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Årsmøte Sandefjord Golfklubb 2018 

Avholdes onsdag 13 februar Scandic Park Hotell kl. 19.00 

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 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. Behandle innkomne forslag og saker
12. Forslag til medlemskategorier og kontingenter for 2019
13. Budsjett 2019 for Sandefjord Golfklubb
14. Kontrollkomiteens rapport
15. Sandefjord Golfklubbs organisasjonsplan
16. Valg

a) Styret
- leder velges for ett år
- nestleder velges for to år.
- fire styremedlemmer velges for to år
- to varamedlemmer velges for to år
b) Kontrollkomité. 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
f) Oppnevne komiteer/utvalg/personer i henhold til organisasjonsplan. Styret
ber om fullmakt til å oppnevne aktuelle komiteer/utvalg med representanter.
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SANDEFJORD GOLFKLUBB

Årsregnskap 2018
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Note 2 018 2 017

DRIFTSINNTEKTER
Inntekter fra kiosk, driving range og aktiviteter 979 000 1 197 669
Greenfeeinntekter 704 638 1 016 793
Sponsorinntekter 1 178 920 1 150 225
Medlemskontingenter inkl NGF 5 416 764 4 998 045
Andre inntekter/tilskudd/gaver 1 1 480 378 1 131 291
Sum driftsinntekter 9 759 701 9 494 022

DRIFTSKOSTNADER
Kostnader til varer, NGF, aktiviteter etc 917 273 1 106 872
Lønnskostnader 2 3 042 101 2 921 096
Avskrivninger 8 221 043 201 790
Leie av golfbane 4 2 485 939 2 764 313
Drift og vedlikehold av bane og klubbhus 2 137 400             1 598 782
Kontor- og administrasjonskostnader 2 710 644 837 765
Sum driftskostnader 9 514 400             9 430 617

DRIFTSRESULTAT 245 301                63 405

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renter og andre finansinntekter 4 713 17 276
Rentekostnader -4 612 -23 666
Netto finansposter 101 -6 390

ÅRSRESULTAT 245 402                57 015

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
Til dekning av tidligere udekket tap 6 245 402                57 015                   
Sum overføringer 245 402                57 015                   

SANDEFJORD GOLFKLUBB

Resultatregnskap
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Note 2018 2017

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg 8 274 700               399 000               
Inventar, driftsløsøre, verktøy, kontormaskine 8 100 300               109 000               
Sum varige driftsmidler 375 000               508 000               

Finansielle anleggsmidler
Aksjer i Sandefjord Golfpark AS 3 1                           1                           
Sum finansielle anleggsmidler 1                           1                           

SUM ANLEGGSMIDLER 375 001               508 001               

OMLØPSMIDLER

Fordringer
Kundefordringer 32 800                 135 046               
Andre fordringer 118 319               169 518               
Sum fordringer 151 119               304 564               

Bankinnskudd og kontanter 5 511 372               158 379               

SUM OMLØPSMIDLER 662 491               462 943               

SUM EIENDELER 1 037 492            970 944               

Balanse pr 31.12.2018

SANDEFJORD GOLFKLUBB
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Noter til regnskapet for 2018

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 2018

SANDEFJORD GOLFKLUBB

Note 1 - Inntekter

Andre inntekter/tilskudd/gaver 2018 2017
LAM-tilskudd og grasrotandel 498 610 398 845
Momskompensasjon 423 779 377 811
Gaver 328 000 52 500
Andre salgs- og leieinntekter 229 989 302 136
Sum 1 480 378 1 131 291

Note 2 - Lønn, ytelser / godtgjørelse til daglig leder / styret
2018 2017

Lønn 2 628 379 2 496 209
Arbeidsgiveravgift 378 268 365 884
Pensjonskostnader 35 454 51 631
Andre lønnsrelaterte ytelser 7 373
Sum lønnskostnader 3 042 101 2 921 096

Antall årsverk 6 6

Ytelser til daglig leder   
Lønn 468 647 566 821
Andre ytelser 3 660 4 392
Sum 472 307 571 213

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 2018 2017
Styret 0 0
Revisor, revisjon 46 123 38 803
Revisor, bistand 0 12 175
Sum 46 123 50 978
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Noter til regnskapet for 2018

SANDEFJORD GOLFKLUBB

Note 3 -  Aksjer
Andel bokført Bokført

Navn Eierandel Ansk.kost  egenkapital verdi
Sandefjord Golfpark AS 64 % 6 000 000 4 094 095 1

Note 4 - Leie av golfbane

2018 2017
Leie av golfanlegg  fra Sandefjord Golfpark AS inkl ikke fradragsført  1 456 500 1 747 800
Leie av tomt fra grunneierne 1 029 439 1 016 513
Sum 2 485 939 2 764 313

Note 5 - Skattetrekksmidler
2018 2017

Bankinnskudd bundet til skyldig skattetrekk 74 638 71 771
Innskuddet dekker skyldig skattetrekk pr 31.12

Note 6 - Egenkapital Innbetalte Akkummulert EK 2018 EK 2017
 andeler resultat Sum Sum

Egenkapital 1.1.  0 -638 586 -638 586 -695 601
Årets resultat 0 245 402 245 402 57 015
Egenkapital 31.12  0 -393 184 -393 184 -638 586

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 31.12.2018 var det
benyttet kr 100.000 av innvilget lån fra medlemmer.

