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Til medlemmene i Sandefjord golf 31.januar 2023 

 
 
 
Innkalling til årsmøte i Sandefjord golf 2023 

 
 
Styret innkaller herved til årsmøte i Sandefjord golf 

 
Årsmøtet avholdes 8. mars kl. 19.00 på Scandic Park hotell, Sandefjord 

 
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 21. 
februar 2023 til post@sandefjordgolf.no Bruk vedlagt mal. 

 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene 
senest én uke før årsmøtet, på SGK hjemmeside. 

 
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandefjord 
golf i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha 
gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sandefjord golf. Alle medlemmer har 
uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

 
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett 
mv., se Sandefjord golfs lov som ligger på hjemmesiden. Ved eventuelle spørsmål 
som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Vanja Montgomery kontaktes via e-post. 
 
 
 
Velkommen til Årsmøte. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ellen D. Schjelderup 
Styreleder 
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Årsmøte Sandefjord Golfklubb 
Avholdes 

onsdag 8. mars kl 19:00 på Scandic Park Sandefjord  

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 2023 for Sandefjord Golfklubb
10. Behandle innkomne forslag og saker
11. Forslag til medlemskategorier og kontingenter for 2023
12. Kontrollutvalgets rapport
13. Sandefjord Golfklubbs organisasjonsplan
14. Valg

a) Styret:
Leder velges for ett år (Ellen Dyring Schelderup gjenvelges)
Nestleder velges for to år (Simon Hansen Elvestad gjenvelges)
tre styremedlemmer velges for to år (Kjell Sletsjøe, gjenvelges,
Anne Sellevold Beck gjenvelges, Steinar Gaustad gjenvelges)

b) Kontrollutvalget:
Medlem velges for to år (Tor Kvillum gjenvelges)

c) Representanter til Vestfold Idrettskrets, Norges Golfforbunds Ting og
 Sandefjord Idrettsråd, Styret ber om fullmakt til å oppnevne aktuelle
representanter.

d) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
Styrets innstilling til Valgkomiteen: Lars Kløw leder, medlem Lene Høivang
medlem Øystein Bøe og varamedlem Kirsten Sletta Larsen

e) Oppnevne komiteer/utvalg/personer i henhold til organisasjonsplan.
Styret har fullmakt til å oppnevne aktuelle komiteer/utvalg med
representanter.

15. Revisor. Styret innstiller på gjenvalg av FGH Revisjon AS
16. Informasjon om kommende sesong.
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Sandefjord Golfklubb

Resultatregnskap

 Note  2022  2021 

DRIFTSINNTEKTER

Inntekter fra kiosk, driving range og aktiviteter 1 643 438 1 868 617
Greenfee inntekter 1 415 318 1 653 500
Sponsorinntekter 1 579 720 1 213 324
Medlemskontigenter inkl. NGF 7 525 553 6 997 962
Andre inntekter/tilskudd/gaver 1 2 318 445 1 935 647
Sum driftsinntekter 14 482 474 13 669 051

DRIFTSKOSTNADER
Kostnader til varer, NGF, aktiviteter etc 1 411 022 1 421 920
Lønnskostnader 2 4 034 767 3 625 549
Avskrivning 6 951 366 861 477
Leie av golfbane 3 1 237 832 1 212 281
Drift og vedlikehold av bane og klubbhus 3 431 391 3 897 509
Kontor- og administrasjonskostnader 2 1 223 008 953 777
Sum driftskostnader 12 289 387 11 972 512

Driftsresultat 2 193 087 1 696 539

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter 28 925 26 169
Finanskostnader 392 071 251 797
Netto finansposter -363 146 -225 628

Årsresultat 1 829 941 1 470 911

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
Overført til egenkapital 5 1 829 941 1 470 911
Sum overføringer 1 829 941 1 470 911

 Årsoppgjør  2022                       Organisasjonsnr.:984979746 11



Sandefjord Golfklubb

Balanse

 Note  2022  2021 

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Bygninger og annen fast eiendom 6 25 023 701 15 528 903
Maskiner og anlegg 6 690 534 1 052 622
Sum varige driftsmidler 25 714 235 16 581 525

Finansielle  anleggsmidler

Sum anleggsmidler 25 714 235 16 581 525

OMLØPSMIDLER

Fordringer
Kundefordringer 138 088 2 689
Andre fordringer 138 327 53 414
Sum fordringer 276 415 56 103

