Begrunnelse: 



                                                                                                                 Sandefjord 17. 01. 2022.  

 

Valg – Årsmøtet Sandefjord Golfklubb 2021. 

 
Følgende ble valgt for 2 år i 2021, ikke på valg i 2022:   

Styret: 

Nestleder:         Simon Hansen Elvestad. 

Styremedlem:  Steinar Gausdal. 

Styremedlem:  Anne Sellevold Beck. 

Styremedlem:  Matthew Corney. 

Varamedlem:   Kjell Sletsjøe. 

Varamedlem:   Merethe Østerud. 

 

Kontrollutvalget: 

Medlem :          Truls Lystad. 

Varamedlem:   Tor Kvillum. 

 

 

Styremedlem Lene Høivang har frasagt seg gjenvalg og det samme gjelder 
kontrollutvalgsmedlem Amaia Jensen. 

Styremedlem Matthew Corney har akseptert en 40 % stilling ved Sandefjord Golfklubb og 
kan i henhold til vårt regelverk dessverre ikke fortsette som styremedlem så lenge han er 
ansatt. 

 

Innstilling fra Valgkomiteen: 

 

Til Styret: 

Styreleder:        Ellen Dyring Schelderup gjenvelges som styreleder for 1 år i 2022.    

Styremedlem:  Harald Skogen gjenvelges for 2 år i 2022.    

Styremedlem:  Merethe Østerud, tidligere varamedlem, velges for 2 år i 2022.    



 

 

 

 

 

Styremedlem:  Kjell Sletsjøe, tidligere varamedlem, velges for 1 år i 2022.  

Varamedlem:   Charlotte Bjanger Hagberg, ny, velges for 2 år i 2022.  

Varamedlem:   Atle Larsen, ny, velges for 2 år i 2022.  

 

Til Kontrollutvalget: 

Note: I nov 2021 ble det på Idrettstinget  vedtatt en ny lovnorm som innebærer at Årsmøtet 
blant annet skal velge følgende til Kontrollutvalget: Leder – medlemmer og varamedlemmer. 
Dette fører til at valgkomiteen også skal innstille på leder til Kontrollutvalget. 

Leder:                      Truls Lystad, tidligere medlem, velges for 1 år i 2022.  

Medlem:                 Siv Karlsen Moa, ny, velges for 2 år i 2022.   

Varamedlem:         Trine Myhre, gjenvelges for 2 år i 2022.   

 

For ordens skyld gjøres oppmerksom på at dersom Siv Karlsen Moa blir valgt inn i  
Kontrollutvalget har hun ikke anledning til å fortsette i Valgkomiteen. 

 

  

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

 

 

For Valgkomiteen, 

 

 

Hans Kr. Hønsvall 

Leder. 

 



ÅRSRAPPORT 2021 DUGNADSGJENGEN (DGJ) 

 

 DGJ er en gruppe medlemmer som arbeider på frivillig basis i Sandefjord Golfklubb. DGJ har fungert i 
7 år og har pr 31/12-2021 20 medlemmer som alle er pensjonerte, aktive golfspillere. DGJ er 
representert i banekomiteen. 

DGJ arbeider etter rutiner beskrevet i Intensjon og arbeidsrutiner for dugnadsgjengen. 

Hovedoppgavene i sesongen er vedlikehold på banen, samt innhenting av bane utstyr etter endt 
sesong. Det blir noen ekstra timer ved hullpipelufting av greenene etter endt sesong. I tillegg er det 
inntil 3 personer som kontinuerlig går med ryddesag og klipper kanter og grøfter. Nytt i år var 
anskaffelse av ny grøfteklipper. Mye brukt med meget godt resultat.  

Hovedoppgave om vinteren er ryddig av skog og fliskutting. 

DGJ har ansvaret for vedlikehold av Golfbilene. Arbeidet utføres av kvalifisert personell. 

Ekstraordinære oppgaver i 2021 kan nevnes: 

Legging av ferdiggress på hull 1. 

