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Styrets beretning: 
På årsmøtet 13. februar 2020 ble følgende valgt: 

Styret: 
Leder: Ola Kristiansen På valg 
Nestleder: Jan Erik Hagabråten Ikke på valg 
Styremedlem: Bjørn Nygaard På valg 
Styremedlem: Per Engebretsen Ikke på valg 
Styremedlem: Brita Skjellerud På valg 
   
Varamedlem: Hilde Laursen På valg 
Varamedlem: 

 

Kontrollkomiteen:  

Jens Gaalaas På valg 

Leder: Reidun Svendsen Ikke på valg  
Medlem: Anne Grete Sundfør På valg 
Varamedlem: 

 

 

Valgkomiteen:  

Trine Mørk På valg 

Leder: Grete Ekholt På valg 
Medlem: Trine Mørch På valg 
Medlem: Thor Egil Johannessen På valg 

 

 

Møter  
Styret har gjennom året avholdt 6 ordinære styremøter, 8 arbeidsmøter og flere 
særmøter. Styreleder har som vanlig hatt regelmessig kontakt med regnskap med god 
hjelp av Nina og Erik for å bli orientert om den løpende driften av klubben. Hele styret har 
fått løpende informasjon om aktuelle saker. Informasjon fra NGF kommer gjennom 
«NGF-nytt» som nå er tilgjengelig for alle.  
 
Komiteer:  
Det er komiteene som ivaretar det sportslige og sosiale tilbudet til klubbens medlemmer. 
Det er Senior- og Damegruppene som har sine ukentlige turneringer – i tillegg til noen 
turer, som har den største aktiviteten i tillegg til klubbens turneringskomite. Det ble i år 
også meldt på to herrelag og et damelag i Lag-NM, som ble arrangert i juli på Romerike 
GK. 
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Drift  
Fra årsskiftet 2019/2020 tok klubben over driften av golfbutikken, samt administrasjon av 
greenfee og range. Dette medførte at det ble opprettet to stillinger – en for 
administrasjon og en til butikk, dette for å kunne opprettholde servicenivået på et riktig 
nivå overfor våre medlemmer og gjester. Erik Svendsen har jobbet 100 % med 
administrative oppgaver både som daglig leder, men også hatt mye ansvar med 
butikkdriften. Nina Gulbrandsen ble ansatt som butikkansvarlig, og har bistått Erik 
gjennom sesongen med enkelte administrative oppgaver. Nina ble dessverre sykmeldt i 
deler av sesongen, og dette i tillegg til større arbeidspress en forventet førte til at vi måtte 
ansette flere medarbeidere i butikken. Simen, Mario og Rolf har jobbet deltid og gjort sitt 
til at vi har kunnet opprettholde servicenivå og drift av butikk. Per Engebretsen har også 
både frivillig og velvillig stilt opp ved behov. 
 
 Butikken har overtatt ansvaret for håndtering av booking, greenfee og range etc. Dette 
gjør at vi har full kontroll og at alle inntekter fra dette går nå direkte til klubben. Disse 
inntektene har for 2020 medført en eksplosiv økning – og dette skyldes som for resten av 
golf-Norge at vi kunne ha åpen drift, mens andre aktiviteter måtte stenges på grunn av 
korona-pandemien. Så her har 2020 vært mye bedre enn de foregående årene tross 
spesielle forhold. Vi har også i år hatt en økning i antall medlemmer, og passerte 1000 
medlemmer i løpet av sesongen. 
 
Vi har i 2020 investert i nytt alarmsystem fra Sector alarm og nytt trådløst nett, samt nye 
pc’er / printere til administrasjon/butikk og styreleder. 
 
Dette året vil gå inn i historien på flere måter. Den 12. mars fikk vi beskjed fra landets 
helsemyndigheter om at vi måtte stenge ned simulatorvirksomheten vår. Dette gjaldt for 
alle klubber i landet, og vi har i løpet av året fulgt alle restriksjoner fra myndigheter og 
forbundet i forbindelse med nedstengt bane/simulator. Ved åpningen av range og bane 
ble vi pålagt en del restriksjoner hvor vi måtte sette inn ressurser for å kunne holde 
åpent. Her har både Per Engebretsen og Bjørn Nygaard og flere bidratt. 
 
