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Dagsorden årsmøte 7.3.2017 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å 
underskrive protokollen. 
4. Behandle klubbens årsmelding 2016 (Side 3-18) 
5. Behandle klubbens regnskap for 2016 i revidert stand  
(Side 19-27) 
6. Behandle forslag og saker (Side 28) 
7. Fastsette medlemskontingent 2017 (Side 29) 
8. Vedta klubbens budsjett 2017 (Side 19-21) 
9. Behandle klubbens organisasjonsplan (Side 30) 
10. Utdeling av Johan J. Horns Talentstipend for juniorer 
11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere 
klubbens regnskap (Side 31) 
12. Foreta følgende valg: (Side 31) 
a) Leder og nestleder 
b) 5 styremedlem og 2 varamedlem 
c) Kontrollkomitè med minst to medlemmer 
d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd 
klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å 
oppnevne representantene. 
f) Valgkomitè med leder, to medlemmer og ett varamedlem 
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Styrets årsberetning 2016 
 

Styret 2016     

  Navn: Komitèleder for: 

Leder: Mette Thormodsen   

Nestleder: Tom Birkeland Sponsorkomitèen 

Styremedlemmer: Tim Skønberg Banekomitèen 

  Kristoffer Steine Veien til Golf-komitèen 

  Rolv Grimstad Junior og Elitekomitèen 

  Jannicke Meyer Hus og Miljøkomitèen 

  Lisbeth Vik  
Varamedlemmer: Turid Leithe   

  Morten Valvatne   

 

Styret 

Det har i 2016 vært avholdt 7 styremøter, inkludert et lengre styremøte med 

sesongevaluering og budsjettering. Varerepresentantene var tilstede på det første 

styremøtet etter årsmøtet. Daglig leder har møtt på alle styremøtene. Enkelte av 

styremedlemmene fungerer også som komitèledere. Turneringskomitèen ble i 2016 overtatt 

av administrasjonen da mye av dette arbeidet krever daglig arbeid og ekspertise bygget opp 

over tid. Et turneringskorps med frivillige er fortsatt like viktig. 

Det har vært behandlet 25 saker i styret. De fleste sakene er orienteringssaker, men 

det har også vært flere beslutningssaker. Det har vært få kontroversielle saker, og styret har 

stått samlet bak de beslutningene som har blitt tatt. Styret har fokusert arbeidet ut ifra 

målsetningene i Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2016-2019 med Bane/Anleggsplan 

som ble vedtatt på årsmøtet i 2015; Handlingsplanen i årsrapporten for 2015; og ellers de 

store sakene som har betydning for klubben som økonomi, grunneieravtaler, planverk, 

investeringer, bemanning, medlemsmasse, komitèarbeid, sikkerhet osv.  

I forhold til handlingsplanen vedlagt årsrapporten 2015, har klubben på god vei utført 

det som har vært planlagt i 2016. Styret opplever at det nå er en klarere rød tråd i driften og 

de prosjektene vi holder på med, og føler måloppnåelsen er god. Klubbens målsetninger, 

foruten baneprosjektene, er i stor grad felles med resten av golf-Norge: forbedre klubbens 

trenings- og konkurransetilbud til barn, unge, og de ikke-etablerte golferne; ha spesielt fokus 

på kvinne- og jentegolf; bidra til at spillere som vil satse sportslig blir ivaretatt og utviklet 

best mulig i klubben og i regionen; og fokusere på en god organisering med tydelige rolle -og 

ansvarsforhold i klubben. Klubben håper på økt drahjelp fra NGF ift kvinne- jentegolf og 

regional utvikling av juniorer. Prosjekter som skal støtte klubbene i dette arbeidet er enda 

ikke fullt ut realisert. 

Ansatte 

Klubben har fire faste ansatte pr. 31.12.16. Kjetil Anderssen har hatt farspermisjon 

fra september 2015 til juni 2016. Mads Thers ble fast ansatt som banearbeider fra 1.2.16. 

Ørjan Larsen er ansatt som daglig leder/hovedtrener, og Christoffer Solheim som 
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Klubbkoordinator/Trener. Christoffer har også jobbet mye på banen i perioden utenom 

sommersesongen.  I tillegg har det jobbet sommervikarer på banen, i proshop/resepsjon, 

som trenere/instruktører, og som ballplukkere i nettet/driving rangen. 

Kurs, møter og kommunikasjon 

Klubben var representert med Ørjan Larsen på Golfforum i Oslo i november. Ørjan 

Larsen har også deltatt på nettverkssamlinger for daglig ledere i regi av NGF.  Mads Thers har 

påbegynt greenkeeperutdanning i Sverige, og vil fullføre utdanningen februar 2017.  Mads 

har dermed tillagt seg mye viktig kompetanse for planlegging og gjennomføring av 

baneprosjektene. Administrasjonen og representanter fra styret har i tillegg deltatt på flere 

regionale møter, både i regi av klubbene og NGF. Dette inkluderer Hordalandsprosjektet; et 

prosjekt hvor de lokale klubbene og NGF samarbeider om å få økt kvinne/jenteandel i 

golfsporten; økt fokus på golf og helse; og golfklubbenes forhold til kommune/fylke osv. 

Kommunikasjonskanalene ut til medlemmene er klubbens webside, Facebooksiden og e-

poster/nyhetsbrev. På Facebook ser vi spesielt at innlegg om arbeid på banen gir stor 

respons. Hvert av nyhetsbrevene på e-post blir vanligvis åpnet/lest av litt over 55% av 

medlemsmassen. 

Medlemmer 

Klubben har 1042 medlemmer pr.31.12.16, mot 1060 i 2015. I 2016 har det likevel 

vært markant økt aktivitet på banen. Over 10% flere spilte runder enn de par foregående år. 

Det er også 10% flere av medlemmene som står med registrerte runder i løpet av sesongen. 

Trenden med at medlemmer ønsker å betale en litt høyere årskontigent (Årskort) enn litt 

lavere årskontigent og innmeldingsavgift (Aktiv) har fortsatt i 2016. Klubben må uansett 

kontinuerlig fortsette med å utvikle attraktive medlemskap som er tilpasset dagens 

golfmarked. Totalt meldte det seg inn 163 nye medlemmer i klubben i 2016. Av disse var det 

118 som ble medlem via Veien til Golf-kursene. Etter utmeldingsfristen for 2016 er utgått, er 

92 av de nye medlemmene fra VTG-kursene fortsatt medlem. Det er en liten nedgang i antall 

damer og juniorer som er medlem. Det bare understreker viktigheten med å jobbe videre 

med klubbens og golf-Norges målsetninger for dame- og juniorgolf. Kontigenten blir sendt ut 

på e-post i samarbeid med Send Regning. Fra 2017 har vi også avtale med Lindorff om 

innkreving av ubetalte fakturaer. 

 

Fakturagruppe 2016 2015 2014 2013

Aktiv 24 år + 368 397 380 422

Aktiv 20-23 år 16 18 26 19

Juniorer 13-19 år 46 63 59 75

Junior 0-12 år 34 40 42

Passive 45 51 51 60

Greenfeemedlemskap 345 355 378 457

Greenfeemedlemskap 13-23 år 7

VTG-medlemskap 118 102 112

Årskort 24 år + 51 32 12 8

Årskort 20-23 år 2 1

Årskort Junior 13-19 år 10 1

Totalt 1042 1060 1060 1041

Medlemmer Bergen Golfklubb



5 
 

Økonomi 

Klubbens årlige omsetning har oversteget kr 5 millioner og klubbens regnskap vil fra 
og med regnskapsåret 2016 være underlagt Regnskapsloven.  Frem til og med i fjor har 
regnskapet vært underlagt regnskapsreglene for idrettslag, noe som har fått betydning for 
bokført verdi på anleggsverdier i årets regnskap. Avskrivningsreglene for idrettslag var 
spesielle, og tillot ikke verdifastsettelse av anleggsmidler utover den gjeld som påhvilte 
disse. Klubben har en takst datert 23.7.13 av samtlige klubbens bygninger som klubbhus, 
trallehus/stevnebod, verksted/lager, verksted og garasje. Taksten viser at den tekniske 
verdien er kr. 10.000.000. I tillegg har klubben eget baneutstyr verdsatt til ca. kr. 
600.000. Fra og med regnskapsåret 2016 vil anleggsmidler bli avskrevet i henhold til 
forventet levetid og vil kunne vise verdier som er høyere enn tilhørende gjeld.  

