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Styrets årsmelding: 

På årsmøtet 3. mars 2022 ble følgende valgt: 

 
 

Styret: 

Leder: Pål Østlie Ikke på valg  

Nestleder: Reidun Svendsen På valg 

Styremedlem: Bjørn Nygaard Ikke på valg  

Styremedlem: Per Engebretsen På valg   

Styremedlem: Jan Erik Hagabråten Ikke på valg  

Varamedlem: Grete Ekholt Gjenvalg, 1 år 

Varamedlem: 

 

 

Kontrollkomiteen: 

Irene Løe Ny 1 år 

Leder: Thor-Egil Johannessen Ikke på valg 

Medlem: Tove Holt På valg 

Varamedlem: 

 
 

 
Valgkomiteen: 

Trine Mørk På valg 

Leder: Erik Svendsen Gjenvalg 1 år 

Medlem: Ola Kristiansen Gjenvalg 1 år 

Medlem: Anne Brennhovd Ny 

 
 

 
Møter 

 Styret har gjennom året avholdt 11 ordinære styremøter, 2 arbeidsmøter og 2 særmøter i 

tillegg til møter i forbindelse med juridisk bistand vedr. oppsigelsessaken av daglig leder. 

 
 

Komiteer 

Det er komiteene som ivaretar det sportslige og sosiale tilbudet til klubbens medlemmer. 

Det er Senior- og Damegruppen som har sine ukentlige turneringer – i tillegg til turer. 

Disse har den største aktiviteten i tillegg til klubbens turneringskomite. Det ble i år meldt 

på to herrelag og et damelag i Lag-NM, som ble arrangert i juli på Kjekstad golfklubb for 

1. lagene og Mjøsen golfklubb for 2. laget til herrene. 
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Drift 

 
1. Mars 2021 ansatte klubben Rolf Børresen som ny daglig leder i 50 % stilling. I styrets 
årsmelding for 2021 nevnes samarbeidsproblemer mellom DL og styret. 
På forsommeren 2022 var situasjonen så fastlåst at det var nytteløst å fortsette. 
Styret så ingen annen løsning en å si opp DL.  DL fratrådte sin stilling 4 oktober 2022. 

 

 

Styret overtok den daglige driften av klubben, og har hatt en bratt læringskurve med mye 

å sette seg inn i, men vi har klart det.  

 
Simen Nygaard har vært ansatt i 100 % stilling i shopen og avtalen videreføres. Henrik 

Wang, Robin Lesniak, Reda Naser, Alina Karginova, Hashim Chaudhry og Marcus Hov 

har alle vært ansatt i deltidstillinger.  

 
Vi sto i vår uten avtale med Pro, vår daværende daglig leder inngikk en avtale med  en trener 3 
ressurs, Aqeel Shafqat Gujjar for sesongen 2022.   Rett før baneåpning våren 2022 inngikk 
Hauger Golfklubb’s, Pro Torbjørn Johansen  og  GRGK`s  styreleder en avtale. Torbjørn ble løst 
fra karantenetiden hos Hauger Golfklubb, slik at han kunne starte på GRGK, uten at GRGK 
måtte kjøpe han ut. Avtalen med Torbjørn Johansen forlenges ut 2023. Avtalen med Aqeel 
Shafqat Gujjar er avsluttet. 

 
 Klubben har inneværende år hatt samarbeid med Hakadal, Hauger, Skei, Norefjell og 

Romerike golfklubber. Avtalen med Hakadal er forlenget og vi vil ta kontakt med 

resterende klubber for et fortsatt samarbeid. 

 
Vi bygget flere oppbevaringsbokser til utleie for golfutstyr. Klubben har en beliggenhet 

som gjør at det er enkelte å komme seg hit med bruk av kollektivmidler. Tilbudet er 

veldig populært og mange av skapene er allerede utleid.  

 

 Rangen åpnet i år 14. april, banen 21. april med vintergreen på hull 8.  
Kvaliteten på banen og spesielt greenene har vært meget bra gjennom hele sesongen – 
noe våre banemannskaper skal ha stor takk for.  
 
Driving rangen som i mange år har har hatt problemer med vannlekkasje ble endelig 
gravd opp og det ble lagt nye rør fra hull 3 som også har vært et problemområde. Dette 
medførte at vi endelig kunne fjerne fyllingen av steiner og utslagsmatter. Det er nå mulig 
å kjøre og plukke baller over hele området.  
 

I tillegg har vi bedret sikkerheten mot hull 3 ved å montere nye stolper på 15 og 18 meter 
og det er montert nye og høyere sikkerhetsnett, som er delt opp i seksjoner.  Det gjør at 
vi slipper å bytte hele lengden men bare en seksjon. Nettene blir hengt opp fra bakken 
gjennom vinteren så vi håper det medfører litt mindre slitasje    
 
Det har vært en hektisk sesong. Styret takker alle som har bidratt.  

 
Byggingen av et tempel på vår nabotomt mellom veien og hull 1 og hull 2 går fortsatt sin 

gang, oppstart var i 2017 med grunnarbeider. Det er fortsatt byggevirksomhet på tomten  
og tempelet er ikke ferdigstilt. Sikring mot banen er montert. Vi hadde en avtale om bruk 
av parkeringsplassen til våre medlemmer, men i løpet av høsten kom det opp parkering 
forbudt skilt.  



Årsmelding 2022 Side 4  

Arbeidsmiljø 

Arbeidsmiljøet i klubben anses nå å være meget bra. Klubbdriften fungerer effektivt, 

og disponible lokaler  med tilstøtende møterom fungerer meget bra (deler styrerom 

med Kristiansen & Nilsen AS). Vi har bygget om shopen så det nå består av kontor, 

shop og verksted . 

 
Ytre miljø 

Groruddalen Golfklubb driver ikke virksomhet som medfører forurensning eller utslipp 

som kan være til skade for det ytre miljø.  