Oppussing av toalettet ved hull 9. 

Installasjon av ny ball vasker på driving range. 

Maling av containere 

Maling av rekkverket på broen på hull 18 

Dugnadsarbeidet i 2021 ble utført innenfor reglene i forhold til Covid smitte. Dette medført at vi frem 
til ca 1 mai kun arbeidet i mindre grupper. Frem mot sesongåpningen medførte dette at vi i noen 
tilfeller delte oss og benyttet flere ukedager. 

Dugnaden gjennomføres i hovedsak hver mandag fra kl 0900 til kl 1300 i sesongen. Om vinteren 
endres dette til tirsdag, og i år også fra kl 0900. Vi har et fremmøte på ca. 60%, og innsatsen utgjør ca 
1 årsverk. 

Alt arbeid som DGJ gjennomfører er underlagt headgreenkeeper . 

Sandefjord – 1 februar 2022 

 

Hans Gulliksen       Morten Johannessen 

Dugnadsgjengen      Headgreenkeeper 



Rapport fra banekomiteen 2021 
 
Det ble utført en god del utbedringer på banen i løpet av året: 
 
Vi fikk renset opp vannene på hull 6 og 11 og renset delvis vannet på hull 7. I tillegg fikk vi gravd 
opp myra til et nytt vann ved teestedet på hull 6. Disse tiltakene gjorde også at vi fikk utvidet 
vannreservene våre, da alle vann ble tilkoblet vanningsanlegget. 
 
Vi fikk etablert et nytt teested på hull 8 slik at dette hullet ble omgjort til et par 5 hull. Teestedet vil 
bli ytterligere utbedret i 2022. 
 
Når det gjelder hull 1, ble vannet her fylt igjen og vi fikk lagt ferdiggress.  
 
I tillegg ble det montert nytt rekkverk på broen mellom vannene på hull 18. 
 
Etter sesongslutt ble arbeidet med drenering på hull 2 satt i gang. Området skal ferdigstilles vår 
2022. 
 
Det er bestilt nye skilter for hele banen, og de ankom senhøstes, litt for sent til at vi kunne få de 
montert i 2021. Dugnadsgjengen vil står for monteringen, et arbeid som vil pågå i 2022. 
 
Arbeidet med ny driving range ble påbegynt. Det vil også bli anlagt gresstee utenfor mattene, og 
tilsåing vil skje så fort været tillater det våren 2022. Vi regner med at driving rangen åpnes en gang i 
juni. 
 
Det har i hele år blitt ryddet langs fairwayene både med underskog og kratt. 
 
2021 har vært et krevende år med tanke på reparasjoner av maskinparken vår. Det har vært mye som 
måtte repareres og vanskelig tilgang på reservedeler. Dessverre gikk den en fairwayklipperen i 
stykker midt i sessongen og dette resulterte i for dårlig klipping av fairwaayene i en periode med 
rask grressvekst. Vi har bestilt en helt ny fairwayklipper for leveranse i begynnelsen av 2022-
sesongen, så vi håper at vi ikke opplever samme problem neste år. 
 
Som alle vet har vi hatt en litt kummerlig tilværelse i nåværende driftsbygning og brakker med 
altfor liten plass for maskinparken vår. Det har i hele år pågått planlegging av en ny driftsbygning, 
og gledelig nok forventes denne å stå ferdig høsten 2022.  
 
for Banekomiteen i Sandefjord Golf 
Morten Johannessen 
Harald Skogen 
 
 



 
 
 
 
 
 

Årsrapport for VTG komiteen 2021 
 
 
 
Komiteen har i år bestått av: 
Kenneth Lipski 

 
 
 
 
 
Litt om året: 

Sandefjord golf arrangerer VTG kurs for alle som ønsker å lære golf. Totalt 8 kurs er avholdt. 
Interessen er stor, totalt 276 deltagere. Resultatet er 124 nye medlemmer i 2021. 