Klubben hadde i 2016 samlede inntekter på kr 5.847.220 og et overskudd på kr 
184,122. Den positive egenkapitalen i klubben er på kr 1.121.706  
 

Banen 

Arbeidet på banen er utført som planlagt ut ifra Virksomhetsplan for Bergen 

Golfklubb 2016-2019 med Bane/Anleggsplan. Ift planene og detaljene i handlingsplanen for 

2016 er måloppnåelsen god, og har gitt forventede resultater. Det ble bl.a laget nye 

dreneringer og lagt ned nye rør og kummer på hull 4. Flere av kunstgressmattene er blitt 

byttet ut, og på hull 2 gul, 2 rød/11 gul og 4 gul er det i tillegg støpt et bedre fundament på 

teestedene. Det har vært stor fokus på trefelling for å gi økt lys til fairway og greener. Av 

maskiner har det blitt investert i en ny Gator og rulle til greenene. 

De store prosjektene ligger likevel foran oss. I vinter skal vi endelig få oppgardert det 

første stykket av fairwayen på hull 5. Det blir nye grøfter, dreneringer og rør, i tillegg til nytt 

vekstlag av sand. Dette er et stort prosjekt og vi regner med at dette partiet vil åpne for spill 

Status Damer  Menn  I alt  Damer  Menn  I alt 

I alt 230  812  1042  247 813 1060

Handicapgruppe Damer  Menn  I alt  Damer  Menn  I alt 

Gruppe 1: Under 4,5 2  5  7  2 6 8

Gruppe 2: 4,5 - 11,4 2  52  54  2 47 49

Gruppe 3: 11,5 - 18,4 5  99  104  5 97 102

Gruppe 4: 18,5 - 26,4 15  134  149  15 125 140

Gruppe 5: 26,5 - 36,0 57  207  264  63 224 287

Intet handicap eller HCP = 

99
6  6  12  6 7 13

Klubbhandicap: Over 36 143  309  452  154 307 461

I alt 230  812  1042  247 813 1060

Aldersgruppe Damer  Menn  I alt  Damer  Menn  I alt 

0-12 8  30  38  8  33 41

13-19 14  49  63  17 59 76

20-25 13  62  75  15 65 80

26-39 24  197  221  25 173 198

40-54 67  216  283  76 216 292

55-69 69  181  250  71 191 262

70- 35  77  112  35 76 111

I alt 230  812  1042  247 813 1060

Medlemsstatistikk Bergen Golfklubb
2016 2015
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i juli, når gresset er grodd opp på nytt. Inntil det vil hull 5 spilles som et Par 3 hull. Iht 

virksomhetsplanen blir det investert i nytt utstyr som brukes til dette prosjektet og lignende 

arbeid de kommende år. I sommer påbegynner vi også lufting og dressing av fairwayene. 

Planen er at våre egne banearbeidere kan utføre denne type arbeid med våre egne 

maskiner. Sanddeponiet på parkeringsplassen ble ferdigstilt i desember. Dette legger til rette 

for at vi kan lagre større mengder sand til oppgraderingsprosjekter og dressing/sanding av 

banen.  Det er en stor fordel å ha to fast ansatte på banen, både for prosjektarbeid utenom 

sesongen og for arbeid på banen i sesongen. Mads har gjort en stor og iherdig innsats på 

både planlegging og gjennomføring av de store baneprosjektene, og kombinert med Kjetil 

sin lange erfaring har vi et godt team for videre utvikling av banen i årene som kommer. For 

å kunne gjennomføre disse prosjektene blir det i februar 2017 opptatt et lån på kr 635,000. 

Klubben kan da opprettholde god likviditet mens banen oppgraderes. Prosjektene blir 

avskrevet over 5 år, og maskinene har leasingavtale over 5 år. 

Det ble satt nedbørsrekorder i 2016, men utenom dette var det store perioder med 

meget bra vær. Når banen er tørr er forholdene veldig bra, og vi kan se resultater av det 

arbeidet banemannskapet legger ned. I perioder med mye nedbør blir på påminnet om at vi 

gjør riktig med å investere tid og penger på grøfter, dreneringer og sanding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mads lager nytt teested på hull 2 Dreneringsarbeid i gang på hull 4 

Det var meget gode forhold på banen i periodene uten regn 
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Sportslige resultater 

Vetle Marøy er blitt profesjonell, og har spilt en rekke turneringer i USA, Spania, 

Sverige, Danmark og Norge i håp om å samle rankingpoeng. Vetle representerte også 

klubben i NM og Lag-NM. Edevard Hvide har spilt på Norges Cup og endte som nr. 38 på 

Order of Merit, med en 10.plass som beste plassering.  Adrian Sletten har deltatt på Titleist 

Tour. Adrian endte på 15.plass på Order of Merit, med 4.plass som beste resultat. Juniorene 

hadde mange gode resultater på Narvesen Tour, hvor bl.a Adrian Sletten ble regionmester. 

Det har deltatt få spillere fra klubben på Region Tour. Beste resultatet var seieren til Kjetil 

Anderssen på hjemmebane. Herrelaget ble nr. 11 i Lag-NM og beholdt dermed plassen i 

elitedivisjonen i 2017. Guttelaget rykket ned fra elitedivisjonen i Lag-NM Gutter, og spiller 

dermed 1.divisjon i 2017. Vi klarte ikke å stille lag i jenteklassen. I Lag-NM Damer har ikke 

klubben stilt lag på mange år. Markus Braadlie og Renate Grimstad har begge byttet klubb 

denne sesongen.  

 

Aktivitet 

Det har vært stor aktivitet blant juniorene, med bl.a ukentlige treninger i sesongen; 

VTG-kurs for juniorer; sommerskoler; "Prøve golf"-arrangement for skoler osv. Det er også 

blitt et utvidet tilbud for trening på simulatorer i vinterhalvåret. Rundt 40% av 

juniormedlemmene deltar på trening ila året. Klubben har i år knyttet treninger og 

aktiviteter opp mot deltagelse i turneringer, og på dette område har det vært god utvikling. 

Narvesen Tour for juniorer har blitt en stor suksess, både nasjonalt og lokalt. På nasjonalt 

nivå er det en økning på 12,5% i antall forskjellige spillere som har deltatt. Bergen Golfklubb 

har en økning på 60% i antall spillere som har deltatt i disse turneringene. I antall runder 

totalt som disse spillerne har spilt på Narvesen Tour er økningen 37,8% nasjonalt, mens det 

er på 107,1% på våre spillere. 

Til tross for dette blir det mer og mer en utfordring å med rekruttere nye juniorer og 

beholde de i klubben. Klubben håper å videreutvikle tilbudet til juniorene i 2017, med et 

enda mer inkluderende miljø for alle uansett alder og ferdigheter. 

Det har vært god deltagelse på Veien til Golf-kurs, enten det har vært ordinære kurs, 

juniorkurs, individuelle kurs eller bedrift/sponsorkurs. Totalt har 180 personer fullført VTG-

opplæring, som er høyere antall enn målsetningene i Virksomhetsplanen. 42 av de 180 var 

kvinner. Igjen vil klubben takke de som har utført dugnad gjennom å være VTG-instruktører.  