Note 7 - Gjeld og pantstillelser

Lån med sikkerhet i pansatte eiendeler 2018 2017
Kassekredit (limit kr 1 500 000) frem til 1.2.2018 0 0
Totalt 0 0

Eiendeler som er stilt som sikkerhet:
Varige driftsmidler 0 508 000
Kundefordringer 0 135 046
Totalt 0 643 046

I tillegg var det stillet sikkerhet for kassekreditten fra private kausjonister.
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Noter til regnskapet for 2018

SANDEFJORD GOLFKLUBB

Note 8 - Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg

2018 2017

Anskaffelseskost 1.1 1 087 536 964 699
Kostpris utstyr til drift av golfbane 88 043 122 837
Utrangering av driftsmidler 0 0
Anskaffelseskost 31.12 1 175 579 1 087 536
Akkumulerte avskrivninger 31.12 800 579 579 536
Bokført verdi 31.12 375 000 508 000

Ordinære avskrivninger i regnskapsåret 221 043 201 790

Antatt levetid i år 5 år 5 år
Årlig avskrivning i % av opprinnelig kostpris 20 % 20 %

Inventar, driftsløsøre, verktøy, 
kontormaskiner
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Styrets forslag til årskontingenter for 2018 

 
Styret foreslår følgende satser for 2018: 

 

Hovedmedlem skap 1): kr 8 450 (økning kr 50) 
Greenfee kontingent 1) 2): kr 2 440 (økning kr 50) 
Junior 1 (0-5 år) 3): kr 200 (ingen økning) 
Junior 2 (0-12 år) 3):  kr 500 (ingen økning) 
Junior 3 (13-19 år) 3): kr 500  (ingen økning) 
Student -militær (20-29 år)1): kr 4 290  (økning kr 50) 
 

 
1) Inkludert kr 400 i avgifter til NGF. Obligatorisk for alle over 20 år 

 
2) Inngår to greenfee billetter, og kr 100 i rabatt ifht ordinær greenfee. Medlemskapet forutsetter at man 

tidligere har vært fullt betalende medlem. 
 

3) Vi ønsker å videreføre fjorårets gode tilbud til juniorer for hjemmeboende barn av fullt betalende foreldre. 
De aller fleste juniorer har foreldre i klubben, og vi vil i 2019 gi alle juniorer inntil 19 år som er registrert 
som medlemmer pr 01.01.19 rimelig medlemskap for i større grad å oppmuntre til trening og betaling av 
treningsavgift. l Iflg klubbens vedtekter må alle medlemmer betale minimum kr 100 i kontingent, og i tillegg 
tar klubben kr 100 for administrasjon av medlemskapet. Junior 1 betaler kr 200, junior 2 og 3 betaler kr 
500 i kontingent i 2019. Vi har ingått et samarbeid med Vestfold GK om gratis spill for juniorer på 
hverandres baner. 

 
 
 
 

Sommer greenfee avtaler: kr 3.900 (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 2019
 Budsjett 

2018 
Regnskap

2018
 Budsjett 

2019 

DRIFTSINNTEKTER
Inntekter fra kiosk, driving range og aktiviteter 1 165 000 979 000 1 240 000              
Greenfeeinntekter 935 500 704 638 930 000                 
Sponsorinntekter 1 000 000 1 178 920 1 150 000              
Medlemskontingenter inkl NGF 5 514 500 5 416 764 5 400 000              
Andre inntekter/tilskudd/gaver 875 000 1 480 378 1 200 000              

Sum driftsinntekter 9 490 000 9 759 701 9 920 000              
DRIFTSKOSTNADER
Kostnader til varer, NGF og aktiviteter etc 970 000 917 273 1 070 000              
Lønnskostnader 2 980 000 3 042 101 3 200 000              
Avskrivninger 215 000 221 043 260 000                 
Leie av golfbane 2 765 000 2 485 939 2 320 000              
Drift og vedlikehold av bane og klubbhus 1 795 000 2 137 400              2 325 000              
Kontor- og administrasjonskostnader 660 000 710 644 695 000                 
Sum driftskostnader 9 385 000 9 514 400              9 870 000              

DRIFTSRESULTAT 105 000 245 301                 50 000                   

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renter og andre finansinntekter 4 713
Rentekostnader -10 000 -4 612 -                          

Netto finansposter -10 000 101 -                          

RESULTAT 95 000 245 402                 50 000                   

INVESTERINGER (FLISKUTTER, SANDBÅSER O.L.) 275 000                 

Kommentarer til budsjett 2019:
Den største og viktigste inntektskilden til golfklubben er medlemsmassen. Vi ønsker å beholde
kontingenten stort sett på samme nivå som fjoråret, kun justert for å ta høyde for IT-avgift til NGF
på i underkant av kr 50. For junior mellom 6 og 19 år er kontingenten foreslått til kr 500, og at
juniorer i tillegg betaler treningsavgift.