 
Banen 

Enkeltmedlemmer har gjort en god jobb gjennom å utrette  oppgaver som raking, 

søppelplukking, rydding osv – gjort innenfor smittevernshensyn. Tusen takk til alle som 

har bidratt med dette. I tillegg takker vi de frivillige som har stilt opp og gjort en 

kjempejobb for klubben 

 
Vår greenkeeper sammen med Robert og Erik har lagt ned  godt arbeid for at banen skal 

fremstå i best mulig stand for oss alle – og har lykkes med dette. Banen har vært fantastisk. 

En del av grunnlaget legges også ned på vinterstid. Takk til dere også! 

 
Etter et vellykket prosjekt med å dekke til banens greener dekket vi vinteren i fjor alle 

greener. Alle greenene var kjempefine allerede i mars bortsett fra greenen på hull 8 og 9 

noe som kommer av  dreneringsproblemer. 

 

 
Økonomi 

Økonomien er fortsatt det viktigste for alt styrearbeid! En sunn økonomi er avgjørende for 

at vi skal kunne være levedyktige i et normalt sett meget stramt golfmarked. 

 

Resultatet i 2022 er ikke i forhold til omsettningen.  Oppgradere rang  og utgifter til å 

rydde i organisasjonen har dratt ned overskuddet. Det har også vært utfordrene å styre 

prosjekter og holde budsjetter på grunn av prisstigningen på materialer etc..   

Budsjett for 2023 er mer tilnærmet et normalt år. Oppgradering og vedlikeholds 

budsjettet er senket til et mere normalt nivå.  

 
Deler av klubbhuset (ca. 60m2) er utleid til Kristiansen & Nilsen 

 
Inntekter fra Grasrotandelen er stabil, og bingospill inntektene (redusert grunnet 

korona), og de vanlige bidragene fra OIK.  Groruddalen golfklubb dekker selv alle 

kostnader til drift av banen – i motsetning til de aller fleste andre idrettslag i  

kommunen. Der kommer de aktive til et anlegg som er bygget, finansiert og drevet 

av kommunen. 

 
Momskompensasjon ga drøyt kr.390 000.- som er noe over budsjettert. I tillegg har vi mottatt 
kompensasjon for strøm. 
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Sponsor 

Sponsoravtalene sitter fortsatt meget langt inne. Men vi må nevne Nerem BSS AS, som 

støtter oss med skilting av baneanlegg mm. 

Nets har bidratt med flere spilleretter til bruk for ansatte i 2022. I tillegg har følgende bidratt med 
sponsormidler som Elektro-Fagmannn, Hurtigruta Bilglass, Kristiansen og Nilsen, BK Anlegg og 
TS Trykk. 

 
Kostnader er for det meste låst til avtaler, eller er en forutsetning for drift av anlegget.             
Kostnadene til vedlikehold av banen vil alltid ha prioritet. 

 
Det vil fortsatt være særdeles viktig for styret i årene som kommer å sørge for god  

økonomistyring. Hele anlegget har en tilfredsstillende standard og           det primære blir nå å 

fortsette å øke denne standarden. Det jobbes med en vedlikeholdsplan for 

bygningsmasse og bane. 

 
Utestående fordringer er under kontroll. Inkasso blir ivaretatt av ECPay, p.t. er en 

utestående inkassosak. 

 

 
Representasjon 

Et nært forhold til NGF hører også med. Styreleder og nestleder deltok på årets Golfforum. 

 
 

Sportslige aktiviteter 
 
Den generelle aktiviteten på banen i 2022 var synkende bortsett fra tirsdagene hvor 

damegruppen har sine turneringer. Noe av årsaken til det synkende antallet på årets 

turneringer kan ha sammenheng med at Kroa ikke var åpen. Deltagelse i både 

seniorturneringen og torsdagsturneringen er lavere. Turneringstilbudet har vært 

gjennomgående på samme nivå som  tidligere år. Terminfestede senior- og damedager, 

torsdagsturneringer samt øvrige helgeturneringer.  

Også i år arrangerte klubben turneringen International Pairs. Vi arrangerte en 

kvalifiseringsturnering og beste par i denne gikk videre til finale på Miklagard. Våre 

representanter som også i år var Pål og Mats Nygaard kom på en meget hederlig 21 

plass i finalen. 

 
Juniorgruppe og knøttegolf har ligget litt i ro, men nå har klubben igjen fått noen ivrige 

juniorer på plass. De har trent godt ute i sommer og nå i vinter har de fast trening på 

simulatorene hver onsdag. Knøttene har tatt fri i vinter, men vi håper mange blir med på 

aktiviteter og trening til sommeren. Henrik H Wang er  trener for juniorgruppa og Theodor 

Bugge Østlie og Øystein Jeremiasen har ansvaret for knøttene.  Theodor og Øystein har 

deltatt på Trener 1 kurs i regi av Norges Golforbund. 

 
 

I 2022 meldte vi på ett damelag og to herrelag til Lag NM i juli som ble arrangert på 

Kjekstad golfklubb for 1. laget til herrene og damelaget. 2. laget spilte på Mjøsen gk. En 

kvalifiseringsturnering ble arrangert på Hakadal golfklubb 
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Herrelagene besto av: 

 

1. laget 

Rune Sundborg, Mats Nygaard, Pål Nygaard og Roger Karlsen (kaptein)  

 

2. laget 

Tore Enger, Jan Erik hagabråten, Theodor Bugge Østlie og Per Engebretsen (kaptein) 

 

  
Damelaget besto av: 

 
 Anne Line Ringlund, Inger Lise Rødal og Tone Liljeberg (kaptein) 
 

En morsom og lærerik helg som ga mersmak til tross for at det ikke ble seier. 