Tilbakemeldingene er veldig positive på arbeidet som legges ned i forbindelse med 

nybegynneropplæringen. 

Region Tour: Kjetil Anderssen 
og Stine Axelsen 

BGK sitt lag i Lag-NM Herrer BGK sitt lag i Lag-NM Junior 
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«Klubbtrening» er oppfølgningstrening etter VTG og trening for medlemmer med 

klubbhandicap. Dette ble en stor suksess i 2016, med mange påmeldte og gode 

tilbakemeldinger. VTG-kurs deltagerne får ikke lengre bare et kurs med i kursavgiften; de kan 

også delta på «Klubbtrening», inkludert protime for teknikk, VTG-Turneringer osv. Kombinert 

med et meget rimelig medlemskap første året for VTG-kurs deltagerne, ser vi at disse 

tiltakene gjør at mestringsnivået blir høyere og flere kommer raskere inn i klubbmiljøet. 

 Seniorgruppen, damegruppen og herregruppen har fortsatt god aktivitet på sine 

turneringer og aktiviteter. Turneringene som går i helgene har stort sett bra oppslutning. 

Flere og flere bedrifter og sponsorer finner det attraktivt å arrangere turneringer og events 

på klubben. I juni ble som vanlig Bergen Golf Invitational arrangert. Klubben inviterte alle 

sponsorer og samarbeidspartnere til en turnering med påfølgende grilling og 

premieutdeling. Vi vil spesielt berømme damegruppen som også i år gjorde Pink Cup til en 

kjempesuksess. God deltagelse og god stemning førte til et solid bidrag fra klubben til 

kreftsaken. Det har vært rundt 100 personer på forskjellige «Prøve Golf» arrangement i 

2016. 

I «nettet» har det i 2016 vært enorm aktivitet. Det har ført til utfordringer ift 

ryddighet, ballplukking og svinn av baller. Fra 2016 utvidet vi sortimentet i proshopen med 

køller fra PING. Dette har ført til en oppsving i «custom fitting»- salg av køller som er 

tilpasset den enkeltes fysikk og sving. Det er positivt med mye aktivitet, men det skaper også 

utfordringer på ett så lite og kompakt anlegg som vi har. Det er hele tiden en balansegang 

for administrasjonen og styret med hvor mye starttider som skal være tilgjengelig for 

medlemmer og grupper; antall turneringer; sponsor/bedriftsturneringer og events; 

greenfeespill osv. Rundt 2/3 deler av alle registrerte runder er på 9 hull både for medlemmer 

og gjester, mens 18 hulls runder står for ca. 1/3.  

 

 

 

 

 

  

 

JOA Invitational JOA Invitational 

Narvesen Tour 
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Hva Tiltak

Rekruttering Arrangere 8 ordinærer VTG-Kurs med attraktive kurspakker

Tilby og arrangere egne VTG-kurs for sponsorer og bedrifter

Arrangere 2 VTG-kurs for barn gjennom juniortrening

Arrangere 2 sommerskoler for barn(med VTG-godkjenning)

Involvere de beste juniorene som juniortrenere 

Samarbeide regionalt om prosjekter for økt kvinne og jentesatsing

Arrangere diverse "Prøve Golf"-arrangement for skoleelever, bedrifter, kommunale prosjekter o.l.

Ivaretagelse Ukentlig trening/aktiviteter med Trener-1 for alle medlemmer med klubbhandicap ("Klubbtrening")

Arrangere 3 VTG-turneringer for alle med klubbhandicap

Oppfølgingstime i teknikk med pro inkludert for nye VTG-medlemmer

Flere alternative treningstider for juniorer

Startavgiften for deltagelse på Narvesen-Tour inkludert i treningsavgift for juniorer

Tilbud om juniortrening hele året

Medlemsrabatt i proshop og fri bruk av driving range/nettet

Samarbeide regionalt om prosjekter for økt kvinne og jentesatsing

Utvikle/Prestere Helårs treningstilbud for de beste juniorene

Flere tilgjengelige tider for protimer

Teknikksjekk for herrene, damene og seniorene ved sesongstart

Etablere elitetrening for herrer/damer

Treningsleir i Spania for de beste juniorene om vinteren

Samarbeid med klubbene i regionen og NGF om å være "Talentutviklingsklubb"

Klubbhus Diverse maleprosjekter i klubbhuset

Flere skap i proshopområdet

Ny alarm/brannvarsler i klubbhuset/garasjer

Maskiner/Utstyr Innkjøp av traktor og blåser til baneprosjekter/sanding/dressing av fairways

Nett til Driving Range

Reparere/deler luftemaskin

Infoskilt/advarselskilt rundt banen

Nye benker på banen

Klubb Videreføre arbeidet med fokuset på virksomhetsplanen og komitè/gruppe instrukser i driften av klubben

Lansere ny webside

Jubileumsarrangement ift 80-års jubileet

Utgi "Historie/jubileumshefte" ift 80-års jubileet

Utarbeide god informasjon om dugnad- og frivillighetsarbeid

Bane Hele banen: Igangsette "Prosjekt lufting og dressing av fairways"

Hull 2

Fjerne trær på venstre side og fjerne røtter, "shape til", legge på jord. 

Permanent juniortee

Drenere området 20 m kort av greenen

Drenere nedenfor green til venstre (ovenfor område som ble tatt i 2016)

Hull 3

Drenere til venstre for bunker. Overvannsbrønn samt dreneringsgrøft mot elv. 

Hull 4

Vanningsanlegg til greenen (ikke spredere)

Fikse 2-3 områder på fairway som ikke ble tatt i forbindelse med arbeid vinter 2016. Torve av og grøfte inn til ny grøft. 

Hull 5

Drenere/nye rør og ny vekstmasse på hele fairwayen fra rød tee til veien

Vanningsanlegg fairway (ikke spredere)

Ny tee/teematte rød

Drenering/forbedring av greenområde

Hull 6

Fjerne busker og kratt på venstreside fairway. Fjerne røtter om tid. 

Hull 8

Ny teematte gul og forbedring av teeområdet

Hull 9

Drenere til høyre for greenen

Handlingsplan for 2017, basert på hovedmålet og delmålene i Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2016-2019

Handlingsplan 2017
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Årsrapporter fra komitèer og grupper 

 

Banekomitèen  

Sesongen 2016 startet som vanlig med dugnadshelger hvor vi fikk klargjort banen til 
sesongåpning. Det var gjort endel etterlengtet dreneringsarbeid rundt om på banen, og 
spesielt til venstre for greenen på andre og fjerde fairway merket man godt nytten av dette. 
Investeringen i en minigraver viser seg å være en nyttig investering. Nye og større teer på 
hull 2 og hull 4 kom også på plass og tilbakemeldingene har vært positive. Kjetil kom også 
tilbake i jobb etter pappaperm. Sesongen videre var ikke overraskende en kald og våt affære 
med unntak av slutten på mai og noen uker i juni. Etter sesongslutt startet arbeidet med 
sanddeponiet på parkeringsplassen og klargjøring for drenering på hull fem. For de av dere 
som har vært forbi hull fem ser at det nå er en slagmark, og vil ikke bli tatt i bruk før godt ut i 
sesongen. Hull fem vil bli spilt som par 3 frem til åpning av ny fairway. Det kommer også ny 
stor dametee på hull 5 samt gul tee på hull 8.  
 
Vi håper sesongen 2017 blir finere en i fjor, og håper alle får mange fine opplevelser i 
kommende sesong. Vi sees til dugnad!  
 

Tim Skønberg, leder for banekomitéen  
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Hus- og Miljøkomitèen  

Hus og miljøkomiteen var med å arrangere dugnad før sesongstart. Da ble det ryddet og 

vasket i klubbhuset. Vi har, i samarbeid med daglig leder, kjøpt sofaer til peisestuen, en del 

nytt kjøkkenutstyr, planter og potter mm. 