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 2021. 

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 2021 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. 

 
 
 

Kenneth Lipski 

 Leder VTG komiteen 



 
 

Årsberetning for Turneringskomiteen 2021 
 

 
Turneringskomiteen har i 2021 bestått av: John Arne Jørgensen(Turneringsleder) + Ken Henry Holberg, 
og Kristina Jørgensen. 
 

Noen planlagte turneringer ble dessverre avlyst i 2021, men vi satser på at alle planlagte 
turneringer i 2022 vil gå som planlagt. 

Turneringskomiteen arrangerte følgende turneringer i 2021. 

 
• Meny torsdags golfen startet opp 22.April og avsluttet 11.September. 

• Sandefjord Match Play 2021 startet opp 26.April og avsluttet 16.September.  

• Møller Bil Audi Cup 1.Mai 

• Hurra Turnering 17.Mai 

• International Pairs 13.Juni 

• Sandefjord Golf Open 26.Juni 

• Golf Nordic Open 4.Juli 

• Mix/Generasjons Turnering 14.August 

• Klubbmesterskapet 21-22.August  

• Omvendt Tee 27.August 

• Høst Turnering 10.Oktober 

 
Det er spesielt en turnering som vi ser går igjen år etter år og som trekker veldig mange deltakere, 
nemlig Sandefjord Golf Open med 117 deltakere og da med venteliste også. Mulig det er alle de flotte 
premiene som kanskje trekker deltakere. 
 
Nytt for i år er at vi flyttet Meny tirsdagsgolfen til Meny torsdagsgolfen. Der deltok 65 spillere gjennom 
hele sesongen i motsatt til 45 spillere året før. Så en liten økning der som er gledelig. Oppstart for første 
runde ble spilt 22.April. I denne turneringen er det del-premier for hver Meny turnerings runde som var 
hver torsdag, i tillegg har vi Order Of Merit for de 3 beste gjennom hele sesongen. Meny Indre havn er 
sponsor for torsdagsgolfen, og som til stor glede har sagt seg villige igjen til å sponse Meny 
torsdagsgolfen nok et år i 2022. Vi gleder oss stort til det, og håper på at enda flere har lyst til å være 
med på denne morsomme og uhøytidelige turneringen. 

 



Finalen av Sandefjord Match Play ble spilt torsdag 16.september. Øyvind Leander Jonassen og Karl Solli 
Berge hadde klart å ta seg helt til finalen etter å ha slått ut den ene etter den andre av deltakere som var 
med. Øyvind tok tidlig kommandoen og var tre hull opp etter fire spilte hull. 
Etter dette var det veldig jevnt hvor spillerne vekslet mellom å både vinne og dele hull etter mye flott 
spill. Mye par og et par birdies ble ført opp på scorekortet. I Sandefjord avgjøres mye på de tre hullene i 
skogen, også denne gangen. 
Øyvind ble for sterk, og etter at de begge delte hull 16 var det ikke flere hull igjen for Karl. Øyvind 
Leander Jonassen vinner matchen på hull 16; 3&2. Vi gratulerer så mye :) 
 
Lag-NM 2.divisjon ble arrangert her i Sandefjord 17 og 18 Juli hvor vi gjorde det meget bra. Sandefjords 
damelag, bestående av Yvonne Vikersveen, Kristine Gaustad Heimdal og Bente Hansen fikk en flott 
fjerde plass. Mens herrelaget bestående av, Matthew Corney, Mark Ellwood, Leif Ronny Eriksen, Oscar 
Kløw-Prebensen og Sonny Montgomery tok 1.plassen og dro hjem seieren for oss.  
 
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. 
 
Klubbmesterskapet ble avviklet den nest siste helgen i august og gikk etter planen. Vi var heldige og fikk 
kjempe flott spille vær til glede for alle sammen. 
 