 
Vi vil kjøre videre på treningstilbud for medlemmer  

 

  

 
Golf shopen 

Golfshopen er en viktig del av en golfklubb. Vi må ha på plass butikkmannskap syv dager 

i uka hele sesongen, med 10 timers åpningstider.  Klubben har inngått et 

samarbeidsavtale med Golfshopen på Høvik noe som betyr at vi slipper og sitte med et 

stort varelager. Vi får et utvalg i shopen og får rask tilgang til varer fra butikken på Høvik, 

og ikke minst skal vi serve medlemmer og gjester på best mulig måte. Simen Nygaard er 

ansatt i 100% stilling, i tillegg har Ole Magnus Røgeberg, Robin Andre Lesniak, Reda 

Naser, Henrik Wang, Alina Karginova, Hashim Chaudhry og Marcus Hov har vært 

deltidsansatte. For å opprettholde servicenivå i Golfshopen blir det viktig og nødvendig 

med  tilstrekkelig bemanning også 2023. 

 
 

Golfkroa 

Høsten 2021 overtok Zandi Farshad driften av Kroa. Det viste seg at han ikke leverte som forventet 
og samarbeidet ble avsluttet. 

 

I sommer inngikk klubbben en avtale med Curry Bowl v/Athithan Kumarasamy som skulle overta 
driften. De hadde store planer men det viste seg vanskelig å få både serverings- og 
skjenkebevilgning. Det er ennå ikke i orden og resultatet ble at de ikke fikk åpnet. Klubben har 
gjentatte ganger vært i kontakt med Næringsetaten for å få fortgang i saken uten hell. 
 
For klubben har det vært et stort tap å ikke ha åpen Kro. Ikke å kunne tilby våre medlemmer og 
gjester servering som før. Shopen har solgt litt mineralvann, sjokolade og kaffe og vi har fått mange 
henvendelser og spørsmål om når Kroa skulle åpne. Vi krevde til slutt at Kroa skulle være åpnet 
innen 1. desember, dette har ikke skjedd og vi har besluttet å avslutte samarbeidet med Curry Bowl 
og prøve å få på plass en ny driver til sesongåpning 2023.  

 
 

Simulatorer 
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Simulatorene ble åpnet for drift i november når utesesongen ble avsluttet. Vi valgte å holde 
stengt helgene i desember pga av få reservasjoner. Det var imidlertid mulig å ta kontakt med 
Shopen for å reservere tid. Simulatorene har vært bemannet  av Simen Nygaard, deltidsansatte 
og frivillige. 

 
 

Golf som Terapi 

Golf som Terapi ble etablert som en frittstående prosjektgruppe i 2004 og har som formål å gi 
personer med psykiske lidelser – herunder rusmisbrukere  - et tilbud som kan føre til en sunnere 
livsstil og bedre hverdag.  

Vi har også i år hatt to grupper som trener på dagtid tirsdag og torsdag. Dette er et samarbeid 
med Grorud og Stover bydel. Gruppene ivaretas av Nina Gulbrandsen og 
Erik Svendsen, et populært og viktig tilbud. 
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Årsmelding fra Pro 2022 

Sett under ett var aktiviteten ved klubben relativt god. Medlemmene kom på meste parten av de 

treningene som var satt opp under sesongen. Basert på tilbakemeldinger virket det som om 

kvaliteten på gjennomføringen stort sett var tilfredsstillende, selv om undertegnede alltid prøver 

å gjøre forbedringer (kan kun snakke for treninger jeg selv gjennomførte).  

 

Medlemmer og ikke-medlemmer benyttet seg begge av tilbudet for protimer.  

Det var relativt god aktivitet på VTG-kurs, vi hadde ca. 280 på kurs rettet mot privatpersoner. I 

tillegg hadde jeg 70-80 personer på kurs fra ulike bedrifter. Det betyr at det var totalt ca. 350-

360 personer på VTG hos GRGK i 2022, og det kun organisk (ingen betydelig markedsføring). 

Det finnes et potensiale i klubben på VTG, som igjen betyr økt medlemsmasse. Dette skal vi 

prøve å løfte videre ila 2023. 

 

Klubben hadde to separate avtaler rettet mot to forskjellige trenere. Som sagt, gikk det meste 

greit i 2022, med unntak av 3-4 episoder hvor vedkommende som holdt den andre avtalen ikke 

møtte opp. Det var dessverre også noen episoder der vedkommende ikke hadde klarert/forhørt 

seg med klubben om diverse aktiviteter og det var noen tilfeller hvor han bare tok seg til rette.  

 

Vi fikk startet litt forsiktig på en satsning mot juniorer. Mye takket være ulike initiativer fra enkelt 

personer i klubben (bl.a. Henrik Wang og Kari-Janne Brekke, men det er selvsagt flere). 

Dessverre var jeg feilinformert fra «daglig leder» mars 2022 da vi satte opp kalender, hvor han 

hevdet at det ikke var et ønske om å satse på barn og ungdom. Hadde jeg vært klar over at det 

var et ønske om dette, hadde innsatsen vært annerledes helt fra starten av sesongen. Etter 

dialog med styret fikk jeg ut budskapet til alle som hadde vært på VTG siden 2020, så sendte vi 

epost til alle medlemmene og vi prøvde å holde en åpen dag for barn og ungdom (dette kan 

fungere, vi må bare starte i gang tidligere med markedsføring, og flere må engasjere seg rundt 

dette). Fra en tynn gruppe på kun noen få individer, var vi oppe i +/- 15 deltakere på det meste 

på sensommeren og høsten 2022. I 2023 vil vi satse enda tydeligere, da styreleder Pål Østlie 

har vært meget tydelig på at vi må få prioritert dette, da dette handler om mangfoldet og 

framtiden til klubben. Etter møte med styreleder og trener ressurser i november 2022, tok jeg 

initiativ på å søke etter en juniorleder. Etter hva jeg forstår er dette nå på plass. Klubben og jeg 

forlenget og fornyet avtalen høsten 2022, hvor begge parter håper på et velfungerende 

samarbeid videre. Jeg vil være ansvarlig for det sportslige innholdet i klubben, og vil tilknytte 

kompetente trenere der det er behov. Vi vil holde VTG-kurs, medlemstreninger, protimer og 

løfte barne- og ungdomssatsingen under 2023.  
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Årsmelding fra Seniorkomitèen for 2022  
 

Senior komitéen har i år bestått av Julius Moe (leder), Anna Thorarinsdottir og Francesco 
Delgado, med Kirsten Brødsgård Rogne som varamedlem.  
Vi hadde i utgangspunktet planlagt 16 turneringer, med oppstart 9. mai og avslutning 26. 

september, og med Texas Scramble som avslutningsturneringen i september. Den planlagte 

turneringen 27. juni ble dessverre avlyst grunnet for liten deltakelse. 