Hus og miljøkomiteen har i løpet av sesongen gjort forefallende arbeid i og rundt 

klubbhuset. Vi har jobbet med miljøskapende arbeid; rammer rundt diverse turneringer og 

arrangementer, vaffelsteking mm. Tusen takk til alle som bidrar, og god, ny sesong til alle i 

BGK, 

Jannicke Larsen Meyer, leder Hus & Miljøkomitèen 

  

Veien til Golf-komitèen 

Leder for Veien til Golf-komiteen er Kristoffer Steine (styremedlem). Veien Til Golf komiteen 
har ansvaret for gjennomføringen av VTG-kurs.   
VTG Gruppen består av 22 instruktører og frivillige og har i 2016 gjennomført 7 kurs a 12 
timer. Det er estimert ca. 32 arbeidstimer pr kurs hvilket tilsvarer ca 250t pr år. Totalt er 180 
personer som er blitt godkjent gjennom de ordinære VTG-kursene, sponsorkurs, 
juniortrening, individuelle kurs osv. 
  
Instruktører:  
Instruktørstaben er bygget opp av Hovedinstruktører, Praktiske instruktører og 
Baneinstruktører. Hovedinstruktørene har ansvaret for den teoretiske og praktiske 
undervisningen, de praktiske instruktørene underviser i forskjellige praktiske øvelser innen 
generell sving, putting, chipping, sandbunker osv; mens baneinstruktørene tar seg av selve 
banespillet.   
Hovedinstruktører:   
Anita Sognnes, Gilbert Totland, Rolf Grimstad og Kristoffer Steine.   
Praktiske instruktører:   
Christoffer Solheim, Rory Dunlop, Gideon Ovadya, Ina Kristine Løkås, Idar Løtveit, Sverre 
Haugervaag og Kim Wide  
Baneinstruktører:   
Stephan Ludviksen, Tore Haukaas, Trond Hølleland, Oddbjørg Briars, Andrew Briars, Borgny 
Langeland, Atle Halvorsen, Tore Opsahl, Anny Karin Opsahl, Berit Vik, Rolf Borge, Idar 
Løtveit, Atle Svalland, Lillemor Disen, Sindre Wiik og Tom Birkeland.  
Nytt av året 2016, var et nytt kursopplegg for hovedinstruktørene slik at vi fremstår som en 
mer homogen og profesjonell gruppe. Samtidig inkluderte vi flere og har lagt til rette for et 
program som gjør det lettere for instruktører å ta neste nivå. Dette blir videreutviklet i 2017 
og vi ønsker flere instruktører i alle ledd. Det er imperativt at klubben fortsetter 
rekruteringen av nye instruktører slik at vi fortsetter å være den klubben i Hordaland som 
utdanner flest nye golfere.  
Kurs:  
Det ble i 2016 avholdt 7 kurs i tillegg til private kurs og sommerskole. Totalt ble det utdannet 
180 nye golfere ved Bergen Golfklubb. Av disse ble 118 medlem av BGK. Totalt har VTG 
arbeidet generert Kr 177,900  i 2016 (ikke inkludert kontigenter) 
Det ble i 2016 prøvd en ny modell med intensivkurs fordelt på 3 dager med økt antall 
deltagere, samtidig ble det åpnet på restriksjonen med 22 deltagere pr kurs.   
  
Utfordringer:   
Det er et faktum at klubben mister like mange medlemmer som vi rekrutterer og utdanner. 
Vi ser at frafallet i stor grad består av medlemmer i hcp gruppen 27-54. Det ble derfor i 
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klubbens regi innført gratis treninger for klubbhandikappere i 2016. Dette skal etter planen 
intensiveres i 2017 og VTG komiteen ser på dette som et av de sterkeste virkemidlene for å 
bevare og ivareta klubbens medlemmer. Samtidig rettes en oppfordring til klubbens 
herregruppe, damegruppe og seniorgruppe om å møte på VTG turneringer og innlemme 
Bergens nye golfere i sitt miljø.  
  
VTG gruppen har behov for flere hovedinstruktører. Det vil bli avholdt en åpen dag i 
forbindelse med regelkurs for interesserte. Det er i 2017 planlagt 8 ordinære kurs, regelkurs, 
instruktørkurs og 2 VTG turneringer. Komiteen kommer til å jobbe tettere med klubben i 
forbindelse med intensiveringen av klubbtreningene.   
  
Klubbens instruktører, med hovedinstruktørene i spissen, har lagt ned en utrolig innsats i 
året som gikk og er klubbens desidert viktigste ressurs. Jobben dere har gjort er 
fundamentalt avgjørende for klubbens overlevelse; Tusen Takk.  
  
Kristoffer Steine, leder VTG-Komitèen 

 

Turneringskomitèen  
 
I 2016 ble det arrangert 17 klubbturneringer. Regiontour, Junior Tour, Ladies Tour, NSG, Senior 
Tour Hordaland, flere VTG-turneringer samt at Dame- Herre- og Seniorgruppene kjørte egne 
turneringer.  
 
Etter mye fint vær på våren ble det dessverre mye regn i sommermånedene. Høsten var 
imidlertid meget bra og alt i alt er turneringskomiteen fornøyd med deltakelsen på turneringene.  
 
Regiontouren ble også 2016 arrangert over 1 runde, og nok en gang viste det seg å være en god 
løsning da vi kunne vise til et startfelt med hele 51 deltakere. Bergen Golfklubb forsynte seg godt 
av premiefatet da Kjetil Ø Anderssen vant foran Vetle Marøy. På tredjeplass kom Alexander 
Samal (Fana GK). I dameklassen vant Stine Axelsen (Fana GK) foran vår egen Karen Landøy      
 
Klubbmesterskapene ble i 2016 arrangert hver for seg. For seniorenes del har vi sett at det er 
laber påmelding ved 2-dagers-konkurranse, derfor ble klubbmester i disse klassene arrangert 
over 18 hull. Dette resulterte i deltagelse i alle klasser og en formidabel økning i antall deltakere 
totalt.  
 
Klubbmestere ble:  

 Junior Gutter: Adrian Sletten  

 Junior Jenter: Karen Landøy  

 Herrer: Ørjan Larsen  

 Damer: Karen Landøy  

 Senior Herrer: Tore Fjeldstad  

 Eldre Senior Herrer: Willy Teigland 

 Senior Damer: Mette Thormodsen  

 Eldre Senior Damer: Siren Larsen  
 
Andre turneringsresultater:  
Lagersjefen.no Open:  

 Herrer: Åge Helland  

 Damer: Anita Sognnes  

 Klubbhandicap: Mathias Sognnes Sørensen 
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Johan Horns minneturnering:  

 Klasse A: Joachim Larsen Meyer  

 Klasse B: Siren Larsen  

 Klasse C: Jan Olav Jørgensen 
 
Glyn Cup:  

 Jan Brudvik 
 
Pinsepokalen:  

 Klasse A: Marius Sundal  

 Klasse B: Åge Helland  

 Klasse C: Karen Landøy 
 
 
RSV-pokalen:  

 Ørjan Larsen  
 
Socony Cup: Ble ikke ferdigspilt i 2016 og må gjøres ferdig i 2017.  
Dette var også tilfellet i 2015. Her ble imidlertid finalen spilt ferdig i 2016. Den vant til slutt 
Alexander Chad Haukedal og Christoffer Solheim.   
 
 
Vi takker alle som har vært med å bidra til gjennomføringen av årets turneringer. Uten de 
velvillige frivillige vil vi ikke klart å gjennomføre mangfoldet av turneringer som arrangeres av og 
ved klubben. Vi håper imidlertid at enda flere vil være med å bidra i turneringskorpset i 2017.  
 