Bankinnskudd,kontanter o.l. 4 1 916 223 4 631 575

Sum omløpsmidler 2 192 638 4 687 679

Sum eiendeler 27 906 873 21 269 204

 Årsoppgjør  2022                       Organisasjonsnr.:984979746 12



Sandefjord Golfklubb

Balanse

 Note  2022  2021 

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital
Egenkapital 5 003 590 3 173 648
Annen egenkapital 5 6 419 477 6 419 477

Sum egenkapital 5 11 423 067 9 593 125

GJELD

Gjeld 13 235 000 9 950 000
Sum langsiktig gjeld 7 13 235 000 9 950 000

Kortsiktig lån 5 1 965 000 0
Leverandørgjeld 764 248 576 726
Skyldige offentlige avgifter 286 790 157 722
Annen kortsiktig gjeld 1 232 768 991 632
Sum kortsiktig gjeld 3 248 807 1 726 079

Sum gjeld 16 483 807 11 676 079

Sum egenkapital og gjeld 27 906 873 21 269 204

 Årsoppgjør  2022                       Organisasjonsnr.:984979746 13
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Noter til regnskapet for 2022

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
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Noter til regnskapet for 2022

SANDEFJORD GOLFKLUBB

Note 1 - Inntekter

Andre inntekter/tilskudd/gaver 2022 2021

LAM-tilskudd og grasrotandel 965 693 800 092

Momskompensasjon 748 825 572 290

Gaver 258 000 346 326

Andre salgs- og leieinntekter 345 927 216 939

Sum 2 318 445 1 935 647

Golfklubben har i 2022 mottatt en gave på kr 1 200 000 fra Torbjørn Hansens Stiftelse. Klubben har 

forpliktet seg  til å bruke mottatt midler til bestemte formål. Klubben har i 2022 brukt kr 1 000 000 til

tilskudd til ny driftsbygning. I årets regnskap er det inntektsført kr 250 000 av midlene som

gaveinntekt .

Gjenstående ubenyttet beløp av gaven fra 2021, kr 561 473 er benyttet til å fullføre drivinrangeprosjektet.

Odd Gelditsch AS har gitt kr 100 000 i gave som skal benyttes til løftebord i den nye driftsbygningen.

Bordet leveres i 2023 og er ført som kortsiktig gjeld i 2022.

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

2022 2021

Lønn 3 433 565 3 106 254

Arbeidsgiveravgift 513 738 447 254

Pensjonskostnader 87 464 56 976

Andre lønnsrelaterte ytelser 15 065

Sum lønnskostnader 4 034 767 3 625 549

Antall årsverk 7 6

Ytelser til daglig leder   

Lønn 678 178 662 185

Andre ytelser 4 392 4 392

Sum 682 570 666 577

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 2022 2021

Styret 0 0

Revisor, revisjon 52 888 54 675

Revisor, bistand 0 0

Sum 52 888 54 675
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Noter til regnskapet for 2022

SANDEFJORD GOLFKLUBB

Note 3 - Leie av golfbane

2022 2021

Leie av tomt fra grunneierne 1 155 372 1 109 166

Leie av redskapshus 82 460 103 115

Sum 1 237 832 1 212 281

Note 4 - Skattetrekksmidler

2022 2021

Bankinnskudd bundet til skyldig skattetrekk 144 924 70 525

Innskuddet dekker skyldig skattetrekk pr 31.12

Note 5 - Egenkapital

EK 2022 EK 2021

 Sum Sum

Egenkapital 1.1.  9 593 125 1 702 737

Gjeldsettergivelse 6 419 477

Årets resultat 1 829 941 1 470 910

Egenkapital 31.12  11 423 067 9 593 125

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 31.12.2022 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.

Note 6 - Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg

2022 2021

Anskaffelseskost 1.1 19 241 487 18 817 618

Kostpris utstyr til drift av golfbane 10 207 427 423 869

Utrangering av driftsmidler 0 0

Anskaffelseskost 31.12 29 448 914 19 241 487

Akkumulerte avskrivninger 31.12 3 734 679 2 783 313

Bokført verdi 31.12 25 714 235 16 458 174

Ordinære avskrivninger i regnskapsåret 951 366 861 477

Antatt levetid i år 5-33 år 5-33 år

Inventar, driftsløsøre, verktøy, 

kontormaskiner
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Noter til regnskapet for 2022

SANDEFJORD GOLFKLUBB

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

Note 7 - Gjeld og pantstillelser

2022 2021

Lån Tom Ingar Hauge 2 135 000

Lån Harald Skogen 750 000

Lån Torinor Holding AS 750 000

Pantelån 9 600 000 9 950 000

Pantelån og lån med forfall >5 år 13 235 000 9 950 000

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler 15 405 552 15 405 552

Kortsiktig lån 2022 2021

Odd Gleditsch AS, støtte til løftebord, leveres i 2023 100 000

Lån Tom Ingar Hauge 1 865 000

Sum kortsiktig lån 1 965 000
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Styrets forslag til kontingenter 2023 

