
 

 

 

 

Klubbinformasjon  

Bergen Golfklubb  

2021 
 

 

 
Utslaget på rød tee på hull 5. 



Om Bergen Golfklubb 
 

• Holder til i nydelige omgivelser Åstveit, kun få minutter fra Bergen sentrum. 

En av Norges mest sentralt beliggende golfbaner, som historisk sett har vært 

navet for golfsporten på Vestlandet og i Bergen. 

 

• Ble stiftet i 1937 og banen var åpen for spill i 1938. Områdene som banen og 

anlegget ligger på leies av grunneiere, med Rasmus Meyers Legat som den 

største. 

 

• Norges 3.eldste golfklubb. Klubben har en rik sportslig historie, med bl.a 

mange norgesmestere, landslagsspillere mm, og har vært en aktiv part i 

utviklingen av golf i Norge. 

 

• Er et idrettslag som er tilknyttet Norges Idrettsforbund og Norges Golfforbund.  

 

• Har rundt 1100 medlemmer. 

 

• Årsmøtet i februar/mars er klubbens høyeste myndighet, ellers er styret, som 

består av medlemmer valgt inn på årsmøtet, klubbens styrende organ. 

Styrelederen heter Ole Åstveit og nest-leder David Bellamy. Andre 

styremedlemmer er Marit Brochmann, Stig Teige, Bjørn Liabø, Bjørnar Stald, 

Rita Juuhl og Pål Klungreseth (vara) 

 

• Det er medlemmene som utgjør klubben; det er altså ikke noen bedrift eller 

eiere som driver/eier klubben. 

 

• Klubben har ansatt daglig leder, Ørjan Larsen, som også er klubbens 

hovedtrener (PGA Professional). Klubbsekretæren heter Anders Liesen, som 

også er PGA Professional.  

 

• Andre faste ansatte er Head Greenkeeper, Kjetil Anderssen, som har ansvar 

for stell av selve banen. 

 

• Ellers er det sommervikarer som jobber på banen, i proshopen og som 

trenere. 

 

• Medlemmene bidrar med dugnadsarbeid på turneringer, vedlikehold, 

aktiviteter, kurs mm. Alle medlemmer som bidrar med 5 timers dugnadsarbeid 

får et gavekort på kr 300 som kan brukes til kaffeavtale, protime, simulatorspill 

eller greenfeebilletter. 

 

 



• Generell kontaktinfo til klubben er Tlf. 55199180 eller e-post: info@bgk.no 

 

• På bgk.no, under “Klubben”-”Dokumenter”, finner man klubbens lover, 

årsrapporter, protokoller osv. 

 

• Klubben sender jevnlig ut nyhetsbrev til medlemmene med relevant 

informasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 
Greenen på hull 9 med klubbhuset i bakgrunnen. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@bgk.no
https://www.bgk.no/dokumenter
https://www.bgk.no/nyhetsbrev


Banen/anlegget 

 
• 9 hulls bane. Ønsker man å spille en 18 hulls runde spiller man 2 runder, men 

på runde 2 er det litt andre utslagssteder enn på første runden. 

 

• Hvert hull har tre ulike utslagssteder/teesteder: Gult, Rødt og Sløyfe 20. 

 

• I utgangspunktet kan alle spille fra alle utslagsstedene, men i turneringer må 

man spille fra ètt oppgitt utslagssted.  

 

• Det mest vanlige er:  

Gult: herrer  

Rødt: Damer/nybegynnere/seniorer/juniorer  

Sløyfe 20: Juniorer/nybegynnere 

 

• Link til oversikt over banen/ slopetabeller/ lokale regler 

 

• Klubben har driving range (“nettet”), en puttinggreen og en chippinggreen. For 

å trene på driving rangen kjøper man et ladekort i resepsjonen. 

 

• Klubben har en golfsimulator, som står i lokaler i Eidsvåg Fabrikker. Her 

betaler man en timeleie. Det meget populært å trene/spille på simulatoren fra 

oktober-april.  

 

• Klubbhus med resepsjon, som også inneholder butikk (proshop) og kiosk. I 

klubbhuset har daglig leder kontor, det er garderober, toaletter osv. 

Klubbhuset kan leies til arrangement/fester osv. 

 

• Åpningstider resepsjon/proshop i sesongen er Mandag-Torsdag kl. 9-20, 

Fredag kl. 9-18.30, Lørdag/Søndag kl. 9-18 (varierer litt etter dagslys, vær 

osv). Banen kan spilles på “hele døgnet” men man skal registrere seg i 

Golfbox. 