Har du lyst til å bidra under en av de mange turneringene som arrangeres i 2017 så er du 
hjertelig velkommen.  
 

Christoffer Solheim, leder Turneringskomitèen 

Klubbmesterskap junior 
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Klubbmesterskap Senior 

 

 Handicapkomitèen  

Handicapkomiteen har i 2016 bestått av Per Vedaa og Jarle Nordahl. 
Reguleringen av handicap til klubbens medlemmer blir automatisk regulert i GolfBox 
gjennom året, i henhold til gjeldene handicapreglement for Norges Golfforbund. 
Årsrevisjonen blir gjort manuelt av hcp.komiteen i klubben. 
I løpet av året blir medlemmer som deltar i konkurranser automatisk oppdatert i 
GolfBox, om ikke annet er gitt beskjed om fra turneringskomiteen grunnet forhold 
som gjør at turnering/konkurranse ikke tilfredsstiller krav til hcp.-regulering. 
Selv om medlemmene er blitt mer nøyaktig med føringene ved innsending av hcp.tellende 
runder, minner vi igjen om at medlemmene må være mer nøyaktig vedrørende 
føring av selskapsrunder når det gjelder markør samt markørs klubb og medlemnr. 
Feilføring her gir masse ekstra arbeid for oss som fører kontrollen over innsendte 
opplysninger. 
Alle feilføringer her gjør til at det går lengre tid for justering, eller som 
enkelte har opplevd, innsendte resultat blir strøket uten anmerkning fra oss. 
Vi minner også om at enkelte turneringer krever EGA turneringshcp. Pass på å få registrert 
så mange hcp.tellende runder at du oppnår dette. 
Klubben har fremdeles mange medlemmer uten registrert handicap. 
 
Jarle Nordahl, leder Handicapkomiteen. 
 

 

 

Johan J. Horns minneturnering 

Flaggpokalen Avslutningsturneringen 
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Junior- og elitekomiteen  

I 2016 har ansvarsforholdet i junior og elitearbeidet vært : 

Rolv L. Grimstad : Leder for Junior – og Elitekomiteen 

Ørjan Larsen : Sportslig leder og hovedtrener 

Christoffer Solheim : Trener 1 og aktivitesleder. 

Juniorkomiteen består av Rolv L. Grimstad, Lisbeth Vik, Randi Landøy og Jannike L. Meyer. 

Vi har i løpet av året hatt flere møter hvor vi har planlagt aktiviteter, sett på nye aktiviteter og 

evaluert det som har vært gjort. Ved sesongstart arrangerte vi kick-off, og vi hadde sommer- og 

høstavslutning med turnering og servering av kaker, boller og saft. Juleavslutning ble gjennomført 

med innendørs turnering på Bergen Golfsenter, og servering av julegrøt i klubbhuset etterpå. 

Komiteen har laget ramme rundt disse aktivitetene, med baking av kaker og innsamling av premier. 

Takk fra oss til alle som har vært med å bidra. 

Vi har også i år fått en del nye juniormedlemmer som deltar på treningene. De fleste nye er 

rekruttert fra sommerskolen som det har vært 2 av i 2016, hvor det var ca. 30 barn som deltok totalt 

på kursene. Til de ukentlige treningene har Christoffer Solheim og Rolv L. Grimstad hatt stor hjelp av 

klubbens elitespillere, som har vært med som instruktører/aktivitetsledere. En stor takk til dem. På 

disse treningene har det også vært mellom 15-20 deltagere. 

I år har vi hatt en god økning i juniorspillere som har deltatt på Narvesen Tour. Denne turneringen 

spilles på de forskjellige banene i vårt nærområde. Dette er svært gledelig, da den beste utviklingen 

som golfspiller er å spille på bane og turnering. Dette hadde ikke vært mulig uten bidrag fra foreldre, 

noe vi setter stor pris på. Spillerne våre har levert gode resultater, hatt mye moro og representert 

klubben vår på en god måte. 

I løpet av sesongen har våre 2 antatt beste juniorer byttet klubb. Vi klarte ikke å stille lag i jr-NM for 

jenter, og i gutteklassen glapp plassen i Elite og dermed nedrykk til 1. divisjon. Men vi har flere 

spillere som har levert gode resultater, spesielt på regionsnivå. 

Christoffer fortsetter sitt gode arbeid med juniorene, og skaper et godt miljø med de aktivitetene han 

leder, sommer som vinter. Så vi satser på å fortsette det gode arbeidet for å skape miljø, gi et godt 

treningstilbud og gjøre klubben vår attraktiv og inkluderende for alle. 

Vi gleder oss til en ny sesong ! 

Resultater Junior Elite og Elite 2016. 

Lag-NM Junior Gutter :  

16. plass og nedrykk til 1.divisjon 

Norgescup Order of Merit, Herrer : 

Edevard Hvide, nr. 38. Spilt 4 turneringer med 10.plass som beste resultat. 

Titleist Tour Order og Merit Gutter U 15 : 

Adrian Sletten, nr. 15. Spilt 3 turneringer med 4. plass som beste resultat. 

Titleist Tour Order of Merit Jenter U 19 : 

Renate Hjelle Grimstad, nr. 11. Spilte 3 turneringer med 1.plass som beste resultat (før klubbskifte) 

Karen Landøy, nr. 47. Spilte 1turnering med 42. plass som resultat. 

 

Juniorkomiteen, Rolv L. Grimstad 
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Sponsorkomitèen 

Sponsorkomitèen Bergen Golfklubb 2016 

Leder og medlemmer:  

Komitèens leder er Tom Birkeland, utnevnt av styret og nestleder i styret til Bergen 

Golfklubb. Faste komitèmedlemmer er klubbens styreleder Mette Thormodsen og daglig 

leder Ørjan Larsen. 

Aktivitet 2016: 

Det har i år som i fjor vært stor suksess med arrangement som 9-hullsturneringer med 

”prøve golf” og partypakken i klubbhuset. Trass det dårlige været i år også er det en fin 

økning på bedrift/sponsorturneringer.  For eksempel ble Åsane Rotaryklubb, Bergen Golf 

Invitational og  JOA Gruppen sine arrangement ble gjennomført med toppkarakter, og  viser 

at Bergen Golfklubb vet hva de driver med, og igjen kan være stolt av.  

Frydenbø Bil har gikk inn med kr. 25 000,- for å satt igang aktiviteten med medlemsfordeler 

ved kjøp av ny Volvo fra 1. mai 2016 – 1. mai 2017. Det ble laget en egen hang tag til golfbag 

som ble distribuert fra pro shop for å markedsføre dette. Alle medlemmer som kjøpte ny 

Volvo denne perioden skulle da få en klar fordel, samt at BGK skulle tilgodeskrives med kr. 3 

500,- pr. solgte bil.  I denne perioden var målet å få distribuert flest mulig hang tags til våre 

ca 1 000 medlemmer for å kunne få mest mulig tilbakeført fra Frydenbø Bil. Resultatet er i 

dag ikke helt klart, men vi håper å kunne videreføre dette prosjektet ut sesongen 2017. 

Sponsorer av Bergen Golfklubb er hovedsakelig bedrifter som har ansatte/eiere med større 

eller mindre interesse for golfsporten. I dag teller vi rundt 30 sponsorer med stort og smått.   

I 2016 har alle sponsorer også fått sin logo plassert på sponsorveggen ved 

informasjonstavlen utenfor klubbhuset.  Skilt og sponsoravtaler oppdateres med nye 

sponsorlogoer før sesongstart i april. 

Året 2016 har gitt en liten økning i sponsorinntekter ift budsjett på rundt Kr.  30,000,-   

Budsjettet var  på kr. 645 000,-  oppnådd Resultat ble da kr. 675 000,-  Dette var en økning 

på kr 68,000 fra 2015. 