Årets klubbmestre ble: 
 
Herrer:                               Matthew Corney 
Damer:                           Irena Moen 
Junior gutt:                                                         Martin Lundquist 
Senior damer:               Irena Moen 
Senior herrer:               John Drummond   
Senior herre + (over 60 år):               Øystein Bøe 
Senior damer +(over 60 år):             Marit Kristiansen  
Stableford herrer:              Lasse Liabø 
Stableford damer:              Marit Kristiansen 
 
 
 
Resultater fra noen av 2021-turneringer: 
 
Meny Tirsdagsgolfen  1.plass Irena Moen 
 2.plass William Kløw-Prebensen 
 3.plass Hege Cecilie Olafsen 
   
Møller Bil Audi Cup Klasse A Vanja Montgomery 
 Klasse B David Shahabi 



   
Sandefjord Match Play Vinner Øyvind Leander Jonassen 

 
 

Hurra Turnering                                                        Vinner 
 

Roger Kvalvåg 
 
 

International Pairs Lag Vinner Sonny Montgomery og Chris-Sander 
Snørteland 
 
 

Sandefjord Golf Open Klasse A Truls Torp Karlsen 
 Klasse B William Kløw-Prebensen 
   

 
Golf Nordic Open Lag Vinner Matthew Corney og Heidi Margrethe 

Nedland 
   
   
Mix/Gen Turnering Lag vinner Matthew Corney og Heidi Margrethe 

Nedland 
   
   
Omvendt Tee Vinner Arild Kvam 

 
   
   
Høst Turnering  Lag Vinner                      Matthew Corney og Heidi Margrethe 

Nedland 
 
     
Totalt har vi hatt 627 deltakere på de turneringene vi har arrangert I 2021. 
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 2022 turneringer. 
 
På vegne av Turnerings Komiteen: 

 
John Arne Jørgensen 
Turnerings Leder 
 



Årsrapport - Handicap komiteen 2021 

 

Medlemmer: 

Roger Kvalvåg (leder) 

 

Til og med 2020 har Handicapkomiteen vært en del av Turneringskomiteen. I 2021 ble denne skilt ut, 
og er nå en selvstendig komite. 

Handicapkomiteen er oppnevnt av Sandefjord Golfklubb, og er ansvarlig for at klubbens forpliktelser 
overfor handicapreglene blir fulgt. 

De nye handicapreglene, World Handicap System (WHS), trådte i kraft i mars 2020. Det ble her 
endring på hvordan handicap beregnes for spillere. Formålet var at det skulle lages et helhetlig 
system som skulle gjelde for hele verden (med noen få unntak). 
I starten var dette noe utfordrende, da det var mange spillere som ikke hadde opparbeidet seg fullt 
grunnlag for handicapberegning. Mange spiller golf kun for det sosiale, og har derfor ikke registrert 
sine runder. Etter hvert som tiden har gått har vi nå blitt fortrolig med det nye systemet. 
Det oppfordres sterkt til å registrere alle spilte, handicapgodkjente runder, da dette da vil gi alle 
spillere et korrekt handicap, som gjenspeiler riktig spillestyrke. 

I løpet av sesongen har det vært noen få tilfeller av manuell justering av handicap på spillere. Dette 
har vært tilfeller hvor spillere har kommet tilbake til golfen etter lang pause, hvor handicap ikke har 
gjenspeilet korrekt spillestyrke, samt andre tilfeller hvor spilleres fysiske forutsetningene for å spille 
golf har endret seg betraktelig. 

Før sesongen 2021 er det foretatt en reindeksering av Sandefjord Golfbane. Dette har vært 
nødvendig da det har skjedd en del endringer på banen. Hullindeks skal revideres med jevne 
mellomrom for å gi korrekt grunnlag for tildeling av slag i handicapkonkurranser. 
Hullindeksen vår er korrekt fordelt basert på retningslinjer gitt i de nye handicapreglene fra mars 
2020. 