 

• Trallehus: her kan man leie skap for å oppbevare køllene. 

https://www.bgk.no/kopi-av-template-underside-m-bilde-1
https://www.bgk.no/slopetabell
https://www.bgk.no/lokale-regler
https://www.bgk.no/simulator


 
 

Utslaget på hull 4. 

 
Oversikt over golfbanen på Åstveit. 



 
Scorekort for Bergen Golfklubb. 

 

 

Medlemskap 

• Medlemskap i Bergen Golfklubb i 2021 er inkludert i kurset. Send inn 
innmeldingsskjema så fort som mulig slik vi kan registrere deg i 
medlemsregisteret Golfbox. Velg «VTG-medlemskap» i innmeldingsskjemaet. 
Du får tilsendt brukernavn/passord til Golfbox på e-post.  

 

• Medlemskap 2022: fra 2022 gjelder ordinære satser for medlemskap. Om du 
ikke ønsker å være medlem i 2022 må du melde deg ut innen 31.12.21. Dette 
er i henhold til NIFs lover og gjelder alle golfklubber i Norge. 

 

 



Priser Veien til Golf.kurs inkludert medlemskap 2021: 
Voksne (20 år +):             Kr 3600,- 

Studenter:                        Kr 2400,- 

Juniorer (t.o.m. 19 år):     Kr 1800,- 

 
Prisen inkluderer: 

• Veien til Golf-kurs (m/kursbevis) 
 

• Medlemskap m/fritt spill hele 2021 på Bergen Golfklubb (inkl. "Golfkortet" og 
innlogging til Golfbox) 

 

• Gratis deltagelse på èn "VTG Texas Scramble-turnering" 
 

• Gratis deltagelse på èn "Klubbtrening" på svingteknikk og èn "Klubbtrening" 
på nærspill 

 

• Èn gratis simulatortime i klubbens golfsimulator i Eidsvåg Fabrikker 
• Juniorer kan delta gratis på juniortrening resten av sesongen (t.o.m 

september) 
 

• Bladet Norsk Golf; mulighet for å delta på ordinære turneringer og 
klubbaktiviteter; mulighet for å spille mot greenfee på andre baner. 

 

• Andre medlemsfordeler som skulle gjelde 
 

Her er informasjon om de ordinære medlemskapene i Bergen Golfklubb: 

 

 
Diverse informasjon om medlemskap/kontingenter: 

 
• Kontingentene for 2021 ble vedtatt av medlemmene på årsmøtet 18.februar 

2021. Kontingentene blir sendt ut på e-post til medlemmene i slutten 
av februar. 
 

• Medlemmer i kategoriene Aktiv 24 år + og Aktiv 20-23 år kan dele opp 
betalingen av kontingenten. Les mer 

 
• Alle medlemskapene er løpende inntil skriftlig oppsagt. Som medlem i 

Bergen Golfklubb er man forpliktet til å følge Bergen Golfklubbs og NIFs 
lover. Dette inkluderer at utmelding av klubben/overgang til rimeligere 

https://www.bgk.no/post/2020/02/11/del-opp-betalingen-av-kontingenten


fakturagruppe må meddeles klubben skriftlig innen 31.12. inneværende 
år,  ellers vil man bli påkrevd kontingent i samme fakturagruppe påfølgende 
år. 

 
• Helt ny golfspiller? Les mer om Veien til Golf-kurs som inkluderer 

medlemskap i 2021. 
 

• De som var VTG-medlem i 2020 blir satt som Aktiv Greenfee 24 år +, Aktiv 
Greenfee 13-23 år eller som juniormedlemmer (avhengig av alder) om ikke 
klubben får annen beskjed. Man kan når som helst oppgradere 
medlemskapet til Aktiv 24 år + eller Aktiv 20-23 år. 

 
• Studenter må hver år bekrefte at de er student for å få studentkontingent 

på Aktiv 20-23 år og Aktiv Greenfee 13-23 år. Kopi av studentbevis sendes 
til  

 
• Alle medlemmer kan bestille startider i Golfbox 7 dager fremover på Bergen 

Golfklubb. Alle spiller fritt på vinterbanen (på vintergreener fra oktober-april) 
og kan booke tider i klubbens golfsimulator i Eidsvåg 
Fabrikker. Priser/medlemsrabatter 

 
• Kontingentene inkluderer kontigenter/avgifter til Norges Golfforbund på kr 418 

pr.medlem 20 år og eldre i 2021. Medlemmer over 20 år mottar bladet Norsk 
Golf (ett eks. pr. husstand). Nye medlemmer mottar "Golfkortet" fra NGF. 