Turneringsformen vekslet mellom Stableford og Netto slag. Netto slag-turneringene inngikk i 

seniorgruppas Eclectic, som grunnlag for årspremieringen, og med samme klasseinndeling som 

i de vanlige klubbturneringene.  

Deltakelsen i de 15 turneringer som ble spilt i sesongen varierte fra 6 til 15. Senior komitéen kan 

ikke si seg tilfreds med den dårlige deltakelsen. Dårligst deltakelse var avslutningsturneringen 

med Texas Scramble, som nok skyldes dårlig vær. Siden det ikke var noen aktivitet i Kroa var 

deltakeravgiften satt til kr. 50,- til dekning av premier. Vi har tidligere servert en matbit etter 

spilling, mens resultatene ble registrert som grunnlag for premieutdeling. Vi antar at manglende 

samling med mat etter spillingen har vært en vesentlig årsak til den dårlige deltakelsen, men 

alderssammensetningen på gruppen kan også ha hatt en viss betydning.  Premieringen ble stort 

sett gjennomført med gavekort i proshopen/kaféen, bortsett fra i den avsluttende Scramble-

turneringen, der vi benyttet vinpremier. Birdiepremier ble sponset av pro-shopen. 

Resultat av årets Eclectic: 1/3 premiering i hver klasse. 

Damer Herrer 

 Herrer Klasse 2: 
 
1 Odd Arne Møllersen  39 
2 Bjørn Nygaard  44 
3 Francisco Delgado  45 
 

Klasse 3:  
 
1 Kisten Brødsgård Rogne 35 
2 Anna Thorarinsdottir  44 
3 Anne-Lise Thoresen             46 
 

Herrer klasse 3: 
 
1 Tore Johansen  38 
2 Øivind Aalen   41 
3 Torkel Løfsgaard  41 
4 Arne Sivertsen                       42 
  
 

 

 

Vi overførte kr. 5 932,- i kontanter fra den forrige sesong. Den lave deltakelsen, sammen med 

raus premiering, gjør at sesongen 2022 er gjort opp med et underskudd på kr. 317,-, slik at 

beholdningen ved sesongslutt er kr. 5 615,-.  

Også i år arrangerte vi en høsttur, men denne skjedde på svært kort varsel. Deltakelsen ble 

derfor liten, men tilbakemeldingene var svært gode i ettertid. Turen gikk til Gjøvik og Toten 

Golfklubb sin bane på Sillongen den1. til 2. september med 5 deltakere.   
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Etter det jeg kan se fortsetter seniorkomitéen uendret til neste år. Det skal være kommet ny 

driver av kafeen. Vi håper i den forbindelse at vi er tilbake med mat og kaffe etter spillingen, og 

at det vil øke deltakelsen igjen.    

Oslo, 26. oktober 2022 

J. Julius Moe 
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Årsmelding for 2022 – Damegruppa i Groruddalen golfklubb 
 

Damekomiteen i GGK Damegruppa har i 2022 bestått av  
Solrun Karlsen Lie, leder 
Irene Løe, økonomiansvarlig 
Hanne Stokbro og Inger Lise Rødal, turneringsansvarlige 
Kari-Janne Brekke, premieansvarlig 

 
2022 har vært nok et aktivt år for damegruppa. Totalt har det blitt gjennomført 14 
tirsdagsturneringer. Det har vært 312 deltakere i løpet av sesongen på tirsdagene. De 5 Eclectic-
turneringene er fortsatt populære med gjennomsnittlig 27 deltakere per gang. 

 
Vårmøtet ble gjennomført 19 april. Første tirsdagsturnering ble gjennomført 3 mai. Vårturen gikk 
til Borre golfklubb helgen 21-22 mai, med 38 deltakere. Vi har på tirsdagene benyttet ulike 
spilleformer, blant annet Slaggolf, 2 køller og putter, Poker golf (9 køller i baggen), snorturnering, 
Texas Scramble og Greensome. Eclectic-turneringene totalt ble vunnet av Solrun Karlsen Lie 
med 30 slag. Per klasse: A-klassen Solrun Karlsen Lie, 30, B-klassen Inger Bugge Østlie, 32, C-
klassen Kjersti Ringlund Dolvik, 31, D-klassen Kirsten Dagmar Johnsen, 36. 

 
Vi deltok på Connecting Ladies-turneringene. Det ble totalt gjennomført 4 slike turneringer. Vi 
vant B-klassen og sammenlagt kom vi på 2. plass med 502 poeng, bak Oppegård-damene som 
fikk 530 poeng. Connecting Ladies-turneringen på Grorud ble gjennomført 15 mai. 

 
Høstturen ble gjennomført helgen 17-18 september. Turen gikk til Skei golfklubb med 29 
deltakere. Avslutningsmiddagen ble avholdt i Kroa 27 september med 24 deltakere. 

 
Damegruppen har grei økonomi. Startkontingent har i år vært 60 kr på tirsdagsturneringene som 
har dekket premier samt noe sponsing i forbindelse med avslutningsmiddagen.  

 
Vi sees i 2023 til et flott, nytt og godt golfår. 

 
Damekomiteen v/Solrun Karlsen Lie 

 

.  
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Årsmelding fra Turneringskomiteen 2022 

Turneringskomiteen har i år bestått av Anne Grete Sundfør, Erik Svendsen og Elsebeth Bache. 
Alle turneringene i år ble gjennomført ved hjelp av Golfbox. Seniorkomiteen gjennomførte sine 
turneringer på mandagene og Damekomiteen gjennomførte sine turneringer på tirsdagene.  