 

Sandefjord, 12.desember 2021 

Roger Kvalvåg 
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Årsrapport for Juniorkomiteen 2022 
 
Komiteen har i år bestått av: 
Lars Kløw - leder  
Dag Andre Moen 
Ken Holberg 
 
 
Litt om året; 
 
Vi har i løpet av 2021 hatt svingninger i antall aktive juniorer. Det er nå ca.10-15 aktive 
juniorer fra 5 til 18 år. 
  
Dette året har det vært treninger hver tirsdag og torsdag gjennom utesesongen. Nigel 
har hatt trening med med juniorene i sommersesongen. I tillegg bisto Johan Tanum (pro 
Nøtterøy) på enkelte av innetreningene på Vestfold golfhall vinteren 2020/2021. 
 
Også dette året har endel av våre juniorer deltatt på Narvesen Tour gjennom sesongen.  
Vi har arrangert 1 Narvesen Tour på hjemmebane med god deltakelse fra regionen. 
Spesielt har vår “bollebil” som kjører rundt med boller og kaffe til spillere, foreldre og 
andre skuelystne bragt stor glede til tilreisende. Bakevarene er sponset av meny Indre 
Havn 
 
I 2021 har vi for andre gang hatt guttelag deltakende i lag-NM for juniorer. 
Dette året spilte vi på Kjekstad og plasseringen ble langt bedre enn året før. 
De ble bra coachet av Nigel! 
 
I årets klubbmesterskap vant Martin Lundquist gutteklassen. Det ble ikke kåret noen 
klubbmester i jenteklassen. Martin og Marvin har også fått prøvet seg på Srixon tour, i 
tillegg representerte Ulrik Eriksen Sandefjord GK på hjemmebane da vi arrangerte 
Srixon tour. 
 
I 2021 ble Sandefjord GK med på Norges Golfforbunds jentegolfsatsing. Dag Andre 
Moen er klubbens kontakt på dette prosjektet. 

 
Målsetningen for 2022 er som de foregående årene å få flere juniorer til å begynne å 
spille golf.  
 
For 2022 blirdet 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.  
 
For 2022 består juniorkomiteen av: 
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Lars Kløw 
Dag Andre Moen 
Ken Holberg 
 
 
 
 
 
 
For juniorkomiteen: 
 
Lars Kløw  
Sandefjord,10.01.22 



 

Årsrapport for Herrekomiteen 2021 
 
Komiteen har i år bestått av: 
Øyvind Leander Jonassen (leder) 
Matthew Corney 
Rune Liverød 
 
 
Litt om året: 
Det var meningen at vi skulle starte opp med Herredagen den 21 april i år, men slik ble det ikke 
denne runden ble avlyst pga COVID-19 (Korona). Derfor ble starten på årets herredag 28 april 
isteden.  
 
Dette er en turnering som spilles hver onsdag gjennom hele sesongen. Årets første runde var 
28 april. Den siste ordinære runden ble onsdag 8 september. Lørdag 18 september hadde vi en 
avslutnings turnering med premieutdeling og servering av PIZZA.  
 
I år har vi gjort 1 endring fra i fjor, endringen som er gjort gjelder HCP, vi har justert på HCP i de 
2 klassene vi har inndelingen ble slik:  

• A klassen: +8,0 – 12,0 Tee 55 Slagspill Netto. 
• B klassen: 12,1 – 36,0 Tee 55 Maximum score (+5). 

Det har også i år vært en Birdie konkurranse gjennom sesongen med premie på hull 6 og 10, 
det ble satt ca 30 birdier totalt, fordelt på 21 spillere, det ble totalt 10 birdies på hull 6 og totalt 
20 birdies på hull 10. Det ble satt HIO på hull 1 onsdag den 16.6.2021 av Anders Sørensen.  
 
Det ble også i år premier til de 10 beste på oom-listen i hver klasse. Premien var et gavekort.  
 
Det ble spilt 566 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 Matthew Corney  Kjetil Andersen   
2. plass John Arne Jørgensen         Niels Otto Hansen 
3. plass Mark Ellwood   Geir Andreas Bredal   

 
 

Herrekomiteen takker våre sponsorer Callaway og John`s Proshop for bidrag og flotte premier.  
 

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.  
 
Vedlegg Økonomi 

  
Rune Liverød  
29.9.2020 

  



 
Økonomi 2021 

HERREDAG 2021 



       
 
Årsrapport for Damekomiteen 2021 
 

Komiteen har i år bestått av: 
Bente Hansen Leder 
Heidi Nedland 
Carina Askevold 
Elise Marie Bjørvik Power  
 
 
Litt om året: 

 
Damegruppa  for sesongen 2021 ble satt sammen av to damer som ønsket at det skulle 
gjennomføres damedager i Sandefjord Golfklubb.  
 
Heidi Margrethe Nedland og Bente Hansen startet opp den første damedagen 16. Juni. 2021 
 
Etter hvert kom det to damer til inn i gruppa, Carina Askevold og Elise Marie Bjørvik Power.  
 
 
 
Det har vært avholdt 16 damedager med deltakelse fra 5 til 16 spillere på turneringene som ble 
gjennomført på onsdager.  
 
To av dagene var det kun ettermiddagspill med pizza og premieutdeling.  
 
Det har vært spill i tre klasser, A, B og C 
 
A (hcp -18) spiller slag 18 hull 
B (hcp 18,1- 54) spiller stableford 18 hull 
C (hcp alle) spiller stableford 9 hull 
 
Det ar vært ført OOM for hver klasse og Eclectic for 18 hull og 9 hull.  
 
Vinnere OOM 
 
KL A Vigdis Haugan 
KL B Elise Marie Bjørvik Power  
KL C Carina Askevold 
 
 
Eclectic  
 
Carina Askevold 
 
 
 
 
Hilsen Damekomiteen 

 



 
 Årsrapport for Marshallkomiteen 2021 

 
Komiteen har bestått av 
Gunnar Strøm 
Rune Liverød 
Thor Isefjær 
Kim Andre Gaarder 
Tor Westergren 
Reidar Bjerkseth 
Jan Petter Skaara 
  
Litt om året: 
Det er og har vært mangel på frivillige til marshalltjenesten, som igjen har medført at 
tilstedeværelse på banen blir begrenset. Dette er også noe av årsaken til forholdsvis sen oppstart 
– medio juni. 
I samråd med daglig leder ble prioriteten satt til helger med kjernetid 1000-1400. I tillegg kunne 
den som hadde vakt ta ad'hoc økter på andre tider. 
Tilbakemeldingen fra medlemmer/spillere har vært at denne tjenesten er ønskelig og nødvendig, 
og de skulle gjerne sett marshall oftere på banen. 
 
Aktivitet: 
Det har vært satt opp 28 dagsvakter i løpet av sesongen. I tillegg har det vært noen ad'hoc turer til 
ulike tider. (Også tidlig om morgenen og sent på kvelden.) 
Det har ved flere anledninger vært nødvendig å påtale sakte og farlig spill. Det har også vist seg at 
kunnskap om golfreglene og etikette er noe mangelfull. 
Det er nulltoleranse for farlig spill på vår bane. 
 
Ønsker fra marshallkomiteen  
Tilstedeværelse, rettledning og humørspredning er viktig for at alle skal trives på banen. 
En forutsetning for økt aktivitet i marshalltjenesten kommende sesong er at flere melder seg som 
frivillig til «marshall dugnad». 
Det er også sterkt ønskelig at vi får tildelt en fast golfbil som er utstyrt og tydelig merket. En 
effektiv, nødvendig og forutsigbar Marshalltjeneste er i stor grad avhengig av en egen golfbil og 
egnede lagringsmuligheter for utstyret. Golfbilen bør være tilgjengelig til enhver tid. 
 