Heller ikke under høstsesongen fikk vi lov til å åpne simulatorene. 
 
Det er planlagt for 2021 at Erik Svendsen som etter eget ønske har valgt å trekke seg 
tilbake som daglig leder, han vil bli erstattet av ny daglig leder Rolf Børresen (ansettelse 
er i gang i disse dager). 
 
TheVIT ved Jørgen Seville/Cathrine Stenmoe har overtatt regnskapsfunksjonen etter 
Tove Engen. Daglig leder utfører all fakturering og oppfølging av utestående, og dette 
gjøres via NorKred A/S (samarbeidspartner av NGF). Dette fungerer meget 
tilfredsstillende. I forbindelse med overgang til nytt regnskapsbyrå, så vil også 
regnskapssystemet være endret, dette betyr noe mer innsats for å kunne sammenligne 
årsregnskapet 2019-2020. 
 
Vi inngikk før sesongstart en toårig avtale med Hauger Golfklubb, og deres pro Joachim 
Lange. Vi skulle hatt Peter Bronson som ansvarlig pro hos oss, men han ble dessverre 
sittende korona-fast i USA og vi måtte finne en annen løsning. Vi var så heldige at 
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Torbjørn Johansen dukket tilfeldig opp hos oss og meldte sin interesse for jobben. Han 
trådte inn som erstatter for Peter denne sesongen, og har gjort en fantastisk jobb for 
både klubb og medlemmer gjennom forskjellige kurs og treninger. Vi har fått mye skryt 
og mange positive tilbakemeldinger fra fornøyde medlemmer. I 2021 håper vi at vi får 
tilbake Peter Bronson. Torbjørn ønsker å satse på golfkarrieren og spille turneringer ute i 
Europa – vi ønsker han masse lykke til!  
 
Vi vil fortsette å gi meget gunstige medlemstilbud til VTG kursdeltagere, og vi har fornyet 
greenfee-avtalen med Hakadal Golfklubb. Vi håper å få til en tilsvarende avtale også 
med Hauger Golfklubb. Det er fortsatt de samme to hovedårsakene blant de som melder 
seg ut, nemlig at de slutter å spille eller flytter (til sammen ca. 80%). Noen færre synes at 
det er for dyrt, mens noen andre vil være medlem på en 18-hulls bane. I år er det flere 
innmeldinger enn utmeldinger. 
 
Det er en kontinuerlig vurdering av bemanningen i administrasjonen/butikken. Fremtiden 
vil muligens kreve justering av antall ansatte. Styrets fokus vil alltid måtte være på 
kostnads- og inntektssiden. 
 
Vi åpnet sesongen til påske, men som alle kjenner til ble alt nedstengt 12.mars. Som 
tidligere omtalt ble resten av utesesongen meget bra. Kvaliteten på banen har vært 
meget bra gjennom hele sesongen – noe våre banemannskaper skal ha stor takk for. 
 
Driften av driving rangen fungerer meget bra tross stort press på mannskap. Her har Per, 
Mats og Erik plukket baller etter alle kunstens regler, i tillegg til Robert 
(ass.greenkeeper). Og omsetningen er betydelig høyere enn i 2019 – også mot budsjett. 
 
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 
med tilstøtende møterom fungerer meget bra (deler styrerom med K&N AS). 
 
Ytre miljø 
Groruddalen Golfklubb driver ikke virksomhet som medfører forurensning eller utslipp 
som kan være til skade for det ytre miljø. 

 
Banen  
Det ble i år ikke gjennomført noen felles dugnad som tidligere år på grunn av 
koronasrestriksjoner. Derimot har enkeltmedlemmer 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 på banen med nett og merking, og annet 
nødvendig arbeid. Tusen takk også til Per. Og en takk til Thor Egil Johannessen som har 
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gjort en utmerket jobb med ny grøft på hull 7 fra kum (midt i fairway) og helt ned til 
dammen på hull 6. Takk også til Roy Kristoffersen med mannskap for utført arbeid i 
forbindelse med pålegg fra vannverket. 

