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Styrets beretning 2022 
Grenland og Omegn Golfklubb 

Org. Nr.812 829 602 

Grenland og Omegn Golfklubb stiftet 30. oktober 2013, opptatt i Norges Idrettsforbund (NIF)  
og Norges Golfforbund (NGF) 27.november 2013. Klubb nr. 366 i Norge.  
Klubben er underlagt Norges Idrettsforbunds lover og regler. 

Styret mener at regnskapet gir en rettvisende oversikt over klubbens eiendeler og gjeld, finansielle 
stilling og resultat. Forutsetningene om fortsatt drift er til stede og regnskapet er utarbeidet under den 
forutsetningen. 

Styret har 2022 vært opptatt av å holde banen vedlike samt videreutvikle banen og bygningene. 
Sesongen 2022 kunne starte med en god økonomisk base grunnet en god 2021 sesong.  
Antall ansatte er holdt på et forsvarlig nivå.   
Sesongen 2022 var også værmessig gunstig og banen fremsto etter hvert meget velholdt og velstelt.  

Vi har i 2022 utvidet Drivingrange med 7 plasser, fortatt flere sikringstiltak i form av nett mot naboer og 
utsatte områder på banen. Vi har i 2022 ferdigstilt et nytt bygg ved hull 8 som inneholder toalett for 
spillere samt garderobe, toalett, dusj, spiserom og kontor og for de ansatte. Bygget var ferdig til 
sesongstart 2022. 

Bokført resultat i 2022 på kr 160.379 (kr. 624 325) (2021 i parentes,) som tillegges egenkapitalen, 
har gitt klubben ytterligere handlingsrom for å utvikle og forbedre banen. 

Sum egenkapital og gjeld er kr. 6.865.467(kr. 6 163 898) hvorav gjeld kr. 3 627 002 (kr 3 085 811)  
Pr 31 12 2022 var klubbens bokførte Egenkapital kr 3 310 465 - tilnærmet 48% av totalkapitalen. 

Ved utgangen av 2022 var det registrert 1226 medlemmer (1251) i forskjellige klasser.  
 
Lasse Johannessen ble ansatt som Klubbsekretær 01.04.2022 – og som Daglig leder fra 01.10.2022 
Head-Greenkeeper, Greenkeeper og en lærling i Landbrusksmekanikerfaget er ansatt fast på årsbasis. 
I tillegg har det vært ansatt 6 sesongarbeidere i forskjellig stillingsstørrelse fra mars til oktober.  
De ansatte har vært 9 menn og 1 kvinne deler av året.  

Klubben har vært helt avhengig av en indre kjerne av frivillige som har bidratt med maskinkjøring og 
rydding slik at banen fremstår som et godt vedlikeholdt og innbydende anlegg  
 
Forholdene er lagt til rette for at det ikke skal oppstå forskjellsbehandling mellom kjønnene.   

Klubben har i 2022 hatt en avtale med Golfbutikken og pro. Det er inngått enn ny avtale for 2023 

Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet utover det som er normalt ved drift av golfanlegg.  

Det har i 2022 vært avholdt 10 styremøter og det er blitt behandlet 78 saker. 
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Styrets medlemmer: 
 
 Leder: Atle Aastad 
 Nestleder: Maryanne K. Slette 
 Styremedlemmer: Magnar S. Larsen 
  Tor Elseth 
  Vibeke Deilrind 
  Roger Kvam 
  Anne Lise Elstad 
 
 Varamedlemmer: Mona Slette 
  Håvard Wikjord Dreiås 

Styret består nå av 7 medlemmer. 3 kvinner og 4 menn. 

Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for årsregnskapet. 
 

Skien 06. mars 2023. 
 

 Lasse Johannessen  Atle Aastad  Maryanne K Slette Roger Kvam 
 Daglig leder  Leder  Nestleder Styremedlem 
 
 
 Vibeke Deilrind Anne Lise Elstad  Magnar Sten Larsen  Tor Elseth 
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem  Styremedlem 

  

Styrets Årsberetning er signert elektronisk i Penneo 
  

 

Styrets økonomiske beretning. 
Som tidligere år ønsker ikke Styret å sette i gang arbeider på bane og bygg uten at vi er sikre på at 
klubben har økonomi til å gjennomføre tiltakene.  Styret er også opptatt og ha en økonomisk buffer til å 
dekke eventuelle uforutsette hendelser.  Høsten 2022 fikk vi dessverre noen kostnader vi ikke hadde 
budsjettert med.  Videre ble den statlige strømstøtten for 4. kvartal noe lavere enn tidligere i året.  
Likviditeten i desember ble derfor strammere enn vi hadde budsjettert med.   
Styret her satt i verk tiltak og endrede rutiner for å redusere faren for å komme i samme situasjon 
senere.  