Arbeidet med å kartlegge sponsormarkedet for å få inn nye sponsorer til Bergen Golfklubb 

fortsetter. Hvis bedriftene ikke har noen tilknytning til golfsporten, er det vi som skal selge 

inn produktet Bergen Golfklubb med klubbens miljø og medlemmer. Vi setter opp ryddige 

presentasjoner for utvalgte bedrifter, og viser at Bergen Golfklubb med sine medlemmer og 

besøkende passer inn i deres målgruppe til kjøp av deres tjenester og produkter. 

Sponsorinntektene er satt med samme beløpt for 2017 i forslag til budsjett. I skrivende stund 

vet vi at flere bedrifter kutter sponsor og markedsføring i våre kretser. 

Det er også god grunn til å si at Bergen Golfklubb har sponsorinntekter som er godt over 

gjennomsnittet for golfklubber i Norge. Derfor er det viktig at vi klubben ivaretar sponsorene 

og gjennomfører aktiviteter og arrangement som avtalt. Bergen Golfklubb tjener på at alle er 

fornøyd, og slik sikrer vi videre samarbeid år etter år.   

Vi takker alle sponsorer for støtte og hjelp i 2016, og oppfordrer våre medlemmer til å bruke 

våre sponsorer når de skal handle varer og tjenester. 

Tom Birkeland, Leder Sponsorkomitèen 
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Damegruppen  

Damegruppen har arrangert onsdagsturneringer gjennom hele 2016- sesongen. Nytt av året 
var muligheten til å spille 9-hullsturnering  
i tillegg til 18 hull.  Det ble populært, mye på grunn av det dårlige været som preget både 
vår, sommer og høst. Men de sprekeste spilte 18 hull uansett vær!  
  
Vi arrangerte Ladies Tour som vanlig i begynnelsen av mai, og i juni arrangerte vi Pink Cup. 
Dette er blitt veldig populært, ikke minst  
takket være at Christoffer Solheim sammen med en del juniorer laget ekstra moro underveis. 
Det ble arrangert en auksjon, og pengene  
satt løst! Vi fikk inn over kr. 25. 000,- til brystkreftsaken.  
  
Damegruppen avsluttet sesongen med julemiddag i klubbhuset, samt premieutdeling fra 
høstens turneringer.  
  
Siren Larsen, for Damegruppen 

 

Herregruppen  

Herregruppen arrangerte en rekke turneringer i 2016, både 9 og 18 hulls turneringer, med 
godt oppmøte, og gode resultater. Gledelig å se at stadig flere av klubbens nye medlemmer 
tar steget fra bare selskapsrunder til også og være med på Herregruppens forskjellige 
aktiviteter. Vi har god plass til alle som ønsker å delta.  

 Vinnere av Herredagen 2016:  

A-klassen:  Simen Aarseth Gjelsvik 

B-klassen:  Terje Mellingen 

C-klassen:  Kristoffer Mjøs 

Herregruppen arrangerte også i år en del alternative turneringer, som hadde som formål å 

trekke til seg flere medlemmer som ikke hadde fått smaken på turneringsspill. Flere av 

Herregruppens medlemmer har også i 2016 vært gode ambassadører og gode 

medspillere ved å inkludere nye golfere og dette mener vi er viktig for å hjelpe på 

rekruttering av en stabil medlemsmasse. 

 Jakob Meyer Nilsen, for Herregruppen  

Seniorgruppen 

Seniorgruppen er for damer og menn som er 50 år! 

Hver tirsdag gjennom sesongen har vi spilt uhøytidelige konkurranser. Fremmøte har stort 

sett vært mellom 15-20 spillere. Dessverre for få damer! 

Påmelding til turnering skjer gjennom Golfbox. Påmeldingsavgift er kr.50,- og premiering er 

gavekort fra Proshopen vår. Totalt ble det kjøpt gavekort for ca. kr.8000,-. Tord Schjelderup 

Andersen har, som tidligere, hatt ansvaret for økonomien! 

Vår- og høstsesong ble rundet av med 9-hulls spill, etterfulgt av hyggelig samvær i 
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peisestuen med innkjøpt mat fra Roalds Kro og gode kaker laget av flere spillere, og dessuten 

utdeling av premiekort! 

I 2016 deltok vi for første gang ikke i NSG's match-spill turnering, da seniorgruppen nå har få 

medlemmer som er medlem i NSG! 

I juni måned arrangerte vi vår turnering i Hordaland Seniortour med deltakelse fra de andre 

klubbene i Hordaland. Turneringen var også i år vellykket med god deltakelse og gode 

tilbakemeldinger. Inntekten til klubben ble ca. kr.9000,- inkludert premiekort! Sammenlagt 

etter de 6 arrangerte turneringene ble klubben vår nr.3 i lagturneringen og Willy Teigland ble 

nr.2 individuelt! 

På vegne av Seniorgruppen vil undertegnet takke daglig leder Ørjan Larsen og Christoffer 

Solheim for godt samarbeid gjennom årets sesong!  

Undertegnet ønsker alle seniorer velkommen til en ny sesong i 2017! 

Flemming Rasmussen, Seniorgruppen 
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Regnskap 2016/Budsjett 2017 
 
  
 

 

                   Regnskap 2015, 2016/Budsjett 2016, 2017
POST KONTONAVN Regnskap 2015 Budsjett 2016 Regnskap 2016 Budsjett 2017

INNTEKTER

3020 Avgi ftspl . sa lg kafeteria 169 745 175 000 154 448 160 000

3030 Avgi ftspl . sa lg proshop 500 193 515 000 710 415 650 000

3060 Uttak av varer avgi ftpl . 130 000 145 063 150 000

3061 Motkonto uttak av varer avgpl . 132 824 -130 000 -145 063 -150 000

Sum avgiftspl. salg 802 762 690 000 864 863 810 000

  

3010 Annonse/reklame avgpl . 387 254 400 000 453 230 450 000

3905 Medlemskontingent 2 451 485 2 475 000 2 488 305 2 900 000

3910 Dugnad 124 500 125 000 120 000 120 000

3610 Skapleie avpl . 26 850 28 000 29 190 30 000

3900 Innmeldingsavgi ft 84 000 70 000 26 100 30 000

3911 Purregebyr 19 830 20 000 12 594 13 000

Sum medlemsinntekter 3 093 919 3 118 000 3 129 419 3 543 000

3410 Statl ige ti l sk/refus joner 41 105 42 000 54 860 55 000

3415 Andre ti l skudd 10 000 10 000

3400 Kommunale ti l skudd 193 922 170 000 211 003 210 000

3420 Ti lskudd Norsk Tipping 39 037 40 000 97 350 100 000

3430 Momskompensas jon 265 042 260 000 263 639 265 000

Sum tilskudd 539 106 512 000 636 852 640 000

3925 Stevneinntekter 73 292 70 000 117 612 115 000

3930 Inntekter v/VTG-kurs 165 555 170 000 177 900 180 000

3915 Greenfee 389 966 410 000 395 087 390 000

3600 Hus leieinntekter 56 469 55 000 43 250 45 000

3200 Sponsorer avg.fri 220 609 245 000 221 400 220 000

3050 Inntekter ba l lmaskin 14 154 12 000 20 026 20 000

3960 Parkerings inntekter 26 400 26 400 30 400 30 000

3990 Salg protjenester 119 480 125 000 145 411 140 000

Sum div. inntekter 1 065 925 1 113 400 1 151 086 1 140 000

3800 Gevinst sa lg av anleggsmidler 65 000 0

Gevinst salg av anleggsmidler 65 000

SUM INNTEKTER 5 501 712 5 433 400 5 847 220 6 133 000
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POST KONTONAVN Regnskap 2015 Budsjett 2016 Regnskap 2016 Budsjett 2017