Vår greenkeeper Morten Wiig, sammen med sin assistent Robert har i sommer lagt ned 
et meget stort arbeid for at banen skal fremstå i best mulig stand for oss alle – og har 
lykkes med dette i stor grad. Banen har vært fantastisk. En del av grunnlaget legges 
også ned på vinterstid. Takk til dere også! 

 
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. Vi har 
gjennom de senere årene lyktes med å balansere driften av klubben rundt kr. 0,- før 
avskrivinger. Målet for 2020 var et positivt resultat i henhold til det godkjente budsjettet, 
dermed et positivt resultat før avskrivinger, og en positiv likviditet (før eventuelle 
investeringer). Resultatet i 2020 ble ett rekordår sannsynligvis på grunn av korona-
pandemien, og oversteg alle våre forventninger i budsjettet. 
Budsjett for 2021 er mer tilnærmet et normalt år, og muligens får vi en ny opptur hvis folk 
må holde seg i Norge også 2021 - hvem vet? 
  
Siste år har administrative arbeidsoppgaver vært løst av Erik Svendsen og personer i 
styret, uten Erik ville det blitt vanskelig. 
Deler av klubbhuset (ca. 60m2) er utleid til K&N. 
 
Resultatet for 2020 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,-. 
 
Vi har fortsatt en inntekt fra «Bingospill» - organisert gjennom OIK, men i år har dette 
vært vesentlig redusert på grunn av korona. Vi har også fått inn penger fra 
«Grasrotandelen». Vi har også fått «de vanlige» bidragene fra OIK, som kommer meget 
godt med. Også i år har klubben fått et tilskudd til drift av egen bane/klubbhus gjennom 
Oslo kommune/OIK. Det er verdt å merke seg at vi 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. 
Vi har i løpet av sesongen søkt og fått tildelt korona-støtte, som kompensasjon for 
nedstengte simulatorer. 
  
Tilgangen på nye medlemmer gjennom 2020 har vært noe høyere enn budsjettert. Dette 
følger veldig den tilgangen pro Torbjørn har hatt på sine nybegynnerkurs (Veien til Golf) i 
2020 med rekorddeltagelse. Vi har hatt ca. 300 nybegynnere på kurs. Mange av disse 
blir greenfee-medlemmer hos oss.  
  
Momskompensasjon ga drøyt kr.236 000.-’ som er noe over budsjettert. 
  
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 2020. 
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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, idet en dårlig standard på 
banen omgående vil kunne slå ut i reduserte greenfee-inntekter og misfornøyde 
medlemmer. 
 
Det vil fortsatt være særdeles viktig for styret i årene som kommer å sørge for å 
konsolidere den økonomiske stillingen. Hele anlegget har en tilfredsstillende standard og 
det primære blir nå å fortsette og vedlikeholde denne standarden. Bygningsmassene ble 
sist oppgradert med utvendig vedlikehold i 2019. 
Klubbens likvide situasjon gjør at det det i begrenset omfang kan bli gjennomført 
utbetalinger av medlemslån fra ventelisten. De som ønsker å få tilbake sitt 
tilgodehavende hurtigere bør gjøre dette ved å spille opp sitt tilgodehavende – enten selv 
eller ved at de gir denne til andre. 
 
Utestående fordringer er under kontroll. Inkasso blir ivaretatt av Contar, men p.t. er det 
ingen utestående inkassosaker. 
 
Vedlikehold av byggene 
Det var planlagt sluttføring av utvendig malerarbeid på all bygningsmasse i 2019 påbegynt i 
2018. Og dette ble nesten ferdigstilt i 2019 noe arbeid gjenstår. 