Vi har holdt Medlemskontingenten på samme nivå gjennom flere år, og det legges i utgangspunktet 
heller ikke opp til noen prisøkning neste år - med mindre den generelle prisøkningen gjør dette 
nødvendig.  
Vi ser nå økende priser på bl.a. drivstoff til maskinene, strøm og ikke minst gjødsel, og dersom dette 
prisnivået holder seg over tid kan det bli nødvendig å øke medlemsavgiftene fra 2024. 

Det kan bli aktuelt å øke greenfee prisene allerede i 2023, og spesielt dersom banen blir så bra som vi 
håper og presset på banen blir stort. Vi vil da vurdere å innføre en differensiert greenfee avhengig av når 
på dagen og uka presset er størst. 

Det viser ellers til Årsregnskapet for 2022 med noter. 
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Noter 2022   
Inntekter
Medlemsinntekter 2 4 229 436kr               4 127 921kr               
Drivingrange, Golfbilleie og Kurs 1 235 506kr               851 077kr                  
Greenfee 1 402 143kr               1 744 881kr               
Inntektsbringende tiltak 224 294kr                  123 087kr                  
Sponsor inntekter 475 030kr                  401 080kr                  
Tilskudd fra andre 3 512 301kr                  677 772kr                  
MVA Kompensasjon 4 543 701kr                  449 414kr                  
Sum inntekter 8 622 411kr               8 375 232kr               

Driftskostnader

Varekostnad 27 210kr                     51 702kr                     
Personalkostnader 5 3 235 288kr               2 556 696kr               
Klubbdrift 1 062 427kr               701 910kr                  
Drift Byggninger 591 489kr                  465 187kr                  
Drift Golfbane 6 2 654 547kr               2 379 068kr               
Andre kostnader 13 1 068 609kr               1 364 825kr               
Sport 104 505kr                  32 981kr                     
Avskrivninger 8 255 000kr                  120 000kr                  
Sum driftskostnader 8 999 075kr               7 672 370kr               

Driftsresultat 376 664-kr                  702 862kr                  

Finansinntekter og f inanskostnader
Renteinntekter
Rentekostnader 97 802kr                     78 537kr                     
Finansresultat 97 802kr                     78 537kr                     

Ordinært Årsresultat 11 474 466-kr                  624 325kr                  

MVA-komensasjon 2022   (prinsippendring) 4 634 845kr                  

Resultat som tilføres Egenkapitalen 160 379kr                  624 325kr                  

Noter 31.12.2022 31.12.2021
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Golfbane Jønnevall 8 1kr                               1kr                               
Klubbhus og andre lokaler 8 4 279 337kr               3 453 630kr               

Maskiner og utstyr 8 1 640 335kr               1 246 205kr               
Sum anleggsmidler 5 919 672kr               4 699 836kr               

OMLØPSMIDLER
Andre fordringer 9 100 582kr                  60 793kr                     
MVA-Kompensasjon - Beregnet 4 634 845kr                  
Kasse og bankinnskudd 10 210 368kr                  1 403 269kr               
Sum omløpsmidler 945 795kr                  1 464 062kr               
EIENDELER I ALT 6 865 467kr               6 163 898kr               

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital og resultat
Egenkapital i fjor 11 3 078 086kr               2 453 762kr               
Ordinært Årsresultat 474 466-kr                  624 325kr                  
MVA-komensasjon 2022   (prinsippendring) 4 634 845kr                  
Egenkapital dette år 3 238 465kr               3 078 086kr               

Langsiktig gjeld
Pantegjeld - DNB 12 2 210 800kr               2 510 800kr               
Sum langsiktig gjeld 2 210 800kr               2 510 800kr               

Kortsiktig gjeld
Leverandører 545 007kr                  125 567kr                  
Skattetrekk, off.avg. feriepenger 338 005kr                  134 695kr                  
Annen kortsiktig gjeld 533 190kr                  314 749kr                  
Sum kortsiktig gjeld 1 416 202kr               575 011kr                  
GJELD I ALT 3 627 002kr               3 085 811kr               
GJELD OG EGENKAPITAL I ALT 6 865 467kr               6 163 898kr               

     Lasse Johannessen              Atle Aastad Maryanne K. Slette Roger Kvam
                   Daglig Leder                                     Styrets Leder Nestleder Styremedlem

       Vibeke Deilrind          Anne Lise Elstad Magnar Steen Larsen      Tor Elseth
                   Styremedlem                                Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Regnskapet er signert elektronisk

GRENLAND og Omegn GOLFKLUBB

BALANSE

   Skien, 31.12.2022 / 06.03.2023

Årsregnskap 2022
Org.nr 812 928 602 MVA
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Note 1 Regnskapsprinsipper

Åresregnskapet 2022 omfatter tiden 01.01. - 31.12.2022
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for ideelle 
organisasjoner i Norge. 