KOSTNADER

4310 Varekjøp avgi fts fri tt 4 451 5 000 3 732 4 000

4320 Avgi ftspl . innkjøp kafeteria 124 475 130 000 129 596 130 000

4330 Avgi ftspl . innkjøp proshop 400 051 410 000 621 455 560 000

4340 Innkjøp kaffeautomat 6 371 7 000 0

Sum avgiftspliktig innkjøp 535 348 552 000 754 783 694 000

4200 Turneringsdeltagelse 189 375 170 000 151 720 160 000

4210 Egne turneringer 31 300 25 000 8 900 10 000

4215 Trening og inst. 6 426 20 000 31 719 30 000

4220 Treningsmatriel l 23 495 12 000 24 142 20 000

4225 Kurs  ansatte/ti l l tsv. 45 711 35 000 51 687 45 000

4212 Premier 66 981 50 000 30 916 35 000

4230 Kostn. driving range 6 841 6 000 26 230 30 000

4250 Utgi fter VTG-kurs 43 401 35 000 16 868 25 000

Sum stevne og aktiv.utg. 413 530 353 000 342 182 355 000

5010 Personalutg. 1 052 228 1 395 000 1 352 619 1 663 000

5015 Sommervikarer 536 754 380 000 310 120 240 000

5400 Arbeidsgiveravg. 210 074 227 000 224 755 268 000

5401 Arbeidsgiveravgi ft feriep 23 317 28 000 25 375 30 000

5180 Feriepenger 165 369 195 000 179 967 210 000

5250 Fors ikring personalet 21 479 25 000 16 855 20 000

5930 Pens jonsfors ikring 64 995 70 000 71 177 80 000

Sum personalutg. 2 074 216 2 320 000 2 180 868 2 511 000

6010 Avskrivninger 31 665 92 000 67 821 215 000

Sum Avskrivninger 31 665 92 000 67 821 215 000

7710 Møteutg. 23 523 10 000 21 864 20 000

7712 Deltagelse andre møter 20 631 20 000 14 987 15 000

Sum møteutg. 44 154 30 000 36 851 35 000

6800 Kontorrekvis i ta 9 002 12 000 6 352 10 000

6810 Kopiering/trykking 20 430 25 000 19 546 20 000

6900/6940 Porto/telefon 38 037 40 000 46 586 50 000

7790 Diverse utg. 55 537 40 000 45 384 50 000

Sum adm. utg. 123 006 117 000 117 868 130 000

6840 SendRegning/publ ikas joner 33 218 35 000 24 862 30 000

Sum adm./varekjøp 2 324 366 3 407 000 3 457 414 3 755 000

6608/6620 Inv. i  bane vanningsanlegg 84 274 70 000 76 566 20 000

6650 Inv.loka ler 30 000 18 681 20 000

6609 Inv. maskiner 24 118 13 000 24 547 25 000

6604 Drenering 4 794 40 000 36 340 10 000

6400 Leas ing Maskin 132 730 245 000 229 692 370 000

Sum inv./avdrag 245 916 398 000 385 826 445 000
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POST KONTONAVN Regnskap 2015 Budsjett 2016 Regnskap 2016 Budsjett 2017

KOSTNADER

6360 Renhold 72 408 70 000 80 242 80 000

6340 Strøm 109 790 110 000 120 364 125 000

6320 Kommunale avg. 16 326 17 000 16 569 20 000

6611 Klubbhus/proshop 45 655 20 000 91 428 40 000

7500 Fors ikringer 34 345 45 000 28 456 30 000

6550 IT kostnader 54 014 55 000 48 147 50 000

Sum drift av hus 332 538 317 000 385 206 345 000

6630 Sand/frø/gjødsel 71 246 122 000 188 318 170 000

6621 Utbedr./vedl ikehold 104 045 50 000 100 417 90 000

6622 Bygselavg./baneleie 237 639 255 000 247 721 265 000

Sum drift av bane 412 930 427 000 536 456 525 000

6623 Dri ft maskiner 85 667 30 000 32 861 40 000

7040 Fors ikringer maskiner 16 851 23 000 32 230 30 000

6624 Vedl ikehold maskiner 65 665 90 000 147 060 110 000

Sum drift maskiner 168 183 143 000 212 151 180 000

Sum inv./drift/anl/maskiner 1 159 567 1 285 000 1 519 639 1 495 000

7100/7140 Bi lgodtgjørelse 15 327 9 000 11 021 8 000

7400 Kontingent NGF 332 102 350 000 338 949 340 000

7420 Utmerkelser/gaver 0 2 000 1 498 2 000

6700 Revis jonshonorar 33 904 35 000 35 925 39 000

6760 Regnskapshonorar 150 807 125 000 125 817 130 000

6790 Konsulenttjenester 20 862 50 000 47 900 40 000

7320 Reklame & annonseutgi fter 4 553 10 000 27 286 10 000

Sum div. kostnader 557 555 581 000 588 396 569 000

8040 Renteinntekter bank -1 010 -3 500 -1 553 -2 000

8140 Renteutg. 28 690 45 000 41 774 70 000

7770 Bankgebyr 22 186 23 000 23 403 30 000

Sum finansinnt./kostn. 49 866 64 500 63 624 98 000

4930 Verdiøkning varelager -4 652 -33 796

7830 Tap på fordringer 0

Avskrivninger/verdiøkning -4 652 0 -33 796 0

Sum inntekter 5 501 712 5 433 400 5 847 220 6 133 000

Sum kostnader/utgifter 5 017 473 5 429 500 5 663 098 6 132 000

Resultat 484 239 3 900 184 122 1 000
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Kontonr. Eiendeler

31.12.2016 31.12.2015

1100 Klubbhus 1 1

1110 Garasje 1 1

1120 Driving range gml 1 1

1125 Baneanlegg 279 331 279 331

1190 Sanddeponi - prosjekt 1 98 175

1191 Drenering/oppgradering/lufting ol. - prosjekt 2 153 315

1200 Maskiner 4 241 8 480

1210 Vanningsanlegg 147 856 165 961

1215 TORO maskin 139 475 156 046

1216 Diverse inventar/utstyr 83 321 50 805

Sum maskiner, anlegg og inventar 905 717 660 626

1397 Forskuddsleasing Jong Deere Gator TX Turf 67 820

1398 Forskuddsleasing Peugeot Partner SV66569 19 748

Sum finansielle anleggsmidler 87 568 0

Sum Anleggsmidler 993 285 660 626

1460 Varelager 168 496 134 700

1500 Kundefordringer 81 826 48 688

1510 Kundefordringer interim/dugnad 36 678

1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 48 783

1575 Forskuddsbet. Kostn. 44 900 31 794

1579 Fordring Norsk Tipping 11 538 13 058

1700 Forskuddsbet. Kostn. 72 466 29 668

1900 Kasse 510 801

1920 DnB 5201 05 15718 810 500 958 013

1930 1503.48.28595 Johan J. Horns Talentstipend 82 675 102 198

1940 DnB Pengemarked 22 029 21 561

1950 DnB 5201 05 15726 134 293 108 731

1960 Dnb 5225 05 25567 15 506 15 491

1970 Dnb 5081 05 50942 502 501

Sum Omløpsmidler 1 494 025 1 501 882

Sum Eiendeler 2 487 310 2 162 508

Gjeld og egenkapital

2000 Kapitalkonto 937 584 453 344

2050 Årets resultat 184 122 484 240

Sum kapitalkonto (egenkap.) 1 121 706 937 584

Avsetning for forpliktelser

2180 1503.48.28595 Johan J. Horns Talentstipend 82 675 102 198

Sum avsetning for forpliktelser 82 675 102 198

2245 Lån baneplan/lagerhall 283 319 349 987

2246 Lån fra DnB NOR Bank ASA 300 000 420 000

Sum langsiktig gjeld 583 319 769 987

2400 Leverandørgjeld 369 690 86 605

2600 Skattetrekk 66 056 40 494

2700 Utgående mva - høy sats 0 0

2710 Inngående mva - høy sats 0 0

2711 Inngående mva - middel sats 0 0

2713 Inngående mva - lav sats 0 0

2740 Mva. oppgjørskonto 1 384 5 237

2770 Skyldig arbeidsgiveravg. 42 389 29 894

2780 Arb. giveravg. pål. Feriep 25 375 23 317

2900 Forskudd fra kunder 4 100 3 600

2915 Utlegg ansatte 4 297 -1 891

2930 Skyldig lønn -2 726

2940 Skyldige feriepenger 179 967 165 369

2950 Påløpt rente 947 113

2960 Påløpt kostnad 8 129

Sum kortsiktig gjeld 699 610 352 740

Sum gjeld og egenkapital 2 487 310 2 162 508

BALANSE PR. 31.12.2016
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Regnskapsprinsipper 
 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre 
fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. 

