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Styrets beretning: 
På årsmøtet 25. Februar 2021 ble følgende valgt: 

Styret: 
Leder: På Østlie Ikke på valg 
Nestleder: Jan Erik Hagabråten På valg i 2022 
Styremedlem: Bjørn Nygaard Ikke på valg 
Styremedlem: Per Engebretsen På valg i 2022 
Styremedlem: Reidun Svendsen Ikke på valg 

Varamedlem: Grete Ekholt På valg 
Varamedlem: 

Kontrollkomiteen: 

Jens Gaalaas På valg 

Leder: Thor-Egil Johannessen Ikke på valg 
Medlem: Anne Grete Sundfør På valg 
Varamedlem: 

Valgkomiteen: 

Trine Mørk På valg 

Leder: Erik Svendsen På valg 
Medlem: Ola Kristiansen På valg 
Medlem: Trine Mørch På valg 

Møter 
 Styret har gjennom året avholdt 6 ordinære styremøter, 10 arbeidsmøter og 5 særmøter 

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 Hauger GK. 
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Drift 
Ansettelse av ny daglig leder Rolf Børresen (50% stilling), samt ny styreleder Pål Østlie i 
klubben i 2021.Har til tider vært utfordrende, men med positivt fortegn. Daglig leder har 
jobbet ca. 80% stilling inneværende år. Lønnsutgiftene er allikevel innenfor vedtatte 
budsjett. Den ekstra medgåtte tiden er brukt til å få organisasjonen enda mer 
strømlinjeformet. Vi mener dette skal spare klubben for utgifter i årene som kommer. 

Daglig leder har overtatt ansvar for oppfølging av regnskap og har regelmessig kontakt 
med regnskapskontoret «The Vit». 

Regnskapsresultatet for 2020 oversteg kr. 5 mill. Dette medførte at vi ble revisjonspliktig. 
Nytt revisjonsfirma er BDT Viken Revisjon As v/ J.T Dolvik. 

Simen Nygaard har hatt 100 % stilling i shopen, avtalen videreføres. Erik Svendsen, 
Irmelin Skåttun og Frode Halvorsen har vært ansatt i deltidstillinger.  
Ny ansatt daglig leder og ny styreleder, uten erfaring fra styret eller administrasjon i 
Grorudalen G,  har vært til tider utfordrene, men langt i fra et problem. 
Ved ansettelse av ny daglig leder ble det ingått en avtale med Nav om lønnstilskudd. 
Vi har fått fått innvilget tilskudd for 12 mnd. ca 40% av dagelig leders lønn i denne 
perioden.  

Vi har i 2021 etterfulgt alle anbefalinger og restriksjoner satt av myndighetene og Norges 
Golfforbund vedr. Covid-19.  

Pro-avtale med Hauger Golfklubb ble avsluttet 30.9.2021.  
Avtalen er ikke fornyet, pr. 1.1.2022. Det jobbes også med andre alternativer. 

 Styret jobber med å få på plass flere samarbeidsklubber. 

Vi bygger flere oppbevaringsbokser til utleie for golfutstyr. Tilbudet skal være klart til våre 
medlemmer til sesongstart 2022.  

Banen åpnet 17. april, rangen åpnet ca 14 dager før.  
Kvaliteten på banen har vært meget bra gjennom hele sesongen – noe våre 
banemannskaper skal ha stor takk for. 
Byttet sand i bunkere på banen, oppgradert vannhinder hull 6 og bunkere hull 7. 
Det legges nye planer for videre oppgraderinger og økt sikkerhet på banen. 

Driving rangen har fått nye utslagsmatter. I tillegg er det supplert med nye rangeballer.  
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. 

Arbeidsmiljø 
Arbeidsmiljøet anses å være bra. Klubbdriften fungerer effektivt, og disponible lokaler 
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med tilstøtende møterom fungerer meget bra (deler styrerom med Kristiansen & 
Nilsen AS). 

Ytre miljø 
Groruddalen Golfklubb driver ikke virksomhet som medfører forurensning eller utslipp 
som kan være til skade for det ytre miljø.  

Banen / Rangen 
Det ble på våren gjennomført en dugnad hvor det ble fjernet en del vegetasjon ved 
grenen på hull 6, i tillegg til å rake ut jord mot dammen. Det er senere lagt ut nytt gress 
mot steinmuren ved dammen. 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 har Per 
Engebretsen også i år gjort mye. 

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 en vellykket test i 2020 med å dekke til green 1 og 6 besluttet vi vinteren 2021 å 
dekke til alle banens grener og håper på samme resultat i år. 

Planer om endringer på ranchen har tatt mye tid. Bl.a nye sikkerhetsnett med flere stolper 
så belastningen på nettene blir mindre. Vårt ønske er nett som har lenger holdbarhet. 
Tilbud er innhentet fra flere tilbydere.  Vi har byttet ut en del av ballene og besluttet at flere 
skal bestilles i 2022.  Alle utlsagsmattene er byttet ut. 

Har også jobbet med å få utbedret gropen/hullet som er på hull 3 og videre nedover 
ranchen. Prøve å finne årsaken til vannproblematikken og få fjernet matter og jevnet ut 
området så det blir enklere å få kjørt inn baller. 

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 2021 ble også ett rekordår.  På grunn av korona-pandemien og økt interesse 
for golf, oversteg det alle våre forventninger i budsjettet. Vi setter stor pris på 
tilstrømming av nye medlemmer.  
Budsjett for 2022 er mer tilnærmet et normalt år, men vi håper på et tilsvarende resultat 
som i 2020 og 2021. 

Deler av klubbhuset (ca. 60m2) er utleid til Kristiansen & Nilsen 
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Resultatet for 2021 ble mye bedre enn budsjettert. Det er viktig å være klar over at vi 
betaler våre renter, og i tillegg har nedbetalt vår gjeld med kr. 60 000,-. 

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. 

Tilgangen på nye medlemmer gjennom 2021 har vært god. Vi har hatt ca. 20 Veien til 
Golf kurs med to kurs a 16 personer annen hver helg. Mange av disse blir greenfee/fullt 
betalende medlemmer hos oss. 

Momskompensasjon ga drøyt kr.360 000.- som er noe over budsjettert. 

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 2021. 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. 

Klubbens likvide situasjon gjør at det i begrenset omfang kan bli gjennomført utbetalinger 
av medlemslån fra ventelisten.  

Utestående fordringer er under kontroll, vi har i år 6 saker til inkasso 

Representasjon 

Et nært forhold til NGF hører også med. Vi har flere nettmøter med NGF gjennom året med 
tanke på korona og drift. 

Sportslige aktiviteter 
Den generelle aktiviteten på banen i 2021 var god. Deltagelse i de turneringer som  ble 
avholdt var stabil. Turneringstilbudet har vært gjennomgående på samme nivå som 
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tidligere år. Terminfestede senior- og damedager, torsdagsturneringer samt øvrige  
helgeturneringer. Nytt av året var turneringen International Pairs som erstattet tidligere 

Nordea Pairs. Vi arrangerte en kvalifiseringsturnering og beste par i denne gikk videre til 

finale på Miklagard. Våre representanter Pål og Mats Nygaard kom på en meget hederlig 
7 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. 

I 2021 meldte vi på ett damelag og to herrelag til Lag NM som ble arrangert på Hauger 
Golfklubb i  juli. Fikk kun med ett herrelag da det var rekorddeltakelse. En 
kvalifiseringsturnering ble arrangert på Hakadal golfklubb og de beste her fikk 
representere klubben. 

Herrelaget besto av: 
Rune Sundborg, Roger Karlsen, Mats Nygaard, Tore Enger og Pål Nygaard 

Damelaget besto av: 
Trine Mørch, Inger Bugge Østlie og Reidun Svendsen 

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

Vi vil kjøre videre på treningstilbudet for medlemmer med klubb-handicap – «fra Grønt til 
Hvitt». I 2022 vil det legges opp til klubbtreninger tilsvarende i 2021, som ble meget godt 
mottatt. 

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.  Varer skal bestilles og ikke minst skal 
vi serve medlemmer og gjester på best mulig måte. Simen Nygaard er ansatt i 100% 
stilling, Irmelin Skåttun, Erik Svendsen og Frode Halvorsen har vært deltidsansatte. For å 
opprettholde servicenivå i Golfshopen blir det viktig og nødvendig med  tilstrekkelig 
bemanning også 2022. 

Golfkroa 
Driverne av Kroa, Katarzyna og Monir trakk seg og avsluttet samarbeidet 30.9.2021. Klubben 
inngikk avtale med ny driver, men det har vist seg at dette ikke fungerer optimalt. De har har 
prøvetid frem til 28.2.2022 

Årsberetning 2021 5



Simulatorer 
Simulatorene ble åpnet for drift i november når utesesongen ble avsluttet. Simulatorene har 
vært bemannet  av Simen Nygaard og frivillige.  

Golf som Terapi 
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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Årsberetning seniorkomiteen for 2021 

Alle medlemmene i årets komité var nye, og har i år bestått av Julius Moe (leder), Anna 
Thorarinsdottir og Francesco Delgado med Kirsten Brødsgård Rogne som varamedlem. 
Ved at samtlige medlemmer i komitéen byttes ut mister en kontinuiteten, samtidig som 
nye «koster» enklere kan feie på nye måter, selv om vi måtte endre litt underveis.   

Vi hadde i utgangspunktet planlagt 16 turneringer, med oppstart 3. mai og avslutning 27. 
september, og med Texas Scramble som avslutning, også til «sommerferien», i tillegg til 
avslutningsturneringen i september. Turneringsformen skulle veksle mellom Stableford 
og Netto slag, men med et par spilledager med match-play. Netto slag-turneringene 
inngikk i seniorgruppas Eclectic som grunnlag for årspremieringen, og med samme 
klasseinndeling som i de vanlige klubbturneringene, og med krav om deltakelse i minst 3 
turneringer med netto slag for å bli premiert. 

Da planene ble lagt så det ut til at samfunnet skulle åpnes på alle områder fra 1. mai, 
men den gang ei. Åpningen gjaldt ikke organisert turneringsspill. Det ble først tillatt 
senere i mai, og første turnering ble holdt 31.mai. I tillegg ble den første spilledagen med 
planlagt Match-play avlyst grunnet varsel om mye nedbør. Avlysningene førte til at også 
den andre dagen planlagt for Match-play ble endret til Netto slag turnering, og inkludert i 
Eclecticen.  

Deltakelsen i de 13 turneringer som ble spilt i den planlagte sesongen varierte fra 15 til 
27. Kun 3 spillere deltok i samtlige turneringer, mens 15 stykker deltok i minst 10.
Deltaker-avgiften var i år satt til kr. 110,-, som dekket premiering, kaffe og en matbit.
Premieringen ble stort sett gjennomført med gavekort i proshopen/kaféen, bortsett fra i
den avsluttende Scramble-turneringen, der vi benyttet vinpremier. Birdipremier ble
sponset av pro-shopen.

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

Damer Herrer 
Klasse 1: 
1 Lawrence Malto 43 
Herrer Klasse 2: 
1 Odd Arne Møllersen 38 
2 Francisco Delgado 42 
3 Bjørn Nygaard 42 

Klasse 3: 
1 Kisten Brødsgård Rogne 39 
2 Anna Thorarinsdottir 41 
3 Ragna Ingeborg Sætre 42 

Herrer klasse 3: 
1 Terje Wilhelmsen 34 
2 Harry Grøndahl 36 
3 Thor Lyder Andersen 36 
4 Tore Johansen 37 
5 Øivind Aalen  37 
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Vi fikk overført kr. 5 850,- i kontanter fra den forrige komitéen, og sammen med resultatet 
av sesongen 2021, som er gjort opp med et overskudd på kr. 82,-, er beholdningen  

sesongslutt kr. 5 932,-.  
Vi forsøkte å arrangere noen seniorturneringer i oktober, men det ble ikke vellykket. Den 
første mandagen ble tatt av været, den andre hadde kun åtte deltakere, mens den tredje 
ble avlyst da det kun var 4 påmeldte.   
Den 25.–26. august arrangerte vi høsttur til Atlungstad. Turen var ikke planlagt før etter 
sommerferien, og påmeldingsfristen ble derfor svært kort. Dette fikk følger for 
deltakelsen, men 8 hadde meldt seg for spill begge dager, og en meldte seg på for spill 
dag to. ‘’ 

Dessverre måtte 2 melde forfall samme dag som vi skulle møte opp på Atlungstad, men 
vi fikk likevel gjennomført en hyggelig tur.   
Vi håper Coronasituasjonen vil bedre seg, slik at vi kan vurdere å arrangere en tur 
tidligere på året. Vi må anta at interessen for tur er større rundt sesongstart, og at dette 
kan føre til bedre deltakelse. En tur må i alle fall annonseres på et tidligere tidspunkt, slik 
at den kan medlemmene kan ta den med i planer på sikt. 

Etter det jeg kan se fortsetter seniorkomitéen uendret til neste år. Samtidig kan det hende 
vi må øke deltakeravgiften. Det er kommet ny driver av kafeen, og det er sannsynlig at 
han vil kreve en høyere pris for mat og kaffe enn det vi har betalt i år.    

Oslo, 29. oktober 2021 
J. Julius Moe
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Årsberetning for 2021 - Damegruppa i Groruddalen golfklubb 

Damekomiteen i GGK Damegruppa har i 2021 bestått av: 
:Solrun Karlsen Lie, leder 
Grete Ekholt, økonomiansvarlig  
Tone Liljeberg, turneringsansvarlig 
Kari-Janne Brekke, premieansvarlig 

2021 har vært et aktivt år for damegruppa. Totalt har det blitt gjennomført 15 tirsdags-   
turneringer. Det har vært 418 deltakere i løpet av sesongen på tirsdagene, med 56 forskjellige 
damer. De 5 Eclectic-turneringene er fortsatt populære med gjennomsnittlig 32 deltakere per 
gang. 

Vårmøtet og vårturen kunne ikke gjennomføres pga. Covid-19, men i stedet for vårtur fikk vi 
gjennomført en turnering på Grorud lørdag 29 mai, i varmt vær med strålende sol. Første 
tirsdagsturnering ble gjennomført 1 juni. Vi har på tirsdagene benyttet ulike spilleformer, blant  
annet Slaggolf, 2 køller og putter, Poker golf (9 køller i baggen), og Fourball. Det ble også  
spilt matchspill. Første runde matchspill hadde 32 spillere, og deretter gikk turneringen sin  
gang gjennom sesongen. Turid A Næss vant til slutt matchspillturneringen, og Anne-Lise 
Thoresen fikk 2. plass. 

Eclectic-turneringene totalt ble vunnet av Reidun Svendsen med 30 slag. Per klasse: A-klassen  
 Reidun Svendsen, 30, B-klassen Anne Line Kjus Ringlund, 32, C-klassen Anita Lill Bjerkvold, 34, 
 D-Klassen Kari-Janne Brekke, 33.

Vi deltok på Connecting Ladies-turneringene. Det ble totalt gjennomført 3 slike turneringer.  
Vi vant B-klassen og sammenlagt kom vi på 3. plass med 316 poeng, bak Oppegård 
damene og Grønmo-damene som fikk henholdsvis 393 og 369 poeng. 14 Grorudtupper er 
registrert med poeng til klubben. Connecting Ladies-turneringen på Grorud ble gjennomført 8 
august. 

Høstturen ble gjennomført helgen 18-19 september. Turen gikk til Fredrikstad hvor vi var 
38 spillere på Gamle Fredrikstad golfbane, og vi bodde på Scandic City. 

Damegruppen har grei økonomi. Inntekt er startkontingent som i år har vært 120 på tirsdags- 
turneringene. Dette har dekket utgifter til premier og bevertning i kroa på turneringsdagene  
samt noe sponsing i forbindelse med høsttur. 

Vi sees i 2022 til et flott, nytt og godt golfår. 

Damekomiteen v/Solrun Karlsen Lie 

. 
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Turneringskomiteen 
Turneringskomiteen har i år bestått av Elsebeth Bache, Anne Grete Sundfør og Reidun 
Svendsen. Senior og Damekomiteen gjennomfører selv sine turneringer ved hjelp av Golfbox. 

Turneringssesongen fikk også i år litt utsatt start pga. Cowid 19 pandemien. De første oppsatte 
turneringene måtte avlyses, så første turnering ble Torsdagsturneringen den 27. mai. 

Klubbmesterskapet ble arrangert 28. og 29. 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. En liten økning i forhold til foregående år. Oppfordrer flere til å melde seg på 
Stableford klassene til neste år. 

Klubbmestere ble: 

Junior herre Marcus Hov 
Damer  Siw Løe 
Herrer  Roger Karlsen 
Damer 50 Eli Bjørnevik 
Herrer 50 Tommy Båten 
Damer 65 Reidun Svendsen 
Herrer 65 Francisco Delgado 
Stableford damer  Kari Janne Brekke 

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. Vi ser at Eclectic turneringen er et populært innslag. 
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, 
hvor de tre beste fikk en ekstra fordel. De startet med minus 3, 2 og 1 slag.  Vinneren i år ble 
Mats Nygaard med imponerende 23 slag. Det er tydelig at dette er et populært tiltak.  

Lag-NM ble i år arrangert på Hauger golfklubb. Det ble også arrangerte en uttaksturnering på 
Hakadal golfklubb. Vi meldte på 2 herrelag og 1 damelag, fikk kun med ett herrelag da 
interessen i år var stor. Herrene kom på en flott 13 plass. Damene kom sist, men det var topp 
innsats av alle spillerne. 

De som representerte klubben var: 

Herrelaget  - Rune Sundborg, Roger Karlsen, Mats Nygaard, Tore Enger og Pål Nygaard 
Damelaget  - Trine Mørch, Inger Bugge Østlie og Reidun Svendsen 

Populær er også vår Nattgolf turnering i år med 39 deltakere. Med shotgun start måtte vi 
sette en grense for antall og dessverre, noen måtte stå på venteliste. Et morsomt, 
utfordrende og meget populær innslag. 

Klubben arrangerte også en kvalifiseringsturnering til  International Pairs. Mats og Pål Nygaard 
gikk av med seieren og ble våre representanter i finalen på Miklagard. De hevdet seg meget 
godt og havnet på en sterk 7. plass av 40 lag.  
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Vår pro Torbjørn Johansen inviterte til Oktoberfest med ompa musikk, grilling og premiering av 
beste kostyme. I tillegg til innlagte konkurranser under runden. Hele 45 spillere meldte seg på. 
Mange hadde tatt utfordringen og kledd seg ut og premien for beste kostyme gikk til May Lund 
og Christine Engebretsen i sine kyllingkostymer. En stor takk til Torbjørn for en morsom turnering 

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

Pga. Coronasituasjonen ble det i år ikke arrangert noen turneringer på Simulatorene. 

Seniorene og damene, har fremdeles mange deltakere på sine turneringer. 

Vi takker alle for en fin sesong. 

Turneringskomiteen 
Reidun Svendsen 
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Årsmelding fra Banekomiteen 2021 

En ny golfsesong er over. Banen var åpen for spill på sommergreener frem til 
den 6. november. 

Sesongen ble i år ikke startet med felles dugnad som tidligere år på grunn av Covid 19. 
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. 

• Oppgradert bunkerne på Hull 7 med torv og ferdiggress
• Reparert vannhinder på hull 6, fylt på med jord langs støttemur og lagt på ferdig- 

gress
• Skiftet utslagsmatter på Driving range
• Oppgradert parkeringsplass ved klubbhus, Flyttet tavle fra parkeringsplass til utslag

hull 1
• Banekomiteen sammen med styret har engasjert BK-anlegg AS til å utbedre Hull

3, og driving rangen.
Per E har hatt befaring med firmas eier, og har klokketro på prosjektet.
Den største utfordringen er om vi møter på forurensning i massene.

Der det er blå staker midt på hull 3 skal det graves opp, og sette ned en kum for  
å fange opp overvann. Dette blir ført i eksisterende ledning på driving rangen. 
Det skal graves opp nederst på rangen, og reparere overvannsrøret som blir ført ut til bekken. 
Banekometen håper/ønsker at de grønne mattene blir fjernet, og at vi har gress på hele rangen. 
(Fullføres i 2022) 

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 2021 

Bane kontrollkomitéen har bestått av Jan Erik Hagabråten og Jens Gaalaas. Det har vært 
gjennomført kontroller både dagtid og kveldstid, frem til mørkets frembrudd. 

Kontrollene på dagtid har ofte vært utført av styrets representanter. 

I mai gjennomførte kontrollkomiteen et kurs for nye baneverter med ti deltakere. Banevertene 
har fra juni måned utført flere kontroller. I tillegg deltok fem baneverter som trener/fadder for tolv 
nye medlemmer, som var invitert til en runde golf på banen for å lære etikk samt få tips og råd 
om spill på banen. Dette ble en veldig trivelig og nyttig kveld for de nye medlemmene som 
deltok. Takk til baneverter som brukte en kveld på dette. 