For å sikre en god økonomi i klubben, må vi fortsatt ha som målsetning å nå 1000 medlemmer. I
årene fremover vil vi primært rekruttere medlemmer via "Veien til golf" kurs. Oppfølging av
VTG-spillere vil fortsatt ha høy prioritet i 2019, og målsetningen er at 60 % av kursdeltakerne blir
ordinære medlemmer fra 2020. Vi ønsker også å videreføre fokuset på barn og unge da vi anser at
dette er en viktig rekrutteringskilde både av juniorer og voksne. Budsjettet er basert på en
medlemsmasse tilsvarende 2018.

For øvrig forventes inntektene å ligge noe over 2018 siden fjorårets sesong var preget av dårlige
forhold på banen og sen sesongstart. De viktigste inntektskildene er som følger:

Sponsorinntekter. Dette er i hovedsak Jotun (generalsponsor) og hull-, skilt og flaggsponsorer.
Styret og daglig leder har et fokus på å skaffe nye sponsorer til klubben, og at det er et godt
tilbud/produkt til sponsorene.
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Budsjett 2019
Kommentarer til budsjett 2019:

Greenfee. Det forventes at greenfee-inntektene vil ligge på samme nivå som budsjettet for 2018.
Dette er høyere enn inntektene for 2018, men lavere enn greenfee-inntektene i 2017.

Kiosk, driving range og aktiviteter. Åpningstider og aktivitetsnivå forventes å være tilnærmet lik
2017-sesongen, og inntektene er dermed økt sammenlignet med 2018.

Styret har stort fokus på god kostnadskontroll, men det er også fokus på bruk av midler for å
investere i og bevare et golfanlegg av høy kvalitet. Det er også viktig å sørge for et godt tilbud til 
medlemmene når det gjelder turneringer, kurs, trening, sosiale tilstelninger etc.

De største utgiftspostene er som følger:

Lønnskostnader. Klubben vil i 2019 ha to faste ansatte i tillegg til fem sesongarbeidere på banen
og timebasert arbeid i skranken/resepsjon på klubbhuset. Totalt ca 6 årsverk. Det er budsjettert
med en økning sammenlignet med 2018 som følge av forventet høyere aktivitet.

Kostnader turneringer, kurs og andre aktiviteter. Det er lagt opp til stort sett samme aktivitetsnivå
og kostnader knyttet til forskjellige medlemsaktiviteter (turneringer, kurs, trening, tilstelninger etc)
som i 2017, og det er en økning sammenlignet med 2018 hvor aktivitetsnivået var redusert pga sen
sesongstart og dårlige forhold på banen.

Leie av golfanlegg. Klubben leier golfanlegget av Sandefjord Golfpark AS og betaler tomteleie til
grunneierne. Leien til Sandefjord Golfpark AS er redusert med virkning fra 1.1.2019.

Drift av bane og klubbhus. Budsjettet tar høyde for noe økt omfang av vedlikehold av bane og
maskiner sammenlignet med 2018, og det er også lagt inn leie av gradenmaskin og ny traktor.

Investeringer. Klubben planlegger investeringer på kr 275 000 i 2019 knyttet til fliskutter og bygging
av båser for oppbevaring av sand.
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Valg – Årsmøtet Sandefjord Golfklubb 2019. 

Styret: 

Følgende ble valgt for 2 år i 2018, ikke på valg i 2019: 

Styremedlem: Siv Karlsen Moa. Har frasagt seg styreplassen i 2019 grunnet stort 

                          arbeidspress på jobben.                                

Varamedlem:  Ellen Dyring Schelderup. Rykker opp som styremedlem etter Siv 

                          Karlsen Moa for 1 år i 2019. 

Innstilling fra Valgkomiteen: 

I Styret: 

Styreleder:      Roar Belstad, gjenvelges som styreleder for 1 år i 2019.  

Nestleder:       Sigurd Bjønnes, gjenvelges som nestleder for 2 år i 2019. 

Styremedlem: Øystein Bøe, gjenvelges for 2 år i 2019. 

Styremedlem: Harald Skogen, gjenvelges for 2 år i 2019. 

Styremedlem: Lene Høyvang , Ny, velges for 2 år i 2019. 

Styremedlem: Steinar Gausdal, Ny , velges for 2 år i 2019. 

Varamedlem:  Arnt Helge Dybvik, gjenvelges for 2 år i 2019. 

Varamedlem:  Jorunn Eid, velges for 2 år i 2019. 

Til Kontrollkomiteen: 

Samtlige ble valgt for 2 år i 2018 og således er ingen av medlemmer eller 

varamedlemmer i komiteen på valg i år. 

 

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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Kommentar til innstillingen.: 

 

Som det fremgår foreslåes det at Styret utvides med 1 styremedlem. 

 

Forslag: 

Lov for Sandefjord Golfklubb, para 15, pkt 11.b, endres til: 

“ Fem styremedlemmer og to varamedlemmer .” 

