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3. Velge møteleder, sekretær, samt 2 til å underskrive protokollen 
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5. Behandle regnskapet i revidert stand 

6. Behandle innkomne forslag og saker 
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ÅRSMELDING 2017 
Driftsperiode 01.01.2017 - 31.12.2017 

 
 

Styrets sammensetning: 
 
Leder   : Oddbjørn Åteigen 
Nestleder  : Harald Aabel 

 Styremedlemmer : Pia Tellefsen 
     Ingrid Wirsching 
     Johan Svensson 
     Freddy Larsson 
     Magnus Gudbergsson 
           
        
Øvrige årsmøtevalgte tillitsmenn/-kvinner: 

 
Kontrollkomité :  Sten Pedersen - leder 

Per Kåre Selle 
    Mika Sundin - vara 

Solfrid Hitreskog - vara 
 

Valgkomité  : Mikael Pedersen - leder 
    Anne Lise Flåt 
    Guttorm Nilsen 
    Elisabeth Fiksdalstrand (vara) 
    
Revisor   : iRevisjon AS v/Per Aimar Lundal (engasjert) 

 
 
 

Generelt 

Nok en gang kan vi se tilbake på en sesong med masse aktivitet på Kristiansand Golfklubb både med tanke på 
sportslige aktiviteter og utvikling av anlegget. Styret har fokusert på å gjøre golfsporten tilgjengelig for så mange som 
mulig samt å skape et godt miljø i og rundt klubben. 
 
For fjerde året på rad registrerer vi en økning i medlemsmassen og totalt er det nå 933 medlemmer tilsluttet klubben 
og som er en økning på om lag 23 medlemmer. Dette gir også et godt grunnlag for å utvikle anlegget på en god og 
positiv måte. Selv om det var en del nedbør gjennom sesongen, har banemannskapet gjort en glimrende innsats for å 
holde banen i tipp topp kvalitet. 
 
Klubbhuset fikk som planlagt et skikkelig løft i 2017, det ble skiftet både kledning og vinduer. Bygningsmassen 
fremstår nå som ny og tilbakemeldinger fra både medlemmer og gjester har utelukkende vært positive. Gjennom 
vinteren er det også gjort store arbeider og forbedringer på banen. Det er igjen fjernet masse skog og det er blitt 
gravd flere nye dreneringer. 
 
For andre år på rad er det full fart i simulatorene og masse aktivitet. Belegget har økt i fra forrige vinter og vi ser at 
flere og flere benytter seg av tilbudet. Foruten den økonomiske avkastningen som simulatorene genererer til klubben, 
er disse også et godt bidrag til rekruttering av nye golfspillere. 
 
Junioravdelingen har hatt to ukentlige treninger og det er nå 30 – 40 barn og unge som storkoser seg med golf 
gjennom hele vinteren. Det har vært så mange på trening at vi har vært nødt til å ta klubbhuset i bruk til chipping og 
putting. Det rettes en stor takk til treneren i juniorgruppa for en super innsats mot våre yngste golfspillere.  
 
Til slutt ønsker styret i Kristiansand Golfklubb å rette en stor takk til alle som har bidratt gjennom forskjellige utvalg og 
tillitsverv i klubben. Dette er utrolig viktig og en stor faktor for å videreføre det gode og åpne miljøet som klubben er 
kjent for. Takk til dere alle….  
 
 
 
 
 



Medlemsutvikling KGK 

Per 31.12.17 er det registrert totalt 933 medlemmer inklusiv de som har årsgreenfee og nabomedlemskap. Dette er 
en økning på 23 personer fra 2016. Av disse er 877 medlemmer med spillerett og 54 medlemmer uten spillerett. 
Utover dette er det 55 av klubbens medlemmer som har benyttet seg av tilbudet om å ha spillerett på Bjaavann også. 
Igjen er det veldig gledelig å kunne se at medlemstallet i klubben øker, noe som også har vært trenden de fire siste 
årene. 
 
Medlemsoversikt 

Totalt 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Voksne (m/spillerett) 607 593 635 631 661 638 605 526 533 571 618 603 

Tilbud               40 75 48 45 40 

Voksne (u/spillerett) 136 123 131 135 115 98 93 93 65 55 54 54 

Studenter                 13 34 28 19 

Ungdom 20 - 24 år 22 27 35 43 37 23 17 21 24 24 20 45 

Junior 15 - 19 år 139 130 115 96 89 87 91 46 38 23 23 27 

Junior 0 - 14 år               28 21 35 32 45 

Ansatte               5 5 5 6 5 

Sponsor               13 16 23 29 33 

Æresmedlem 5 4 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 

Årsgreenfee                   8 13 13 

Tot. medlemmer 909 877 923 912 909 853 812 778 797 833 875 878 

Nabo / begge klubber 20 25 32 40 36 32 35 28 25 40 35 55 

Tot. Inkl årsgreenfee 929 902 955 952 945 885 847 806 822 873 910 933 

Endring fra forrige år   -27 53 -3 -7 -60 -38 -41 16 51 37 23 
             

             

Damer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Damer u/25 år 31 25 37 21 20 14 16 11 18 22 16 21 

Damer 25 - 60 år 119 108 111 121 115 115 99 86 108 110 104 108 

Damer over 60 75 79 74 77 79 84 86 73 73 82 88 96 

Sum dame 225 212 222 219 214 213 201 170 199 214 208 225 

Endring fra forrige år   -13 10 -3 -5 -1 -12 -31 29 15 -6 23 
             

             

Herrer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Herrer u/25 134 140 120 109 108 98 97 101 85 84 89 98 

Herrer 25 - 60 år 410 382 445 478 471 417 398 359 361 389 415 389 

Herrer over 60 140 143 136 146 152 157 151 148 152 146 163 166 

Sum herre 684 665 701 733 731 672 646 608 598 619 667 653 

Endring fra forrige år   -19 36 32 -2 -59 -26 -38 -10 21 48 -14 
             

             

HCP 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gruppe 1: under 4,5 4 4 4 4 6 8 7 7 8 6 6 6 

Gruppe 2: 4,5 - 11,4 17 12 10 13 16 13 17 20 23 35 35 33 

Gruppe 3: 11,5 - 18,4 60 57 55 69 81 84 85 87 98 108 111 107 

Gruppe 4: 18,5 - 26,4 160 126 162 165 165 179 175 169 189 190 189 209 

Gruppe 5: 26,5 - 36,0 299 319 330 358 319 327 305 265 241 254 277 276 

Gruppe 6: over 36 369 359 362 343 358 274 258 230 238 240 257 247 

Totalt 909 877 923 952 945 885 847 778 797 833 875 878 

 
 
 
 



Økonomi. 

Årsregnskapet er satt opp i tråd med Regnskapslovens bestemmelser. I samsvar med regnskapslovens §3-3 
bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Regnskapet er 
revidert av iRevisjon AS v/Per Aimar Lundal. Egen revisorerklæring er vedlagt regnskapet. Klubbens regnskaper 
føres internt av KGK. 
 
Klubben er klassifisert seg som et stort idrettslag (omsetning større enn 5 millioner kroner) og regnskapet føres etter 
regnskapsbestemmelsene for stort idrettslag. Driftsresultatet før ekstraordinære poster viser et overskudd på 
kr. 72 045,-. 
 
Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelser til styrets medlemmer.  
 
Klubbens likviditet har igjennom sesongen vært noe dårligere i 2017 enn i 2016. Det har i veldig liten grad påvirket 
driften, men bruken av klubbens kassakreditt har vært større. Hovedårsakene til dette har vært en del kostnader i 
forbindelse med oppgradering av anlegget, samt en reduksjon i mottatt mva-kompensasjon. 
 
Klubbens langsiktige gjeld per 31.12.2017 er på kr. 2.990.000,-.  
 