Hovedregel for vurdering og klassi fisering av eiendeler og gjeld 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med fradrag for planmessige avskrivninger. 
Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, 
er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Inntekter 
Medlemsinntekter 
Medlemskontingenter regnskapsføres i det år medlemskontingenten gjelder for.  

Sponsorinntekter 
Sponsorinntekten regnskapsføres når den er opptjent, dvs. når krav på vederlag oppstår. 
Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. 

MVA Kompensasjon og Ti lskudd 
Klubben har i 2022 mottatt kr 543.701 i MVA kompensasjon for regnskapsåret 2021.  

Fra regnskapsåret 2022 inntektsføres MVA-kopensasjonen for det året den er opptjent.
Beregnet MVA Kompensasjon for 2022 er kr 634.845 og fremgår som en prinsippendring 
Styret har vurdert det riktig og forsvarlig å benytte opptjeningsprinsippet for MVA-kompensasjon
fra og med 2022. Dette er en prinsippendring fra tidligere år og er inntektsført over resultatregnskapet
Det vises til note 4

Kostnader 
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke
er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. 
Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.
Momskompensasjon er nå ført som reduksjon av kostnader.  Det henvises dog til note over, og note 4 og 11

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Pensjoner 
Klubbens ansatte har obligatorisk tjenestepensjon.
Årets kostnad er regnskapsført under linjen Personalkostnader i resultat. 

Årsregnskap 2022 

GRENLAND og Omegn GOLFKLUBB

NOTER TIL REGNSKAPET
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Note 2 Medlemmer
2022 2021

Antall medlemmer ved sesongens begynnelse 1 251 917
Innmeldte siste sesong 260 357
Utmeldte og strøkne  siste sesong -285 -23
Antall medlemmer ved sesongens slutt 1 226 1 251

Medlemskontingent 4 229 436kr   4 127 921kr        

Note 3 Tilskudd fra andre

2022 2021
Skien Kommune  - for Løypetraseer mm 206 557kr           
Norsk Tipping - Grassrotsandel 128 719kr      123 781kr           
Norges Idrettsforbund 128 951kr      114 209kr           
NGF - Golf Grønn Glede 10 000kr              
Casino Bingo 101 548kr      81 226kr              
Skien Kommune - Sommerskole 46 000kr        142 000kr           
Staten - Stømstøtte 107 083kr      
Sum tilskudd 512 301kr      677 773kr           

Note 4 MVA-kompensasjon

2022 2021
Driftskostnader i regnskapet 8 999 075kr   
Tilbakeført avskrivning av bygg (jfr note 8) 85 000-kr        
Grunnlag for MVA-kompensasjon 8 914 075kr   

8% refusjon av de første 5 000 000kr                400 000kr      
6% refusjon av resterende 3 914 075kr                234 845kr      
Sum tilskudd 634 845kr      543 701kr           

I 2022 er forventet MVA-kompensasjon inntektsført i opptjeningsåret - i motsetning til tidligere år 
hvor inntektsføring har skjedd i utbetalingsåret. Dette er en prinsippendring ift tildligere år.
Styret vurderer prinsippendringen som riktig, og at fordringen er riktig beregnet og vurdert.

Note 5 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer

Lønnskostnad 2022 2021
Lønn og opptjente feriepenger - refusjoner 2 667 367kr   2 178 233kr        
Pensjonskostnader 158 534kr      57 572kr              
Folketrygdavgift 404 920kr      320 891kr           
Sum 3 230 821kr   2 556 696kr        

Antall ansatte 2022 2021
Antall fast ansatte 4                      3                           
Antall deltidsansatte 1                      1                           
Sum ansatte 5                      4                           

Sesongarbeidere 9                      6                           

Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonskost. Sum

Daglig leder 417 496                  19 664            437 160               

Det er ikke utbetalt godtgjørelse, gitt lån eller stilt sikkerhet for medlemmer av styret

Revisor
Fra 2021 er BDO as klubbens revisor
Utbetalt honorar i 2022 utgjør kr 6.438,-
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Note 6 Leasede maskiner

Kaffemaskin Vendig DNB Finans 14 996kr        19 962kr              

Note 7 Leieavtaler for grunn

Klubben har forlenget leieavtalen med Skien kommune fram til 31. desember 2061
Det betales ikke leie med mindre Bystyret skulle vedta leie for slike anlegg.