I 2022 startet turneringssesongen den første uken i mai.  

Klubbmesterskapet ble arrangert 27. og 28. august i strålende sol med 62 deltakere fordelt på 
Junior herrer, Damer, Herrer, Damer 50, Herrer 50, Damer 65, Herrer 65. Stableford damer og 
Stableford herrer. Stablefordklassene er for de som har handicap mellom 36.1 og 54. Det var 
ingen som deltok i klassen Junior dame i år. Klubben og turneringskomiteen håper at det til 
neste år vil være deltagere i denne klassen. Vi oppfordrer flere til å melde seg på Stableford 
klassene til neste år. 

Klubbmestere ble: 

Junior herre  Marcus Hov 

Damer   Reidun Svendsen 

Herrer   Henrik H. Wang 

Damer 50  Eli Bjørnevik 

Herrer 50  Jan Erik Solvang 

Damer 65  Reidun Svendsen 

Herrer 65  Ola Kristiansen 

Stableford damer   Anne Marie Andersen 

Stablefors herre Einat Bergkåsa 

 
Alle klubbmesterskapene arrangeres samme helg. Det skaper mer aktivitet på tunet og 
reduserer antall helger banen er reservert. Dette er viktig da det ikke er alle som deltar i 
turneringer.  

Turneringsaktiviteten i klubben er stabil, men med færre antall deltakere enn foregående år. 
Også Eclectic turneringen har hatt en nedgang i antall deltakere. Eclecticen arrangeres 
sammen med Torsdagsturneringen og går gjennom hele sesongen. Vinneren er den som til slutt 
har lavest score. Eclecticen ble avsluttet med en finale over 18 hull søndag 25. september. Hvor 
de tre beste gjennom sesongen fikk en ekstra fordel. De startet med minus 3, 2 og 1 slag. Det 
var Pål Nygaard som var i tet før finalen og som dermed fikk forelen av å starte med -3 slag. Det 
holdt imidlertid ikke og vinneren i år ble Rune Sundborg med 63 slag. Mange deltok og det er 
tydelig at dette er et populært tiltak.  

Også i år meldte vi på to herrelag og ett damelag til Lag NM som skulle arrangeres på Kjekstad 
golfklubb i juli. Siden det var veldig mange herrelag som meldte seg på måtte vårt 2. lag herrer 
spille på Mjøsen golfklubb. Vi arrangerer hvert år en uttaksturnering på Hakadal golfklubb hvor 
alle som har meldt sin interesse kan delta. I år var det dessverre ikke alle som hadde mulighet, 
men  damene som består av 3 personer ble klart. Herrelagene består av 4 personer. 1 laget 
som spilte på Kjekstad kom på en flott 9 plass. 2. laget og damelaget kom sist, men det var topp 
innsats av alle våre spillere. En stor takk til deltakerne for at de stiller og er flotte representanter 
for klubben 

De som representerte klubben var: 

Herrelag 1 Roger Karlsen, Rune Sundborg, Mats Nygaard og Pål Nygaard  
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Herrelag 2 Per Engebretsen, Jan Erik Hagabråten, Theodor Bugge Østlie og Tore Enger 
 

Damelaget   Tone Liljberg, Anne Line Kjus Ringlund og Inger-Lise Rødal 

 

Populær er også vår Nattgolf turnering, i år med 24 deltakere. Et morsomt, utfordrende 

og meget populær innslag. 

 

Klubben arrangerte også en kvalifiseringsturnering til International Pairs. Mats Nygaard og Pål 
Nygaard gikk av med seieren og ble våre representanter i finalen på Miklagard 10. September 
2022. Det var 43 lag som deltok og de kom på 21 plass. 

Vi håper økningen i antall deltakere på våre turneringer fortsetter fremover. Turneringene har 
også i år vært åpnet for spillere fra andre klubber. 

Det var stor aktivitet på simulatorene etter sesongavslutning 2021 og frem til sesonstart 2022. 
Det ble i år ikke arrangert noen spesielle turneringer på simulatorene. 

Vi takker alle for en fin sesong.  
 
 

Turneringskomiteen v/Elsebeth Bache 
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Årsmelding fra Banekomiteen 2022  
 

En ny golfsesong er over. Banen var åpen for spill på sommergreener frem til 
den 23. oktober.  
Vi stengte banen på denne datoen da det hadde vært mye nedbør og dermed skåne greenene 
for masse nedslagsmerker og slitasje. Vi fikk da også tid til å forberede og legge duk på alle 
greenene, som vi også gjorde før vinteren 2021/22. Dette var en stor suksess. 

 
Sesongen ble heller ikke i år ikke startet med felles dugnad. 

 
I år som i fjor ble det derfor gjennomført mange mini dugnader av flinke medlemmer, som gjorde 
at vi allikevel fikk klargjort banen for sesongen. 

 
Spilleforholdene har vært meget bra gjennom hele sesongen 

 
Vi er meget fornøyd med arbeidet til Greenkeeper Morten Wiig og hans medhjelpere. 

 
 

• Satt opp 4 nye høyere stolper og nytt sikkerhetsnett på Range (opp mot hull 3) 

• Gravd opp og lagt ned ny drenering på hull 3 og på Driving range. 

• Lagt duk før vinteren på alle greenene 
 
Oppsetting av nye stolper og gravearbeider i forbindelse med drenering på hull 3 og range er 
blitt utført av BK Anlegg. 
 
Nye Nett ble innkjøpt fra Egas AS, Monteringen av nettene ble også utført av Egas AS. 

 
Banekomiteen har bestått av følgende personer: Reidun Svendsen, Per Engebretsen og Jan 
Erik Hagabråten. 

 
 

Banekomiteen 
Jan Erik Hagabråten 
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Årsmelding fra bane kontrollkomitéen 2022  
 

I 2022 har det vært gjennomført ca. 30 banekontroller. Stort sett er det utført av baneverter, 
men flere fra styret har også gått kontroller. Under kontrollene sjekkes betaling, green-gaffel og 
annet utstyr. Men det har også vært behov for å styre noen flighter for å unngå sakte spill da det 
er mange nye spillere på banen.  

 
For 2023 er håpet at det gjennomføres enda flere kontroller da vi opplever at det til stadighet er 
folk på banen som ikke har betalt eller forholder seg til lover og regler. Kan banekontrollgruppa 
utvides slik at det blir flere kontroller på kvelder og i helger, så vil det være veldig positivt for 
Grorud GK. 

 
For banekontrollgruppa 
Jens Gaalaas 
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Årsmelding fra Handicap komiteen 

   
Handicap komiteen har hatt noen dublettsammenslåinger og dobbeltregistrerte runder,  
men ellers ingen spesielle saker i 2022. 

 
 
 

Mvh 
Reidun Svendsen 
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Årsmelding Hedersmerke komiteen 2022  

 
Det er kommet inn et forslag og komiteen legger frem saken på årsmøtet 

 

Ola Kristiansen 
Leder komiteen 
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Årsmelding fra Disiplinær komiteen 2022  

 
Etter en rekke år uten saker til behandling, fikk disiplinærkomiteen i juli 2022 oversendt 

en sak i midten av juli. Saken gjaldt et medlem som var innvilget korttidsmedlemsskap 

etter flytting til utlandet, og omfattet spill uten å registrere runden i Golfbox, 3 spillere på 

én bag og uhøvisk språkbruk. 

 

Da komiteen skulle tre sammen og behandle saken, viste det seg imidlertid at den da 

bare besto av 2 mannlige medlemmer (Kjell Thygesen og Johan S. Seland). Instruksen 

for komiteen tilsier imidlertid 3 medlemmer, og med representanter for begge kjønn, slik 

idrettens lover krever. Siden komiteen ikke hadde lovlig sammensetning, valgte de 2 

medlemmene ikke å avgjøre saken, men sendte sine personlige anbefalinger til styret 

om valg av reaksjon.  

 

Under saksbehandlingen var det dessuten kommet frem at det over lengre tid hadde 

vært en praksis for å gi utenlandsstudenter som bare oppholdt seg i Norge kort tid på 

sommeren korttidsmedlemsskap. De 2 oppnevnte komitemedlemmene påpekte at slik 

korttidsmedlemsskap ikke var hjemlet i årsmøtevedtakene om medlemskategorier og 

kontingent, og de stilte også spørsmålstegn ved om slike medlemskap er forenlige med 

idrettens lover. 

 

Styret har senere oppnevnt Inger Bugge Østlie som medlem av disiplinærkomiteen, slik 

at den nå er i samsvar med instruksen og idrettens lover. 

 

Oslo, 6. februar 2023 

Johan S. Seland 

leder 
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Medlemstall per 31.12.22 
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Klubbmestere 2022 

 

 
Damer: Reidun Svendsen 
 
Herrer: Henrik H. Wang 

 
 
 

Klasse Navn 

Damer 50 år + Eli Bjørnevik 

Herrer 50 år + Jan Erik Solvang 
  

Damer 65 år + Reidun Svendsen 

Herrer 65 år + Ola Kristiansen 
  

Junior gutt Marcus Hov 

Junior jente Ingen deltakere 

  

Stableford damer Anne Marie Andersen 

Stableford herrer Einar Bergkåsa 
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RESULTATREGNSKAP
GRORUDDALEN GOLFKLUBB

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2022 2021

Salgsinntekt 7 095 465 7 253 649
Annen driftsinntekt 52 828 46 250
Sum driftsinntekter 7 148 293 7 299 899

Varekostnad 694 321 936 961
Lønnskostnad 1 1 661 274 1 074 313
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 2 295 968 273 347
Annen driftskostnad 1 4 291 072 3 110 146
Sum driftskostnader 6 942 636 5 394 767

Driftsresultat 205 657 1 905 132

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt 2 264 5 233
Annen finansinntekt 11 874 8 759
Annen rentekostnad 216 059 176 860
Annen finanskostnad 442 122
Resultat av finansposter -202 363 -162 990

Resultat før skattekostnad 3 295 1 742 142
Resultat 3 295 1 742 142

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER

Årsresultat 3 3 295 1 742 142

OVERFØRINGER
Overført til annen egenkapital 3 295 1 742 142
Sum overføringer 3 295 1 742 142
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BALANSE
GRORUDDALEN GOLFKLUBB

EIENDELER Note 2022 2021

ANLEGGSMIDLER
IMMATERIELLE EIENDELER

VARIGE DRIFTSMIDLER
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 2 9 528 289 9 563 790
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 2 122 325 0
Sum varige driftsmidler 2 9 650 614 9 563 790

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Sum anleggsmidler 9 650 614 9 563 790

OMLØPSMIDLER

Varebeholdning 167 513 233 715

FORDRINGER
Kundefordringer 55 865 10 978
Andre kortsiktige fordringer 105 022 93 597
Sum fordringer 160 887 104 574

INVESTERINGER

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 3 917 901 3 707 952

Sum omløpsmidler 4 246 301 4 046 241

Sum eiendeler 13 896 914 13 610 031
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BALANSE
GRORUDDALEN GOLFKLUBB

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2022 2021

EGENKAPITAL
INNSKUTT EGENKAPITAL
Selskapskapital 2 983 985 2 983 985
Sum innskutt egenkapital 2 983 985 2 983 985

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital 3 468 827 3 465 532
Sum opptjent egenkapital 3 468 827 3 465 532

Sum egenkapital 3 6 452 812 6 449 517

GJELD
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

ANNEN LANGSIKTIG GJELD
Gjeld til kredittinstitusjoner 5 4 364 992 4 424 992
Øvrig langsiktig gjeld 5 2 374 400 2 439 150
Sum annen langsiktig gjeld 5 6 739 392 6 864 142

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 359 690 126 321
Skyldig offentlige avgifter 268 973 47 256
Annen kortsiktig gjeld 76 047 122 795
Sum kortsiktig gjeld 704 710 296 372

Sum gjeld 7 444 102 7 160 514

Sum egenkapital og gjeld 13 896 914 13 610 031

                                        
                                        

Oslo, 09.03.2023
Styret i Groruddalen Golfklubb

Pål Østlie
styreleder

Reidun Helene Svendsen
nestleder

Jan Erik Hagabråten
styremedlem

Per Engebretsen
styremedlem

Bjørn Lasse Nygaard
styremedlem
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Regnskapsprinsipper
  
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de 
leveres. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som 
uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Medlemsinntekter 
inntektsføres ved fakturering.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. 
Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget 
og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved 
verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og 
verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen 
reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av 
anskaffelseskost og virkelig verdi.

VARER
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNNSKOSTNADER
2022 2021

Lønninger 1 436 906 1 028 312
Arbeidsgiveravgift 206 745 144 992
Pensjonskostnader 29 373 0
Andre ytelser -11 750 -98 990
Sum 1 661 274 1 074 313

Selskapet har i 2022 sysselsatt 3 årsverk.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i regnskapsåret.

Klubben er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon, og har opprettet slik avtale. 



Note 2 Anleggsmidler
 
  Klubbhus Driftsløsøre, 

inventar ol.
Golfbane Utslagsmatt

er
Anskaffelseskost pr. 01.01.22 8 262 055 7 058 326 192 009

+ Tilgang kjøpte driftsmidler 101 278 247 924
= Anskaffelseskost 31.12.22 8 262 055 101 278 7 306 250 192 009

Akkumulerte avskrivninger 31.12.22 3 351 150 11 610 3 185 369 79 621
= Bokført verdi 31.12.22 4 910 905 89 668 4 120 881 112 388

Årets ordinære avskrivninger 106 759 11 610 90 527 21 672

Økonomisk levetid 50 år 5 år 0-50 år 10 år
      
      
  Golfsimulator Kontormaskin

er
Sum

 
Anskaffelseskost pr. 01.01.22 644 669 16 157 059

+ Tilgang kjøpte driftsmidler 33 590 382 792
= Anskaffelseskost 31.12.22 644 669 33 590 16 539 850

Akkumulerte avskrivninger 31.12.22 260 554 933 6 889 237
= Bokført verdi 31.12.22 384 115 32 657 9 650 613

Årets ordinære avskrivninger 64 467 933 295 968

Økonomisk levetid 10 år 3 år
      
      
Golfbanen ligger på festet tomt med Oslo kommune som grunneier. Festekontrakten utløper i 2029.
 

Note 3 Egenkapital

Selskapskapital Annen Innskutt 
egenkapital

Annen 
egenkapital

Sum
 egenkapital

Pr. 31.12.2021 2 983 985 0 3 465 532 6 449 517
Årets resultat 3 295 3 295
Pr 31.12.2022 2 983 985 0 3 468 827 6 452 812

Note 4 Bankinnskudd 

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 191 382 dekker skyldig skattetrekk pr 
31.desember 2022.



Note 5 Langsiktig gjeld

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt
2022 2021

Gjeld til kredittinstitusjoner 4 364 992 4 424 992
Øvrig langsiktig gjeld 2 374 400 2 439 150
Sum 6 739 392 6 864 142

Av pantelånet forfaller kr 4 064 992 mer enn fem år etter regnskapsårets slutt.
Tilbakebetaling av medlemslån skjer når nye medlemmer betaler inn tilsvarende beløp.

Pantelånet er sikret ved pant i klubbhuset med en verdi på kr 5 551 458.
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Budsjett  Groruddalen golfklubb 2023 

       

Kontonr Konto 2022B 2022 

 

2023 B 

Salgsinntekt           

3000 Husleie 105 000 93449   247 000 

3001 Sponsorintekteter mva   6400   12 000 

3003  Strøm Kro 70 000 35495   100 000 

3004 Diversefakturering 'MVA         

3005 Golfshop salgvarer 450 000 419639   430 000 

3007 Turneringsintekter       30 000 

3100 Sponsor avg. Fritt 8 000 0   40 000 

3101 Bingo 10 000 29 813   30 000 

3102 Grasrotandel 70 000 74 909   75 000 

3103 Senior medl. Aktiv 1 150 000 1 456 635   1 350 000 

3104 Ungdom medl. Aktiv 75 000 66 100   75 000 

3105 Junior medl. Aktiv 35 000 38 065   45 000 

3106 Barn medl. Aktiv 5 000 5 390   10 000 

3107 Senior passiv 140 000 172 435   180 000 

3108 Greenfeemedl. Ungd/senior 600 000 609 175   620 000 

3109 Greenfee jr/barn 20 000 15 195   20 000 

3110 spillerett samarbeidsklubber 20 000 17 330   15 000 

3111 Norsk Golf 100 000 111 105   110 000 

3130 Bedrifts- og Familiemedl. 50 000 114 300   50 000 

3150 VTG og treningsavgift 300 000 478 035   460 000 

3151 Turneringsinntekter 30 000 51 289   60 000 

3152 Skapleie 30 000 38 250   39 000 

3155 Driving Range brutto 800 000 21 199   22 000 

3161 Ballmaskin   670 252 691 451 700 000 

3160 Spill Golfsimulator golfterapi 450 000 80 000   80 000 

3163 Smulatorspill   338 806 418 806 450 000 

3190 Greenfee kasse 1 800 000 1 584 099   1 600 000 

3192 Div. kasse   8 147     

3440 Tilskudd offentlig tjeneste 300 000 502 622   450 000 

3300 Momsrefusjon   399 140   250 000 

3180-3193-3205  

Annen drft innt. 

div intekter/ kioskvare 80 000 57 331   50 000 

  Sum driftsinntekter 6 593 000 7 095 465   7 600 000 

3900 Annen driftsrelatert inntekt   52828   50000 

  Sum Inntekter 6 593 000 7 148 293   7 650 000       
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Kostnader           

  Tapskonto   44469 Tapsført Zandi Kro  

4300 Varekostnad 350 000 694 321   700 000 

4500 Protjenester 100 000 294 041   320 000 

5000 Lønnskostnad 1 200 000 1 661 274   1 200 000 

  Avskrivninger 275 000 295 968   275 000 

  Andre Driftskostnader  3 647 000 3 952 234   4 000 000 

  Sum Kostnader 5 572 000 6 897 838   6 495 000 

  Netto finans kostnader 200 000 202 363   220 000 

  Overskudd / Underskudd 821 000 3 623   935 000 

 

 

 

 

 

 

 

Nødvendig arbeid Kr. inkl. mva. 