På kveldstid har det vært gjennomført kontroller flere ganger i uken. Det har gjennom sesongen 
vært gått om lag 50 kontrollrunder totalt. På grunn av covid har det hele sesongen vært stort 
trykk på banen, og under kontrollene har vi oppdaget og tatt tak i: 

- Ikke bruk av green gaffel
- Sakte spill.
- Manglende raking i bunker
- To spillere på en bag
- Ikke betalt greenfee før påbegynt spill
- Bortvisning av «gratisspillere»

Sakte spill er noe alle må ta tak i. Mange nye spillere har ikke rutine og kunnskap. Derfor er det 
viktig at mere erfarne spillere rettleder og hjelper disse. Vi har opplevd kjefting og sure 
kommentarer, og det er ikke det som gjør nye spillere bedre. Vi opplever også erfarne spillere 
som tar seg veldig god tid. For neste sesong bør det være en målsetning for alle oss golfere å 
få raskere flyt i flightene slik at alle har god opplevelse på banen 

Banekontrollkomiteen 
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 2021. 

Mvh 
Rolf Børresen 
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Årsberetning Hedersmerke komiteen 2021 

I dette korona året har komiteen ikke hatt saker til behandling. Vi kommer sterkere 
tilbake når vi igjen kan møtes til ordinære årsmøter. 

Ola Kristiansen 
Leder komiteen 
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Årsmelding fra Disiplinær komiteen 2021 
 
 

Disiplinærkomiteen har ikke hatt noen saker til behandling i 2021. 
 
 
 
 

Med hilsen 
Johan Seland 
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Medlemstall per 31.12.21 
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Klubbmestere 2021 

Damer: Siw Løe 

Herrer: Roger Karlsen 

Klasse Navn 
Damer 50 år + Eli Bjørnevik 
Herrer 50 år + Tommy Bråten 

Damer 65 år + Reidun Svendsen 
Herrer 65 år + Fransisco Delgado 

Junior gutt Marcus Hov 
Junior jente Ingen deltakere 

Stableford damer Kari Janne Brekke 
Stableford herrer Ingen deltakere 
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Årsregnskap 2021
Groruddalen Golfklubb

Resultatregnskap
Balanse

Noter til regnskapet

Org.nr.: 970 972 579
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RESULTATREGNSKAP
GRORUDDALEN GOLFKLUBB

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2021 2020

Salgsinntekt 7 253 649 6 267 848
Annen driftsinntekt 46 250 120 595
Sum driftsinntekter 7 299 899 6 388 443

Varekostnad 936 961 942 955
Lønnskostnad 1 1 074 313 837 467
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 2 273 347 275 415
Annen driftskostnad 1 3 110 146 2 745 355
Sum driftskostnader 5 394 767 4 801 192

Driftsresultat 1 905 132 1 587 250

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt 5 233 388
Annen finansinntekt 8 759 7 451
Annen rentekostnad 176 860 186 694
Annen finanskostnad 122 0
Resultat av finansposter -162 990 -178 855

Ordinært resultat før skattekostnad 1 742 142 1 408 395
Ordinært resultat 1 742 142 1 408 395

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER

Årsresultat 3 1 742 142 1 408 395

OVERFØRINGER
Overført til annen egenkapital 1 742 142 1 408 395
Sum overføringer 1 742 142 1 408 395

GRORUDDALEN GOLFKLUBB SIDE 2

Årsberetning 2021 20



BALANSE
GRORUDDALEN GOLFKLUBB

EIENDELER Note 2021 2020

ANLEGGSMIDLER
IMMATERIELLE EIENDELER

VARIGE DRIFTSMIDLER
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 2 9 563 790 9 744 022
Sum varige driftsmidler 2 9 563 790 9 744 022

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Sum anleggsmidler 9 563 790 9 744 022

OMLØPSMIDLER

Varebeholdning 233 715 195 441

FORDRINGER
Kundefordringer 10 978 113 556
Andre kortsiktige fordringer 93 597 78 000
Sum fordringer 104 574 191 556