Videre har Klubben leieavtaler med 2 private grunneiere for deler av hull 5 samt 12 og 13.
Leien for disse områdene indeksrekuleres  hvert år -  og var i 2022 Kr 27.508

Note 8 Varige driftsmidler

Maskiner Golfbane Til Sammen
 og Bygg

Bokført verdi 01.01.2022 1 246 205kr                3 453 631kr        4 699 836kr             

Anskaffelser 2022 564 130kr                   910 706kr          1 474 836kr             

Avgang 2022 -kr                     -kr                          

Anskaffelseskost 31.12.2022 1 810 335kr                4 364 337kr        6 174 672kr             

Avskrivninger 2022 170 000kr                   85 000kr            255 000kr                

Bokført verdi 31.12.2022 1 640 335kr                4 279 337kr        5 919 672kr             

Note 9 Andre fordringer

2022 2021
Kundefordringer 58 505kr        3 000kr                
Andre kortsiktige fordringer 42 077kr        53 750kr              
Håndpenger - Greenkepere 4 043kr                
Sum andre fordringer 100 582kr      60 793kr              

Note 10 Kasse og bankinnskudd

Bankinnskudd omfatter bundne skattetrekksmidler med 112 704kr      -kr                         
Skattetrekk for 6. termin 2021 ble innbetalt 30 12 2021

Note 11 Egenkapital

2022 2021
Egenkapital 01.01 3 078 086kr   2 453 762kr        
Årets resultat 474 466-kr      624 325kr           
MVA-komensasjon 2022   (prinsippendring) 634 845kr      
Egenkapital 31.12 3 238 465kr   3 078 086kr        

Note 12 Langsiktig gjeld og sikkerhetsstillelser

2022 2021

DNB - Lån  (rentesats pr 31.12.2022 er 5.75%) 2 210 800kr   2 510 800kr        

Lånet til DNB er sikret med pant i Klubbhuset
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Uavhengig revisors beretning 
Til styret i Grenland og Omegn Golfklubb 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Grenland og Omegn Golfklubb. 
 
 

 
 

Grunnlag for konklusjonen 
 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of 
Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige 
etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

 
Annen informasjon 

 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av styrets 
beretning. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjon. 

 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon. Formålet 
er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet 
og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i 
annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom annen 
informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

 
Konklusjon om årsberetningen 

 
Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen 

 
• er konsistent med årsregnskapet og 
• inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav. 

 
 

Uavhengig revisors beretning Grenland og Omegn Golfklubb - 2022                        side 1 av 2 
 

Etter vår mening: 
Oppfyller årsregnskapet 
gjeldende lovkrav, og 
Gir årsregnskapet et rettvisende 
bilde av foreningens finansielle 
stilling per 
31. desember 2022, og av dens 
resultater for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen i samsvar med 

    

Årsregnskapet består av: 
Balanse per 31. desember 2022 
Resultatregnskap for 2022 
Noter til årsregnskapet, herunder 
et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 
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Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret(ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar 
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern 
kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn så 
lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

 
 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en 
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil 
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med 
rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 
BDO AS 

 
Stein Knutsen statsautorisert 
revisor (elektronisk signert) 
 
 

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - 
sikker digital signatur". 

De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor. 
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Medlemsgrupper fra 2023.     

Gruppe Beskrivelse Spill  Pris  

1 Voksen 31 år og eldre Fritt spill  kr           7 800  

2 Voksen ektefelle/samboer av gruppe 1 Fritt spill  kr           6 800  

3 Greenfeemedlem Greenfee  kr           1 200  

5 Barn og junior 0-17 år i kalenderåret Fritt spill  kr              500  

6 Ungdom/voksen 18-30 år i kalenderåret Fritt spill  kr           3 000  

7 Veien til Golf-kurs og fritt spill samme år Fritt spill  kr           3 000  

8 Sesong 1 etter VTG-kurs (2 år som medlem) Fritt spill  kr           2 500  
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Grenland og Omegn Golfklubb - Driftsbudsjett 2023