 

Vindskier/tak  88 180 Inkl. ekstra arbeider pga. råte under vindskier 

Skap 66 638 Nye skap oppvaring inntjening ca.3 år. 

Proshop 56 709 Flytting av adm. Utleie av kontor. 

Stolper 28 623 Stolper til nett. Stolper/frakt.  

Graving 808 750 Graving/drenering hull 3 range oppsett stolper 

Nett 247 924 Sikkehetsnett Drivingrange 

Greenkeeper 1 647 500 Greenkeeper div.vedlikehold 

Sum  2944324   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Til generalforsamlingen i Groruddalen Golfklubb

Ansvarlige partnere:
Svein Brataas

Ole Christian Rasmussen
Per Edwin Engen
Richard Solstad  

Medlem av
Den Norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon
Vi har revidert Groruddalen Golfklubb' årsregnskap som viser et overskudd på kr 3 295 . Årsregnskapet 
består av balanse per 31.12.2022, og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening
·· oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
·· gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31.12.2022 og av dets 

resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet 
nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 
selskapet 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.

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 selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

BDT VIKEN REVISJON AS
Statsautoriserte revisorer
Org.nr: 980 995 151 MVA
revisjon@bdtviken.no
www.bdtviken.no



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 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

Oslo, 09.03.2022
BDT VIKEN REVISJON AS

Per Edwin Engen
Statsautorisert revisor

BDT VIKEN REVISJON AS
Statsautoriserte revisorer
Org.nr: 980 995 151 MVA
revisjon@bdtviken.no
www.bdtviken.no



Årsmelding 2022 Side 25  

Kontrollkomiteens årsmelding for 2022  
 
 
Kontrollkomiteen har vært til stede på 7 styremøter. 

Komiteen har ingen merknader om driften, men har noen betraktninger: 

• Kontrollkomiteen har blitt orientert av styret om økonomiske overskridelse i forbindelse 

med dreneringen av driving rangen, og et stykke opp på fearway på hull 3. 

Overskridelsen ble begrunnet med at hele banen ligger på en tidligere søppelfylling og 

har av den grunn veldig varierende grunnforhold i stor grad rivnigsmaterialer osv. 

Kostnadene ble av kontrollkomiteen vurdert til at det ikke var noe kritikkverdig fra styrets 

side. 

• Det har vært vanskelig å få seriøse drivere av kroa, og dermed dårlig service for 

medlemmer og gjester siste sesong. 

Dette ser imidlertid ut til å bli en bedring på dette problemet for kommende sesong da et 

cateringfirma ønsker å ta over driften av kroa og samtidig fortsette med catering, dette 

vil troligvis sikre driften også i vinter halvåret. 

Regnskapet for 2022 er lest og kontrollert med noen bemerkninger. 

• Resultatregnskap: Andre driftskostnader her er det en stor differanse fra 21 til 22 på               

kr 1 548 072,- som ikke er kommentert i egen note, (men i note 1 som er 

lønnskostnader). Hva skyldes den store differansen? Burde vært kommentert i egen 

note 

 

• Balanse: Fordringer. Kundefordringer her er det en differanse fra 21 til 22 på kr 99 584,- 

hva dreier det seg om? Kanskje det bør kommentarers i egen note. 

 

 

• Finner heller ikke ut hvor kostnadene med å avskjedige Daglig leder er beskrevet, dette 

er jo en betydelig kostnad som jeg mener bør legges frem for medlemmene gjennom 

forklaring i regnskapet. Om disse kostnadene ligger innunder lønnskostnader burde det 

jo komme tydelig frem av noten1  

 

 

 

 Thor-Egil Johannessen    Tove Holt 

Leder av kontrollkomiteen    kontrollkomiteen   
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Forslag 
 
 

Fastettelse av kontingent og medlemskategorier 2023 
 
 
 

 
Kategori 
 

 
2022 

 
Ny 2023 

 
H.dag 

 
Helg 

 
18 hull 

 
Rabatt 

 
Senior m/aktiv spillerett 
Fritt spill 
 

 
4900 

 
5000 

 
 

 
 

  

 
Senior m/passiv spillerett 
Redusert greenfee 
 

 
1400 

 
1650 

 
300 

 
350 

 
150 

 
-50 

 
Ungdom 20 – 25 år 
Fritt spill 

 
2800 

 
2900 

 

 
 

   

 
Junior 13 – 19 år 
Fritt spill 
 

 
2400 

 
2400 

    

 
Barn 0 – 12 år 
Fritt spiull 
 

 
1200 

 
1200 

    

 
 
Greenfee medlem 

      

 
Senior / ungdom 
Redusert greenfee 
 

 
1400 

 
1650 

 
300 

 
350 

 
150 

 
-50 

 
Junior / barn 
Redusert greenfee 
 

 
700 

 
700 

 
125 

 

 
150 

 
75 

 

 
-50 

 
Bladet Norsk Golf 1 pr. 
Husstand 
Obligatorisk NGF 
 

 
145 

 
 

    

 
Fakturagebyr 

 
50 

 
 
 

    

 
 

   
Styret, 28.02.2023 
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