INVESTERINGER

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 3 707 952 1 731 670

Sum omløpsmidler 4 046 241 2 118 667

Sum eiendeler 13 610 031 11 862 689

GRORUDDALEN GOLFKLUBB SIDE 3
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BALANSE
GRORUDDALEN GOLFKLUBB

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2021 2020

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

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital 3 465 532 1 723 390
Sum opptjent egenkapital 3 465 532 1 723 390

Sum egenkapital 3 6 449 517 4 707 375

GJELD
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

ANNEN LANGSIKTIG GJELD
Gjeld til kredittinstitusjoner 5 4 424 992 4 484 992
Øvrig langsiktig gjeld 5 2 439 150 2 572 912
Sum annen langsiktig gjeld 5 6 864 142 7 057 904

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 126 321 58 614
Skyldig offentlige avgifter 47 256 -1 125
Annen kortsiktig gjeld 122 795 39 921
Sum kortsiktig gjeld 296 372 97 410

Sum gjeld 7 160 514 7 155 314

Sum egenkapital og gjeld 13 610 031 11 862 689

Oslo, 01.03.2022
Styret i Groruddalen Golfklubb

Pål Østlie
styreleder

Jan Erik Hagabråten
nestleder

Per Engebretsen
styremedlem

Bjørn Lasse Nygaard
styremedlem

Reidun Helene Svendsen
styremedlem

GRORUDDALEN GOLFKLUBB SIDE 4
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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
2021 2020

Lønninger 1 028 312 738 459
Arbeidsgiveravgift 144 992 92 569
Andre ytelser -98 990 6 439
Sum 1 074 313 837 467

Selskapet har i 2021 sysselsatt 3 årsverk.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i regnskapsåret.

Klubben er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon, og har ikke opprettet slik avtale. 
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Note 2 Anleggsmidler

Klubbhus Golfbane Utslagsmatter
Anskaffelseskost pr. 01.01.21 8 262 055 7 058 326 98 894

+ Tilgang kjøpte driftsmidler 93 115
= Anskaffelseskost 31.12.21 8 262 055 7 058 326 192 009

Akkumulerte avskrivninger 31.12.21 3 244 391 3 094 842 57 949
= Bokført verdi 31.12.21 5 017 664 3 963 484 134 060

Årets ordinære avskrivninger 106 759 84 329 17 792

Økonomisk levetid 50 år 50 år 10 år

Golfsimulator Sum

Anskaffelseskost pr. 01.01.21 644 669 16 063 944
+ Tilgang kjøpte driftsmidler 93 115
= Anskaffelseskost 31.12.21 644 669 16 157 059

Akkumulerte avskrivninger 31.12.21 196 087 6 593 269
= Bokført verdi 31.12.21 448 582 9 563 790

Årets ordinære avskrivninger 64 467 273 347

Økonomisk levetid 10 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. 31.12.2020 2 983 985 0 1 723 390 4 707 375
Årets resultat 1 742 142 1 742 142
Pr 31.12.2021 2 983 985 0 3 465 532 6 449 517

Note 4 Bankinnskudd 

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 37 507.

Note 5 Langsiktig gjeld

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt
2021 2020

Gjeld til kredittinstitusjoner 4 424 992 4 484 992
Øvrig langsiktig gjeld 2 439 150 2 572 912
Sum 6 864 142 7 057 904

Av pantelånet forfaller kr 4 124 992 mer enn fem år etter regnskapsårets slutt.
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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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BDT Viken Revisjon AS Oslo:
Statsautoriserte revisorer Hoffsveien 15
Org. nr. NO 980 995 151 MVA 0275 Oslo
E-post: post@bdtviken.no Tlf. 22 06 43 60
www.bdtviken.no

Groruddalen Golfklubb
Postboks 3537, Rommen
0914  OSLO

KOPI: Skatteetaten.

Ansvarlige partnere:
Svein Brataas
Ole Christian Rasmussen
Per Edwin Engen

Medlem av
Den Norske 
Revisorforening

Oslo, 25.02.2022

Nummerert brev nr 1

Vi har gjennomført revisjonen av Groruddalen Golfklubb for regnskapsåret 2021 og i den forbindelse har vi 
følgende kommentarer:

Med unntak av den omsetning som faller inn under salg av golfutstyr og -bekledning og utleie av lokaler, er 
Groruddalen Golfklubb å regne som en ideell organisasjon som er unntatt skatteplikt. Foreningen plikter 
imidlertid å svare skatt for den næringsvirksomhet som direkte kan knyttes til Proshop og utleie av lokaler.

Foreningen leverer i den forbindelse en Skattemelding med tilhørende vedlegg. 

I forbindelse med vår revisjon av foreningen har vi gjennomgått golfklubbens utarbeidede ligningsdokumenter. 
Med bakgrunn i den informasjon vi har om foreningen, og de tallmessige data som er innlest i skattemeldingen 
har vi ikke lyktes å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig sikkerhet for at Skattemelding 2021 med tilhørende 
vedlegg er korrekt utfylt.

På direkte forespørsel til foreningen har vi fått opplyst at golfklubben har lagt til grunn tidligere prinsipper for 
utfylling av skattemelding og mangler sikkerhet for at det er korrekt å videreføre disse prinsipper for ligningsåret 
2021. Samlet sett gir dette oss ikke betryggende sikkerhet for at det skattemessige resultatet er korrekt 
beregnet, og vi ber om at golfklubben påser at tallene i næringsoppgaven er riktig beregnet og godt 
dokumentert. 

Med bakgrunn i det ovenstående unnlater revisor å attestere ligningsdokumentene for ligningsåret 2021.

Foreningen må straks sikre sikkerhet for at tall som rapporteres til skattemyndighetene er korrekte. Vi ber om at
skriftlig tilbakemelding på hvordan det ovenstående skal bringes i orden ikke senere enn 8 uker fra dagens 
dato. 

Dette brev er sendt med kopi til Skatteetaten.

Med vennlig hilsen
BDT Viken Revisjon AS

Per Edwin Engen
Statsautorisert revisor
(Elektronisk signatur)
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Til generalforsamlingen i Groruddalen Golfklubb

Ansvarlige partnere:
Svein Brataas

Ole Christian Rasmussen
Per Edwin Engen

Medlem av
Den Norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon
Vi har revidert Groruddalen Golfklubb' årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 742 142. Årsregnskapet 
består av balanse per 31.12.2021, 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 31.12.2021 og av dets

resultat og kontantstrømmer 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.

Øvrig informasjon
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen og annen øvrig 
informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter årsberetning. Vår 
konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig 
informasjon.

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

BDT VIKEN REVISJON AS
STATSAUTORISERTE REVISORER
ORG.NR: 980 995 151 MVA
REVISJON@BDTVIKEN.NO
WWW.BDTVIKEN.NO
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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.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (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.

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, 25.02.2022
BDT VIKEN REVISJON AS

Per Edwin Engen
Statsautorisert revisor
(Elektronisk signatur)

BDT VIKEN REVISJON AS
STATSAUTORISERTE REVISORER
ORG.NR: 980 995 151 MVA
REVISJON@BDTVIKEN.NO
WWW.BDTVIKEN.NO
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 Årsberetning fra kontrollkomiteen for året 
2021 

Leder av Kontrollkomiteen har vært til stede på 5 styremøter. 

Komiteen har ingen merknader om driften, men med noen få unntak: 

• Samarbeidsklimaet mellom daglig leder og styret har til tider vært anstrengt. Dette løser seg

ved at en tydelig arbeidsinstruks og endret praksis for rapportering.

• Det har vært gjennomført en medlemsundersøkelse som ikke har blitt bearbeidet og

offentliggjort med tiltak om forbedringer.

Regnskapet for 2021 er lest og kontrollert uten bemerkninger dog med et spørsmålstegn ved at 

festekontrakten ser ut til å være utløpt 2019. 

. 
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Forslag årsmøte 2022 

Fremmer forslag om redusert årskontingent for 
styret. De har overtatt en del oppgaver fra daglig 
leder i tillegg til å drifte simulatorene gjennom 
vinteren.  

Arbeidsbelastningen til styremedlemmene er stor 
med hyppig møtevirksomhet 

Dette vil også være til hjelp med å rekruttere nye 
inn til styret. 

Forslår årskontingent på kr. 1000,-. 

Med vennlig hilsen 
Erik Svendsen 29-1845 
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Fastsettelse av kontingent og medlemskategorier 2022 

Styret foreslår ingen endringer av overnevnte. 

Styret, 31.01.2022 
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