 

Begrunnelsen for dette er å sikre ønsket spesialkompetanse innen Styret.  

 

Det foreslåes videre at forslaget om styreutvidelse fremmes på Årsmøtet av Styret 

som egen sak under pkt 6.  

Da dette vil være å anse som et forslag om lovendring vil det kreve 2/3 flertall, jfr 

para 22 i lovverket. 

For ordens skyld kan nevnes at forslaget er drøftet med Vestfold Idrettskrets som 

kan bekrefte at endringsforslaget er kurant og at det vil bli godkjent av 

Idrettskretsen, jfr para 22, pkt 2. Det ble samtidig bekreftet at endringen kan 

iverksettes umiddelbart etter at vedtaket er fattet slik at valgkomitees innstilling 

vil være i tråd med loven. 

 

Skulle årsmøtet mot formodning ikke godkjenne forslaget slik at valgkomiteens 

innstilling må endres vil valgkomiteen innstille på at styremedlem Øystein Bøe ikke 

gjenvelges i 2019. 

For Valgkomiteen, 

Hans Kr. Hønsvall, leder. 
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Årsrapport for Banekomiteen 2018 
 
Komiteen har i år bestått av: 
 
John Drummond 
Øistein Skjerven 
Knut Andersen 
Roger Kvalvåg 
Karl Eidevik 
Morten Johannesen 
Ole Henrik 
Harald Skogen- leder 

 
 
Litt om året; 
 

Ole Gunnar Grundstrøm sluttet som greenkeeper i april, men samtidig var vi så heldige at vi fikk 
ansatt Morten Johannessen samtidig som ny greenkeeper. 
 
Banekomiteen har hatt 6 møter og 1 banebefaring samt mye kontakt i løpet av året. 
 
2018 har vært et utfordrende år. Januar startet med vekselsvis regn og kulde, noe som gjorde 
at vi fikk et tykt islag på banen. Spesielt på hull 8 rant det mye vann ut på banen, og det ble 
besluttet å grave en grøft langs høyre side av fairwayen for å hindre dette. 
 
På grunn av all isen, ble alle greenene ødelagt og måtte såes på nytt. Fairwayene var også 
delvis ødelagt. Da vi i tillegg fikk den tørreste sommeren siden 1947, omtrent uten nedbør i 3 
måneder, ble arbeidet for å holde banen i god stand en vanskelig oppgave. Vi hadde heller ikke 
nok vann til å vanne fairwayene. Greener og tee steder ble prioritert. 
Med for lite vann i egen reservoarer måte vi kjøpe vann fra kommunen. Dette resulterte i en stor 
økonomisk belastning.  
Da vanningsanlegget ikke har fungert optimalt, måtte vi bytte en del spredere. Oppgradering av 
vanningsanlegget vurderes fortløpende. 
 
Vi er nå i en prosess med planer om å oppgradere vannreservoarene ved opprensking av alle 
vann samt grave ned rør for å få tilførsel fra vann ved hull 3. 
Banekomiteen vil berømme dugnadsgjengen som gjør en flott jobb. Uten de hadde vi hatt enda 
større utfordringer. 

 

Harald Skogen 
Sandefjord 5.1.19 
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Årsrapport for Dugnadsgjengen 2018 
 
 
Dugnadsgjengen har i år bestått av: 
 
Johs. Kålås, Tor Karlsen, Arne Vinslid, Svein Toverud, 
Bjørn Tore. Gundersen, Knut Hundeland, Roar Halvorsen, 
Hans Kristian Hønsvall, Tor Kvillum, Knut H. Andersen, Ole 
Eid, Per Baust Berntsen, Kåre Slettmo, Sverre Keim 
Johnsen, Bjørn Sundby, Hans Gulliksen, Leif Nyland, Thor 
Aage Thoresen, Stein Gullseth, Øyvind Karlsen og Odd 
Kristian Nilsen. Dugnadsgjengen ledes av head 
greenkeeper Morten Johannessen. 

 
 

 
 
Litt om året; 
 

Dugnadsgjengen arbeider etter rutiner beskrevet i INTENSJON OG 
ARBEIDSBESKRIVELSE FOR DUGNADSGJENGEN I SANDEFJORD GOLFKLUBB.  

Arbeidet omfatter reparasjon, vedlikehold og rydding av teesteder, bunkere, fairways, 
greener - samt felling/rydding av trær og busker innen- for banens område. 

 I tillegg tas alt utstyr på banen inn om høsten for rengjøring, ettersyn og reparasjon, for 
utplassering igjen før sesongåpning om våren. I golfsesongen arbeides det hver mandag i 
vinterhalvåret hver tirsdag 

 
Alle i Dugnadsgjengen er pensjonister, og aktive golfere. Opplæring og sikkerhet er en viktig 
del av det arbeide som utføres. Det primære målet er å bidra til klubbens økonomi, og for 
2018 utgjorde innsatsen ca. l årsverk basert på et fremmøte på ca. 60%. 