Budsje tt Regnskap Regnskap Regnskap

2023 2022 2021 2020

Inntekter

Medlemsinntekter 4 100 000 4 229 436 4 127 921 3 153 768

Drivingrange, Golfbilleie og Kurs 1 400 000 1 235 506 851 077 551 016

Greenfee 1 400 000 1 402 143 1 744 881 1 447 104

Inntektsbringende tiltak 200 000 224 294 123 087 92 704

Sponsor inntekter 475 000 475 030 401 080 358 542

Tilskudd fra andre 500 000 512 301 677 772 597 253

MVA Kompensasjon 595 300 543 701 449 414 223 874

Sum inntekter 8 670 300 8 622 411 8 375 232 6 424 262

Drif tskostnader

Varekostnad 25 000 27 210 51 702 136 043

Personalkostnader 3 300 000 3 235 288 2 556 696 2 172 696

"Skattefri" Godtgjørelse 200 000

Klubbdrift 750 000 1 062 427 701 910 832 066

Drift Byggninger 500 000 591 489 465 187 241 308

Drift Golfbane 2 600 000 2 654 547 2 379 068 1 784 465

Andre kostnader 600 000 1 068 609 1 364 825 67 596

Sport 110 000 104 505 32 981 22 419

Avskrivninger 255 000 255 000 120 000 120 000

Sum drif tskostnader 8 340 000 8 999 075 7 672 370 5 376 594

Drif tsresultat 330 300 -376 664 702 862 1 047 667

Finansinntekter og f inanskostnader

Renteinntekter 558

Rentekostnader 100 000 97 802 78 537 121 034

Finansresultat 100 000 97 802 78 537 120 476

Årsresultat som tillegges egenkapitalen 230 300 -474 466 624 325 927 192

MVA Komp - prinsippendring 634 845

160 379

Budsjettet er er "Rammebudsjett" der styret har ful lmakt ti l  å omdisponere på kostnadsiden.
samt øke utgiftene ti l  dri ft og utvikl ing av gofbanen, forutsatt at inntektene gir rom for dette .

Beregning av MVA-Kompensasjon for 2023

Driftskostnader 8 340 000

Avskrivning bygg -85 000

Grunnlag 8 255 000

8% av de første 5.000.000 400 000

6% av de de resterene 195 300

Sum beregnet MVA Refusjon for 2023 595 300
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Banekomiteens årsrapport for 2022 
 
 
 
 
Banene var åpen for spill i perioden 31 mars til 2 november. Overvintringen var uten større 
skader. 
 
Det ble gjort en stor jobb for å øke standarden på teeboxer. Det ble sådd inn krypkveinsfrø, det 
ble etterfylt med sand og frø gjennom hele sesongen.  
Det er skjæret bort røtter fra trær som har vokst inn i teeboxene.  
Vi har også blitt begynt å bygge en ny teebox på hull 7. Den vil bli ferdigstilt denne sesongen.  
 
Sikkerhet på banen har måtte oppgraderes. Det ble satt opp nye nett langs hull 7 samt mellom 
drivingrange og hull 1. Det er kjøpt inn flere nett til hull 7 samt til dekking mellom hull 2 og 
parkering. Disse vil bli montert opp før sesongstart. 
 
Drivingrangen ble oppgradert med flere nye utsalgssteder. 
 
Treningsområdene ble noe oppgradert med innsåing av krypkvein på chippegreen samt 
oppfølging til at den skal holde samme standard som de andre greenene på banen. 
Det ble også laget et par opphøyde greenlignende sikte områder på drivingrange og 
treningsområdet. Reservegreenen ble fulgt opp og er snart klar til bruk. 
 
Det ble kjøpt inn en New Holland 2015 mod brukt traktor.  
Til traktoren ble det kjøpt en dumperhenger og nye «gressdekk». 
Det ble videre kjøpt inn en brukt Toro 3280 for å klippe i roughområder. 
En Toyota Hilux 2006 mod ble kjøpt som arbeidsbil. 
 
På hull 7 ble det rensket i og rundt dammen over brua. 
Her er det mye fine jordmasser som vil bli tatt ut og brukt andre steder på banen. 
 
Det har blitt fjernet mye røtter og stubber rundt om på banen denne sesongen.  
Disse vil bli erstatte med jord og gress. 
 
Nytt personal bygg samt toalett til spillere ble åpnet mars. 
 
Det ble planert og tilrettelagt for å starte grunnarbeid på garasje/lager ved Klubbhuset.  
Det ble også laget en ny oppstillingsplass for containere.  
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Turneringskomiteen – arbeidet i 2022 
Planleggingen startet med en evaluering av forrige sesong i februar  
og vi har hatt oppfølging i komiteen, samt i styret, frem til sesongstart. 

 

Tradisjonen tro arrangerte vi Narvesen Tour (Regional juniorturnering) siste lørdagen i juni.  
Det har blitt en viktig tradisjon for oss og vi vil takke alle dere som bidro til at denne ble 
vellykket. I år samlet vi hele 78 juniorer fra hele SørØst i klasser fra 6 til 19 år. 

Ola Axelsson Grenland Challenge ble som før gjennomført tidlig i august og  
Golfbutikken hadde som tidligere ansvaret for gjennomføring av sesongens  
Herre- og damegolf inklusive finalene i slutten av september. 

Klubbmesterskapene ble gjennomført som planlagt. 

Det ordinære klubbmesterskapet ble arrangert den 20. og 21. august med totalt 80 deltakere 
fordelt over 6 klasser. Det er litt færre enn tidligere, men endelig fikk vi med flere spillere i 
Juniorklassen slik at vi fikk kåret klubbmester for junior som ble Lukas Udo.  

Årets klubbmester for damer ble Hannah Borvik Hansen som tok sitt første mesterskap i en 
alder av bare 17 år. Dette viser at juniorarbeidet i klubben virkelig er på gang. 

Klubbmester for herrer ble Per Martin Eriksrød Olsen.  
Seniorklassen ble vunnet av Espen Thorkildsen  
og klubbmester Eldre Senior ble igjen Oddvar Kaland. 