  
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 2020 var rekordhøy. Deltagelse i de turneringer som 
ble avholdt var økende. Turneringstilbudet har vært gjennomgående på samme nivå som 
tidligere år gjennom terminfestede senior- og damedager, torsdagsturneringer samt 
øvrige helgeturneringer, her ble flere turneringer koronaavlyst. 
I 2020 stilte vi med ett damelag og to herrelag i Lag NM avholdt på Romerike Golfklubb i 
juli. Dette ga oss en ny erfaring og jeg tror 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 2021 vil det legges opp til klubbtreninger tilsvarende i 2020, som ble meget godt 
mottatt. 
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Golf shopen 
Klubben overtok Proshop (nå omdøpt til Golfshop) fra desember 2019, i den forbindelse 
ble det på dugnad/frivillighet gjort en del oppussing og installert nye taklamper. Maling og 
inventararbeid ble stort sett utført av Nina, med støtte fra flere. Takk til alle som bidro. 
Nytt kasse system på plass fra 1.april, dette har medført en del opplæring og innføring av 
nye rutiner. Her har vi fått god støtte fra Elin Ingvaldsen på Hauger golfklubb. 
Takk til alle som har bidratt med jobb for klubben i shopen, dette er en krevende del av 
det å drifte en golfbane. 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. Dette kunne ikke vært mulig uten 
ekstraordinær innsats fra Erik Svendsen, og fra Nina Gulbrandsen som har vært 
butikkansvarlig og hatt kontakt med leverandører og mer. I tillegg har Simen Nygaard, 
Mario Vethe og Rolf Børresen vært ansatt i store deler av sesongen, og gjort en meget 
god jobb. For å opprettholde servicenivå i Grorudshopen blir det viktig og nødvendig med 
tilstrekkelig bemanning også 2021. 
 
Golfkroa 
Klubben har driftsavtale med kroa i 3 år til. Vi oppfatter at medlemmene er fornøyde med 
tilbud/drift i kroa. Kroa har hatt det vanskelig med tanke på nedstenging i store deler av 
sesongen, så oppfordringen vil være att vi benytter/støtter kroa så mye vi kan i 2021. 
Vi samkjører simulatorer med åpningstider i kroa og hjelper hverandre også i 2021. 
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ÅRSBERETNING SENIORKOMITEEN FOR 2020 
 
Komiteen har bestått av Odd Arne Møllersen (leder), Tore Johansen (kasserer) og Bjørn 
Nygaard. 
 
Det er i 2020 spilt 15 turneringer, hvor 1 av dem er spilt som Texas Scramble og de 
resterende som handicap-tellende Stableford-runder. 
Det har vært premieringer på alle disse, samt åtte premier til de totalt beste for hele 
sesongen.  
Deltagelsen har variert fra 15 til 25 deltagere. Totalt var 42 forskjellige spillere innom. 
Det koster kr. 100,- å delta, og det inkluderer kaffe, matbit og premiering. 
 
Sesongavslutningen ble vunnet av Team Lawrence Malto med Anna Thorarinsdottir, 
Øivind Aalen, Hans Gunder Flata og Bjørn Nygaard på laget. 
Det ble utdelt vin til vinnerne. 
 
I sesongen 2020 ble den totale premielisten slik: 
1. Arne Sivertsen   196 
2. Anne Lise Thoresen  190 
3. Jørn Gillstrøm   188 
4. Odd Arne Møllersen  187 
5. Ragna Sætre   186 
6. Hans Jørgen Raastad  186 
7. Johan Nerhus   185 
8. Tore Johansen   184 
 
Det 5 beste rundene var tellende. 
Det virker som det nye HC systemet bidrar til mye høyere scorer enn det vi har vært vant 
til tidligere. 
Grorudshopen sponset birdie-premier. Årspremiene var i år gavekort i shopen/kafeen. 
 
Det ble i år ikke avviklet noen turer for seniorene. Corona situasjonen får ta skylda for 
det. 
 
Kontantbeholdningen er den 1. oktober 2020 kr. 5.839,-. Denne vil bli overlevert det nye 
styret på nyåret før 2021 sesongen starter. 
 
Startkontingenten for 2021 vil bli bestemt av det nye styret. 
Det nye styret består av; Julius Moe (leder) Anna Thorarinsdottir, Francesco Delgado og 
Kirsten Brødsgård Rogne som stedfortreder. 
Julius Moe trenger tilgang til Golfbox, og nøkkel til kontoret. 
Det nye styret trer i kraft fra 01.01.2021. 
 
Det som finnes av eldre arkiver fra seniorgruppen er oppbevart hos Tore Johansen. De 
som ønsker tilgang til disse kan ringe Tore på 92 68 89 53. 
 
Det gamle styret takker for seg, og ønsker det nye velkommen. 
 