 

 

Knut H. Andersen 
Sandefjord 5.1. 19 
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Årsrapport for Marshallkomiteen 2018 
 
Komiteen har i år bestått av: 

 

Thor Isefjær 

Gunn Handeland 

Nils H Fevang 

Arild Kvam 

Gerfried Marschallinger 

Øyvind Rød 

Gunnar Buer 

Gunnar Strøm- leder 

 
Litt om året; 

 

I perioden 7. juli til 30, september har det vært utført marshalltjeneste 45 dager i helger 
og på høytidsdager. I fellesferien har det vært Marshall på banen før åpningstid og etter 
stengetid. Urovekkende mange har blitt bortvist på grunn av manglende greenfee. 

Klager og konflikter 

Ingen rapporterte 

Ønsker for neste sesong 

Marshalltjenesten er nødvendig og må fortsette.  Holdningsskapende arbeid må 
intensiveres og det er viktig at lokale regler bekjentgjøres og synliggjøres grundig. Det 
vil lønne seg økonomisk å etablere kontroll av greenfee før og etter åpningstid. 
Marshalltjenesten har ikke kapasitet til annet enn stikkprøver. Tilstedeværelse må til. 

Om tjenesten skal utvides må jeg i god tid før neste sesong sjekke ut flere Marshaller. 
Jeg anbefaler på det varmeste kvinnelige medlemmer til å slutte seg til oss; det vil være 
av det gode for holdningsskapende arbeid. 

 

Gunnar Strøm  
Sandefjord 5.1.19 
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Årsrapport for VTGkomiteen 2018 
 
Komiteen har i år bestått av: 
 
Ellen D. Schjelderup - leder  
 
 
Litt om året; 
 
Sandefjord golf arrangerer VTG kurs for alle som ønsker å lære golf. Totalt 4 kurs er 
avholdt, to vår og to høster. April kurset måtte avlyses pga store snømengder på banen 
og treningsområdet. Interessen er stor, totalt 108 deltagere. Resultatet er 49 nye 
medlemmer i 2018. 

VTG kursene går over 2 dager i helgen, og 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 2018. 

En spesiell takk til Ole-Henrik Pettersen, Øyvind Antonsen, Leif Ronny Eriksen og Tor 
Isefjær som alltid er tilstede med godt humør og gode golfråd. Takk til Ellen Olsen med 
gjengen som trer inn som «vikar» 

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, golf vett 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. 

Fadderordningen er knyttet opp mot VTG kursene. Hver tirsdag etter kurshelg har 
klubben tilbudt kursdeltagere om å gå ut på banen med fadder, deltagerne har ikke 
benytte seg så mye av dette tilbudet. Klubben har et forbedrings potensiale rundt 
fadderordning og lage turneringer for nye medlemmer. 

 I 2018 betalte kursdeltagere kr. 250,- 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 
Sandefjord 5.1.19 
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Årsrapport for Turneringskomiteen 2018 
 
Komiteen har i år bestått av: 
 
Ken Holberg (tok over som leder i sesongen 1. september) 
John Arne Jørgensen 
Tommy Hansen 
Jarle Høyte – leder (sluttet i sesongen) 
 
 
Litt om året; 
 

  Turneringskomiteen ble delt inn i 4 grupper som hver fikk fordelt 3-4 turneringer.  

Det ble avholdt kurs i Golfbox for alle gruppeledere og noen ressurspersoner i 
januar. Golfbox ble benyttet gjennom hele sesongen med godt resultat. 

På vårparten ble det avholdt et fordelingsmøte der alle gruppelederne deltok, og 
turneringene ble der fordelt mellom gruppene. Hver gruppeleder fikk da ansvaret for 
gjennomføring av sine turneringer, og kunne om ønskelig engasjere ressurspersoner 
for å få gjennomført disse. Gruppelederne var turneringsledere for sine turneringer. 

Turneringskomiteen arrangerte disse turneringene i 2018 

• Sandefjord Golfklubb Matchplay. 
• Pink Cup. 10 mai (avlyst grunnet baneforholdene) 
• Hurra Turnering. 17 mai (avlyst grunnet baneforholdene) 
• Narvesen Tour. 27 mai (avlyst grunnet baneforholdene) 
• Sandefjord Golf Open. 16 juni 
• Omvendt tee. 29 juni 
• Widerøe Open. 7 juli 
• Lag NM 2. divisjon. 21-22 juli (avlyst grunnet baneforholdene) 
• Color Line Cup. 11 august 
• John`s Invitational. 18 august (arrangert av John med hjelp av 

Turneringskomiteen) 
• Klubbmesterskapet. 25-26 august 
• Mix-/Gen Turnering. 8 september 
• Takk for hjelpen! 22 september 
• Inntektsturnering for Juniorgruppen. 29 september 
• Nattgolf. 5 oktober 
• Beat the pro. 13 oktober 
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Spesielt Sandefjord Golf Open, Widerøe Open og John's Invitational trakk veldig 
mange deltagere, og disse arrangementene var store suksesser med fortjente 
vinnere og mange fine premier. 

Klubbmesterskapet ble avviklet den siste helgen i august og gikk etter planen. Vi var 
som vanlig heldige med været og fikk et svært spennende oppgjør mellom det to 
beste i herreklassen der klubbmester Matthew Corney stakk av med seieren etter å 
ha senket par-putten på hull 18. 
  
Årets klubbmestre ble: 

Damer: Julie Marie Skalleberg 
Herrer: Matthew Corney  
Junior jenter: Kristina Jørgensen  
Junior gutter: Jacob Bohlin Lea  
Senior damer: Vanja Snørteland 
Senior herrer: John Drummond 
Senior herre + (over 60 år): Øystein Bøe 
Stableford damer: Tone D. Børsting 
Stableford herrer: Øyvind Rød 
 

Andre vinnere: 

Sandefjord Matchplay: Karl Eidevik 
Drømmetreff: Vanja Snørteland 
Color Line: Klasse A: Matthew Corney 
              Klasse B: Morten F. Haug  
Sandefjord Open: klasse A: Karl Eidevik 
               Klasse B: Kristina Jørgensen 
John´s Invitational: Klasse A: Øystein Bøe 
                 Klasse B: Marius Munkelien 
Widerøe Open: Klasse A: Frank W. Mortensen 
                         Klasse B: Karen Platou 
 
Sandefjord Golfklubb sendte et dame- og et herrelag til Lag-NM 2 divisjon på Holtsmark 
GK 
Begge lagene gjorde det sterkt og tok hver sin 2.plass. Herrene rykket dermed opp til 1. 
divisjon. 

 
Jarle Høyte 
Sandefjord 5.1.19 
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Årsrapport for Juniorkomiteen 2018 
 
Komiteen har i år bestått av: 
Espen Karlsen - leder  
Siv Karlsen Moa 
Lars Kløw 
John Arne Jørgensen 
Anne Cecilie Thidemansen Bjørvik 
 
 
Litt om året; 
 
Vi har i løpet av året hatt en liten økning i antall aktive juniorer. Det er nå ca 20 aktive 
juniorer. Fra den yngste på 6 år til de eldste på 16 år. 
  
Det har vært faste treninger hver mandag og torsdag gjennom hele 2018. John har fulgt 
de med etablert handicap i sommersesongen, og Espen har fulgt opp nybegynnerne. I 
tillegg har Johan (pro Nøtterøy/Wang) bistått på enkelte av innetreningene på Vear. 
 
Mange av våre juniorer har deltatt på Narvesen Tour gjennom sesongen. Sandefjord 
har i år vært en av klubbene med flest deltakere. Spesielt artig er det at vi har så mange 
ivrige jenter. Dette blir lagt merke til i golfmiljøet. Dessverre ble Narvesen Tour på 
Sandefjord avlyst pga vinterens herjinger med banen.  
 
Juniorkomiteen arrangerte i år golfleir fra 25. til 29. juni. Der deltok 14 juniorer, mange 
av dem helt nybegynnere, og flere av dem fortsatte å trene med oss. Leiren var en 
suksess, og vi satser på å gjenta dette i 2019. Både pro og administrasjon bistod med 
gjennomføringen, og vi fikk også god hjelp fra de eldste juniorene. Og en stor takk til 
mammaen til Vanja. 
 
I årets klubbmesterskap vant Kristina jenteklassen og Jacob vant gutteklassen. 
 
Jentene var med på lag-NM junior for jenter som ble arrangert på Kragerø. 
 
Vi har i løpet av 2018 skaffet oss et godt grunnlag for det videre juniorarbeidet. 
Målsetningen for 2019 er å få enda flere juniorer til å begynne å spille golf. Vi har også 
som mål at Sandefjord Golfklubb på sikt har juniorer som deltar på det øverste 
turneringsnivået i Norge. Vi bør ha både topp og bredde med fokus på at alle skal 
synes. 
 
Espen Karlsen 
Sandefjord - 14.01.2019 
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Årsrapport for Damekomiteen 2018 
 
 
Komiteen har i år bestått av: 
 
Marit Kristiansen, leder 
Linda Magnusdottir 
Anne-Lene Veum 
Grete Østengen 
Henriette Børve Inger 
Schildmann 

 
 
Litt om året; 

I begynnelsen av mars hadde vi et hyggelig samvær med orientering om komiteens 
planer. 
Vi flyttet damedagen tilbake torsdagene, men kom veldig sent i gang da kong vinter 
ikke var særlig snill med oss. 

 
Vår tradisjonelle” Vårspretten”, som vi pleier å arrangere i midten av mai, måtte vi, på 
grund av baneforholdene, utsette til høsten. 
Den ble arrangert 3.september og 34 damer møtte. Flere damer fra Hof, Re, og 
Sande GK kom også for å spille scramble. 
Det ble en veldig hyggelig kveld. 

 
Vår første damedag ble arrangert 24. Mai og vi hadde til sammen 15 damedager. 
Vi prøvde oss også på et samarbeid med damene i Vestfold GK, men med liten 
respons fra dem. 

 
Det var til sammen 21 damer som spilte i to klasser og vi avsluttet sesongen 
med en samling på Peppes Pizza med premieutdeling og sosialt samvær. 

 
Vi ønsker oss langt flere aktive damer i sesongen som kommer og har i den 
anledning startet med planlegging for sommeren 2019. 

 
Kan også nevne at flere av damene representerte Sandefjord GK ved invitasjoner 
fra andre klubber; Jordbærturneringen på Sande GK, Høstturnering på Hof GK og 
Vestfold Ladies på Solum GK. 

 
 

        Marit Kristiansen 
Sandefjord 5.1.18 
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Årsrapport for Herrekomiteen 2018 
 
Komiteen har i år bestått av: 
Øyvind Leander Jonassen (leder) 
Øyvind Antonsen  
 
 
Litt om året: 
Herredagen har i år vært preget av sen sesongstart, dårlige baneforhold og skuffende lav deltagelse. 
Herredagen spilles hver onsdag gjennom hele sesongen. Den første runden ble spilt så sent som 13. 
juni, mot normalt medio april. Den siste runden ble spilt 12. september, dvs bare 14 spilte runder.  

 
Herrekomiteen har tidligere år sett at herredagen har vært høyt prioritert hos spillerne.  
Når hjemmebanen vår er i god stand har litt dårlig vær ikke påvirket deltagelsen på herredagen. Dette 
kan ikke sies om årets turnering. Det er opplagt at baneforholdene har stor betydning. Det velges å 
ikke delta, spille på andre baner eller delta på andre turneringer der det er raske greener og bedre 
spilleforhold generelt. Herrekomiteen synes dette er beklagelig men ser at dette må aksepteres. 
Gode golfspillere ønsker å spille på de beste banene.  
 
Herrekomiteen vil uansett rette en stor takk til de som jobber med banen vår. Utgangspunktet etter 
vinteren var ekstremt vanskelig, men herrekomiteen er sikker på at alle tiltakene som er gjort i år vil 
forbedre banens standard til neste sesong. Dette vil helt sikkert gjenspeiles i deltagelsen på neste års 
herredager.      
 
Det er ingen runder som er avlyst i år på grunn av dårlig vær, men at første runde ble spilt midt i juni 
er eksepsjonelt. Bare 435 spilte runder fordelt på 14 onsdager gir et snitt på 31 spillere hver uke. 
Totalt har 87 spillere deltatt. I forhold til rekordåret 2016 (1037-22-47-135) er dette veldig dårlige tall. 
Herredagen har i sesongen 2018 vært spilt i 2 klasser etter Hcp.  Antall spillere er ganske jevnt fordelt 
i hver klasse. Det bør vurderes å ha en tredje klasse for å få flere av klubbens medlemmer til å delta.  

 
Det har vært Birdie-konkurranser med premier på hull 9 og 10. I alt har 16 spillere har greid å få 22 
Birdie`s på herredagen. De 10 beste på oom-listen i hver klasse er premiert med gavekort. Avslutning 
med oppsummering av sesongen og pizza og premieutdelinger ble avholdt onsdag 9. september.  
 
Årets topp 3-liste i hver klasse: 

A-klassen   B-klassen    
1. plass John Drummond  Terje Nilsen  
2. plass Matthew Corney            Are Røise  
3. plass Jan Hvidsten             Håvard Dahl 

 
Herrekomiteen vil takke vår sponsor Callaway og John`s Proshop for bidrag og flotte premier. 
Callaway liker vårt opplegg har bekreftet at de vil bidra også neste sesong.  

 
 
 
Øyvind Jonassen/ Øyvind Antonsen 
Sandefjord 14.12.18 
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Årsrapport for Seniorkomiteen 2018 
 
Komiteen har i år bestått av: 
 
Bjørn Tore Gundersen (sluttet i sesongen)  
Gunn Handeland 
Johs. Kålås 
Kari Agathe Skjerven (ny i sesongen) 
Leif Nyland (nye i sesongen) 
Håkon Bakke- leder)  
 
 
Litt om året; 
 
Det har vært et spesielt år for klubben og seniorgolfen. Først med en vinter som ødela  
greener og fairwayer, etterfulgt av en varm sommer som vi ikke har opplevet maken til. 
 
Vi planla start på sesongen som året før, i slutten av april.  Baneforholdene gjorde ikke 
dette mulig, og de tre første rundene ble avlyst. Sesongen kom først i gang da vi 
arrangerte tur til Strømstad 8. mai. 45 deltagere gjennomførte en uhøytidelig runde på 
Strømstad Golf. 
 
Deretter fulgte 4 selskapsrunder med vintergreener. Første runde med 27 startende, 
men interessen var dalene og deltagelsen ble etter vert rundt 10. 
Spill på baner med vintergreener er ikke interessant i lengden. 
 
Forandring ble det første seniordag 12 juni med 37 startende, fremdeles med to 
vintergreener. Av sesongen gjenstod det da 11 seniordager og 3 scrambleturnering. 
Heldigvis ble ingen av disse avlyst p.g.a været. 
Gjennomsnittlig har det startet ca. 40 personer på hver turnering og med et fremmøte  
som vi er veldig fornøyd med.  
Været har vært varmt og upåklagelig igjennom hele sesongen. 
 
To turer er gjennomført i regi av Gunn og Johs. I tillegg til nevnte Strømstadtur er det 
gjennomført overnattingstur til Tanumstrand med golf på Fjellbakka og Mjølkerød.  
Dessverre med regn også i år, som gjorde at første dag ble en våt 9 hulls runde. Grete 
Hansen taklet forholdene best og vant fortjent. Som vanlig var kvelden hyggelig og 
vellykket. 
Påfølgende dag var forholdene betraktelig bedre og vi fikk gjennomført planlagte 
scrambleturnering. Karen Platou og Kjell Frøyd ble best på Mjølkerød. 
 
Også i år en hyggelig grillkveld på Berganodden med bevertning og konkurranser. 
 
Det har deltatt over 100 personer på seniorgolfen i år og det er gjennomført over 700 
runder. Birdiepremier på hull 1 og 10 og totalt ble det 11 birdier med 5 på hull 1 og 
6 på hull 10. 
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Sesongen avsluttet 18 september med tradisjonell scrambleturnering og hyggelig 
samvær. 
Det ble servert lapskaus, kaffe og wienerbrød og premieutdeling for august mnd. og 2 
dag  
i Sverige. Dagens scramble var det lag bestående av Bente Røyse og Kjell Frøyd som 
gikk av med seieren. 
Kåring av årets klassevinnere av seniordag 2018 avsluttet dagen  
 Vinnere ble: 
                                         
                                        Klasse A                                                  Klasse B 
1. pl.      Håkon Bakke                                                          Christine Quale 
2. pl.      Jens Petter Rønning                                              Hans Holt 
3.pl.       Roy Hansen                                                            Kari Agathe Skjerven 
 
Turneringsavgiften på 50 kr ble i år akkumulert til 34340 kr. Av dette går 18797 kr. til 
klubben som utgjør hele 54 % av avgiften. Et resultat som vi er veldig stolte av. 
Vi har hatt sponsorer i år som har bidratt med midler til bevertning og premier. Dette har 
klart innvirker på det gode resultatet. 
 
Håkon Bakke 
Sandefjord 5.1.19 
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Årsrapport for Markedskomiteen 2018 

 
Litt om året; 
Markedsgruppen har bestått av Matthew Corney, Vanja og undertegnede og det har 
vært gjennomført flere arbeidsmøter. 

 
Året har vært spesielt, med en sesong som kom sent i gang og både VTG-kurs og flere 
turneringer ble avlyst i begynnelsen av sesongen. Det ble derfor mer fokus på å erstatte 
tapte inntekter på vårparten enn aktiviteter i klubben. Blant tiltakene som ble gjort, kan 
vi trekke frem følgende: 

 
«PLUSS-medlem» - et nytt tilleggsmedlemskap 
Matthew har lang erfaring som markedssjef for Miklagaard GK og kom med et forslag 
på å innføre PLUSS-medlemskap. En «pakkeløsning» ble satt sammen og markedsført 
rett etter at innsamlingsaksjonen fra styret og «Drømmetreffen» var gjennomført. 
16 stk har blitt PLUSS-medlem, hvor hver betalte kr 2.000,- ekstra i tillegg til vanlig 
medlemsavgift. Det har blitt gjennomført to temakvelder for PLUSS-medlemmene, hvor 
temaene var «Finn din rette golfball» og «Finn dine riktige golfkøller». Vi håper på flere 
«PLUSS-medlemmer» i 2019. 

 
Oppgradering av Drivingrange 
Med Ole Henrik Pettersen i spissen, ble Driving-rangen oppgradert med bedre merking 
og nye skilt med treningstips / oversikt over treningsfeltet. 

 
Informasjon & markedsarbeid 
Som tidligere år har det blitt jobbet med å få informasjon ut til medlemmene og vise 
frem tilbudene klubben har. Fra markedsavdelingen har det vært fokus på å spre 
informasjonen på primært hjemmesiden, Facebook og på klubben. 
Det blitt jobbet kontinuerlig med å lage nytt innhold i form av nyheter / artikler, bilder, 
video, invitasjoner, VTG-rekruttering, treningstilbud, mm. 

 
Totalt har det blitt laget 55 innlegg /artikler på hjemmesiden og 125 små og store 
innlegg på Facebook. Medie-kanalen som gir klubbene best kommunikasjonseffekt, er 
uten tvil Facebook. Antall følgere har økt med 82 stk i 2018 og klubben har i dag en 
stabil følgermasse på +/- 1.100 personer. 

 
Fotograf / oppdaterte bilder 
Klubben har i 2018 fortsatt leid inn en hobby-fotograf som har tatt bilder fra turneringer 
og” solskinnsdager” på banen. Men pga økonomisk situasjonen / redusert sesong, ble 
det betydelig færre dager med fotografering enn tidligere år. 

 
Samarbeidspartnere 
I 2018 har disse blitt ivaretatt av administrasjonen og markedskomiteen har hatt liten 
befatning med det. Informasjonen på hjemmesiden har stått som fra tidligere år. 

 
Henrik Næss 
31.januar 2019 
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