Kontingent 2023 –(forslag) Kontingentene i 2022: 

Hovedmedlem Kr 8 900

Junior 0-5 år Kr    300 

Junior 6-12 år Kr    600  

Junior 13-19 år Kr    600 

Ung voksen 20-35 år Kr 4 650

Ung voksen 20-35 år VTG 2022  kr 3 650

Passivt medlem   kr 1 550

VTG innmelding    kr 2 700         

År 2. 50% av   kr 4 450  

År 3 25% av   kr 6 675  

kr 8900 

kr   300 

kr   650 

kr 1200 

kr 4650 

kr 3650 

kr 1550  

kr 3000 

Kr 4450 

kr 6675 

Greenfee medlemskap Kr 2 700 (inkl. 2 greenfeebilletter) kr 3 000 

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. 
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Regnskap 2021 Regnskap 2022 Budsjett 2023 

DRIFTSINNTEKTER

Inntekter fra kiosk, driving range og aktiviteter 1 868 617            1 643 439           1 970 000       

Greenfeeinntekter 1 653 500            1 415 318           1 400 000       

Sponsorinntekter 1 213 324            1 579 720           1 600 000       

Medlemskontingenter inkl NGF 6 997 962            7 525 553           7 487 000       

Andre inntekter/tilskudd/gaver 1 935 647            2 318 444           1 612 000       

Sum driftsinntekter 13 669 050          14 482 474         14 069 000     

DRIFTSKOSTNADER

Kostnader til varer, NGF og aktiviteter etc 1 421 919            1 411 023           1 465 000       

Lønnskostnader 3 625 548            4 034 767           4 506 000       

Avskrivninger 861 477               951 366              1 157 000       

Leiekostander golfbane 1 212 281            1 237 832           1 207 000       

Drift og vedlikehold av bane og klubbhus 3 897 508            3 431 391           3 630 000       

Kontor- og administrasjonskostnader 953 778               1 223 008           1 217 000       

Sum driftskostnader 11 972 511          12 289 387         13 182 000     

DRIFTSRESULTAT 1 696 539            2 193 087           887 000          

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter 26 169                 28 925                95 000            

Finanskostnader 251 797-      392 071-     725 000-    

Netto finansposter 225 628-      363 146-     630 000-    

RESULTAT 1 470 911            1 829 941           257 000          
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Seniorkomiteen i Sandefjord Golfklubb. 

 

FORSLAG TIL ÅRSMØTE I SANDEFJORD GOLFKLUBB 8. mars 2023 

 
Redusert medlemsavgift for medlemmer over 75 år. 

Forslag: 

Årsmøtet vedtar at medlemmer i Sandefjord Golfklubb som har fylt 75 år betaler 75% av full 
medlemsavgift, og medlemmer over 80 år betaler 50% av full medlemsavgift fra og med 
golfsesongen 2024.  

Begrunnelse: 

Seniorgruppa består av aktive medlemmer over 50 år. De fleste av disse er fullt betalende 
medlemmer i Sandefjord Golfklubb. I mange år har klubben hatt en svært aktiv seniorkomite, som 
har samlet mange seniorer til deltagelse i våre tirsdagsturneringer. De fleste som er aktive i 
seniorgolfen er pensjonister og er godt over 70 år. Mange av disse ville kanskje ikke vært medlem i 
klubben hvis det ikke hadde vært for en aktiv seniorgruppe, da flere av disse ikke spiller særlig mye 
golf utover turneringene på tirsdagene. Seniorkomiteen samler opp mot 60 spillere på turneringene 
og rundt 40 pleier å delta på våre dags- og overnattingsturer.  
 
I tillegg til å være fullt betalende medlem betaler alle kr. 50 – 100 for å være med på våre 
arrangementer. En betydelig del av dette beløpet går tilbake til klubben hvert år (+ - 20.000). 
Seniorene i Sandefjord Golfklubb betaler altså mye for å spille lite golf. De fleste seniorene betaler 
altså mer enn det jevne medlem.  
 
Det er ikke bestandig riktig å sammenligne grupper, og å stille de opp mot hverandre, men vi vil 
allikevel henvise til at ung/voksen (20-35 år) betaler kr. 4.650,- i medlemsavgift, altså ca. 50% av full 
medlemsavgift. 
 