Vi gratulerer også Tove Mikkelsen og Roger Kvam som klubbmestere i Pitch & putt, samt John 
Andreas Aspaas som klubbmester i MatchPlay.  
Vi arrangerte også Matchplay for lag for første gang i 2022, her ble Roger Kvam og  
Therese Husby klubbmestere. Vi gratulerer Roger som dobbelt klubbmester i 2022. 

 

Vi arrangerte for første gang Srixon Tour som er øverste turnerings-serie for juniorer i Norge 
(Junior Elite). Vi fikk se et høyt nivå på spillet i begge klassene og vi hadde 79 deltakere i 
klassen U15 jenter og U15 gutter. Stor takk til alle dere som stilte som frivillige til å hjelpe oss 
med gjennomføringen av turneringen som ble spilt over 2 dager i starten av juni. 

International Pairs ble vunnet av Jarle og Fredrik Treborg som fikk delta i Norges-finalen. 

Sesongen ble som vanlig avsluttet med 3 køllers i starten av oktober med 37 deltakere. 

Igjen takk til alle dere som deltok i turneringer og all hjelp vi har fått til gjennomføringen av 
2022 sesongen. Det er kommet inn ønsker om bedre informasjon rundt turneringer og dette vil 
bli bedre fulgt opp i 2023. 

 



> 

15 
 

Tor Elseth, styremedlem og komiteleder. 

Sportskometens Rapport for 2022 
 

Trening og aktivitetstilbud: 

Det har blitt gjennomført ukentlige treninger for medlemmer i samarbeid  
med Golfbutikken gjennom hele sesongen 2022  

• VTG  
• Juniorer 4-19 år  
• Medlemstrening  
• Elite  
• Golfskole  
• Familiedager osv  
 
Nytt av 22 er Bryt serien - der vi i samarbeid med Golfbutikken har gjennomført et  
treningssystem for å bryte noen magiske grenser 100 90 og 80 slag.  
Disse har vært fullbooket og svært populære. 

Vi har mange frivillige, trenere og familiemedlemmer som bidrar svært godt i alle ledd  
med både veiledning og oppfølging. 

 

Vi gjennomførte Kvalifisering til Lag NM for Damer og Herrer og  
NM - 2 Divisjon spill på Norsjø GK  

Damer: 5 plass  
• Tove Mikkelsen  
• Turid Kleveland Evensen  
• Charlotte Smith 
 
Herrer: 6 plass  
• Mats Flatland  
• Martin Wetlesen  
• John Andreas Aaspaas  
• Per Martin Eriksrød Olsen 
 

Aktivitetstilbud for våre medlemmer jobbes det kontinuerlig med for å utvikle  
og forbedre, nye aktiviteter vil bli presentert for sesongen 2023 
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Innkommende forslag til Årsmøtet. 
 

Kontrollutvalget har gjennomgått de 7 forslagene som er kommet inn til årsmøtet; og mener at 

Forslag 1 om navneendring er en «vedtektsendring» og skal behandles av Årsmøtet. 

De øvrige forslagene er innenfor styrets kompetanseområde og bør behandles der. 

 

Saker til årsmøte 2023 fra Hannah Borvik Hansen 366-1826:  

Styrets/daglig leders kommentar til sakene står med rød skrift: 

Sak 1  Navn bytte tilbake til Grenland Golfklubb 

I 2013 gikk Grenland golfklubb konkurs og Grenland og omegn golfklubb ble opprettet. I november i år 

vil dette være 10 år siden Grenland golfklubb gikk konkurs. Det vil derfor være mulighet for å søke 

Idrettskretsen om å ta tilbake navnet Grenland golfklubb. I dag har klubben navnet «Grenland og Omegn 

Golfklubb» men i de fleste sammenhenger snakker flertallet om klubben som Grenland Golfklubb. Det er 

få som tar i bruk hele navnet, når de snakker om klubben. Etter som at klubben har hatt god vekst over 

de siste to årene og at klubben har fått mange unge nye medlemmer, som også bare sier Grenland 

golfklubb vil det passe å ta tilbake det tidligere navnet. Det å skulle ta tilbake navnet vil koste noe etter 

som at skilt og logoer må byttes ut men ikke mere enn at det står i forhold til det vi får igjen. Det vil 

heller ikke bli noe billigere jo lenger tid klubben tar med å bytte navn og logo, om vi ikke bytter navn nå 

så kommer det til å bli gjort senere på et tidspunkt, hvor tidligere klubben gjør det jo mindre nye logoer 

og skilt trengs.  

Den eldre medlemsandelen vil nok si nei til denne saken for det gamle er det beste, men ettersom at det 

yngre delen av klubben har økt i antall medlemmer og at flertallet av medlemmene sier Grenland 

golfklubb når de snakker om klubben vil dette bare være en forandring for det bedre og et nytt skritt inn 

i fremtiden. Grenland golfklubb både høres og ser bedre ut, grunnet at logoen er mye kortere, presist 

navn, og lettere å ta i bruk til markedsmatriell (eks. trykk på klær, plakater, innbydelser og påmeldinger). 