 
• Bergen Golfklubb samarbeider med Send Regning/Golfbox for fakturering av 

kontingentene, og Lindorff for evt. innkrevning av ubetalte kontigenter iht 
Norges Idrettsforbunds/Bergen Golfklubbs lover. 

 
• Forsikringsordning for medlemmer er igjennom Norges Golfforbud. 

 Se mer på golfforbundet.no 
 

• Personvernerklæring Bergen Golfklubb 
• Lover for Bergen Golfklubb 

 
 

 

Bergen Golfklubb tilbyr også attraktive pakker for bedrifter, hvor man kan inkludere 

profilering, medlemskap, trening, kurs, turneringer osv. Ta gjerne kontakt med daglig 

leder Ørjan Larsen om din bedrift ønsker mer informasjon om dette. 

 

 

https://www.bgk.no/veien-til-golf-kurs
https://www.bgk.no/kopi-av-instruksjon-protimer
https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/okonomi-forsikring/forsikringer
https://3dc762e5-ebcf-4288-bf97-eea78bfb6a9e.filesusr.com/ugd/422fac_4136609a71a646a18115b3886b149bc6.pdf
https://3dc762e5-ebcf-4288-bf97-eea78bfb6a9e.filesusr.com/ugd/422fac_a897ce464996433181a1c0e5108a467b.pdf
https://www.bgk.no/sponsorer-samarbeidspartnere-1


 
Greenen på hull 6. 

Etter VTG-kurset 

 
• Noen ønsker å spille golf alene; andre med familiemedlemmer/venner; noen med 

andre medlemmer, gjestespillere osv. Alle varianter av dette er vanlig og akseptabelt. 

Det er derimot fritt for å booke seg inn på de starttidene hvor det er ledig, så om man 

f.eks vil gå alene må man kanskje spille tidlig om morgenen.  

 

• Noen ønsker å delta på treninger, turneringer, ta protimer osv, andre ikke.  

Det er helt fritt å velge hvordan man ønsker å spille golf, men man må følge de 

retningslinjene for foreligger, følge etikettereglene osv. 

 

• For å spille på banen booker man en starttid i golfbox. Den som skal spille må 

bekrefte i proshopen at de er kommet. Alle som spiller på banen må ha sitt eget 

golfsett (man skal ikke dele på et sett). I Golfbox er «standarden» en 9-hulls runde. 

Man må aktivt krysse av om man ønsker å booke en 18-hulls runde. Om man booker 

en 18-hulls runde vil runde 2 være 2.timer og 20 minutter etter startiden for runde 1. 

 

For de som ønsker å delta på organiserte aktiviteter så er det følgende tilbud: 

 
«Klubbtrening»: 

Medlemstrening for VTG-kursdeltagerne 

Dette er oppfølging det man lærte VTG-kurset, med trening på sving og nærspill. 



 

Protimer:  

Klubbens hovedtrener og utdannet PGA Professional, Ørjan Larsen, underviser i golfteknikk 

og alle andre deler av spillet. Anders Liesen, PGA Professional,  og Marthe Wold tilbyr også 

individuelle protimer. Les mer 

 

VTG-Texas Scramble:  

En hyggelig og sosial turnering med 3-4 spillere på hvert lag. Et etablert medlem er med på 

hvert lag. Spilleform er Texas Scramble. 3-4 turneringer i året. 

Påmelding i turneringsmodulen i Golfbox. (evt. gå via linkene under “Turneringer” på bgk.no) 

 

Vanlige klubbturneringer:  

her er det forskjellige typer turneringer med forskjellige spilleformer. De fleste turneringene 

er åpen for alle men noen turneringer er kun for damer, herrer eller juniorer; har 

handicapkrav osv. “Klassiske” klubbturneringer som er åpen har klasser for alle, er bl.a 

Lagersjefen.no Open, Bogeypokalen, Pinsepokalene, Bergen Pairs, Johan J. Horns 

Minneturnering og Avslutningsturneringen. Alle turneringer finner du i Golfbox. 