Oslo, den 20. oktober 
 
Odd A. Møllersen 
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Årsberetning for 2020 - Damegruppa i Groruddalen golfklubb 
 
Damekomiteen i GGK Damegruppe har i 2020 bestått av: 
Kirsten D. Johnsen, leder 
Grete Ekholt, kasserer 
Tone Liljeberg, turneringsansvarlig 
Wenche Bråthen, premieansvarlig 
 
2020 ble et spesielt år, også for Damegruppa, pga. Covid-19. Men heldigvis fikk vi 
mulighet til å gjennomføre både turneringer og premieutdelinger, med visse justeringer. 
Damekomiteen har avholdt 5 møter, noen fysisk og noen digitalt. 
 
Det planlagte Orienteringsmøtet for Damegruppa 14.04.20 måtte avlyses pga. 
smittefaren, men vi fikk mulighet til å gjennomføre vårens første turnering 05.05.20. 
 
Det har blitt gjennomført 18 tirsdagsturneringer, med totalt 523 deltakere i løpet av 
sesongen, og 55 forskjellige damer. De 5 Eclectic-turneringene er fortsatt svært 
populære med gjennomsnittlig 37 deltakere per gang. 
 
Vi har benyttet ulike spilleformer, blant annet Slaggolf, Stableford, Poker-golf (9 køller i 
bagen) lagspillet Valsen, Snor-turnering, 2 køller og putter, Mixed Greensome m/partner, 
og sist, men ikke minst 5 Eclectic-turneringer. 
 
Nytt for sesongen på turneringene har vært elektronisk registrering av score, via en 
tilsendt link fra Golfbox. Dette var svært praktisk mht. smittevern, og det bidro også til 
raskere og mer smidig registrering og oppfølgning for turneringsansvarlig. 
 
Eclectic-turneringene totalt ble vunnet av Kari Anne Østby med 27 slag, Anne Line 
Ringlund på 2. plass med 29 slag, tett fulgt av Reidun Svendsen på 3. plass med 30 
slag. Per klasse: A-klassen Kari Anne Østby, 27, B-klassen Solrun Karlsen Lie, 32, C-
klassen Kjersti R. Dolvik, 32, D-klassen May Lund, 38. 
 
Connecting Ladies-turneringene ble avlyst i 2020 pga. Covid 19, det samme gjaldt for 
den planlagte vårturen til Forsbacka 09.05.20. Men vi fikk heldigvis gjennomført 
høstturen som gikk til Sorknes golfbane, nord for Rena, med 32 spillere helgen 19.-
20.09.20. 
 
Pga. Covid-19 måtte avslutningsmiddagen for Damegruppen avlyses.  
 
Damegruppen har en grei økonomi. Inntekter er startkontingent som i år har vært kr 120 
på tirsdagsturneringene. Dette har dekket utgifter til premier og bevertning i kroa på 
turneringsdagene, noe sponsing i forbindelse med høsttur. I tillegg har vi i 2020 sponset 
Rosa sløyfe-saken med kr 2 500. 

 
Ifølge NGF så er det få - om noen, golfklubber i Norge kan skilte med en så stor og aktiv 
damegruppe som GGK. Det er flott at vi har hatt tilsig av nye medlemmer som er aktive 
på tirsdagsturneringen, noe som også gjør at økonomien er god. Vi må bare fortsette å 
ta kontakt med nye fjes på banen, driving rangen, kroa og Grorudshopen. Det er også 
viktig å snakke positivt om klubben når vi spiller på andre baner. 
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Turneringskomiteen 

Turneringskomiteen har i år bestått av Elsebeth Bache, Anne Grete Sundfør, Thor-Egil 
Johannesen og Reidun Svendsen. Vi ønsker som vanlig å berømme Senior- og 
Damekomiteen for at de selv gjennomfører sine turneringer ved hjelp av Golfbox.  

Turneringssesongen fikk i år litt utsatt start pga. Covid-19 pandemien. De første oppsatte 
turneringene måtte avlyses så første turnering ble damedag 5. mai. 

Klubbmesterskapet ble arrangert 29. og 30. august med 59 deltakere. Fordelt på Junior 
herrer, Damer, Herrer, Damer 50, Herrer 50, Damer 65 og Herrer 65. I tillegg ble det 
arrangert en Stableford konkurranse for damer og herrer for de som ikke ønsker å delta i 
det åpne mesterskapet. Dette er en økning i deltakere i forhold til foregående år. 