Avslutning 
Vi må fortsette med holdningsskapende arbeid og bidra til godt humør og gode golfopplevelser for 
medlemmer og gjestespillere. Det er viktig å være synlig også til uforutsette tider både sent og 
tidlig. Golfregler, etikette og lokale regler må følges av alle. Sikkerheten må ivaretas. 
 
 
Thor Ø. Isefjær 
Leder 



 

Årsrapport – Seniorgolfen 2021. 

 

Seniorkomiteen har bestått av : 

Leder :                                  Kålås, Johs 

Medlemmer :                      Eid, Jorunn 

                                               Skjerven, Kari Agathe 

                                               Bakke , Håkon 

                                               Nyland, Leif 

Seniorgolfen har også i sesongen 2021 hatt rekorddeltakelse. Interessen har 
vært økende . Koronapandemien har gjort at vi har tatt våre forholdsregler, 
men det har ikke lagt noen demper på aktiviteten. 

Sesongen 2021 startet 27. april med hele 54 startende. Høyeste deltakerantall 
var 62 seniorer på en enkelt turnering . 

I løpet av sesongen ble det gjennomført 17 seniorrunder hvorav 2 TS 
turneringer. Totalt dreier det seg om ca. 700 golfrunder. 

Birdies. 

Det ble registrert 51 birdies på front og 28 birdies på back, totalt 79 birdies. Det 
var det nye par 5 hullet , hull 8, som hadde flest birdies. 

På turneringene våre har vi hatt ca 100 seniorer som har deltatt en eller flere 
ganger. Det er plass til flere så her er det bare å melde seg på turneringene . 

Vi har arrangert to turer i løpet av sesongen, en dagstur til Norsjø Golfbane og 
en overnattingstur til Årjeng Golfbane i Sverige. 33 seniorer ble med på turen til 
Norsjø og Årjeng. I år hadde vi strålende vær begge spilledager på 
overnattingsturen. Vi startet med en bestballturnering mens vi påfølgende dag 
spilte stableford. Det var en glad gjeng som returnerte til Sandefjord etter en 
vellykket tur. 

Sesongen ble avsluttet 21. september med Texas Scramble som innbefattet  
bevertning, premiering og kåring av årets spillere i henholdsvis A og B klassen. 



På avslutningsturneringen deltok 36 seniorer. Seieren gikk til Øivind Antonsen/ 
Tor Kvillum med Are og Bente Røise på andre plass. Tredjeplassen gikk til Berit 
Vinslid /Terje Nilsen. 

Seniorkomiteen takker for interessen fra seniorene . Likeledes er det grunn til å 
takke administrasjonen og banemannskapet med Morten i spissen for  all 
bistand. Spesielt var banekvaliteten av meget god kvalitet siste del av 
sesongen. 

Greenene var av topp kvalitet gjennom hele sesongen. 

 

Årets spillere i A og B klassen ble : 

A-klassen : 

Nr 1 Terje Nilsen 

Nr 2 Per Chr. Winsnes 

Nr. 3 Hans Gulliksen 

 

B-klassen : 

Nr 1 Reidar Sten Bjerkseth 

Nr 2 Christine Quale 

Nr 3 Tor Johansen 

 

På vegne av seniorkomiteen 

Johs Kålås 

 

 

                                                 

     



Hus og plasskomiteen 2021 
 
I sesongen har det blitt jobbet med beplantning og 
luking av bed ved klubbhuset og på driving rangen. 
 
Bygning med ballvaskemaskin er vasket utvendig.  
 
Bygning ute på banen ved utslaget på hull 9 er beiset 
utvendig, og etter sesongslutt er bygningen pusset opp 
innvendig etter en tidligere vannskade. Avlåst rom er 
nå klart til bruk igjen fra sesongstart. 
 
Takk til alle som har bidratt i dette arbeide. 
 
 
Komiteen har bestått av: 
Roar Belstad 
Marit Kristiansen 
Roar Jensen 
Berit Jensen 
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