Dersom vi skal endre navn på klubben må vi kontakte Idrettskretsen som godkjenner navn på idrettslag. 

Før godkjenning skal idrettskretsen innhente uttalelse fra en navnegruppe oppnevnt av NIFs 

generalsekretær. Dette tror vi ikke vil by på vesentlige problemer. 

Vi er mer betenkt på om kostnadene ved et navneskifte.  Vi må bl.a. endre logo på alle skilt og digitale 

plattformer.   Et løst anslag er at det nok koste klubben godt over kr 100.000.   

Dette vil medføre at vi må redusere pengebruken et annet sted, som f.eks. på vedlikehold av banen. 
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Sak 2 Oppussing av korthullsbanen. 

Korthullsbanen har et stort behov for oppussing, og etter medlemsveksten de to siste årene er det 

stadig flere som bruker denne til trening og spill med barn/venner. En korthullsbane som er pusset opp 

vil flere ta i bruk. Ved mer aktivitet på korthullsbanen frigjøre tid på hovedbanen, og dette vil gjøre det 

enklere med tanke på tidspress. I 2022 sesongen var det flere dager hvor det var noen i nesten alle 

fightene på dagen. En oppgradert korthullsbane vil da bidra til å minske tidspress på hovedbanen. En 

oppgradert korthullsbane vil også bidra til rekrutering, ved at medlemmer tar med barn, venner, familie 

og ikke-medlemmer for å vise de golf. Når Grenland og omegn golfklubb da kan stille med en fin og 

oppgradert korthullsbane, vil dette øke aktiviteten og antall medlemmer som tar med seg ikke-

medlemmer for å prøve golf. En oppgradert korthullsbane vil gi et enda mere positivt inntrykk til klubben 

og banen, og bidrar til at ikke-medlemmer blir medlemmer.  

Det største problemet er at det ikke er skikkelige greener som det ikke er mulighet å putte på. Det er 

også noe busker og vekster rundt som gjør at mange mister flere baller ved bruk av korthullsbanen. Når 

de mister flere baller vil de ikke lenger bruke den, eller at de tar med seg range baller som fører til at 

det blir mindre rang baller på rangen og mere rang baller i skogen ved korthullsbanen.  

Enig i at en oppgradering trengs og da spesielt oppgradering av greener og et vanningsanlegg.  

Vi har søkt Sparebankstiftelsen DnB om støtte på kr 389 371 og forventer svar i løpet av mars 2023.  

Vi har lagt inn en egeninnsats i oppgraderingen verdsatt på kr 282 450, 

 

Sak 3  Ballkort på rangen som mulighet i tillegg til polletter  

I 2022 sesongen var det til tider trøbbel med kortautomaten på rangen, og det har slitt med enkelte 

kort. Ballkort på rangen vil være en fin løsning på problemene. Da slipper medlemmene å styre med å 

måtte huske bankkort eller polletter, for ballkortet kan bare ligge i baggen. Flere klubber rundt i Norge 

bruker ballkort. Det finnes flere ulike måter å løse dette på. Noen klubber har valgt å løse det ved at du 

kan få kjøpt ballkortet i shopen for en gitt sum, deretter kan du få fylt opp med klipp etter som du 

trenger det, eventuelt kan man kjøpe et hvis antall klipp for en gitt sum, eller at baller legges inn i 

medlemskontingenten, og at medlemmer kun betaler for selve kortet. Dersom et medlem mister kortet, 

må medlemmene kjøpe ett nytt kort for den angitte summen.  

Ballkort er en god løsning for å gjøre det enklere med klubbtreninger og pro timer. Da vil trener/pro 

bruke kortet og slipper å styre med å ha nok antall polletter. Ballkort vil være med på å gjøre bruk av 

rangen enklere pro medlemmer og trenere.  

Ny terminal, NAYAX VPOS Touch er innkjøpt og vil bli installert før sesongstart.  

Det er mulig med forhåndsbetalte kort om vi ønsker det. 
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Sak 4 NXT LVL 

Rangen på Grenland og omegn golfklubber tidligere blitt mål og satt opp etter NGF sitt NXT LVL 

trenings opplegg. NXT LVL er en ferdighetstrapp med sek forskjellige nivåer som skal ses på som en 

fortsettelse på VTG kurset enhver golfer starter med. For hvert nivå finnes det treningskort med 

øvelser/Oppgaver for treningsfeltet som vil rangen, chip og putte området. NXT LVL krever at rangen 

merkes opp etter konseptet. NXT LVL er en fin måte å få flere gamle og nye medlemmer motivert til 

egen og felles målrettet trening. NXT LVL kan også tas i bruk på klubbtreninger, som kan øke i at flere 

deltar på klubbtrening. Rangen er tidligere blitt merket opp etter NXT LVL, men dette er ikke lenger 

synlig, og derfor burde det merkes på nytt. NXT LVL burte introduseres tydeligere og tidligere til både 

gamle og nye medlemmer. Klubber som har etabler NXT LVL i treningsområdet har sett økt aktivitet og 

bruk av treningsområdene (for eksempel økte inntekter på range) 

Enig – må gjennomføres så tidlig som mulig. 