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 har i år hatt en økning i antall deltakere. Spesielt er dette 
synlig ved Torsdagsturneringene som i år har hatt nærmere 40 deltakere enkelte ganger. 
Noe av grunnen kan være at vi satte opp en Eclectic turnering i tillegg til den vanlige 
turneringen. Vinneren er den med lavest score etter alle sesongens torsdagsturneringer. 
Det var tydelig at dette var et populært tiltak. Også i år ble det arrangert en Nattgolf 
turnering, et morsomt, utfordrende og meget populært innslag. I tillegg til Ola’s Par 72 
hvor banen gjøres om til en 6 hulls bane. Vi håper økningen i antall deltakere på våre 
turneringer fortsetter fremover. Turneringene har også i år vært åpnet for ikke 
medlemmer.  

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 v/Reidun Svendsen 
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Årsmelding fra Banekomiteen 2020 
 
En ny golfsesong er over. Banen var åpen for spill på sommergreener frem til 
den 12. november. 
 
Sesongen ble i år ikke startet med felles dugnad som tidligere år på grunn av Covid 19. 
I år 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 fornøyde med arbeidet til Greenkeeper Morten Wiig og hans medhjelpere. 
 
 

• Snudd mattene på alle utslags-stedene. 
• Reparert nett mellom green hull 4 og utslag hull 8. 
• Fylt igjen bunker på hull 8 med jord, anlegger gress. 

 
Banekomiteen har bestått av følgende personer: Ola Kristiansen, Per Engebretsen og 
Jan Erik Hagabråten. 
 
 
Banekomiteen 
Jan Erik Hagabråten 
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Årsmelding fra bane kontrollkomitéen 2020 
 
Banekontrollen har bestått av 2 personer fra kl. 1600 til mørkets frembrudd. 
 
Kontrollene på dagtid har vært utført av: Golfbutikken/Erik Svendsen 
 
Vaktene på kveldstid har i år vært få da det kun har vært 2 person som har utført 
kontrollene. 
 
Det har vært relativt lite å rapportere i forbindelse med kontrollene, det som har vært er: 
 
- Ikke bruk av green gaffel 
- Sakte spill 
- Raking i bunker 
- 2 spillere på 1 bag 
- Ikke betalt greenfee før påbegynt spill 
 
Kveldskontrollene har vært utført av: Jens Gaalaas og Jan Erik Hagabråten.  
 
 
 
 
Banekontrollkomiteen 
Jan Erik Hagabråten 
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Årsmelding fra Handicap komiteen 

 

Handicapkomiteen har ikke hatt noen spesielle saker i 2020. 

 

Kun noen medlemmer som har registrert runder på feil bane osv. 

 

 

 

 

Mvh 

 

Erik Svendsen 
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Årsberetning Hedersmerke komiteen 2020 
 
I dette korona året har komiteen ikke hatt saker til behandling. Vi kommer sterkere 
tilbake når vi igjen kan møtes til ordinære Årsmøter. 
 
 
 
Per G. Løken 
Leder komiteen  
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Årsmelding fra Disiplinær komiteen 2020 

 

Disiplinærkomiteen har ikke hatt noen saker til behandling i 2020. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Johan Seland 
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Medlemstall per 31.12.20 
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Klubbmestere 2020 

 

Damer:  Eli Bjørnevik 

Herrer:  Miguel Fernandes 

 

Klasse Navn 
Damer 50 år + Eli Bjørnevik 
Herrer 50 år + Miguel Fernandes 
  
Damer 65 år + Reidun Svendsen 
Herrer 65 år + Fransisco Delgado 
  
Junior gutt Lars Arkøy 
Junior jente Ingen deltakere 
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Årsregnskap for 2020 m/ noter 

 

En ny leservennlig utgave av regnskapet for 2020 presenteres på de neste sidene. 

Dette gjør at sidenummereringen vil forskyves. 