Vi vil også nevne at flere klubber i Sverige tilbyr gratis eller 50% medlemsavgift til personer over 80 
år, som har vært medlem i klubben i de seinere år.   
 
Seniorkomiteen vil derfor foreslå at medlemmer over 75 år i Sandefjord Golfklubb får redusert 
medlemsavgift. 

 

Sandefjord, 1. februar 2023 

Mvh 
Seniorkomiteen i Sandefjord golfklubb 

Jorun Eid    Leif Nyland    Håkon Bakke    Johannes Kålås    Bjørn E. Gulliksen 
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Styrets innstilling til innkommet forslag 

 

Styret har behandlet det innkomne forslag fra Seniorkomiteen i SGK om redusert 

medlemsavgift for medlemmer over hhv 75 og 80 år, og har konkludert med at 

forslaget ikke bør vedtas av årsmøtet.   

Hovedårsaken til styrets negative holdning, er at det potensielle inntektsbortfall (som 

er beregnet til ca. NOK 220.000/år) vil bli svært krevende å erstatte i en anstrengt 

økonomisk situasjon, der klubben både står overfor investeringsprosjekter knyttet til 

baneanlegget og et økt kostnadsnivå for opprettholdelse av normal drift og 

vedlikehold. 

 

Sandefjord 27.februar 2023 

Styret Sandefjord Golfklubb 
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Valg – Årsmøtet Sandefjord Golfklubb 2022. 

 

Følgende ble valgt for 2 år i 2022, ikke på valg i 2023: 

Styret: 

Styremedlem:         Harald Skogen. 

Styremedlem:         Merethe Østerud. 

Varamedlem:          Atle Larsen. 

Varamedlem:          Charlotte B. Hagberg. 

 

Kontrollutvalget: 

Leder:                       Siv Karlsen Moa. 

Varamedlem:          Trine Myhre. 
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Valgkomiteens innstilling: 

 

Styret: 

 

Styreleder:          Ellen Dyring Schjelderup gjenvelges som styreleder  

                              for 1 år i 2023. 

Nestleder:           Simon Hansen Elvestad gjenvelges for 2 år i 2023. 

Styremedlem:     Anne Sellevold Beck gjenvelges for 2 år i 2023. 

Styremedlem:     Steinar Gausdal gjenvelges for 2 år i 2023. 

Styremedlem:     Kjell Sletsjøe gjenvelges for 2 år i 2023. 

 

Kontrollutvalget: 

 

Medlem:              Tor Kvillum gjenvelges for 2 år i 2023. 

 

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. 
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Årsrapport for DUGNADSGJENGEN (DGJ) 2022 
Komiteen har i år bestått av: 
Leder Hans Gulliksen – pluss 19 personer 
 
 

  Litt om året: 
Hovedoppgavene i sesongen er vedlikehold på banen, samt innhenting av bane utstyr 
etter endt sesong. Gruppen er inndelt i 3lag: fairway/green, tee steder og bunkers. I 
tillegg er det inntil 4 personer som kontinuerlig går med ryddesag og grøfteklipper. De 
klipper terrenget som ikke håndteres av banemannskapet. Til slutt har vi en mann 
som tømmer søppel. 
 
Hovedoppgave om vinteren er ryddig av skog og fliskutting. 
 
DGJ har også ansvaret for vedlikehold og ettersyn av Golfbilene sommer som vinter. 
Arbeidet utføres av kvalifisert personell. 
 
Ekstraordinære oppgaver i 2022: 
Legging av ferdigplen foran greenen på hull 2. 
Bygging av tak mellom containere for lagring av 
golfbiler. Oppgradering av lekeområde for barn ved 
driving rangen. Støpning av sokler og utplassering av 
nye skilter på banen. Oppgradering av golfbilvrak som 
ga 1 ekstra bil til utleie. Reparasjon av golfbilen som 
kjørte i bekken mellom hull 1 og 2 
Behjelpelig med flytting til ny driftsbygning og noe malerarbeid i den forbindelse. 
 
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. Fra høsten 2022 endret 
vi vinterdugnad til mandag og fra kl 10:00. Gjennom sesongen kan det bli innkalt til 
ekstradugnad andre dager etter behov. 
 
Vi har et fremmøte på ca. 60%, og innsatsen utgjør ca 1 årsverk. I tillegg kommer 
ekstraordinære oppdrag som varierer fra år til år med en arbeidsinnsats fra 100 – 300 
timer 
 

 

Alt arbeid som DGJ gjennomfører er underlagt headgreenkeeper 

        

Sandefjord, 1 februar 2023 

Hans Gulliksen 
Leder Dugnadsgjengen  
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Årsrapport for Banekomiteen 2022 
 
Banekomiteen har i år bestått av: 
Harald Skogen (leder)  
Morten Johannessen 
Knut Andersen  
Bjørn Sundby  
Roger Kvalvåg 
Karl G. Eidevik 
 
Litt om året: 
2022 har vært et begivenhetsrikt år for banekomiteen.  
 
Sommeren var tørr med lite nedbør og vannreservene våre gikk tomme. Derfor måtte vi 
bruke en del Farris vann til vanningen, noe som medførte at vi fikk vannet mindre enn 
ønskelig. 
 
Driving rangen ble ferdigstilt i år, med gressutslag og vanningsanlegg på gressutslaget.. 
Dessverre fikk vi en kald vår, tælen lå lenge, noe som medførte forsinket såing av DR. Den 
ble derfor åpnet noe senere enn planlagt. På grunn av det tørre været, måtte vi kjøpe en 
vanningsvogn for å få vannet FW og få fart på groingen. 
 
Banen ble utstyrt med helt nye skilter. Med god hjelp fra dugnadsgjengen kom disse på 
plass i løpet av sesongen.  
 
Og så endelig kunne vi flytte inn i et nytt driftsbygg som vi har ønsket oss så lenge. Det 
stod ferdig med overlevering 16. september. Her har vi den plassen vi trenger, både med 
verksted, lagring, kontorer, garderober og kantine. Takk til alle som har bidratt for å få dette 
store prosjektet gjennomført. 
 
Av banetiltak utover det vanlige har vi drenert ved foregreen hull 2.  
 
Av andre nødvendige tiltak har vi luftet fairwayer og teesteder, sprøytet mot ugress, 
vertikalt skjært greener og fairwayer, dresset og luftet greener, samt tilsådd disse med 
Vredo såmaskin. Tilsåing av fairwayer er blitt gjort 2 ganger. 
 
Noen reparasjoner av vanningsanlegget har også blitt gjort.  
Det er montert 5 nye flaggstenger ved parkeringsplassen. 
 
En stor takk til dugnadsgjengen, greenkeeper Morten og banemannskapet. Uten den 
innsatsen de legger ned, hadde vi ikke kommet så langt som vi er i dag. 
 
 
Sandefjord, 25. november 2022 
 
Harald Skogen 
leder banekomiteen 
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Årsrapport for VTG komiteen 2022 
 
Komiteen har i år bestått av: 
Kenneth Lipski - leder  
 
 
Litt om året; 
Det ble gjennomført 8 stk. VTG kurs, hvorav 6 av dem var helgekurs i regi av 
Sandefjord Golf, og 2 dagskurs i regi av John Drummond. I alt 175 påmeldte 
deltakere.  
 
Det ble satt opp 3 stk. turneringer for VTG`ere, «Spill & Grill», hvorav kun 1 ble 
gjennomført grunnet få påmeldte på resterende. 
 
Kenneth Lipski har valgt å tre ut av vervet som leder for VTG komiteen etter 
endt sesong inntil videre, grunnet personlige årsaker. Men vil kunne være 
tilgjengelig og behjelpelig ved behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandefjord, 28. januar 2023 

Kenneth Lipski 
Leder VTGkomiteen 
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Årsrapport for Handicap komiteen 2022 
 

Handicap komiteen har i år bestått av: 
Roger Kvalvåg (leder) 

 

Litt om året: 

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 hadde 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. 
 

Det har i løpet av sesongen 2022 ikke vært noen tilfeller av manuell justering av 
handicap på noen spillere. Dette tolkes som at spillere har blitt flinkere til å registrere 
sine runder, og innsett at det nye WHS systemet reagerer raskere, og mer korrekt på 
spillernes spillestyrke. 

 

Banens indeksering kan vurderes revidert. Vårt nye hull åtte, omgjort fra Par4 til 
Par5, er ikke hensyntatt i dagens hullindeks. Bør revideres når ny slope skal settes. 
PS! Dagens slopetabell er gyldig ut 2022. 

 

Sandefjord, 7.november 2022 

Roger Kvalvåg 
Leder Handicap komiteen 
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Årsrapport for Turnerings komiteen 2022 
 
 
Komiteen har i år bestått av: 
Ken Holberg 
John Arne Jørgensen – (turnerings leder)  
 
 
Litt om året; 
Turneringskomiteen arrangerte følgende turneringer i 2022 
 
26.04 – 18.09 - Meny tirsdagsgolfen 
27.04 – 25.09 – Herredagen 
02.05 – 25.08 – Sandefjord Matchplay  
01.05              – Møller Bil Audi cup 
04.06              – Sandefjord Golf Open 
02.07              – International Pairs 
20-21.08         – Klubbmesterskapet 
24.09              – Mix/Gen turnering 
01.10              – Sesong avslutning turnering - avlyst 
 
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. 
 
NSG lagseriefinale 2022 ble gjennomført på Kongsberg Golfbane lørdag og 
søndag 27-28. august. Hele lagserien består av 156 lag fordelt på 2 divisjoner 
og 3 mix-divisjoner. Av 156 lag er det 20 lag som har vunnet sin divisjon som er 
kvalifisert til finaleplass. 
SGK var representert med 2 lag. B-mix laget bestod av Jens Petter (kaptein), 
Are, Kjell Arne og Terje. Sandefjord kvalifiserte seg til å spille semifinale. Den 
gikk mot Østmarka GK og endte dessverre med et knepent tap. Herrelaget vårt 
var da klar for bronsefinale søndag morgen. Der ble det seier mot Losby GK, 
Gratulerer så mye. 
Damene fikk en tung start på lørdag hvor de tapte med minst mulig margin og 
var klar for bronsefinalen på søndag. Her ble det et hårfint tap og SGK ble 
nummer fire. Bra spilt og vi gratulerer så mye til Damelaget som var 
representert med Bente (kaptein), Kirsten, Anne og Hege. 
 
Finalen av Sandefjord Match Play ble spilt torsdag 25.August. Der hadde Kjetil 
Andersen og Roman Kmiecinski tatt seg helt til finalen. Den skulle vise seg å bli 
en skikkelig thriller duell. Det måtte 2 omspills hull til for å kunne kåre en vinner. 
Og der var det Roman som gikk av med seieren. Vi gratulerer så mye. 
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Flott innsats under LAG-NM for junior ble det også. Her spilte Martin, Thomas, 
Carl og William og endte på en flott 4. plass. Dette var en bra forbedring fra 13. 
plass i 2021. Vi gratulerer så mye. 

Klubbmesterskapet ble avviklet den nest siste helgen i august og gikk etter 
planen. Vi var heldige og fikk kjempeflott spillevær til glede for alle sammen. 

Årets klubbmestre ble: 
Herrer:  Mark Ellwood 
Damer: Kristine Gaustad Heimdal 
Junior Gutt:  Marvin Lee 
Senior Herrer:  Kenneth Fredriksen 
Senior Damer:  Bente Hansen 
Senior Herrer + : Jens Petter Rønning 
Senior Damer + : Bente Hansen 
Stableford Herrer: Arild Kvam 
Stableford Damer:  Yvonne Vikersveen 

Her er noen flere resultater fra noen av 2022-turneringer: 

Meny tirsdags golfen 1. plass Bjørn Bostrøm 
2. plass Thor Øyvind Isefjær 
3. plass William Kløv-Prebensen 

Herredagen A-klassen  Jan Hvidsten
B-klassen  Anders Sørensen

Sandefjord Matchplay 1. plass Roman Kmiecinski 

Møller Bil Audi Cup A-klassen Geir Monsen
B-klassen Thomas Undseth

Sandefjord Golf Open A-klassen Vigdis Haugan
B-klassen Tamara Aase Moen

International pairs 1 plass Matthew Corney/Heidi Nedland 

Mix/Gen Turnering 1.Plass Ronny Are Dyrvig Larsen/Carl Paulsson 

Sandefjord, 13. februar 2023 

John Arne Jørgensen  
  Leder Turneringskomiteen 
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Årsrapport for Juniorkomiteen 2022 
 
Komiteen har i år bestått av: 
Lars Kløw (leder)  
Dag Andre Moen 
 
 
Litt om året; 
Vi har i løpet av 2022 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 juniorene i sommersesongen.  
I vinter-sesongen har det vært trening med Nigel på Indoor-senteret 
 
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. 
Vi har også arrangert Srixon Tour/Ungdomsmesterskapet 13/15 år gutter + 
jenter. 
 
I 2022 har vi for tredje gang hatt guttelag deltakende i lag-NM for juniorer. 
Dette året spilte vi på Romerike GK og plasseringen ble langt bedre enn året 
før. 
De ble bra coachet av Nigel! 
 
I årets klubbmesterskap vant Marvin Lee gutteklassen. Det ble ikke kåret noen 
klubbmester i jenteklassen. Marvin Lee har også bitt bra fra seg på Srixon Tour, 
samt at han vant Norgescup på Kongsberg. Fantastisk 
 
I 2021 ble Sandefjord GK med på Norges Golfforbunds jentegolfsatsing. Dag 
Andre Moen er klubbens kontakt på dette prosjektet. 

 
Målsetningen for 2023 er som de foregående årene å få flere juniorer til å 
begynne å spille golf.  
 
  
 
For 2023 består juniorkomiteen av: 
(vi trenger et par medlemmer til) 
 
Lars Kløw 
Dag Andre Moen 
 
Sandefjord 30.november 2022 
Lars Kløw  
Leder juniorkomiteen 
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Årsrapport for Herrekomiteen 2022 

 
Komiteen har i år bestått av: 
Øyvind Leander Jonassen (leder) 
Matthew Corney 
Rune Liverød 

 
Litt om året: 
Årets første runde var 27 april. Den siste ordinære runden ble onsdag 14 september. Søndag 
25 september hadde vi en avslutnings turneringen med premieutdeling og servering av 
PIZZA.  
Det er gjort noen endringer if m premieringen i år, det ble ikke gitt premier til rundevinnerne.   

Det ble også i år premier til de 10 beste på Oom-listen i hver klasse. Premien var et gavekort.  
  
Årets topp 3-liste i hver klasse: 

A-klassen     B-klassen 
1. Jan Hvidsten    1.  Anders Sørensen 
2. Matthew Corney    2.  Espen Hem-Andersen 
3. Mark Ellwood    3.  Roman Henryk Kmiecinski 
 

Det har også i år vært en Birdie konkurranse gjennom sesongen med premie på hull 6 og 10, 
det ble satt ca 40 birdier totalt, fordelt på 23 spillere, det ble totalt 14 birdies på hull 6 og totalt 
31 birdies på hull 10. Det ble ikke satt noen HIO under årets herredagsturnering.   

 
De som fikk birdier er: 

6.stk Matthew Corney  
4.stk  Jan Hvidsten  
3.stk  Øystein Bøe    
2.stk  Atle Larsen, Mark Ellwood, Øyvind Leander Jonassen, Oscar Kløw-Prebensen,  

Ken Henry Holberg, Roger Kvalvåg, Krister Karto     
  1.stk  Petter Rønning, Morten Fleischer, Simen Holmberg, Bjørn Karlsen, 
            Rune Liverød, John Arne Jørgensen, Ole Kristian Strøm, Kenneth Fredriksen, 
            Roar Belstad, Karl Eidevik, John Drummond, Tor Kristian Evensen,  
            Mats Trollsås, Kjetil Andersen. 
   

Det ble spilt 516 runder, som er fordelt på 22 onsdager, det blir et snitt på ca 39 spillere hver 
uke. Det er klasse B som har størst deltakelse med 269 runder mot A klassen med 247 
runder.  
Herrekomiteen har ikke hatt noen sponsor avtaler dette året.   
 
Komiteen takker banemannskapet, som heletiden jobber for at banen skal være i beste 
mulige stand, vil også takke dugnadsgjengen som gjør en flott jobb. 
 
Sandefjord 25. november 2022 
 
Rune Liverød 
Herrekomiteen 
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Årsrapport fra Damekomiteen 2022  
 
 
Damekomiteen for har bestått av: 
Bente Hansen 
Heidi Margrethe Nedland 
Carina Askevold 
Elise Marie Bjørvik Power 
 
Litt om året: 
Det har vært avholdt nett-møter og fysiske møter. 
 
Det er avholdt 8 damedager i år.  Det har vært 2 singelturneringer og 6 scramble, 
med totalt 64 starter. På grunn av dårlig oppslutning ble 5 turneringer avlyst. Det ble 
startet opp med scramble fra 16. juni med bare ettermiddag spill over 9 hull to ganger 
pr måned og hvor det har vært pølseservering før vi gikk ut.  
 
Damekomiteen var ansvarlig for Vestfold Ladies 12. juni hvor hele 58 damer kom til 
start hvorav 27 var fra SGK. Alle premier var innhentet av Carina slik at det var kun 
mat som var kjøpt inn av klubben.  
Inklusiv Vestfold Ladies så har Damekomiteen et totalt overskudd på kr 22 700,- 
til klubbkassa. 
 
Vi håpet på en bedre oppslutning på Damedagene i 2022-sesongen, men det ble 
færre som meldte seg på enn i 2021 Vi ser neste sesong som en utfordring og håper 
turneringene blir gjennomført i 2023.  
 
Sandefjord 25. november 2022 
 
Bente Hansen 
Leder Damekomiteen 
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Årsrapport for Seniorkomiteen 2022 
 
Komiteen har i år bestått av: 
Leif Nyland - leder 
Jorun Eid 
Kari Skjerven 
Håkon Bakke 
Bjørn Edgar Gulliksen 
Johs Kålås 
 
Litt om året; 
Seniorgolfen i 2022 har også hatt god oppslutning. Interessen har vært bra i hele 
sesongen. Sesongen startet 26 april og ble avsluttet 4 oktober. 

 
Totalt ble det spilt ca 720 golfrunder og det ble 11 Birdiepremier på hull 1 og 10 og en           
rekke birdier på andre hull, flest på hull 8.Det har vært gjennomført 17 senior runder     k       
hvorav 3 TS.          
På turneringene har det vært ca 90 seniorer som har deltatt, en eller flere ganger.  
Dette er en liten nedgang fra 2021, men det skyldes nok en del dårlig vær på noen av                    
turneringene.  
Vi håper det blir mange som vil være med i 2023, det er god plass til flere. 
 
Det ble arrangert to turer i 2022.En dagstur til Strømstad i juni med 31 deltakere. 
I Strømstad ble det spilt best ball i nydelig, vær på en fin bane. 
Overnattingsturen gikk også til Sverige i august med overnatting på Tanum Gjestegård. 
Dag 1, spilte vi betsball på Torreby. Dag 2. spilte vi Stableford på Mjølkerød. 
På overnattingsturen var det 40 deltakere og alle hadde en fin tur i det flotte været. 
         
Sesongen ble avsluttet 4 oktober med Texas Scramble. 
Etter turneringen var det bevertning, premieutdeling og kåring og årets spillere i  
A og B klassen. Senior komiteen takker for interessen fra alle seniorgolferne. 
 
Vi gir også en stor takk til administrasjonen for god hjelp gjennom hele sesongen. 
Takk også til Morten og hans stab for flotte baneforhold. 
Spesielt var det ekstra fine forhold i andre halvdel av sesongen.  
Greenene har vært helt på topp hele sesongen. 
 

Avslutningsturneringen 4. oktober 
1.pl Terje Nilsen og Solveig Gundersen  

      2. pl Jens Petter Rønning og Bjørn Sundby  
                 3. pl Øyvind Antonsen og Kirsti Standal Gulliksen. 

 

Årets spiller A klassen    Årets spiller B klassen  
1. pl Tom Erik Kjoss             1. pl Bjørn Edgar Gulliksen 
2. pl Hans Gulliksen             2. pl Tor Johansen 
3. pl Bjørn Sundby                                           3. pl Reidar Sten Bjerkseth 
     
Sandefjord 6. desember 2022 

Leif Nyland 
Leder Seniorkomiteen 39



Årsrapport for Marshallkomiteen 2022 
 
Komiteen har bestått av 
Gunnar Strøm 
Rune Liverød 
Thor Isefjær 
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. 
I samråd med daglig leder ble prioriteten satt til helger med kjernetid 10:00-15:00. 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. Men i og med at vi snakker 
om frivillig aktivitet, synes jeg det er grenser for hvor mange helger i løpet av sesongen vi 
kan benytte de få frivillige vi har. 
 
Aktivitet: 
Det har vært satt opp 38 dagvakter i helg 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 både sakte og farlig spill – blindt 
utslag på hull 12. Det bør være nulltoleranse for farlig spill på vår bane. Det har også vist 
seg at kunnskap om golfreglene og etikette er noe mangelfull. 
 
 
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 – det vil også senke terskelen for ad'hoc turer betraktelig. 
 
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. 
Om du som medlem leser denne rapporten og tenker at du kan bidra i Marshallkomiteen 
så er du hjertelig velkommen. 
 
 
Sandefjord 28. november 2022 
 
Thor Ø. Isefjær 
Leder Marshallkomiteen 
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Hus- og plasskomiteen 2022 
 
Komiteen har bestått av: 
Roar Belstad (leder) 
Roar Jensen 
Berit Jensen 
Marit Kristiansen 
 
Litt om året: 
I sommer har det blitt plantet nye hekkeplanter i hele bedet på driving rangen av Roar 
og Berit Jensen. Det ble luket i alle bed. 
 
Det ble luket og plantet ved bålpanna ved hull 4. 
 
Startboden er vasket og beiset, det samme med huset til ballmaskinen.  
Leskuret på driving rangen er nå 90% ferdig beiset, og den jobben blir fullført før 
sesongstart 2023. 
 
 
 
Sandefjord 7. desember 2022 
 
Roar Belstad 
Leder Hus- og plasskomiteen 
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