Sak 5 Gressutslag på rangen 

Grenland og omegn golfklubb burte ha et gressutslag på rangen. Klubben hadde tidligere 

mulighet for gressrange på andre siden av rangen, men slik det er i dag med mange som slår 

langt og de nye teestedene vil det oppleves farlig å stå på motsatt side. Gressutslag er en god 

og viktig ressurs å ha grunnet at det gir spille lik trening, og enda bedre følelse på slagene. 

Dersom klubben skulle få til og fikse gressrange burte den ikke være åpen for alle. Årsaken til 

at dette området ikke er lønnsomt å ha åpent for alle medlemmene er at det blir slått mye gress 

opp og gressutslagene blir ved mer bruk mere slitt. For å kunne forebygge slitasje og mye 

vedlikehold, kan gressrangen avgrenses til organisert trening og konkurranse spillene 

medlemmer på regionalt og nasjonalt nivå    

Gressutslag er ønskelig for alle.; ikke bare «eliten», og vi ser på ulike løsninger. 

En løsning er å tilrettelegge for grassutslag på motsatt side av rangen på gitte tidspunkt, og 

regulere med begrensninger på «hovedrangen» i samme periode.   

En annen løsning kan være markere et område på grasset foran dagens utsalgsteder. 

Sak 6 Innendørs treningsanlegg golf 

Grenland og omegn golfklubb burde sette sammen en prosjektgruppe for å kunne se på 

muligheten for å bygge et innendørs treningsanlegg for golf, som for eksempel fokus i Horten 

eller Kristiansand golfklubb, altså bestående av trackmansimulatorer og en putte/chippe green. 

Et innendørs treningsanlegg for golf vil bidra slik at unge utøvere kan drive med golf satsing i 

Telemark. Et slik anlegg vil bidra til at det er muligheter for å holde i gang treningsaktivitet året 

rundt for alle treningsgrupper, med tanke på bredde og fremtidig toppidrett. Et 
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innendørstreingsanlegg vil bidra slik at ikke så mange detter av i løpet av vinteren og hjelpe 

medlemmer og spillere å opprettholde grupper treninger inne og ute gjennom hele året. Å 

holde gruppetreninger gjennom hele året kan bidra til en positiv økning i antall spillere på 

gruppetreninger. Det vil også bidra til et sosialt og aktivt klubbhus året rundt. Flere klubber 

som har slike anlegg, finansierer treningsanleggene med tippemidler og inntekter fra 

simulatorene. På fokus Horten ser man at senteret er tatt i bruk av pensjonister på morgenen og 

formiddagen og tas i bruk av ungdommer og yngre voksene på kvelden. Ved eventuelle 

trackman simulatorer kan de tas i bruk ute på våren og sommeren av elite grupper og ivrige 

golfere til trening.  

Styret er enig i et innendørs treningsanlegg er ønskelig. 

I første omgang bør det opprettes en gruppe som jobber med plassering og utforming av 

treningsanlegget, med tilhørende kostnadsoverslag og finansieringsplan. 

Sak 7 Samarbeid med Telemark Toppidretts Gymnas (TTG)  

Klubben burte se på muligheter for samarbeid med Telemark Toppidretts Gymnas om en golf 

spesifiser idrettslinje. Golf Norge er relativt lite, og det er viktig med ivaretakelse av juniorene 

uavhengig av prestasjonsnivå og målsettinger. Et samarbeid med TTG vil bidra til å hjelpe de 

unge golfspillerne som ønsker å satse og bli bedt mulig i golf. Ved et samarbeid med TTG vil 

unge idrettsutøvere med godt potensiale i Telemark kunne satse uten å måtte flytte til Vestfold 

for å gå på en skole som kan til rette legge og tilpasse etter en utøver som ønsker å satse på 

golf. Tidligere var det en golflinje på TTG men denne eksisterer ikke lenger, og Grenland og 

omegn golfklubb burte se på muligheten for å kunne gjenopprette denne og starte et nytt 

samarbeid. Dette vil hjelpe Telemark med og bringe opp unge golf utøvere som ønsker og 

drømmer om å stase og bli så gode som mulig i golf.  

Vi sjekker med TTG om det er interesse for et slikt samarbeid.. 
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