Årsregnskap 2020
for

Groruddalen Golfklubb

Organisasjonsnr. 970972579

Utarbeidet av:

Thevit AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Postboks 1106 Storhamar
2305 HAMAR
Organisasjonsnr. 967661643



Groruddalen Golfklubb

Resultatregnskap

Note 2020 2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 6 267 848 3 932 807
Annen driftsinntekt 120 595 34 200
Sum driftsinntekter 6 388 443 3 967 007

Driftskostnader
Varekostnad 942 955 262 271
Lønnskostnad 2 837 467 208 307
Avskrivning på varige driftsmidler 4 275 415 304 431
Annen driftskostnad 2 745 355 2 932 435
Sum driftskostnader 4 801 192 3 707 444

DRIFTSRESULTAT 1 587 250 259 563

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 388 774
Annen finansinntekt 7 451 0
Sum finansinntekter 7 839 774

Finanskostnader
Annen rentekostnad 186 694 198 832
Sum finanskostnader 186 694 198 832

NETTO FINANSPOSTER (178 855) (198 058)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 1 408 395 61 505

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

ORDINÆRT RESULTAT 1 408 395 61 505

ÅRSRESULTAT 1 408 395 61 505

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 0 61 505
SUM OVERF. OG DISP. 0 61 505

Årsregnskap for Groruddalen Golfklubb Organisasjonsnr. 970972579



Groruddalen Golfklubb

Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020 31.12.2019

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4 9 744 022 10 019 437
Sum varige driftsmidler 9 744 022 10 019 437

SUM ANLEGGSMIDLER 9 744 022 10 019 437

OMLØPSMIDLER
Varer 195 441 0
Fordringer
Kundefordringer 113 556 51 044
Andre kortsiktige fordringer 78 000 0
Sum fordringer 191 556 51 044

Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 1 731 670 614 613
SUM OMLØPSMIDLER 2 118 667 665 657

SUM EIENDELER 11 862 689 10 685 094

EGENKAPITAL OG GJELD

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

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 314 995 314 995
Sum opptjent egenkapital 314 995 314 995

SUM EGENKAPITAL 3 298 980 3 298 980

GJELD

LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 3 4 484 992 4 544 992
Øvrig langsiktig gjeld 3 2 572 912 2 764 962
Sum annen langsiktig gjeld 7 057 904 7 309 954

SUM LANGSIKTIG GJELD 7 057 904 7 309 954

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 58 614 58 422
Skyldig offentlige avgifter (1 125) 9 336
Annen kortsiktig gjeld 39 921 8 403
SUM KORTSIKTIG GJELD 97 410 76 160
SUM GJELD 7 155 314 7 386 114

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 10 454 294 10 685 094

Årsregnskap for Groruddalen Golfklubb Organisasjonsnr. 970972579



Groruddalen Golfklubb

Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020 31.12.2019

Oslo, 25.februar 2021

    -------------------------  ---------------------------  --------------------------
       Ola Kristiansen  Jan Erik Hagabråten    Per Engebretsen
         Styrets leder       Nestleder      Styremedlem

   ----------------------------
   Bjørn Nygaard

------------------------------------
     Brita Skjellerud        

       Styremedlem          Styremedlem

Årsregnskap for Groruddalen Golfklubb Organisasjonsnr. 970972579



Groruddalen Golfklubb

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak.

Inntektsføring

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

Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til
grunn. Langsiktig gjeld er gjeld som ikke faller inn under definisjonen av kortsiktig gjeld.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke
forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

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

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Noter for Groruddalen Golfklubb Organisasjonsnr. 970972579



Groruddalen Golfklubb

Noter 2020

Note 1 - Bundne skattetrekksmidler

 Skattetrekksmidler utgjør pr 31.12 i år kr 37 897 og beløpet dekker skyldig skattetrekk.

Note 2 - Lønnskostnad

I år I fjor

Lønn 738 459 208 307
Arbeidsgiveravgift 92 569 0
Andre lønnsrelaterte ytelser 6 439 0

Totalt 837 467 208 307

Klubben har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Det er utbetalt godgjørelse til styret i regnskapsåret på kr 30 000.