 

Damegruppen: 

Damegruppen gir muligheter for organisert trening, felles samlingspunkter for 

banespill og sosialt samvær. Vi ønsker velkommen til våre onsdagsturneringer med 

starttid kl. 16:10. Det er mulig å spille både 9 eller 18 hull de fleste onsdager. 

Påmelding må skje innen kl. 12:00 mandag før turnering via golfbox. 

Turneringsavgiften på kr. 50,- dekker premier til beste plasseringer på damedagene 

gjennom sesongen. Premieutdeling skjer på årets vårfest og høstfest. 

 

Vi kan nås på e-post: damegruppen@hotmail.com 

eller telefon Siren Larsen (Hovedkontakt): 95094218 

Turneringene finner du i Golfbox 

 

 

Herregruppen: 

Herregruppen spiller turneringer på torsdager igjennom sesongen. 

  

Kontaktperson: Christoffer Solheim 

 

Christoffer@lagersjefen.no 

 

Turneringer for herregruppen ligger i Golfbox. 

 

 

Seniorgruppen: 

I sesongen arrangerer seniorgruppen i BGK uhøytidelige turneringer hver tirsdag fra 

kl. 15.00. Her treffer du spillere, damer og menn, med handicap fra hele skalaen. 

Aldersgrensen er nå 50 år for begge kjønn! 

https://www.bgk.no/instruksjon-protimer
https://www.golfbox.no/app_livescoring/tour/default.asp?language=1044#/customer/297/schedule/2020
https://www.golfbox.no/app_livescoring/tour/default.asp?language=1044#/customer/297/schedule/2020
https://www.golfbox.no/app_livescoring/tour/default.asp?language=1044#/customer/297/schedule/2020
https://www.golfbox.no/app_livescoring/tour/default.asp?language=1044#/customer/297/schedule/2020


 

Vårsesongen starter opp når banen åpner i månedsskiftet april/mai. Første 

turneringsdag spiller vi 9 hull og deretter er det treff i peisestuen med informasjon om 

årets sesong! 

 

Ønsker du å delta i tirsdags-turneringen melder du deg på i Golfbox senest fredag 

før kl. 12.00. 

Som senior kan du bli medlem i NSG (Norsk Seniorgolf). Da har du anledning til å 

delta i turneringer som arrangeres av NSG 

 

SENIOR-KONTAKT: 

Flemming Rasmussen (leder): E-post:flemming.w.r@gmail.com Tlf. 92653582 

 

Turneringene finner du i Golfbox 

 

Juniortrening/Tacogolf/Narvesen Tour: 

det arrangeres treninger, turneringer og sosiale sammenkomster for alle klubbens juniorer. 

Junioraktivitetene oppdateres på bgk.no, “Kurs&aktiviteter” og deretter “Team Bergen 

Golf/Junior» 

 

 
Greenen på hull 1 med klubbhuset i bakgrunnen. 

 

https://www.golfbox.no/app_livescoring/tour/default.asp?language=1044#/customer/297/schedule/2020
https://www.bgk.no/juniorer
https://www.bgk.no/juniorer


Digitalt 
www.bgk.no  

 

Bergen Golfklubbs Facebookside 

 

Damegruppen sin Facebookside 

Herregruppen sin Facebookside 

 

BGK Juniorteam sin Facebookside 

 

Golfbox på PC/Mac (via bgk.no eller norskgolf.no) 

 

Norges Golfforbund- masse informasjon for deg som spiller 

 

Golfbox-app i Appstore/Google Play 

(merk at med Golfbox-appen kan man kun booke 9 hulls runder. Skal du booke 18 

hull må du booke 9 hull 2 ganger) 

 

Birdieeyes App i Appstore/Google Play (booke starttider mm) 

Golfreglene (gratis i Appstore/Google Play) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen som nytt medlem på Bergen 

Golfklubb  

og lykke til med golfspillet! 

http://www.bgk.no/
https://www.facebook.com/Bergen-Golfklubb-318727544828233/
https://www.facebook.com/groups/131516467518204/
https://www.facebook.com/groups/131516467518204/
https://www.facebook.com/groups/400981453383061/
https://d.docs.live.net/b23aacc0cc4be5f5/Bergen%20Golfklubb/Sponsor/Pro%5eJkurs%5eJ%20elite%20og%20junior/bgk.no
https://d.docs.live.net/b23aacc0cc4be5f5/Bergen%20Golfklubb/Sponsor/Pro%5eJkurs%5eJ%20elite%20og%20junior/norskgolf.no
https://www.golfforbundet.no/spiller/
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