Styret har hatt en fullmakt fra årsmøtet 2017 hvor kontingenter kunne økes innenfor visse rammer. Denne fullmakten 
ble brukt, og styret foreslår en økning på kr. 100,- for medlemskap med spillerett, fra kr. 4.300,- til kr. 4.400,-. For 
andre medlemskategorier er kontingenten for 2018 uendret. 
 
Det er etter det styret kjenner til, ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for klubbens 
stilling og resultat.  
 
 

Organisasjon, administrasjon og daglig drift. 

Klubben ble i driftsperioden administrert og driftet med heltids- og deltidsansatt personell. Totalt har 9 personer, 
hvorav 3 kvinner, vært engasjert i hel-/deltidsstillinger i løpet av perioden. 2,5 heltidsstillinger på banen, 1 sportslig og 
1 i administrasjonen samt 4 deltidsstillinger i kafe, Proshop og på bane.  
 
Cato Benham har vært ansatt som klubbens daglige leder i 2017. Gjennom denne stillingen er han klubbens 
bindeledd mellom styre, ansatte og medlemmer. 
 
Marius Rosvold Andersen har gjennom året vært ansatt som Head Pro i klubben og har i stor utstrekning hatt ansvar 
for VTG-kursene, fellestreningene, varesalg i Proshop samt deler av de sportslige aktivitetene i klubben.  
 
Klubbens banemannskap har bestått av Arne Tjärnström, Vidar Mjåvatn og Kenneth Mayer. Foruten det vanlige 
vedlikeholdet på banen har klubbens greenkeepere også vist et stort engasjement i å både fornye og utvikle anlegget. 
Det er blitt foretatt en del endringer på banen og noe som har vært meget godt mottatt blant klubbens medlemmer. 
 
Arne Tjärnström ble ansatt i Kristiansand Golfklubb tilbake i april 1994 og gikk av med pensjon høsten 2017. Det er 
Kenneth Mayer som overtar som klubbens Head Greenkeeper. Kenneth har de siste åren tatt en del videreutdanning 
og med tillegg av sitt fantastiske engasjement, har vi stor tro på at han kan drifte banen på en meget god måte i årene 
fremover. 

HMS – Helse, miljø og sikkerhet 
Klubben har de siste årene utarbeidet gode HMS rutiner og det har gjennom sesongen 2017 ikke vært noen ulykker 
eller skader av betydning. Vi fortsetter arbeidet med å utvikle gode HMS rutiner og håper at vi også i fremtiden slipper 
skader. I forbindelse med sikkerhet på banen, vil vi i år også oppfordre våre medlemmer til å ta hensyn til klubbens 
banemannskap og ikke slå baller FØR det er gitt klarsignal.  
 
Sykefraværet gjennom året har vært minimalt og under 2% på årsbasis. 

Samfunnsengasjement 
For Kristiansand Golfklubb er det viktig å vise samfunnsengasjement. Dette har vi gjort ved å stille både personell og 
anlegget til disposisjon for flere forskjellige organisasjoner og mennesker. Dette være seg Kreftforeningen, forskjellige 
avdelinger ved Vest Agder Sentralsykehus, personer med funksjonshemninger, rusomsorgen og lignende. I tillegg har 
vi hatt besøk av flere skolefritidsordninger og skoler i nærområdet samt videregående skoler i byen. Så sant det er 
snø, brukes anlegget flittig til forskjellige vinteraktiviteter som ski og aking. 
 
 



Maskinpark, bygg, simulator og bane 

Maskinpark 
Klubbens maskinpark har gjennom flere år blitt fornyet og holder i dag en meget god standard. Det har i 2017 ikke 
vært behov for større investeringer i nye maskiner. Det er stort fokus på å til enhver tid vedlikeholde eksisterende 
maskinpark på en god og langsiktig måte.  

Bygningsmasse 
Det har gjennom de siste årene vært utført mye vedlikehold og oppgradering av klubbens bygningsmasse. I 2017 var 
det selve klubbhuset som fikk seg et løft og hvor det ble byttet kledning, nye vinduer samt oppgradering av toaletter 
og garderober. Igjen har vi fått god hjelp av våre samarbeidspartnere og vi retter en spesiell takk til Marnar Bruk AS 
som har stilt opp med Royal impregnert kledning og Frikstad Bygg AS som utførte selve jobben. 
 

Simulator 
Investeringen som ble gjort i forbindelse med innkjøp av 2 Trackman Golfsimulatorer har gått over all forventning. 
Utrolig gøy at dette har blitt så populært og simulatorene er godt bruk av både medlemmer og golfspillere fra andre 
klubber. Selv om utstyret er kostbart, har dette vært god økonomi for klubben. For 2017 hadde vi 407.000,- kroner i 
inntekt på simulatorene og en kostnadspost på om lag 180.000,- til 200.000,- kroner. I tillegg til at klubben har skaffet 
seg en ny inntektskilde, ser vi også at simulatorene dra med seg masse annet positivt også. Det å kunne tilby en 
vinteraktivitet for golfspillere gir helt klart også en effekt på ivaretagelse av medlemsmassen i klubben.  
 
Foruten noen små dataproblemer har begge simulatorene fungert veldig bra. Vi må nok snart skifte både matte og 
lerret, men ikke før tidligst nest høst. Det ser også ut til at rutinene for bruk begynner å gå seg til og stort sett klarer 
spillerne seg på egenhånd. Vi håper selvfølgelig på like god drift i årene som kommer og at medlemmene bruker 
simulatorene både til trening og sosiale sammenkomster. 
 
Marius har gjennom sesongen også hatt en del aktiviteter på simulatorene. Dette måtte være seg protimer, 
fellestreninger, custom fitting og annen type undervisning.   

Bane 
For sesongen 2017 er det som tidligere år utført en del utbedringer og vedlikehold på selve banen. Banemannskapet 
har oppsummert dette følgende: 
 

Sesongen åpnet med veldig gode greener etter en snill vinter. Også fairway og tees hadde klart seg bra. De tees som 

ble sådd høsten 2016 ble åpnet etter skjema og vi er fornøyd med hvordan disse tok seg opp utover sesongen.  

Vi hadde litt klippe-problemer i fairway da den nye klipperen ikke trakk godt nok i fuktig føre, noe som førte til mye 

«kladd» en periode. Dette er et problem som leverandør jobber med og fikses før sesongen i år.  

• I Juni fikk vi hullpipet greener med god dugnadshjelp, takk for hjelpa til de som var der. 

•  Greener ble sådd to ganger i juli og august, vi fortsetter å prøve på å få inn mer krypkvein i greener. 

• Høsten gikk stort sett til å sjekke regnmåler, september og oktober målte nesten 700mm. Regnet førte til 

veldig høyt Sukkevann og en del oversvømmelser som heldig vis ikke gjorde noen store skader. Eneste 

skade er veier som er skylt bort og vi skal få fikset dette før årets sesong. 

• Vi fikk gjort dreneringsarbeid fra hull 1 til hull 6 tidlig i sesongen og dette ser ut til å virke veldig bra. 

• Korthullsbanen har vært relativt problemfri gjennom sesongen og bunkere har blitt fikset. 

• Ny treningsbunker på korthullsbanen var klar for bruk fra midten av sesongen, vi håper på mer bruk av 

denne i kommende sesong. 

• Greener ble luftet 11 ganger og dresset 12. Totalt er det dresset opp ca. 1 cm denne sesongen. 

• Ny rangematte kom på plass mot slutten av sesongen, noe som ikke var et sekund for tidlig. 

• Grøft langs hull 9 ble gravd opp og rør under range ble åpnet opp slik at problemet med oversvømmelse 

på range ble bedret betraktelig. 

I tillegg til normalt vedlikehold vil 2018 bli brukt til reparasjon/oppgradering av bunkere og drenering på hull 1 og 7. 
Vinteren har gått med til å hogge noe trær rundt forbi for mer luft og lys til både gress og golfer. 
 
Martha`s Engler 
Klubbens «engler», bestående av en relativt stor og engasjert gjeng med pensjonister, har gjennom en årrekke bidratt 
på en meget positiv måte gjennom sitt arbeid på og rundt banen. Blant annet holder de alle blomsterbedene på 
området i «sjakk» og sår divots på hele banen. Dette er noe som kommer alle klubbens medlemmer til gode og styret 
i Kristiansand Golfklubb ønsker å rette en stor takk til alle av våre «Englene» som har vært i sving gjennom sesongen.  

 



Utvalg 

Det er mange som viser et stort og godt engasjement for klubben ved å bidra i forskjellige utvalg. Også i 2017 er 
listen lang og for miljøet i klubben er dette arbeidet utrolig viktig. Kristiansand Golfklubb har alltid vært kjent for sitt 
gode sosiale miljø, dette vil vi selvfølgelig bestrebe for å opprettholde i årene som kommer. 
 
Styret i Kristiansand Golfklubb ønsker med dette å rette en stor takk til alle som har bidratt gjennom utvalgene i 2017. 
Det er også enkelte medlemmer som bidrar uten at de sitter i et av utvalgene, også disse får en stor takk. 
 
Følgende utvalg har fungert gjennom sesongen 2017: 
 

Gubben Seniorgruppa 

Omar Lie (leder) Ellen Wangelsten (Leder) 

Guttorm Haaversen Inger Marie Ruud 

Knut Båhus Arne Abrahamsen 

Kjell Gabriel Sørvig Knut Båhus 

Geir Heddeland Roar Reinertsen 

Oddbjørn Hellgren Odd Magne Hamre 

Geir Christensen Arne-Petter Pettersen 

Turneringsutvalget Damedag 

Nils Gunder Holberg Else Seland Bjørgum (leder) 

Ivar Furset Kari Ødegaard 

Linda Voreland Inger Marie Ruud 

Geir Heddeland Ingrid Wirsching 

Guttorm Nilsen Åse Melling Karterud 

Magne Mannevik Anne Wirsching 

Thomas Karterud Randi Harberg 

Baneutvalget Junior- utvalget / trenere 

Trond Jansen Helge Pettersen (leder) 

Arne Tjäenström Harald Haraldsen 

Marius R. Andersen Roger Markussen 

John Edgar Nilsen Harald Sannarnes  

Knut Arild Kaupang Hege Benham 

 Henry Thams 

 Magnus Harboe 

 Sander-August Ellefsen 

 Helena lundin 
 Johan Ackerfelt (Knøttegolfen) 

  

HCP - utvalget Sportslig utvalg 

Mika Sundin Sten Pedersen (leder) 

Kyrre Kjærgaard Marius R. Andersen 

Knut Arild Kaupang Helge Pettersen 
 Roger Markussen 

Hedersmerke komité  

John Edgar Nilsen (leder)  

Sten Pedersen  

Inger Marie Ruud  

Cato Benham  

 

 
 
 
 



Samarbeidsavtaler 

Igjen kan vi se tilbake på en sesong hvor vi har klart å få med oss det lokale næringsliv inn i driften av Kristiansand 
Golfklubb. Selv om dette er mange om beinet, har vi klart å både få nye samarbeidspartnere samt videreføre flere av 
de som allerede har vært med oss noen år. Som klubb er dette viktige inntekter og vi vil selvfølgelig rette en stor takk 
til samtlige av de bedriftene som var med på laget gjennom sesongen 2017.    
 
 

Hovedsamarbeidspartner Hovedbanen Hovedsamarbeidspartner Korthullsbanen 

Sixt AS DNB 

Hullsponsor Hovedbane Hullsponsor Korthullsbane 

National Oilwell Varco DNB 

Marnar Bruk AS Håndverkeren Restaurant & Pub 

Globetech AS Abrahamsens Auto AS 

Værtshuset Pieder Ro Metos AS 

Neumann AS  

Dagfin Skaar AS  

Pentagon AS  

Sixt AS  

  

Andre samarbeidspartnere 

Frigstad Bygg AS Ege Mur & Betong AS G - Travel AS 

Din Reisepartner Solbygg Tannlegesenter AS HC Reklame 

Telering Elkem ASA Retura AS 

Elektronikk Service AS Color Line AS KEAS AS 

Pelican Rouge Elektrotema Agder AS HK Motorservice AS 

Pentagon AS EGG Arkitektur AS Right Price Tiles AS 

NorEngros AS ShopLink.no Vindu & Dørsenteret AS 

Saigon Nam Nam ShopLink AS Reinhartsen AS 

Junioravdelingen 

Lunde Holding AS LWF Trading AS Lydkomponenter AS 

Arkicon AS SR Bank  

 
 

Sponsorutvikling Kristiansand Golfklubb 

År Barter Penger Totalt 

2011                    20 000                  152 000                  172 000  

2012                    20 000                  178 000                  198 000  

2013                    30 000                  222 000                  252 000  

2014                  212 204                  353 600                  565 804  

2015                    65 300                  536 500                  601 800  

2016                  121 176                 611 082                  732 258 

2017 186 200 458 366 644 566 
  

 

Samarbeidsforhold. 
Det gode og åpne samarbeidet med grunneier, øvrige lokale aktører, myndigheter og overordnede organ har også i 
2017 vært problemfritt. Styret vurderer disse forhold som svært betydningsfulle for klubbens videre utvikling og vil 
også i fremtiden prioritere tiltak som styrker dette.  
 
Samarbeid med Bjaavann GK har vært enda tettere enn tidligere. Det har vært samarbeid både knyttet til drift av 
anlegg (maskiner), utvalg og sport. Tilbudet om spillerett på begge klubben til kr. 7.500,- har også for 2017 vært 
benyttet av mange av medlemmene og vil videreføres i 2018. Prisen for 2018 er besluttet å øke med kr. 200,- til 
kr. 7.700,-. 
 



Det ble våren 2017 inngått samarbeide med både Mandal Golfklubb og Grimstad Golfklubb om gratis spill for 
medlemmene i alle 3 klubbene. Tilbudet gjaldt for de som hadde medlemskap m/spillerett og i tidsrommet fra 1. mai til 
31. august. Avtalen ble en suksess og mage av våre medlemmer benyttet seg av tilbudet. Tilbudet er allerede i boks 
for 2018 og vi gjører samme ordning.   

Styremøter 
Det har gjennom perioden blitt avholdt styremøter hver måned. Referater har fortløpende blitt skrevet og publisert på 
klubbens hjemmesider. Mellom årsmøtene 2017 og 2018 er det totalt blitt avholdt 11 ordinære styremøter. 

Miljø 
Styret mener de ansattes arbeidsmiljø blir ivaretatt på en ordentlig måte og at det ikke foregår aktiviteter i strid med 
gjeldene forskrifter hva gjelder forurensning av miljø og natur. 
 

Junioravdelingen 

Ved oppstart våren 2016 var det om lag 10 aktive juniorspillere i klubben. Ingen av disse deltok på dette tidspunktet i 
turneringer. Etter 2 år har junioravdelingen økt til om lag 50 aktive golfspillere i alderen fra 5 – 19 år. Av disse er det 
om lag 10 – 15 spillere som det neste året vil delta i forskjellige turneringer. 

Viktige punkter som har bidratt til veksten vår.  

• En klubb som er positiv til å ha junioravdeling og som legger forholdene til rette. 

• Dedikerte voksne som er opptatt av å se de unge og tenker langsiktig.  

• Det er kontinuitet på oppmøte, både blant voksne, eldre ungdom og ikke minst juniorene.  

Organisering av junioravdelingen:  
Vi er opptatt av å være et team som kan fylle forskjellige roller. Noen er flinke på sponsing, organisering, reise 
booking, golfekspert, humørspreder og relasjonsbyggere i miljøet. Vi er kontinuerlig på jakt etter nye voksne som kan 
tilføre trenergruppen noe. Ikke minst må man drive rekrutering av nye voksne etter hvert som våre egne barn vokser 
til. Dersom alt juniorarbeidet blir overlatt til kun profesjonelle pro`er, kan barna bli lei etter hvert. De trenger voksne/ 
ungdom som følger dem over lang tid, og lar dem utvikle seg i sitt tempo.   
Vi er også veldig heldige som har med oss positive «eldre» ungdommer 18-20 åringer som er gode forbilder i gruppa. 
De gjør en fantastisk innsats med de som er hakket under i alder. Dette bringer fram en «drive» og dynamikk i gruppa 
som er veldig positiv.  
To av de eldste ungdommene har i 2017 tatt Trener 1 kurs. De har hatt sin praksis på treningene, og gjør en 
kjempejobb. I tillegg har vi en «eldre ungdom» til som har tatt Trener 1 kurs fra før, og brukt våre treninger til å skaffe 
seg enda mer praksis. Vi er veldig takknemlig til disse tre. 

«Uniform/klubbtøy» 
Noe av det første vi gjorde var å få laget drakter til barna. Dette gav øyeblikkelig effekt i form av tilhørighet til idretten. 
De unge bruker tøyet på skole, fotballtrening og i andre sammenhenger noe som de får positiv oppmerksomhet på, 
og at de kjenner på stolthet overfor idretten sin. Viktig av vi voksne også er stolte over å gå med klubbtøyet vårt. 
LAM midler, støtte fra fond, og ikke minst egne sponsorer til junioravdelingen (ca. kr. 35.000,-) har gjort at vi har hatt 
økonomi til å gi svært godt tilbud på klubbtøy, høy aktivitet og kunne dra på turer sammen.   

Treninger 
Det har vært lagt opp til én fast trening per uke som er tilrettelagt for alle klubbens juniorer. I tillegg til dette har det 
vært satt opp en ukentlig «ekstratrening» for de av juniorene som ønsker mer trening. Utover organiserte treninger er 
det også en del av juniorene som har hatt en del egentrening samt spill på banen. 
Knøttegolfen er fortsatt veldig populær og hver torsdag er det yrende liv på driving range og putting greenen. Her er 
målsetningen å introdusere de aller minste for golf i form av lek og moro.    
Korthulls banen har gjort det mulig å kjøre masse banetrening for store og små barn gjennom sommeren og høsten. 
Sesongen starter jo på kunstgress greenen allerede i feb/mars. 

Golfsimulator 
For junioravdelingen har golfsimulatorene vært helt avgjørende for å holde aktiviteten oppe gjennom vintersesongen. 
Det har vært kjørt to ukentlige treninger på simulatoren og på grunn av stor pågang har vi vært nødt til å ta klubbhuset 
i bruk for putting og chipping. Det har også tilkommet nye juniorspiller gjennom vintersesongen, noe som er meget 
positivt.   

Turer 
I 2016 klarte vi å få til en danmarkstur hvor voksne og barn deltok. Vi var 16 stk. totalt og kostnader i forbindelse med 
turen ble dekket av klubben samt egne midler fra junioravdelingen. 
 
I 2017 var det 25 voksne barn som deltok på danmarksturen. I forbindelse med turen ble det også avlagt et besøk på 
Himmerland hvor det ble spilt European Tour. For både barn og voksne var dette en fin opplevelse og ikke minst 
utrolig gøy å se noen av verdens beste spillere i aksjon. 



Fem av våre spillere ble invitert av Kristiansand Kommune til å delta i vennskapsby turnering på Island. Der spilte vi 
mot Island, Sverige og Finland, fantastisk. Alt var dekket av Kristiansand kommune og barna fikk en opplevelse for 
livet.  
 
I 2018 planlegges det også danmarkstur og vi satser på en spennende og hyggelig tur. I tillegg planlegges også en 
del reising i forbindelse med deltagelse på forskjellige turneringer her i Norge.  
 

Vår filosofi  
Vi ønsker å ivareta de som ønsker å spille golf for å leke, og ikke konkurrere. Men vil også legge forholdene godt til 
rette for de som ønsker å ta golfen videre, og som ønsker å være med i turneringer. I junioravdelingen er det plass til 
de som ønsker å være med – uansett hcp og ambisjon. Det skal være godt å være en del av fellesskapet vårt. Vi 
trenger hverandre!  
 
Helge Pettersen og Harald Haraldsen på vegne av  
Junioravdelingen Kristiansand Golfklubb.  
 
 

Sportslige aktiviteter 

Gjennom året 2017 har det vært en rekke sportslige aktiviteter tilknyttet klubben. Foruten alle turneringer i regi av 
turneringsutvalget har det vært stor aktivitet på både bane, klubbhus og i golfsimulatorene. Vår Pro, Marius R. 
Andersen oppsummerer året: 
 
Veien til golf (VTG) 
Tilsammen hadde vi ca. 83 kursdeltakere på «Veien til Golf» i løpet av 2017. Av de som deltok på kurs, var det 66 av 
disse som meldte seg inn i klubben. 
 
Fellestrening 
National Oilwell Varco og MHwirth hadde i løpet av sesongen faste treninger hver mandag og torsdag. Treningene 
var varierte og vi trente på det meste fra svingteknikk til nærspill. På det meste var det 20 deltakere på trening. 
 
Medlemstrening 
Treningene var varierte med basis for NXT – Level konseptet. På det meste hadde vi 10 deltakere på trening, men vi 
håper flere vil benytte seg av treningene i 2018. Vi vil legge opp til en åpen dag for nybegynnere i 2018. Vi gjør vårt 
beste for å ivareta og legge til rette slik at nye golfere skal bruke anlegget vårt. 

Seniortrening 
Fellestreningene gikk hver onsdag formiddag hele sesongen. Det var 10 faste deltakere på teningene.     
 
Golf i skolen, KKG 
I 2017 fortsatte vi prosjektet med «Golf i skolen». Omlag 120 elever i 4 forskjellige breddeklasser skulle gjennomføre 
«gamle» Grønt Kort kurs. Elevene skulle gjennom 16 timer undervisning i både teori og praktisk, men mange elever 
har selv hatt egentrening på privattid. Undervisningen for noen disse elevene fortsetter i 2017 med eksamen i mai. 
Elevene blir vurdert med karakterer både skriftlig og praktisk.  

I 2018 planlegges det en ny omgang med 120 nye elever gjennom samme opplegg. 

Turneringsutvalget 
Gjennom sesongen 2017 har det vært arrangert 18 turneringer i regi av klubben. Klubbens turneringsutvalg med Nils 
Gunder Holberg i spissen har stått for gjennomføringen av de aller fleste av disse. Utvalget har gjort en formidabel 
innsats som kommer mange til gode. 
 
Det er viktig for klubben at den sportslige aktiviteten opprettholdes og klubbturneringer er en viktig faktor i denne 
sammenheng. Gjennom sesongen har det vært et godt og variert turneringsprogram som har gjort at flere av 
turneringene har vært fullbooket. 
 
For mange nybegynnere kan det nok oppleves som litt «skummelt» å delta i sine første turneringer. Vi jobber 
kontinuerlig med å få med de nye golfspilleren og oppfordrer selvfølgelig også våre etablerte medlemmer til å bidra 
med dette. Både Damedagen og Gubben gjør også en god innsats i forbindelse med dette.  
 
På vegne av styret og medlemmene i klubben, rettes en stor takk til alle i Turneringsutvalget. Dere gjør en glimrende 
innsats som kommer oss alle til gode. 
 
 



«Gubben» 
Det ble avholdt 18 av 20 planlagte gubber. I snitt har det vært 40,3 mannlige deltakere.  I juli ble det arrangert felles 
«Dame og Gubbe» turneringer. 
   
Som vanlig, har det vært en egen Order of Merit turnering for Gubben. Stor takk til sponsoren DekkTeam, som stilte 
med gavekort til vinneren på hele 7500 kr. 
 
Vinner Roar Hallaråker 705 poeng 
2. plass Sven Arild Egebakken 696 
3. plass Alec Webb 686 
   
Vi hadde også noen ekstra konkurranser gjennom sesongen, med flest napp i lengste drive og nærmest hullet: 
Vinner lengste drive Kai Johansen  
Vinner nærmest hullet Ole Gerhard Gabrielsen  
 
I tillegg vant Kjell Sørvig trekkepremien for de som var på turneringsavslutningen og hadde minst 12 deltakelser. 
 
Gubbeutvalget har som vanlig fungert veldig godt gjennom sesongen. Vi har en fin gjeng av medlemmer, hvor alle har 
bidratt på en positiv måte. Utvalget for 2018 er på plass og arbeidet med å planlegge sesongen er godt i gang. Vi 
takker alle som har deltatt og på den måten bygd opp om det sosiale miljøet i klubben. 
 
«Gubbeutvalget» 
 
«Damedag» 
Dameutvalget i Kristiansand Golfklubb takker for nok en fin sesong. Utvalget har fungert bra og gjennomføring av 
turneringene har vært jevnt fordelt mellom utvalgets medlemmer. Det ble gjennomført 13 turneringer og 3 ble avlyst 
pga dårlig vær. I snitt var det om lag 22 damer som spilte damedagen i 2017. Vi hadde jo selvfølgelig ønsket oss flere 
deltakere pr. turnering slik at vi fyller banen, men det har vi så langt dessverre ikke klart. Vi ser derfor på muligheten 
for å utvide samarbeidet med damene på Bjaavann GK for bedre å utnytte banekapasiteten. 
 
Det har vært gledelige å registrere at vi har fått med flere nybegynnere på Damedagen enn tidligere år, og utvalget vil 
systematisk følge opp nye spillere, slik at vi får med enda flere og se til at de blir godt ivaretatt. Spillformene har vært 
Stableford og Slag annenhver gang, samt 2 turneringer hvor vi spilte Scramble. 
 
Årets overskudd (ca. 16.000) blir i hovedsak dedikert «Marthas engler» til innkjøp av beplantning i de områdene hvor 
det er fjernet busker og kratt (området mellom veien til utslag 1. og veien opp til driving rangen, bak hull 9), det håper 
vi blir bra. Order of Merit Damedag ble også i år vunnet av Anne Wirsching som dermed ble kåret til «Årets Dame». 
 
Utvalget la også opp til en veldedighetsturnering til inntekt for «Sykehusklovnene» lokalt, men turneringen lot seg 
dessverre ikke gjennomføre da det var for få påmeldte til å forsvare stenging av banen. Dameutvalget har tidligere 
foreslått og foreslår igjen, at Turneringsutvalget setter ned et eget utvalg til å arrangere eventuelle 
veldedighetsturneringer ved en senere anledning, da denne type turneringer krever stor innsats fra arrangørene og 
«innsalg» til spillerne og over mange måneder.  
 
Hilsen 
Else Seland Bjørgum 
Leder Dameutvalget KGK 
 
«Seniordag» 
Vi har avviklet turneringene som planlagt med unntak av de som ble avlyst på grunn av for mye vann på banen etter 
ekstremt mye regn. Det ble avlyst tre turneringer og en ble stoppet pga annen turnering. Vi har hatt gjennomsnittlig 
deltakelse på 31 spillere og innkassert totalt Kr. 46.500,-. Dette er en liten nedgang fra i fjor.  
 
Vi har totalt hatt 15 turneringer. Seniorgruppa inviterte både Bjaavann og Mandal GK. Dessverre glemte Bjaavann at 
de var invitert til oss og reiste på golf tur i stedet.  Derfor var det kun en person som stilte fra Bjaavann GK. Da 
Mandal KG kom på besøk var det den torsdagen kø kaoset slo til for fullt. Selv om noen satt i bilkø i en til to timer var 
det fremdeles 16 personer som stilte fra Mandal. Dette var vi veldig fornøyd med. 
 
Den 10. august var vi invitert til Mandal og 31. august var vi invitert til Bjaavann.  For å prøve å få flere til Bjaavann 
fikk vi endret til kun å spille 9 hull og samme pris for oss kr. 100,-. Det var 11 spillere fra KGK som deltok.  Håper vi 
kan fortsette dette til neste år også, men de mente å måtte ta ekstra betaling neste år, så vi er derfor redd for at det 
blir færre som ønsker å spille der neste år. 
 
En del av seniorgruppa har vært på tur til Hjørring GK og til Kvinesdal GK med overnatting.  
 
Hilsen Seniorkomiteen 
Ellen Wangelsten (leder) 



Resultater 2017 
Også i 2017 var klubben med i Lag NM. Dette ble spilt på Sola Golfklubb og følgende spillere fra KGK deltok: Marius 
R. Andersen, Arne Sverre Salvesvold, Magnus Larsen Homme, Kenneth Mayer og Thomas Karterud. Av totalt 12 lag 
kom Kristiansand Golfklubb på en 6. plass. Vi satser på å stille lag i 2018 også. 

 
Norsk Senior Golf 
Lag NM 2017 avd. 2, ble avviklet på Tyrifjorden Golfklubb. Årets lag fra KGK besto av Per Berge, Per Kåre Selle, Tom 
Øverland og Oddbjørn Åteigen. Vi klarte å beholde plassen i avdelingen med knapp margin (2 slag). 
 
I den lokale lagserien inntok vi dessverre sisteplassen, men forventer vesentlig bedre plassering i 2018, da det blir 
mange nye 50 åringer på laget. 
 
Per Berge representerte KGK i landskamp mot Danmark. 
 

Å rets klubbmestere i 2017 

Herrer   Arne Sverre Salvesvold 
Damer   Anne Austrud Kaupang 
Junior   Morten Bergmann 
Senior herre  Oddbjørn Åteigen 
Senior damer  Anne Austrud Kaupang 
Eldre senior herrer Per Berge 
Eldre senior dame Ikke avviklet 
 
Styret i Kristiansand Golfklubb ønsker å gratulere alle klubbmestrene i 2017. 
 

    

Å rets Gubbe og Dame i 2017 

Årets Dame  Anne Wirsching 
Årets Gubbe  Roar Hallaråker   
 
Både Klubbmester, Årets Dame og Årets Gubbe har fått navnene sine på tavle i klubbhuset. Styret i klubben 
gratulerer med flott innsats. 
 

Kort oppsummering av sesongen 2017 

Igjen kan vi se tilbake på en sesong med masse aktivitet på Kristiansand Golfklubb, både med tanke på sportslige 
aktivitet og utvikling av både klubb og anlegget. Gjennom aktiviteter skapes relasjoner, vennskap og ikke minst 
tilhørighet for den enkelte i et sportslig og godt miljø. En golfklubb har både store arealer og mye bygningsmasse som 
skal vedlikeholdes og stelles, både ansatte og medlemmer har gjennom 2017 gjort en glimrende innsats for å ivareta 
dette på best mulig måte. Da vi på fjerde år på rad også kan notere en medlemsøkning, forteller dette oss at vi gjør 
mye riktig. 
 
Styret i Kristiansand Golfklubb ønsker å gi en stor takk for en flott gjennomført sesong. 
 
Takk til dere alle…. 
 
 
Kristiansand, 9. mars 2017 
 
 
 
 
Oddbjørn Åteigen  Harald Aabel  Ingrid Wirsching Freddy Larsson 
Sign.    Sign.   Sign.   Sign 
 
 
 
 
 
Johan Svensson  Pia Tellefsen  Magnus Gudbergsson 
Sign.    Sign.   Sign.  



Regnskap 2017 

Balanse  
  

  Note 2016 2017 

Eiendeler    
Varige driftsmidler    
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 1 og 2             6 210 572              5 922 322  

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1 og 2                164 036                 136 000  

Sum varige driftsmidler / anleggsmidler 1             6 374 608              6 058 322  

Omløpsmidler    
Lager av varer og annen beholdning                 268 000                 303 926  

Fordringer    
Kundefordringer                 214 305                 232 394  

Andre kortsiktige fordringer                   37 072                   128 460  

Sum fordringer                  251 377                 360 854  

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3                193 966                 179 743  

Sum omløpsmidler                  713 343                 844 523  

Sum eiendeler               7 087 951              6 902 845  

Egenkapital og gjeld    

Annen egenkapital               2 274 879              2 346 923  

Sum egenkapital               2 274 879              2 346 923  

Gjeld    

Langsiktig gjeld    

Gjeld til kredittinstitusjoner 2             3 488 416              2 990 000  

Sum langsiktig gjeld               3 488 416              2 990 000  

Kortsiktig gjeld       

Gjeld til kredittinstitusjoner 2                227 542                 658 227  

Leverandørgjeld                             -                             -  

Skyldig offentlige avgifter                 237 569                 205 611  

Annen kortsiktig gjeld                  859 545                 702 084  

Sum kortsiktig gjeld               1 324 657              1 565 922  

Sum gjeld               4 813 073              4 555 922  

Sum egenkapital og gjeld               7 087 951              6 902 845  

    

    

Resultatregnskap  
  

  Note 2016 2017 

Driftsinntekter og driftskostnader  
  

Salgsinntekt              2 402 295              2 563 807  

Annen driftsinntekt               3 796 169              3 795 482  

Sum driftsinntekter               6 198 464              6 359 289  

Varekostnad              1 131 446              1 145 542  

Lønnskostnad 4             2 784 856              2 834 174  

Avskrivning av driftsmidler 1                  29 270                   28 037  

Annen driftskostnad               1 903 274              2 092 441  

Sum driftskostnader               5 848 847              6 100 194  

Driftsresultat                  349 617                 259 095  

Finansinntekter og finanskostnader  
  

Annen renteinntekt                        460                        250  

Annen finansinntekt                             -                             -  

Annen rentekostnad                 143 035                 187 300  

    

Resultat av finansposter                  142 575                 187 050  

Ordinært resultat                 207 042                 72 045  

Ekstraordinære inntekter og kostnader  
  

Årsresultat                  207 042                 72 045  

Avsatt til annen egenkapital                 207 042                 72 045  

    

 



Noter 2017 

Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Selskapet har 
endret flere regnskapsprinsipper i samsvar med regnskapsloven 1998. Endringene beskrives nedenfor. 
 
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. 
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og 
langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. 
 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. 
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på 
etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. 
 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på 
etableringstidspunktet. 
 
Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor. 
 

Note 1 Varige driftsmidler 
  Tomter, bygninger og 

annen fast eiendom 
Driftsløsøre, inventar, 

verktøy, kontorm. 
Sum 

    

Anskaffelseskost pr. 01.01 8 276 572 1 213 041 9 489 612 

+ Tilgang -288 249  -288 249 

- Avgang    

Anskaffelseskost 31.12 7 988 322 1 213 041 9 201 363 

Akkumulerte av/nedskr. 01.01 2 066 000 1 049 004 3 115 004 

+ Ordinære avskrivninger  28 037 28 037 

    

Akkumulerte av/nedskr. 31.12 2 066 000 1 077 041 3 143 041 

Balanseført verdi per 31.12 5 922 322 136 000 6 058 322 

    

 

Note 2 Pantstillelser og garantier m.v. 
Gjeld som er sikret ved pant og lignende: 2016 2017 

Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig 3 488 416 2 982 781 

Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig 227 542 658 227 

Totalt 3 715 958 3 641 008 

 
Bokført verdi av eiendeler som sikkerhet for bokført gjeld: 2016 2017 

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 164 037 136 000 

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 6 210 572 5 922 322 

Totalt 6 374 608 6 058 322 

Langsiktig gjeld etter år 2022 er ikke oppgitt av banken. 
 

Note 3 Bankinnskudd 
I posten inngår bundet i skattetrekk med kr. 107 900,- 
 

Note 4 Lønnskostnader 
Lønnskostnader 2016 2017 
Lønninger 2 312 792 2 410 282 
Arbeidsgiveravgift 335 654 346 195 
Pensjonskostnader 0 0 
Andre ytelser 136 411 77 697 
Sum 2 784 856 2 834 174 
 
Gjennomsnittlig antall årsverk: 
 

 
5 

 
4 

Ytelser til ledende personer  Daglig leder Styret 
Lønn og provisjoner  708 248 0 
Øvrige ytelser     0 
 
Klubben er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjonsordning, og det er etablert en slik ordning. 
 
Revisor 
Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr 28 494 ekskl. mva. 



 
 
Kristiansand den 9. mars 2017 
 
 
 
 
 
 
Oddbjørn Åteigen  Harald Aabel  Ingrid Wirsching   Freddy Larsson 
Sign.    Sign.   Sign.    Sign. 
 
 
 
 
 
Pia Tellefsen   Johan Svensson  Magnus Gudbergsson 
Sign.    Sign.    Sign. 
 
 
 
 
 
Cato Benham (Daglig leder) 
Sign. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revisors beretning 2017 

Til generalforsamlingen i 
Kristiansand Golfklubb 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
 
Konklusjon 
Vi har revidert Kristiansand Golfklubb årsregnskap som viser et overskudd på kr 72 045. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av lagets finansielle 
stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene 
(ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av laget slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med 
disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og 
revisjonsberetningen. 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. 
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger 
vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet vår under revisjonen, eller hvorvidt den 
tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 
 
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 lagets 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil 
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.  Feilinformasjon 
blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
For nærmere beskrivelse av revisors oppgaver og plikter henvises det til omtale på Den norske revisorforening, nettadresse: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og 
forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal 
standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har 
oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av lagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og 
god bokføringsskikk i Norge. 
 
 
Kristiansand, 8. mars 2018 
 
 
______________________ 
Per Aimar Lundal 
Registrert revisor 

iRevisjon AS 

 

Original og signert revisjonsberetning ligger i klubbens Protokoll  

 



Fullstendighetserklæring 

iRevisjon AS 
v/Per Aimar Lundal 
Vestre Strandgate 32, 4612 Kristiansand     Kristiansand 15.02.2018 
 
 
Uttalelse fra ledelsen 
Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at: 
 
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Kristiansand Golfklubb for året som ble avsluttet den 31. desember 
2017. Formålet er å kunne konkludere på hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og 
god regnskapsskikk. 
 
Regnskap 
Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at lagets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern 
kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at regnskapet gir et rettvisende 
bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. 
 
Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er 
rimelige. 
 
Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene 
regnskapsloven og god regnskapsskikk. 
 
Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt. 
 
Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet. En liste over 
ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg. 
 
Opplysninger som er gitt 
Vi har gitt revisor: 

• Tilgang til alle opplysninger som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som 

regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker. 

• Tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål og ubegrenset tilgang til personer i laget som det etter 

revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra 

 
Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. 
 
Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som 
følge av misligheter. 
Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket 
laget, og som involverer: 

• Ledelsen, ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på 

regnskapet. 

Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket lagets 
regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. 
 
Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og 
forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. 
 
Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til lagets nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse 
som vi er kjent med. 
 
Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i notene til regnskapet gitt 
opplysninger om alle garantier avgitt til tredjeparter. 
 
Laget har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller heftelser på lagets eiendeler,  med unntak av dem 
som fremgår av notene til regnskapet. 
 
 
Kristiansand, 20.02.2018 
 
 
_____________________________   _______________________________ 
Cato Benham      Oddbjørn Åteigen 
Daglig leder      Styrets leder 

Sign.       Sign. 
 
Original og signert fullstendighetserklæring ligger i klubbens Protokoll.  

 



Kontrollkomiteens beretning 

Kontrollkomiteens rapport for 2017 til årsmøte i Kristiansand Golfklubb 
Kristiansand Golfklubb er i hht. §2-12 i NIFs lover, pålagt å ha en kontrollkomite. Kontrollkomiteen har gjennom året 
ført tilsyn med klubbens økonomi, finansielle stilling og drift. 
 
Kontrollkomiteen har også ført tilsyn med at klubbens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak bevilgninger og 
økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med klubbens lover og beslutninger 
fattet av klubbens årsmøte. 
 
Styrereferater og den regelmessige regnskapsrapportering til styret er gjennomgått og vurdert. Komiteen har også 
hatt løpende kontakt med revisor, styreleder og daglig leder. Rutiner og disposisjoner fremstår som å være i samsvar 
med NIFs og klubbens lover samt klubbens styrevedtak. 
 
Kontrollkomiteen ønsker å gjøre årsmøte oppmerksom på at det er aktivert kr 112.000 i bygningsmasse utover 
vedtaket på kr 300.000 fra årsmøte 2017 i forbindelse med vedlikehold av klubbhuset. Økningen medfører også at 
langsiktig gjeld har økt tilsvarende. 
 
Årsregnskapet for 2017 for klubben er etter kontrollkomiteens oppfatning utarbeidet i samsvar med gjeldene 
bestemmelser og regler for god forretningsskikk. 
 
Kontrollkomiteen tilrå at resultat og balanseregnskap for klubben fastsettes som klubbens regnskap for 2017. 
 
 
 
Kristiansand, 6. mars 2018 
 
 
 
 
 
Per Kåre Selle      Sten Pedersen 
Sign.       Sign. 
 
 

Original og signert rapport fra Kontrollkomité ligger i klubbens Protokoll  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Behandle innkomne forslag og saker 

1. Forslag fra Styret: Styret gis fullmakt til å kunne fastsette kontingenten for 2019 sesongen. Styret har 

anledning til å endre kontingenten innenfor følgende ramme: 

• Endring i konsumprisindeks + inntil 3% ekstra økning. Ved større endringer enn dette kaller styret inn 

til ekstraordinært årsmøte for å fastsette kontingent for 2019 sesongen. 

 

2. Forslag fra Styret: Styret gis fullmakt til å kunne gå i dialog med Bjaavann Golfklubb om greenfee, 

årsgreenfee og samarbeid. 

3. Forslag fra Valgkomité: Forslag til endring i «Lov for KGK»: 
Paragraf 15, punkt b) 

Endre følgende:  5 styremedlemmer, nestleder og styremedlemmer velges for 2 år. 

Til:    3 – 5 styremedlemmer, nestleder og styremedlemmer velges for 2 år. 

Overgangsordning 2018: Det ene styremedlemmet velges for 1 år. 

 

Vedta medlemskontingent 

Følgende medlemskontingenter foreslås av styret iht oppsatt budsjett.   

Senior med spillerett 4.400,- Inkl. dugnadsavgift 

Senior uten spillerett 1.800,-  

Student med spillerett 2.400,- Inkl. dugnadsavgift 

Ungdom 19 – 24 år med spillerett 2.400,- Inkl. dugnadsavgift 

Junior 15 – 18 år med spillerett 1.400,- Inkl. dugnadsavgift 

Junior 11 – 14 år med spillerett 1.000,-  

Junior 0 – 10 år med spillerett 300,-  

Årsgreenfee 2.600,-  

Spillerett begge klubber (KGK BJK) 7.700,-  
 
Dugnadsavgift på kr. 200 tilbakebetales med et gavekort på kr. 300,- i Proshop ved deltakelse på dugnad, styreverv, 
komiteverv eller annet frivillig arbeid. Retningslinjer for dugnadsavgiften står også beskrevet på klubbens 
hjemmesider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budsjettforslag 2018 

     Regnskap   Regnskap   Budsjett   Budsjett  

Konto Tekst 2016 2017 2017 2018 

3010 Salg - Cafè - 25% mva -32 449                  -642  -40 000 -25 000 

3020 Salg - Cafè - 15% mva -285 878          -240 136  -265 000 -255 000 

3030 Salg -  Pro-shop - 25% mva -856 371      -1 102 420  -820 000 -1 000 000 

3031 Kølle rep. - 25% mva -18 723            -17 640  -20 000 -25 000 

3040 Salg - "Veien til golf" -16 100            -39 650  -40 000 -45 000 

3041 Salg - Protimer -58 950            -79 611  -60 000 -85 000 

3042 Salg - Utleie Protj.             -43 743  -50 000 -50 000 

3043 Salg - Trening bedrift -5 000              -1 990  -5 000 -4 000 

3044 Salg - Simulator (25% mva) -201 856          -407 647  -320 000 -400 000 
 Simulator - egen bruk (Jr. avd.)  

 
 -40 000 

3050 Sponsor - 25% mva -633 832          -325 500  -650 000 -480 000 

3052 Sponsor - u/mva -103 960            -59 000    
3053 Sponsor - skilt -4 658              -3 900    
3054 Sponsor - Baneleie/greenfee -31 250                         -    
3055 Sponsor - Periodisert 110 780            -35 000    
3056 Sponsor - Junioravd.             -35 200   -65 000 

 Treningsavgift Jr. avd.    -20 000 

3105 Medlemskap (sr.no) -2 842 117      -2 873 829  -2 850 000 -2 870 000 

3106 Skap (sr.no) -38 856            -77 020  -70 000 -80 000 

3135 Utb. Dugnad 14 520             18 320  15 000 18 000 

3140 Inntekter - Greenfee -258 394          -230 930  -270 000 -230 000 

3141 Inntekter - Range -228 625          -192 585  -230 000 -200 000 

3150 Turneringsinntekter -117 950            -97 334  -115 000 -90 000 

3151 Inntekter - "Gubben" -67 293            -52 388  -50 000 -50 000 

3152 Inntekter - "Damedag" -27 413            -27 345  -30 000 -20 000 

3153 Inntekter - "Seniorgolf" -49 300            -35 515  -50 000 -35 000 

3400 Offentlige tilskudd (mva komp.) -264 047          -171 728  -220 000 -175 000 

3600 Leieinntekter klubbhus -1 500              -3 500  -3 000 -4 000 

3601 Leieinntekter leilighet -29 000            -16 500  -36 000 -45 000 

3610 Utleie golfbil - mva fritt -10 228            -12 785  -10 000 -12 000 

3620 Andre leieinntekter (sliping) -10 000                         -   -20 000 

3700 Prov. Kortselskaper 8 452             12 526  8 500 15 000 

3710 "Grasrotandel" -66 746            -61 359  -65 000 -80 000 

3715 Tilskudd NGF / NIF / Kommunen -71 721            -71 021  -50 000 -130 000 

3721 Skillingsfondet             -10 000    

3900 Periodiserte Sponsorinnt. 
 

           -64 219  
 0 

  Sum inntekter -6 198 465 -6 359 289 -6 295 500 -6 502 000 

4010 Varekjøp - Pro-shop - 25% mva 628 539           792 443  630 000 700 000 

4011 Varekjøp - Køllerep. - 25% mva 3 650             12 295  5 000 15 000 

4012 Varekjøp - Custom fit - 25% mva 8 425                         -  10 000 15 000 

4019 Varekjøp - Cafè - uten mva -5 741              -2 114  -5 000 -5 000 

4020 Varekjøp - Cafè - 15% mva 249 641           155 585  190 000 165 000 

4040 Varekjøp - kurs/instruksjon 48 701             43 912  25 000 45 000 

4050 Sponsorkostnader - 25% mva 21 390             21 234  25 000 20 000 

4051 Premier/kost turneringer 40 609             60 190  35 000 50 000 

4052 Premier/kost. Damedag 9 809             10 779  8 000 10 000 

4053 Kostn. til turneringer 35 213             20 814  35 000 20 000 

4054 Premier/kost. Gubbe 27 472             24 739  20 000 25 000 

4055 Premier/kost. Senior 24 136             21 463  20 000 22 000 

4056 Kostn. egne arrangementer                        -   15 000 10 000 

4071 Inngående frakt u/mva 522                   320   0 

4090 Beholdningsendring - Pro-shop 38 273            -16 926   0 

4170 Frakt, toll og spedisjon, avgiftsfritt 807                   808   2 000 

  Sum varekostnader 1 131 446 1 145 542 1 013 000 1 094 000 

5010 Faste lønninger 2 109 780        2 160 030  2 140 000 2 065 000 

5011 Korrigert lønn -15 000             15 000    
5012 Påløpte lønninger                        -     
5191 Påløpte FP 220 556           225 800  223 630 225 800 

5192 Arb.g.avg. påløpte FP 31 098             31 838  31 532 31 830 



5409 Arb.g.avg  TB 2014                        -     
5410 Arbeidsgiveravgift 304 556           314 357  301 740 291 000 

5430 Tilleggspremie OTP 8 442                         -    
5432 OTP  41 751             72 681  45 000 62 000 

5800 Refusjon av sykepenger                        -                          -   -80 000 

5801 Tilskudd fra NAV -2 544                         -    
5880 Arbeidsklær - ikke oppg.pl. 18 773                2 015  18 000 10 000 

5881 Verneutstyr 3 415                2 418  5 000 5 000 

5950 Utdanning Greenkeeper / Pro 51 537  5 000 5 000 

5960 Gaver til ansatte / styre                        -   3 000 3 000 

5990 Andre personalkostnader 5 344                   583  6 000 6 000 

  Sum personalkostnader 2 777 708 2 824 722 2 778 902 2 624 630 

6110 Avskrivninger 29 270             28 037  30 000 25 000 

6310 Festeavgift 131 730           131 730  132 000 132 000 

6320 Renovasjon, vann, avløp mv. 24 382             28 246  24 500 28 000 

6340 Lys, varme 92 336             62 232  95 000 70 000 

6360 Renhold                        -                          -                         -  

6410 Leasing maskiner 328 695           388 320  400 000 350 000 

6420 Leie Bet. Terminal - Proshop 7 231                7 156  8 000 7 500 

6421 Kostnader Nayax 12 465             13 368  12 500 14 000 

6490 Andre leiekostnader 987             18 324  1 000 2 000 

6530 Driftskostnader - Kontor 14 194                5 683  10 000 10 000 

6531 Driftskostnader - Proshop 9 735                5 349  10 000 20 000 

6532 Driftskostnader - Leilighet 2 690                2 000  5 000 5 000 

6540 Driftskostnader - Kafè 8 193             25 105  10 000 15 000 

6545 Driftskostnader - Simulator 43 468           179 111  185 000 185 000 

6550 Driftskostnader - Bane 224 942           237 378  200 000 250 000 

6551 Driftskostnader - Utstyr / maskiner 145 850           114 923  100 000 100 000 

6552 Driftskostnader - Bygg/inventar 56 638             55 808  90 000 40 000 

6553 Driftskostnader - Range 58 142             73 324  30 000 40 000 

6555 Driftskostnader - Aktiviteter/utvalg 17 500             22 000  20 000 20 000 

6556 Drift- og reisekostn. - Junior avd. 42 904             70 340  30 000 140 000 

6558 Driftskostnader - Seniorgolf 13 080                8 303  20 000 15 000 

6559 Kostnader "elite" 25 019             16 693  20 000 15 000 

6560 Utdanning - Trenere                        -              21 501   25 000 
6700 Revisjonshonorar 37 192             24 103  37 000 25 000 

6720 Honorar juridisk bistand 16 979                9 488                         -                         -  

6800 Kontorrekvisita 8 872                         -  9 000 5 000 

6810 Kostnader data / it 56 396             63 827  45 000 65 000 

6820 Trykksaker 5 114                4 133  10 000 10 000 

6830 Kostnader kurs m.m. 1 919                         -  5 000 0 

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv.                    331    

6842 Avgifter NGF / GolfBox 290 764           288 420  295 000 290 000 

6860 Møter, kurs, medlemskap 39 517             30 754  25 000 25 000 

6900 Telefon 749                         -  2 000 2 000 

6940 Porto/sendregning.no 20 123             28 874  22 000 30 000 

6970 Gebyrer / etableringsgeb. 14 167             15 405  10 000 15 000 

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 76 311             65 794  75 000 50 000 

7105 Øreavrunding 7                        1    
7150 Diettkostnader, oppgavepliktig 6 000                         -  5 000 5 000 

7320 Reklamekostnader                        -                 4 239  5 000 5 000 

7330 Gaver (ans./styre m.m.) 7 149                9 453  10 000 10 000 

7500 Forsikringspremier 68 982             70 179  70 000 72 000 

7510 Diverse kostnader                        -   25 000 20 000 

8040 Renteinntekter - Bank -460                  -179    
8060 Purregebyr, kunder                        -                     -71    
8150 Rentekostnader - Bank 143 035           187 300  150 000 160 000 

8960 Overføringer annen egenkapital                        -     
  Sum andre kostnader 2 082 267 2 316 981 2 233 000 2 297 500 

  Sum kostnader 5 991 421 6 287 244 6 024 902 6 016 130 

  Årsresultat -207 044 -72 045 -270 598 -485 870 

 
 



Bestemme idrettslagets organisasjonsplan 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foreta følgende valg 

KGK Valgkomiteens forslag for sesongen 2018 

 

Styret: 
Leder:  Johan Svensson  (1 år) 
Nestleder: Harald Aabel  (Ikke på valg) 
 
Medlem: Pia Tellefsen  (Ikke på valg) 
  Ingrid Wirsching (2 år) 
  Freddy Larsson  (2 år)  

Frank Nordrum  (1 år) 
 

Kontrollkomité: 

• Sten Pedersen - Leder 

• Per Kåre Selle 

• Mika Sundin, Vara 

• Solfrid Hitreskog, Vara 

Utdanningskontakt: 
Styret får fullmakt til å oppnevne utdanningskontakt 

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett: 
Styret får fullmakt til å oppnevne de nødvendige personer til dette.  

Revisor:  

• iRevisjon AS v/Per Aimar Lundal (engasjeres) 

 
 
 
____________________________   ________________________ 
Mikael Pedersen (leder)    Anne Lise Flåt (medlem) 
Sign.       Sign. 
 
 
____________________________   ________________________ 
Guttorm Nilsen (medlem)    Elisabeth Fiksdalstrand (vara) 
Sign.       Sign. 
 

 

Original og signert dokument fra Valgkomiteen ligger i klubbens Protokoll  

Styret 
 

Kontrollkomité 
 

Valgkomité 
 

Ansatte 
 

Diverse styre valgte komiteer 
 

Årsmøtet 
 



Valgkomité 
Styret i Kristiansand Golfklubb foreslår følgende personer til klubbens Valgkomité: 

• Mikael Pedersen - Leder 

• Anne Lise Flåt 

• Guttorm Nilsen 

• Oddbjørn Åteigen (vara) 

 
 
 
 
Alle original dokumenter med signatur oppbevares i klubbens Protokoll. I tillegg vil de bli lastet ut på klubbens 
nettside. 
 
 