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i 
regnskapsprinsipper. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til 
laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). 

Anleggsmidler og langsiktig gjeld 

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er 
vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets 
forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som 
forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for 
nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Langsiktig gjeld omfatter normalt poster som 
forfaller til betaling over ett år etter siste dag i regnskapsåret. 

Inntektsføring 

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med 
utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som 
uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. 

Varer 

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis 
prinsipp). 

Fordringer 

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. 
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I 
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.  

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. 

Endring i regnskapsprinsipp 

Klubben er med virkning fra 01.01.2016 underlagt regnskapslovens bestemmelser jfr. omtale i styrets 
årsberetning. 

 

Note - Lønnskostnader 

Det er ikke utbetalt styrehonorar. 

Lønn og andre ytelser til daglig leder utgjorde kr 583 163 

Klubben hadde 5 årsverk i regnskapsåret. 

Det er forøvrig kostnadsført honorar til revisor med kr 35 925. Herav utgjør annen bistand kr 4 500. 

 

Klubben er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for klubbens ansatte jft lov om obligatorisk 

tjenestepensjon.  Klubben har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. 

Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen 

kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.  
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Innkomne saker til årsmøtet 
 

Sak 1 Finansieringsplan Baneprosjekter 2016-2019: 

Forslag fra styret i Bergen Golfklubb: 

Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2016-2019 med baneplan ble vedtatt på årsmøtet i 

2016. Utvikling av banen skal være klubbens hovedfokus i perioden. Planen er nå 

videreutviklet med mer detaljer om hvilket fremtidig arbeid som bør prioriteres, og hvordan 

det skal gjennomføres og finansieres. Sanddeponiet er ferdigstilt og det er investert i 

nødvendige maskiner slik at arbeidet kan igangsettes og planlegges videre.  

For å finansiere sanddeponi og dreneringsprosjekt på hull 5; mindre prosjekter på hull 3, 5 

og 9; utvikling av teesteder på hull 5 og 8, og for å gjennomføre lufting/dressing av 

fairwayer, er det i februar 2017 opptatt et lån i DNB på kr 635,000. 

For å kunne planlegge og igangsette prosjektene i 2018 ønsker styret å ha muligheten til å 

oppta et lån på inntil kr 520,000 i januar 2018 dersom dette er mest økonomisk 

hensiktsmessig for prosjektet og for klubbens økonomisk situasjon i sin helhet. Prosjektene i 

2018 er planlagt til oppgraderinger på hull 6, 7, 8 i tillegg til teesteder, mindre prosjekter og 

lufting/dressing av fairways. Får å kunne planlegge og igangsette disse prosjektene ønsker 

styret årsmøtes godkjennelse på årsmøtet i mars 2017. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret mandat til å planlegge og investere for prosjekter på 

banen/anlegget i 2018 og om nødvendig oppta et lån på inntil kr 520,000 i januar 2018.  
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Kontigenter 2017 
 

Styrets forslag for kontigenter for 2017 baserer seg på å kunne oppfylle de visjoner og 

investeringer vedtatt i Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2016-2019 med baneplan 

vedtatt på årsmøtet 2016, i tillegg til generell prisvekst på de produkter og tjenester klubben 

benytter seg av.  

 

Noter til kontigenter 2017: 

A  Kontingenten faktureres i mars. I tillegg faktureres det kontingent på kr 750 i 

november for medlemmer mellom 13-67 år. De som har utført 

frivillighetsarbeid/dugnad i 5 timer i sesongen blir fritatt fra å betale for kontingenten 

på kr 750.  

B  Gjelder også studenter med betalt semesteravgift t.o.m. det året de fyller 26 år  

C  To 9 hulls greenfee er inkludert i kontigenten. Ellers er det kr 50 i rabatt på greenfee.  

D  Har ingen spillerett på banen  

E  Det betales ikke mer i innmeldingsavgift selv om man skifter fakturagruppe, f.eks går 

fra «Junior 13-19» til «Aktiv 20-23 år» osv. Innmeldingsavgiften er gjeldende så lenge 

man er kontinuerlig medlem av klubben.  

Alle medlemskapskategoriene har medlemsfordeler som fri bruk av driving range/»nettet»; 

10% rabatt i proshop; greenfeepakker til redusert pris; rabatt på protimer m.m. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til kontigenter og noter for 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fakturagruppe Kontingent 2017 Innmeldingsavgift 2017 Kontingent 2016 Innmeldingsavgift 2016 Noter

Aktiv 24 år + 5100 4000 4400 4000 A/E

Aktiv 20-23 år 3775 2000 3260 2000 A/B/E

Junior 13-19 år 1750 1200 1500 1200 A/E

Junior 0-12 år 1125 980 0

Passiv 1000 1000 D

Greenfeemedlemskap 2150 1860 0 C

Greenfeemedlemskap 13-23 år 1275 1100 0 C/B

Årskort 24 år + 6300 5430 0 A

Årskort 20-23 år 4375 3780 0 A/B

Årskort 13-19 år 2100 1810 0 A
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Organisasjonsplan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Valg styre og tillitsvalgte 
 

 

Valg av styre         

       

Valgkomitèen fremlegger følgende forslag til nytt styre for 2017:     

        

Leder: Mette Thormodsen Ikke på valg (1 år igjen)   

Nestleder: Tom Birkeland Velges for 2 år (Gjenvalg)   

Styremedlemmer: Tim Skønberg Velges for 2 år (Gjenvalg)   

  Jannicke Meyer Velges for 2 år (Gjenvalg)   

  Lisbeth Vik Ikke på valg (1 år igjen)   

  Kristoffer Steine Ikke på valg (1 år igjen)   

  Rolv Grimstad Ikke på valg (1 år igjen)   

Varamedlemmer: Morten M. Valvatne Velges for 1 år (Gjenvalg)   

  Ina K. Løkås Velges for 1 år (Ny)   

      

Valg av kontrollkomitè         

Valgkomitèen fremlegger følgende forslag til kontrollkomitè for 2017:    

        

  Grete Nordanger Velges for 2 år (Gjenvalg)   

  Georg Solvåg Ikke på valg (1 år igjen)   

      

Revisor: Revisorpartner AS      

      

   

      
Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben har representasjonsrett: Den eller de 
som styret bemyndiger 

      
Valgkomitèen har bestått 
av: Ole Åstveit     

 Stephan Ludvigsen     

 

Kjersti Gjerde 
Gideon Ovadya     

      

Valg av valgkomitè         

        

Styret fremlegger følgende forslag til valgkomitè for 2017:     

        

Leder: Ole Åstveit Velges for 1 år (Gjenvalg)   

Komitèmedlem: Stephan Ludvigsen Velges for 1 år (Gjelvalg)   

Komitèmedlem: Kjersti Gjerde Velges for 1 år (Gjenvalg)   

Varamedlem: Gideon Ovadya Velges for 1 år (Gjenvalg)   
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