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

Note 3 - Pantelån, medlemslån

I år I fjor

Pantelån             4 484 992 4 544 992

Medlemslån 2 332 912 2 444 962

Golfsimulator 240 000 320 000

Sum langsiktig gjeld 7 057 904 7 309 954

Av pantelånet forfaller kr 4 124 992 mer enn fem år etter regnskapsåret 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.

Noter for Groruddalen Golfklubb Organisasjonsnr. 970972579



Groruddalen Golfklubb

Noter 2020

Note 4 - Varige driftsmidler

Golfbane- Kunstgrss Klubbhus Garasje Utslags- Golf-
anlegg nett matter simulator

Ansk.kost pr 01.01.16     7 058 326       569 303     8 262 055        150 000
Tilgang 2016
Ansk.kost pr 31.12.16     7 058 326       569 303     8 262 055        150 000                  -                  -

Akk.avskr pr 31.12.16     2 673 194       479 648     2 710 597        124 500

Bokf verdi pr 31.12.16     4 385 132          89 655     5 551 458          25 500
Tilgang 2017         98 894
Avskr 2017 -        84 329 -       30 694 -      106 759 -          6 000 -      10 301
Tilgang 2018       644 669
Avskr 2018 -        84 329 -       30 694 -      106 759 -          6 000 -        9 229
Avskr 2018             1 600             2 053
Avskr 2019 -        85 932 -       28 267 -      108 811 -          6 000 -        8 268 -      67 153

Bokf verdi pr 31.12.19     4 132 142                   -     5 231 182            7 500         71 096       577 516

Avskr 2020 -        84 329                   - -      106 759 -          7 500 -      12 360 -      64 467

Bokf verdi pr 31.12.20     4 047 813                   -     5 124 423                   -         58 736       513 049

Avskrivningssats  1) 4 % 10 % 10 %

1) Golfbaneanlegget ligger på festet tomt med Oslo kommune som grunneier. Festekontrakten
utløper i 2029.

Noter for Groruddalen Golfklubb Organisasjonsnr. 970972579
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Budsjett 2021 
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Revisjonsberetning 2021 
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Kontrollkomiteens beretning for 2020 
 

Kontrollkomiteen har bestått av Reidun Svendsen og Anne Grete Sundfør og 
varamedlem Trine Mørch. 

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIF’s lov § 2-12 er å føre tilsyn med 
Groruddalen Golfklubbs økonomi. 

Kontrollkomiteen har deltatt på 3 møter. 

Kontrollkomiteen har gjennomgått regnskap og årsberetning og har ingen 
bemerkninger til det  forelagte regnskapet. 

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Groruddalen Golfklubbs 
regnskap for 2020  godkjennes av årsmøtet. 

Kontrollkomiteens ser på Groruddalen Golfklubbs finansielle stilling, forvaltning og 
drift som god. 

 
 
 
 
 
 

Reidun Svendsen Anne Grete Sundfør 

/s/ leder 

  

 

Oslo, 8.1.2021 
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Innkomne forslag 

 

Det er ikke meldt inn noen forslag til behandling til årets 

generalforsamling. 

 

Styret, 11.02.2021 
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Fastsettelse av kontingent og medlemskategorier 2021 

 

Styret foreslår ingen endringer av overnevnte. 

 

Styret, 11.02.2021 

 


	Møter
	Drift
	Arbeidsmiljø
	Ytre miljø
	Banen
	Økonomi
	Vedlikehold av byggene
	Representasjon

	Sportslige aktiviteter
	Golf shopen
	Klubben overtok Proshop (nå omdøpt til Golfshop) fra desember 2019, i den forbindelse ble det på dugnad/frivillighet gjort en del oppussing og installert nye taklamper. Maling og inventararbeid ble stort sett utført av Nina, med støtte fra flere. Takk...
	Nytt kasse system på plass fra 1.april, dette har medført en del opplæring og innføring av nye rutiner. Her har vi fått god støtte fra Elin Ingvaldsen på Hauger golfklubb.
	Takk til alle som har bidratt med jobb for klubben i shopen, dette er en krevende del av det å drifte en golfbane. Vi må ha på plass butikkmannskap syv dager i uka hele sesongen, med 10 timers åpningstider, varer skal bestilles og ikke minst skal vi s...
	Golfkroa
	Årsregnskap 2020.pdf
	Utarbeidet av:




