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Generelt 

Sesongen 2020 ble en meget spesiell sesong på mange måter, ikke minst med tanke på situasjonen rundt Covid-19 og 
pandemien som har herjet verden. Kristiansand Golfklubb har klart seg veldig greit gjennom dette og heldigvis har det 
ikke vært noen form for smittespredning forbundet med aktiviteten hos oss. Klubben har gjennom sesongen tatt en del 
forhåndsregler og tilrettelagt for minst mulig smitterisiko. I tillegg har både medlemmer å gjester bidratt på en meget 
positiv måte for å unngå smitteutbrudd. 
 
Golfsporten i Norge fikk på tross av Covid-19 en veldig oppblomstring i 2020. Dette hadde nok med at golf var en av få 
idretter som trygt kunne utøves uten altfor stor smitterisiko. Norges Golfforbund har løpende kommet med gode 
anbefalinger for hvordan vi kunne håndtere dette best mulig. Kristiansand Golfklubb gikk inn i året med rett i overkant av 
900 medlemmer og per 31.12 kunne vi notere oss en rekord økning på nesten 400 nye medlemmer. Når vi rundet 
årsskiftet, var vi rett over 1300 medlemmer i klubben. 
 
Rett før pandemien slo ut for fullt i mars 2020 lanserte vi det såkalte «Comeback 2020» tilbudet. Lite visste vi at 
situasjonen skulle bli som den ble og at «alle» skulle spille golf dette året. En såpass stor økning i medlemsmassen gav 
oss selvfølgelig noen unormale og nye utfordringer i forbindelse med driften. Vi klarte å løse de aller fleste, men vi tar 
nok høyde for å forbedre oss en del før sesongen 2021. I hovedsak dreier nok dette seg om å gjøre noen tilpassinger 
slik at vi kan utnytte kapasiteten maksimalt på anlegget. 
 
Vi kan se tilbake på nok en sesong med masse aktivitet for både små og store. Selv om vi måtte tilpasse hvordan vi 
avviklet turneringer og arrangementer, har det aller meste blitt gjennomført og til stor glede for mange. Som tidligere år 
har vi alltid stort fokus på å videreutvikle både klubb og anlegg, 2020 var intet unntak. Vi kan for eksempel nevne ny 
treningsgreen, nytt utslag på hull 3 og 6, nytt utslag på hull 4 og nye takstein på klubbhuset. 
 
For oss som jobber på golfklubben har vi benyttet vinteren til mer utvikling og byggeprosjekter. Både driving range og 
det nye driftsbygget er igangsatt og det jobbes nå for fullt med disse. I tillegg har vi hatt en liten opprydning på 
parkeringsplassen i håp om å få utnyttet denne noe bedre. Det vil nok være en god del byggevirksomhet når sesongen 
sparkes i gang, men vi håper og tror at dette ikke skal ha for stor innvirkning på driften og golfen som skal spilles. 
 
Vi vil med dette takke for en fin 2020 sesong og gleder oss stort til en ny og innholdsrik 2021 sesong. 



Medlemsutvikling KGK 

Per 31.12.20 er det registrert totalt 1302 medlemmer inklusive 22 personer som hadde årsgreenfee. Kampanjen 
«Comeback 2020» ble kjørt på våren og om lag 250 personer benyttet seg av dette tilbudet. Situasjonen rundt Covid-19 
var nok en faktor for det store antallet som benyttet seg av kampanjen. Dette resulterte i at vi fikk en hektisk sesong med 
mye aktivitet på hele anlegget. Utrolig gøy å se at golfsporten i Norge tar seg litt opp igjen. 
 
Medlemsoversikt 

Totalt 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Voksne (m/spillerett) 607 593 635 631 661 638 605 526 533 571 618 603 595 654 882 

Tilbud               40 75 48 45 40 49 42 108 

Voksne (u/spillerett) 136 123 131 135 115 98 93 93 65 55 54 54 53 45 15 

Studenter                 13 34 28 19 5 5 25 

Ungdom 20 - 24 år 22 27 35 43 37 23 17 21 24 24 20 45 29 38 76 

Junior 15 - 19 år 139 130 115 96 89 87 91 46 38 23 23 27 31 29 62 

Junior 0 - 14 år               28 21 35 32 45 47 49 70 

Ansatte               5 5 5 6 5 6 5 6 

Sponsor               13 16 23 29 33 39 31 25 

Æresmedlem 5 4 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 8 

Årsgreenfee                   8 13 13 4 7 25 

Tot. medlemmer 909 877 923 912 909 853 812 778 797 833 875 878 865 912 1302 

Nabo / begge klubber 20 25 32 40 36 32 35 28 25 40 35 55 76 75 0 

Tot. Inkl årsgreenfee 929 902 955 952 945 885 847 806 822 873 910 933 941 987 1302 

Endring fra forrige år   -27 53 -3 -7 -60 -38 -41 16 51 37 23 8 46 315 

                

                

Damer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Damer u/25 år 31 25 37 21 20 14 16 11 18 22 16 21 24 30 34 

Damer 25 - 60 år 119 108 111 121 115 115 99 86 108 110 104 108 100 100 132 

Damer over 60 75 79 74 77 79 84 86 73 73 82 88 96 99 102 125 

Sum dame 225 212 222 219 214 213 201 170 199 214 208 225 223 232 291 

Endring fra forrige år   -13 10 -3 -5 -1 -12 -31 29 15 -6 23 -2 9 59 

                

                

Herrer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Herrer u/25 134 140 120 109 108 98 97 101 85 84 89 98 94 105 197 

Herrer 25 - 60 år 410 382 445 478 471 417 398 359 361 389 415 389 377 394 598 

Herrer over 60 140 143 136 146 152 157 151 148 152 146 163 166 171 182 194 

Sum herre 684 665 701 733 731 672 646 608 598 619 667 653 642 681 989 

Endring fra forrige år   -19 36 32 -2 -59 -26 -38 -10 21 48 -14 -11 39 308 

                

                

HCP 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gruppe 1: under 4,5 4 4 4 4 6 8 7 7 8 6 6 6 9 8 12 

Gruppe 2: 4,5 - 11,4 17 12 10 13 16 13 17 20 23 35 35 33 41 41 42 

Gruppe 3: 11,5 - 18,4 60 57 55 69 81 84 85 87 98 108 111 107 109 128 119 

Gruppe 4: 18,5 - 26,4 160 126 162 165 165 179 175 169 189 190 189 209 209 220 267 

Gruppe 5: 26,5 - 36,0 299 319 330 358 319 327 305 265 241 254 277 276 265 238 375 

Gruppe 6: over 36 369 359 362 343 358 274 258 230 238 240 257 247 232 238 465 

Totalt 909 877 923 952 945 885 847 778 797 833 875 878 865 912 1280 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 
Daglig leder, Cato Benham. 
 
Klubben har 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 årsoverskudd på 
kr. 972 112,-.  
 
Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelser til styrets medlemmer.  
 
Sesongen 2020 har som nevnt vært et spesielt år med tanke på pandemien. Kristiansand Golfklubb har klart seg veldig 
godt og til slutt må vi betegne dette som et rekordår. Økonomien har vært god, medlemsmassen har økt betraktelig og 
det er rekordmange som har benyttet anlegget. Vi har gjort mange oppgraderinger og flere nye prosjekter er på gang. 
 
Gjennom sesongen 2020 har klubben hatt god likviditet og har gjennom sesongen ikke hatt behov for å benytte seg av 
hverken kassakreditt eller sesongkreditt. Per 31.12 har klubben en kr. 1 305 171,- stående på bok og en langsiktig gjeldt 
på kr. 2 665 000,- Dette er et veldig godt utgangspunkt for driften av klubben videre fremover. 
 
Gjennom sesongen 2021 er det planlagt et par store og kostbare prosjekter, dette er oppgradering av driving range samt 
bygging av nytt driftsbygg med innendørs golfsenter. Begge prosjektene er godt forankret i klubben og gjennomgått en 
god planlegging. Vi ser frem til å sluttføre begge disse i løpet av sesongen 2021. 
 
Styret har hatt en fullmakt fra årsmøtet 2020 hvor kontingenter kunne økes innenfor visse rammer. Denne fullmakten ble 
ikke brukt og styret foreslår de samme satser på medlemskontingenter for 2021 som i 2020. 
 
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 har gjennom perioden blitt driftet av både heltids- og deltidsansatt personell. Totalt har 8 personer, hvorav 1 
kvinner vært ansatt. Fordelingen av faste ansatte har vært som følger, to årsverk på banen, ett årsverk som Pro/trener, 
ett årsverk på kafe/klubbhus og et årsverk som daglig leder. I tillegg til dette er har det vært ansatt sommervikarer både i 
kafé og på banen.  
 
Cato Benham har vært ansatt som klubbens daglige leder i 2020. Gjennom denne stillingen er han klubbens bindeledd 
mellom styret, ansatte og medlemmer. Kenneth Mayer har vært Head greenkeeper og Vidar Mjåvatn som greenkeeper. 
Marius R. Andersen har vært HeadPro og Regine Roskifte har tatt hånd om det meste i og rundt klubbhuset.  

HMS – Helse, miljø og sikkerhet 
Vi har gjennom 2020 fortsatt å arbeide med å forbedre våre HMS-rutiner og det har ikke vært noen form for uhell eller 
skader av betydning som skyldes svikt i HMS rutinene. Det er selvfølgelig områder vi kan forbedre oss på for å 
forebygge skader og noe vi vil ha stort fokus på i fremtiden. 
 
Sykefraværet gjennom året har vært minimalt og under 2% på årsbasis, det har ikke vært noen skader eller uhell som 
har ført til fravær. 

Samfunnsengasjement 
Det har gjennom alle år vært et ønske fra klubben å både vise og praktisere et samfunnsengasjement. Dette gjør vi på 
flere måter og spesielt handler dette om å gjøre anlegget tilgjengelig for flest mulig. Foruten hovedbanen er hele 
anlegget åpen for alle og til fri bruk. Spesielt hyggelig er det å se at korthullsbanen blir godt brukt av både unge og 
gamle. Det har vært flere arrangementer på korthullsbanen gjennom sesongen og hvor mange har fått prøvd seg på golf 
for første gang. Utover dette gjøres det en innsats ved å legge til rette for flere forskjellige type mennesker og 
organisasjoner.   

GDPR 
Det er de siste årene etabler gode rutiner intern på klubben slik at vi på en god måte forholder oss til gjeldene regelverk 
rundt personvern og GDPR. 
 
 



Maskinpark, bygg, simulator og bane 

Maskinpark 
Klubbens maskinpark er i stor utstrekning veldig bra og godt vedlikeholdt fortløpende av vårt banemannskap. Vi har en 
målsetning om å kunne fornye maskinparken fortløpende slik at vi til enhver tid har en maskinpark som kan ivareta 
banen på en god og fornuftig måte. Våren 2021 bygges det nytt driftsbygg og dette vil bidra på en meget positiv måte i 
forbindelse med både vedlikehold og lagring av maskinparken vår. I 2020 ble maskinparken utvidet med en ny 
Greenrulle og for 2021 er det også planlagt et par nye maskiner.  

Bygningsmasse 
Etter flere år med oppgradering av klubbens bygningsmasse, begynner vi nå å komme i mål med dette. Vi har tidligere 
byttet kledning på klubbhuset og i 2020 fikk taket nye stein. Takket være en meget positiv og imøtekommende sponsor, 
Marnar Bruk AS, har vi gjennom årene klart å få en «helhet» på anlegget. Vi har så godt det lar seg gjøre bruk Royal 
impregnert materialer til alt nytt som bygges. Dette er blitt veldig bra og når vi nå også bygger ny bu til ballautomaten på 
driving rangen er stort sett alt nå i Royal impregnert materialer. Stor takk til Marnar Bruk AS. 

Vinteren 2020 / 2021 
Selv om det ikke spilles så mye golf på denne tiden av året, er det full aktivitet og masse som skjer. Flere store 
prosjekter er på gang og det jobbes på flere plasser. Nytt driftsbygg, oppgradering av driving range, ny bu til 
ballautomat, utvidelse/oppgradering parkering for å nevne noe. I tillegg skjer det diverse arbeider på banen. Dette er 
store prosjekter og tar tid, men vi regner med at disse i liten grad vil påvirke oppstarten av golfsesongen 2021. 

Simulator 
Golfsimulatoren klubben har er et meget godt tilskudd til driften i klubben og bidrar på en god måte med både det 
sosiale og sportslige gjennom vinteren. Gjennom vinteren er stort sett begge simulatorene fullbooket fra kl. 08:00 om 
morgenen til 23:00 på kvelden. Covid-19 gjorde at vi måtte stenge simulatorene noen uker på våren samt noen uker før 
jul. Vi har hatt gode rutiner på å redusere smitterisikoen og det har ikke vært noen utbrudd i forbindelse med driften. 
Bruken av simulatorene reguleres i stor utstrekning når hovedbanen stenger for sesongen og når banen åpnes på 
våren. Gjennom golfsesongen er det relativt lite bruk av simulatorene, men da har Marius både protimer og custom 
fitting her og dette gir oss et økt salg i ProShopen. 
 
Junioravdelingen har som vanlig faste timer i simulatorene, men i 2020 har det dessverre blitt litt amputert på grunn av 
Covid-19 og vanskelig å samle mange barn og unge på samme plass. Vi håper situasjonen bedrer seg utover våren og 
at vi igjen kan kjøre på for fullt i junioravdelingen.  

Bane 
Hovedbanen åpnet 02.04 med gode forhold. Vi kunne trolig ha åpnet litt tidligere, men måtte vente noen ekstra dager på 
tommel opp fra Golfforbundet.  
 
Corona-tiltakene vi måtte gjennomføre var det samme som resten av golf-Norge og vi synes dette ble løst på en bra 
måte. Forhåpentligvis kan vi i løpet av 2021 sette ut ballvaskere og fjerne sperrene i koppen. 
 
Vi fikk bygget nytt utslag 50 på hull 3 og 43 på hull 6. Her valgte vi ferdiggress for å gjøre prosessen så rask som mulig. 
Dessverre var dette ikke ideelt og skapte mer jobb enn forventet. I fremtiden vil vi så selv eller ideelt sett ha vår egen 
flekk med teegress å ta av. Bakerst på utslag 50 hull 5 gjorde vi det samme. Her prøvde vi oss med mer sand, noe som 
ikke var vellykket. Forhåpentligvis er dette utslaget klart tidlig denne sesongen. Sent på høsten fikk vi også planert ut 
begge utslag på hull 7 og forlenget begge en smule. Disse er sådd og trenger nok en runde til med frø så fort 
temperaturen er høy nok. Nytt utslag på hull 4 ser også bra ut, men her trengs det nok litt mer tid for etablering av gress. 
 
Drenering på hull 1 ser ut til å ha vært en suksess. Vi vil trolig gjøre en større jobb i roughen på høyresiden av flaten før 
green denne sesongen. Her tenker vi freshe opp alt og skape fall rett vei, samt noe ekstra drenering.  
 
Vi fortsatte med hyppig dressing og lufting av greener i 2020 og la ut ca samme mengde som tidligere år. Det vil si ca 
60m3 eller 1,5-2cm pr green. Dette arbeidet bærer frukter. Vi har stort sett bra greener og sykdomspresset på gresset 
har ikke vært så lavt på mange år. Vi får ny lufter, kjøpt sammen med Bjaavann, Arendal og Grimstad. Denne lager 
mindre merker i green og gir mer luft i profilen, perfekt for alle parter. 
 
Dressing av fairway fikk vi også gjort. Her la vi ut ca 300 tonn sand, noe varierende på de forskjellige hullene. Dette 
arbeide fortsette i 2021. 
 
 
I 2020 bygger vi nytt utslag på hull 9. Vi flytter utslaget 20 meter inn i skogen og får en bedre utsikt over hullet. I tillegg 
bygger vi det betydelig større slik at vi kan holde tritt med slitasjen. 
 
Rangen utvides og får høyere nett. Dette blir veldig bra og vi vil i tillegg få mer sand i profilen her også. Dette fører 
forhåpentligvis til jevnere og hardere underlag med mindre plugging av baller og mulighet for å klippe kortere. 



 
I tillegg fortsetter vi i samme spor med sand, luft og gjødsel. Vi ser frem til et veldig hektisk år med masse spill og 
forhåpentligvis fine forhold. 
 
Banemannskapet - KGK 
 
Dugnadsgjengen – «Martha`s Engler» 
Martha Haugland som i stor grad var drivkraften bak dugnadsgjengen «Martha´s Engler» gikk dessverre bort tidlig i 
2020. Hun har i en årrekke engasjert seg i denne dugnadsgjengen og hadde et stort hjerte for Kristiansand Golfklubb. 
De siste årene var hun ikke fullt så aktiv og det var Arvid Kittelsen som overtok lederrollen for gruppa og sørget for at det 
gode arbeidet gikk videre. Martha´s Engler består av en gjeng ivrige pensjonister som ukentlig bidrar til å holde området 
fin og ryddig. Arbeidsoppgavene er mange og de gjør en fantastisk jobb som kommer alle medlemmer og gjester til 
gode. På vegne av klubben, medlemmene og gjestene som besøker klubben ønsker vi å rette en stor takk til alle som er 
med i denne ivrige dugnadsgjengen. 

 

Utvalg 

Kristiansand Golfklubb har alltid hatt et stort engasjement blant klubbens medlemmene og vi har en rekke utvalg som 
gjør en glimrende innsats for å fremme både det sportslige og sosiale i klubben. Sesongen 2020 ga oss en del 
utfordringer i forbindelse med Covid-19 i forbindelse med avvikling av forskjellige turneringer og arrangementer, men 
utvalgene løste dette på utrolig god og fin måte. For å redusere smitterisikoen var vi nødt til å gjøre en del endringer på 
hvordan vi gjennomførte turneringene våre og vi kan nå se tilbake på en sesong uten smitteutbrudd her på klubben. 
 
Junioravdelingen vår gjør fortsatt en super innsats og det blir stadig fler og fler aktive juniorspillere. Det er god bredde i 
gruppa og det legges opp til et godt tilbud for alle. Etter hvert er det også noen av juniorene som begynner å hevde seg 
sportslig og leverer gode resultater i både klubbturneringer og turneringer via NGF. Se også egen årsrapport fra 
Junioravdelingen.  
 
Med mange nye golfspillere gjennom sesongen 2020 var det viktig at disse også fikk en god oppfølging. Det ble 
arrangert ukentlige nybegynnertreninger for disse. 
 
De siste årene har klubben invitert alle de som sitter i de forskjellige utvalgene ut på en liten middag hos Pieder Ro. 
Dette har ikke vært så lett å få til nå i begynnelsen av 2021. Vi får ha dette til gode, men ønsker selvfølgelig å takke alle 
for en glimrende innsats i sesongen 2020. 
 
Følgende utvalg har fungert gjennom sesongen 2020: 

Gubben Seniorgruppa 

Omar Lie (leder) Dag B. Danielsen (Leder til 27. aug) 

Knut Båhus Knut Båshus (Leder fra 27. aug) 

Kjell Gabriel Sørvig Helge Hansen 

Sven Arild Egebakken Christer Brodin 

Freddy Larsson Harald Arnvard 

Geir Christensen Inger Marie Ruud 

Jack Sylte Inger Brodin 

Ketil Bergmann Atle Kirkeng 

Oddbjørn Hellgren  

Junior- utvalget / trenere Damedag 

Helge Pettersen (leder) Natalia van Putten (leder) 

Harald Haraldsen Else Seland Bjørgum  

Roger Markussen Ingrid Wirsching 

Harald Sannarnes Hafdis Magnusdottir 

Hege Benham Åse Melling Karterud  

Henry Thams Unn Houge 

Frode Magnussen Shirley Netland 

Arne Sverre Salvesvold Vigdis Landsverk 

Grethe Elise Pettersen Anne Wirsching 

Chris Andersen  

Hege Skår  

Thomas Karterud  



Nybegynnerutvalget Turneringsutvalget 

Frank Nordrum (Leder) Frank Nordrum (leder) 

Robert Vabo Oddbjørn Åteigen 

 Inge Fossdal 

 Inger Marie Ruud 

Baneutvalget HCP - Utvalget 

Trond Jansen Mika Sundin 

Marius R. Andersen Kyrre Kjærgaard 

Kenneth Mayer Knut Arild Kaupang 

HCP - utvalget Sportslig utvalg 

John Edgar Nilsen (leder) Marius R. Andersen 

Sten Pedersen Roger Markussen 

Inger Marie Ruud Stein Inge Klippen 

Cato Benham Per Kåre Selle 

 Hans Åberg 

 
 

Samarbeidspartnere 

Sesongen 2020 ble spesiell på mange måter og mange bedrifter har hatt virkelig tøffe tider. Noen av våre 
samarbeidspartnere har lid under pandemien som har vært og vi som klubb har gjort vårt beste til å avhjelpe der det har 
vært behov. Noen av avtalen vi har hatt har vi rett og slett satt litt på «pause» og heller forlenget disse med ett år. Vi 
håper jo at 2021 skal bli noe bedre enn 2020 og at ting begynner å normalisere seg etter hvert. Golfsporten har hatt et 
godt år og da er det viktig at vi også ivaretar våre samarbeidsbedrifter på en god måte. 
 
Selv under disse tøffe tider er det også mange bedrifter som har støttet opp om driften i Kristiansand Golfklubb. Dette 
setter vi selvfølgelig veldig stor pris på og ønsker å rette en stor takk til alle våre samarbeidspartnere.  
   
 

Hovedsamarbeidspartner Hovedbanen Hovedsamarbeidspartner Korthullsbanen 

Sixt AS DNB 

Hullsponsor Hovedbane Hullsponsor Korthullsbane 

HK Motorservice AS DNB 

Marnar Bruk AS Rank nr. 1 AS 

Bakården Myhrvold Storkjøkken AS 

Værtshuset Pieder Ro Slakter Frivold AS 

Neumann AS Rank Nr. 1 

Dagfin Skaar AS  

Motor Forum AS  

Sixt AS  

Andre samarbeidspartnere 

Frigstad Bygg AS Ege Mur & Betong AS HK Motorservice AS 

Din Reisepartner Ribe Betong AS HC Reklame 

EGG Arkitektur AS Elkem ASA Retura AS 

NorEngros AS Color Line AS Skarpnes AS 

KEAS AS ElektroTema Agder AS  

Saigon Nam Nam Selecta AS  

Junioravdelingen 

Lunde Holding AS Sørlandsreklame AS Fristeren Catering AS 

British Cars SR Bank  

Kristiansand Bådsenter AS Mosvold Drift AS  

 
 
 
 



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 

2018 160 400 463 656 624 056 

2019 217 700 525 533 743 233 

2020 166 700 404 866 585 566 

  

Andre samarbeidsforhold 

Gjennom sesongen 2020 har Kristiansand Golfklubb opprettholdt og videreført en rekke gode samarbeid vi har hatt. 
Dette måtte være seg mot offentlige myndigheter, grunneier, Norges Golfforbund og andre lokale bedrifter og aktører. 
Samarbeidet med de lokale golfklubbene på Sørlandet har også utviklet seg på en positiv måte som igjen kommer 
golfspillere til gode. 
 
Både administrasjonen og klubbens styre har stort fokus på fortsatt utvikling av samarbeidet og mener dette er viktig for 
den videre utviklingen i Kristiansand Golfklubb. 
 
Samarbeid Mandal Golfklubb og Grimstad Golfklubb 
Samarbeidet vi har med disse klubben er et meget godt tilbud til alle medlemmene i de forskjellige klubbene og fortsetter 
også i 2021. Perioden for fritt spill er fortsatt fra 1. mai til 31. august og det er viktig at alle betaler greenfee utenfor 
denne perioden. I og med at vi her i KGK er en del flere medlemmer enn i de to andre klubbene, vurderes det at vi åpner 
opp for fritt spill hos oss gjennom hele sesongen. Dette for å «kompensere» litt for den forskjell som er i 
medlemsmassen. Vi tar en avgjørelse på dette utover våren. 
 
Samarbeid Bjaavann Golfklubb 
Det har gjennom 2020 sesongen vært et godt samarbeid med Bjaavann Golfklubb. Selv om vi ikke klarte å videreføre 
avtalen om det såkalte «Nabomedlemskapet» som ga spillerett på begge banene til en redusert pris, ble det inngått et 
samarbeid med redusert greenfee. Begge klubben har også operert med Års-greenfee og enkelte av byens golfspillere 
har benyttet seg av dette. Det har også vært samarbeid i forbindelse med avvikling av turneringer og juniorarbeid. 
Klubbenes banemannskap har også i 2020 hatt et godt samarbeid hvor man avhjelper hverandre med forskjellig utstyr. 
 
Dameutvalgene i klubbene har igjen hatt et godt samarbeid og det kjøres fortsatt Damedag hver andre gang hos 
hverandre. Dette fortsetter også i 2021. 
 
I 2019 ble det gjort et forsøk på å utrede konseptet «Én klubb – to baner». Dette arbeidet strandet litt og ble inn til videre 
lagt på is. I 2020 har det heller ikke vært gjort noe arbeid rundt en slik utredning. Tiden vil vise om dette arbeidet tas opp 
igjen. 

Styremøter 
På grunn av situasjonen rundt Covid-19 ble det ikke avholdt Årsmøtet før den 27. august 2020. Det vil si at styret som 
var valgt inn i 2019 og egentlig skulle sitte til årsmøtet i mars 2020 ble sittende helt til 27. august. Det var selvfølgelig en 
litt uheldig situasjon og ikke helt greit for et nytt styre å komme inn litt på «tampen» av sesongen. Dette ble uansett løst 
veldig greit og styremøter gikk som vanlig ut sesongen. Årsmøtet 2021 er planlagt gjennomført 25. mars 2021 og vi 
håper at dette skal la seg gjennomføre. Som vanlig har det blitt avholdt månedlige styremøter hvor det er tatt en 
gjennomgang av driften i klubben samt styrebehandlet diverse saker. Alle styrereferater lastes ut på klubbens nettside 
slik at medlemmer kan følge med hva som behandles i klubben styre.  

Miljø 
Styret mener de ansattes arbeidsmiljø blir ivaretatt på en ordentlig måte og at det ikke foregår aktiviteter i strid med 
gjeldene forskrifter når det gjelder forurensning av miljø og natur. Det er også etablert HMS rutiner i klubben som på en 
positiv måte forebygger skader og uhell i forbindelse med driften. Ved at klubben nå investerer i nytt driftsbygg vil dette 
også medføre at vi i større grad enn før kan drifte banen mer miljøvennlig. 
 
 
 
 
 



Junioravdelingen 

Målsetning: I KGK junior er de velkommen uavhengig av HCP og ambisjoner. Vi skal tilby et godt miljø, der de kan trives 
som barn/unge. Og ikke minst får de gode forhold til å trene/utvikle seg dersom de ønsker å bli virkelig gode i golf 
fremover. Vi tilpasser treningstilbudet etter det nivået de unge selv ønsker å være på. De mest ivrige som ønsker å 
prioritere golf trener nå flere ganger i uken, og spiller mange turneringer gjennom sesongen.  Vi har i år etablert nye 
grupper som juniorene kan velge i. 
 
KGK - Konkurranse (De som satser på golf som idrett) 
KGK - Rekrutt (De som ønsker å bli bedre, og ønsker turneringspill) 
KGK - Jenter (Jenter alle aldre) 
KGK - Blå (13-19 år) 
KGK - Rød (8-12 år) 
KGK - Knøtter (4-7 år) 
 
2020 har vært et spesielt år for golfen. Covid-19 har vært en pådriver for vekst i golfsporten, så også blant juniorene. 
Men det har vært krevende for trenerne og klubben og kunne tilrettelegge for å samle barn og unge på treninger, sosiale 
samlinger, turer og turneringer. De voksne har lagt til rette underveis i sesongen slik at vi har kunnet trene i mindre 
grupper og etter hvert økt antallet på treningene etter som reglene har endret seg. Vi har uansett vært heldige at vi har 
kunnet gjennomføre idretten vår utendørs og med liten smitterisiko gjennom sesongen. Men når vi kom til 
vintertreningene og simulator/klubbhus arena har dette vist seg å være litt mer utfordrende. Vi har vært litt av og på 
ettersom smittetrykket har variert og vi har ikke kunne gjennomføre mange av de planene vi hadde. Allikevel har vi klart 
å etablere et visst treningstrykk gjennom vinteren. 
 
Sesongen sett under ett har vært meget vellykket og vi teller nå ca 130 medlemmer under 20 år som regnes som 
juniorspillere. Vi har også en god gruppe som er har fylt 20 år som vi fortsatt regner som en del av «juniorgruppa». 
Disse bidrar på treninger og i miljøet selv om de ikke er juniorspillere lenger. 
 
 

Treninger: 
 
9-19 ÅR. Generell treningsgrupper 
 
De aller fleste juniorene trener 1 gang i uken. Vi gir mulighet til å trene 2 ganger. Den ene gangen er lek og moro og så 
prøver vi å gå mer i detalj på trening nr.2. Så her er det ofte de litt eldre og de som er mest motivert som møter opp. 
Målet med treningene våre er som regel at de skal ha det så moro og føle at de mestrer noe slik at de kommer tilbake 
neste uke. Dette har vært en grunnleggende faktor for at avdelingen vokser. Vi oppfordrer barna til å trene utenom 
fellestreningene, og uten voksendreven aktivitet. Det er her de blir bedre og interessen for spillet golf vokser. 
 
De beste og mest ivrige barna trener nok opp mot 5 dager i uken i sommersesongen. 
 
KKG/Akademiet - Videregående skole og golf 
Tilbud med golf som hoved idrett i videregående utdanning startet i fjor høst. Roger Markussen gikk inn i rollen som 
sportskoordinator mellom Kristiansand Golfklubb og KKG/Akademiet videregående skole. Dette betyr at elever som 
ønsket å satse på golf og er medlem i Kristiansand Golfklubb Junior kan ta utdanning og samtidig bli bedre i golf. Dette 
er en god forberedelse til videre studie på Universiteter i USA, og veien til proffdrømmen. Ordningen omfatter nå 3 
spillere fra KGK og 1 spiller fra Bjåvann. Denne fantastiske muligheten er i stor grad drevet av KGK som klubb, men det 
må nok legges en sterkere prioritering fra KGK, skolene og klubbene i området om vi skal opprettholde tilbudet. Det er 
nå Marius Andersen som har ansvaret for å gjennomføre de praktiske treningene i denne gruppen. 
 
Turnering sesong 2020 
Narvesen Tour: Vi har hatt meget god deltakelse på Region Sørs Narvesen Tour som er bredde nivået i juniorgolf i 
alderen 6-19 år. Det er delt inn i flere klasser ut fra nivået og alder på spillerne. For de aller fleste barn er dette en flott 
inngang til golfsporten og det å spille med andre fra andre klubber og byer. Kjempegøy lavterskel tilbud. Vi har ikke hatt 
fellestur arrangert av klubben i år grunnet covid-19 og reiseregler. Vi hadde en tur som ikke var felles men vi organiserte 
oss slik at flere reiste med sine familier på tur. Dette var helgen i juni hvor Grenland og Bamble arrangerte lørdag og 
søndag. Da var KGK representert med henholdsvis 25 og 24 deltakere. Helt ekstremt i det totale startfeltet var ca 75 stk. 
Narvesen regionen strekker seg fra Tønsberg til Kristiansand og består av 12 turneringer gjennom sesongen. 
 
Srixon Tour: Målet for KGK junior i 2020 var å få med 1 deltaker på Srixon Tour. Dette er det høyeste nivået på junior i 
Norge. Kvalifisering til denne Touren forgår i de 2 eldste klassene i Narvesen Tour. Målet ble nådd i juni da Benjamin S. 
Pettersen deltok på Srixon i Vestfold GK. (missed cut 13-15 år). Vi overgikk målet vårt da Benjamin igjen klarte å 
kvalifisere seg til Srixon finalen på Kragerø i september (13-15år 6.plass), her klarte også Ruben Haraldsen (missed cut 
16-19 år) og Kristian Markussen (missed cut 16-19 år) å kvalifisere seg i den eldste klassen 16-19 år. En helt vill bra 
prestasjon. Nivået her er ekstremt høyt.  Her lærte spillerne og trenerne mye.  
 



Lokale turneringer: 
Flere av juniorene spiller fast gubbeturneringer på onsdager i egen klubb. Veldig god læring og en flott måte å 
presentere juniorene for klubbens medlemmer. Av jentespillere så har vi 1 jente som har spilt dame dagen 1 gang 
denne sesongen. Håper på sterk økning til neste år som følge av klubbens juniorjente satsning. 
 
Kees Verkerk Juniorfond: Turnering arrangert dog litt avstumpet i forhold til planlagt grunnet covid-19. Takk til 
turneringsutvalg for flott hjelp. 
 
Nytt av året var KGK Junior Invitational som ble arrangert på klubben. Her fikk alle juniorene som hadde lyst, mulighet til 
å delta. I tillegg hadde vi invitert voksne som bidrar inn til junioravdelingen som golfvenner (eget prosjekt) delta. Dette 
var stor suksess med live kommentatorer på terrassen som skrøt av deltakerne på innspill og green hull 9. Dette var til 
stor glede for store og små. Dette var på slutten av sesongen og våre eminente greenkeepere hadde tatt i bruk 3 hull på 
korthullsbanen for å gjøre banen spillbar. 
 
Vi har også gjennomført Halloween golf (nattgolf), Nyttårsgolf og litt andre turneringer på korthullsbanen. 
 
Juniorene som skal spille vanlige klubbturneringer får ikke lov til det før vi voksne i KGK junior gir dem en form for 
klarering til å delta i klubbturneringer. De skal bla ha etablert et hcp under 36. 
 
Sponsor/fond 
Vi har også i år hatt en egen konto for juniorsponsorer som har vært en stabil og god gjeng de siste årene. Tusen takk 
for all hjelp, det betyr mye for videre satsing og utvikling. Vi har en tavle på klubbhuset hvor vi kan selge profilering og vi 
har selvsagt vår flotte klubbgenser som har en flott ryggtavle prydet av våre flotte samarbeidspartnere. Dette vil vi 
fortsette å utvikle og gjerne tilby til alle som er interessert. 
 
På slutten av året var vi også så heldige å bli trukket ut til å delta i finalen i Skillingsfondet. Her har vår faste 
fondsforvalter Harald Haraldsen gjort en flott jobb på søknadssiden. Spareskillingsbanken Kristiansand trakk oss ut som 
den heldige vinner av hele kr. 400 000,- !! til å kjøpe vår egen simulator som juniorene kan trene på. Dette vil jo også 
komme den generelle medlemsmassen til gode. Simulatoren vil bli plassert i sammen med de andre i det nye 
treningssenteret som står ferdig til høsten. Vi kommer også til å bruke den ute på treningene i sesong da det er et 
fantastisk treningsverktøy. Tusen takk til Spareskillingsbanken. 
 
Oppsummering 2020 
Alt i alt en flott år til tross av Covid-19. Håper neste år kan inneholde mer sosiale arrangementer også, det er det som 
knytter oss sterkere sammen og skaper en god kultur på treningene.  
 
Utfordringer som vi har hatt i 2020 og litt forventninger til 2021 
 
Trenere:   
Trener 1 kurs ikke gjennomført i 2020.  
 
2021: Vi må få trenerkompetanse og melder derfor opp flere til trener 1 kurs som avholdes i Kristiansand Golfklubb 
begynnelsen av april 21, arrangør: golfforbundet. 
 
Treningsfasiliteter: 
Mye tom for baller, går ut over treningskvalitet. Veldig ofte fullt av folk (positivt), men går også utover treningskvalitet og 
skaper frustrasjon for trenere og medlemmer som ønsker å trene. 
Parkeringsproblemer ved henting og levering av barn. 
Simulator kapasitet, simulatortreninger er viktige for barna for å holde dem i aktivitet igjennom vinteren. Det er også 
viktig for klubben å få inntekter på simulatorene i form av utleie. Så mange juniorer som vil trene nå igjennom vinteren 
og med små grupper (covid-19) ble det liten treningstid pr. junior. 
 
2021: Rangen utvides, ny ballplukker så det blir bra. 
Parkering utvides, og vi må bli flinkere til å informere foreldre at det er nybegynner kurs på banen(torsdager). Da er det 
ofte fullt. God informasjon rundt treninger og belegg på range, puttegreener og korthullsbane vil øke sjansen for at 
konflikter ikke oppstår mellom de som skal holde treninger og klubbens øvrige medlemmer. 
Nytt treningssenter under bygging, med flere simulatorer, chip putt green etc . Står ferdig til neste innendørs sesong. Blir 
bra 
 
Konkurranse gruppen: Her må trener situasjon avklares 100 % for å opprettholde tilbud til skolene. Linken mellom 
rekrutt og konkurransegruppen må bli bedre slik at klubbens sportslige sjef vet hva som rører seg av talentet og 
treningsvilje nedover i års trinnene. Dette for å kunne gi likt tilbud til alle juniormedlemmene i KGK –junior. Spesielt til 
dem som ønsker det. 
 
2021: Trener situasjonen må avklares i styret og aktivitetene bør være i gang begynnelsen av Mars. Veien til 
konkurransegruppen må avklares med forventninger og forpliktelser. 
 



Banen: Hovedbanen var veldig fullbooket i år, spesielt under nedstenging. Mange av medlemmene slet med å finne start 
tid 
 
2021: Vi oppfordrer etablerte til å bruke Grimstad og Mandal i tillegg til vår egen bane.  Vi oppfordrer også å spille 
korthullsbane og bruke treningsarena (green og range) i stor grad. Book også start tider i god tid, og vær flinke til å slette 
starttider i Golfbox som ikke blir brukt. Slå dere gjerne i sammen med andre slik at vi blir 4 stk i hver flight. 
 
 
Håper og tror at rekrutteringen fortsetter og at vi klarer å skape golfere, både de som ønsker å bare spille for hobby og 
dem som ønsker å følge drømmen sin. Viktor Hovland klarte det så hvorfor ikke noen fra Kr.sand. Vi har fantastiske 
forutsetninger. Lang sesong, mange flotte baner inne 1 times kjøring, korthullsbane, et treningsområde som mange 
misunner oss. Nå også innendørs treningssenter. Rått 
 
Jeg gleder meg til 2021 
 
 
Helge Pettersen 
 

Sportslige aktiviteter 

Gjennom året 2020 har det vært en rekke sportslige aktiviteter tilknyttet klubben. Foruten alle turneringer i regi av 
turneringsutvalget har det vært stor aktivitet på både hovedbanen, korthullsbanen, Driving range, klubbhus og i 
golfsimulatorene. Vår Pro, Marius R. Andersen oppsummerer året: 
 
Veien til golf (VTG) 
Til sammen hadde vi 205 kursdeltakere på «Veien til Golf» i løpet av 2020. Av de som gjennomførte kurset var det 120 
som meldte seg inn som medlem. Noen av de som tok kurset meldte seg inn sener i sesongen. Pga covid 19 måtte 
deltakere gjennomføre en digital teori del ettersom vi ikke kunne samle alle i klubbhuset. Den praktiske delen 
gjennomførte vi som normalt ute, men i mindre grupper. Med så mange som 47 deltaker på ett kurs krevde dette en del 
logistikk, men vi løste dette greit med å kjøre inn flere trener 1 ressurser. Tilbakemeldingene på kursene er veldig bra – 
klubben/nybegynner utvalget jobber med forbedringer med hensyn til oppfølging og ivaretakelse etter endt kurs. 
Gjennom sesongen fikk alle mellom 54-37 i hcp muligheten til å delta på treninger med Trener 1 trenere. Hver uke var 
det varierte treninger fra range til banespill. I 2021 vil kursene ha samme opplegg ettersom vi står foran nok en sesong 
med Covid 19, men dette løser vi enda bedre en 2020.  
 
Fellestrening/Individuelle treninger. 
Herre 
Dame 
Nybegynner 
Senior 
VTG 
Protimer 
Prorunder. 
Custom 
  
Fellestreningene gikk ukesvis og var fulltegnede. Vi fortsetter med treningene i 2021 og prøver å legge til rette slik at 
flere kan delta. Ekstremt mange runder ble spilt på Hovedbanen gjennom sesongen. Tidvis ble det litt kø og vi jobber 
med løsning slik at det flyter bedre fra start til slutt. Fra 2018-2020 har vi hatt ukentlige fellestreninger med Dame, herre 
og mix på Grimstad Golfklubb. Treningene foregikk hver tirsdag fra april-september. 
 
Junioravdelingen 
Bredden i junioravdelingen er bra, og enda flere juniorer begynte med golf i 2020. Dette er utrolig gøy og fantastisk at vi 
har klart å få med oss den yngre garde på et såpass høyt aktivitetsnivå. Klubben er veldig takknemlig for at så mange 
foreldre har tatt tak og engasjert seg i juniorarbeid. Ukentlige treninger i forskjellige aldre trener for å bli bedre og delta i 
et sosialt miljø. De reiser landet rundt og deltar på Narvesen tour. De eldste juniorene har også vært innom Srixon Tour 
via bra spill på Narvesen Tour. Vi prøver å legge til rette slik at juniorarbeidet blir enda bedre og enda mer profesjonelt 
slik at vi spisser det for de som ønsker og lager en total struktur for all aktivitet.  
 
 
Ansgar skolen 
Skolen er på besøk hos oss hvert år og har om lag 15 – 20 elever som skal gjennom VTG kurset. Selv om de aller fleste 
av disse er tilhørende utenbys, er det også noen som melder seg inn i klubben. 
 
 
 
 



KKG TOPPIDRETT 
Dette er ett prosjekt i samarbeid med Kristiansand Katedral skole og Akademiet. Hensikten med opplegger er å legge til 
rette for Juniorer som ønsker å satse/spisse litt mer. Prosjektet ble startet i 2020 og er foreløpig i startfase og under 
utvikling. Foreløpig har vi 4 juniorer som har Golf som bredde i skolen. Klubben ønsker å utvikle dette videre sammen 
med skolene og håper flere juniorer vil benytte seg av tilbudet. Klubben jobber også med flere trener ressurser slik at 
dette blir ett totalt og helhetlig prosjekt. 

Resultater 2020 
Lag NM Herrer 1. divisjon 
Ble spilt på Fana GK og vi stilte med følgende spillere:  

• Marius Rosvold Andersen 

• Magnus Larsen Homme 

• Kenneth Mayer 

• Arne Sverre Salvesvold 

• Roger Markussen 

Laget endte som nummer 11 av totalt 14 lag og vi klarte ikke målet om å holde plassen i 1 divisjon. Dermed blir det spill i 
2. divisjon i 2021. Det ble en våt affære denne lang helgen, men kanskje ikke så rart når Fana ligger i Bergen. Utpå 
første runde kom vi inn i det verste været og det ble en kamp om å holde på køller og komme seg i mål. Under normale 
omstendigheter som vi på Sørlandet kaller smeigevær hadde vi klart å holde oss i 1 divisjon veldig komfortabelt. Vi går 
for opprykk og kanskje en junior eller to på laget i 2021. 
 
Lag NM Junior 1. divisjon 
Ble spilt på Bærum GK med følgende spillere: 

• Ruben Haraldsen 

• Leon Benham 

• Kristian Markussen 

• Benjamin Sordal Pettersen 

Etter debuten i 2019 på Asker GK var juniorene supermotivert for spill igjen Etter første dag lå de helt i toppen og det så 
lovende ut og faktisk an til opprykk. De endte til slutt på en 7 plass av totalt 10 lag. De spilte meget bra og brukte over 
50 slag mindre kontra 2019.  

Norsk Senior Golf 2 divisjon Herre 
Ble spilt på Norsjø GK og vi stilte med følgende spillere: 

• Sten Pedersen 

• Oddbjørn Åteigen 

• Oddvar Høydal 

• Tom Øverland 

KGK endte som nummer 11 av totalt 16 lag. 

Norsk Senior Golf 3. divisjon Damer 
Ble spilt på Vestfold GK 

• Solfrid Hitreskog 

• Anne Austrud Kaupang 

• Laila Nordlid 

• Anne Wirsching 

KGK endte som nummer 7 av totalt 8 lag. 

OOM Finale 2020 

1. Frank Nordrum 

2. Thomas Karterud 

3. Bente Ruud Tønnessen. 

 
 



Turneringsutvalget 
I forkant av sesongen 2020 ble det en del usikkerhet i fht Covid-19. Kunne vi arrangere turneringer eller kunne vi ikke? 
Men 16. mai dro vi i gang med 2020 turneringene. Motor Forum ble vår åpningsturnering! Det ble arrangert 11 
turneringer i 2020, men vi ser at på enkelte turneringer kunne vi ønske oss litt høyere deltagelse. På den turneringen 
med flest deltakere var vi 111 (Kristiansandsmesterskapet med Bjaavann) og den med færrest var vi 24 (OOM finalen). 
 
Order of Merit gikk som normalt, men her var det få som stilte til start! I OOM finalen er ingenting avgjort, før finalen er 
spilt! Før finalen dro i gang kunne nesten alle som stilte til start vinne sammenlagt, men til slutt var det Frank Nordrum 
som var heldigs og vant årets Order of Merit etter «tidenes duell» mot Thomas Karterud. 
 
Turneringsutvalget har bestått ivrige medlemmer og som har gjort en glimrende innsats. Turneringer er viktig for 
klubben, både med tanke på det sportslige og det sosiale. Vil du være med og bidra? Kontakt undertegnede. 
 

Målsetningen for 2021 er at vi kan klare å øke deltagelsen på klubbens turneringer slik at vi kan stille med fulle startfelt 
på samtlige turneringer. Turneringsprogrammet for 2021 begynner også å nærme seg klart og det er mye spennende 
turneringer som skal avvikles. Vi vil i løpet av tidlig vår publisere disse på klubbens nettside så følg med…. 

Frank Nordrum 
Leder Turneringsutvalget 
 
«Gubben» 
Dette er en av klubbens faste og ukentlige turneringer. Den har i alle år vært et positivt og populært arrangement for 
både klubbens medlemmer og gjester. Gjennom sesongen 2020 var det planlagt 19 turneringer og kun én av disse ble 
avlyst på grunn av dårlig vær. Totalt var det 127 som deltok på Gubben og med et snitt på om lag 40 spillere per 
turnering. I snitt har disse spilt 6 turneringer gjennom sesongen. I juli har det som vanlig vært avholdt felles «Dame og 
Gubbe». Også i 2020 har det vært et godt innsalg av klubbenes juniorer på Gubben.  
 
I «Årets Gubbe» måtte man ha ennå høyere poengsum en i 2019 for å komme topp tre og foruten en grei seier for 
Ruben Haraldsen, ble det en jevn kamp om andre plassen. 

1. Ruben Haraldsen  662 poeng 

2. Sven Arild Egebakken 585 poeng 

3. Øystein Ruud  576 poeng 

Flest «Longest drive»  Falt bort på grunn av Covid-19 
Flest «Closest to pin»  Falt bort på grunn av Covid-19 
Minst 12 deltagelser  Ruben Haraldsen 
 
Gjennom sesongen har det blitt litt «avskalling» i Gubbeutvalget, men vi kom oss greit gjennom sesongen selv med et 
litt redusert antall i utvalget. Det er blitt avholdt et oppsummeringsmøte for sesongen og det er sendt inn forskjellige 
forslag til klubben om tiltak som kan gjøres for å forbedre gjennomføringen og oppslutningen rundt turneringen. 
 
På grunn av situasjonen rundt Covid-19, ble det endret en del på turneringsformer, og dette ble mottatt litt forskjellig 
blant deltakerne. Vi håper situasjonen blir bedre til sesongen 2021 og at Gubben igjen kan gjennomføres som 
«normalt». 
 
En stor takk til alle involverte i Gubbeutvalget for 2020 og ikke minst en stor takk til alle som har deltatt på turneringene 
gjennom sesongen. 
 
For Gubbeutvalget 
Omar Lie 

 
«Damedag» 
Damedag er en fast ukentlig turnering som gjennom mange år har utviklet seg som et positivt, sosialt og gøy 
arrangement. Da pandemien rammet hele verden, ble sesongen annerledes, men vi syntes det ble en fin sesong.  Som 
tidligere år ble Damedag spilt annen hver tirsdag på KGKs og Bjaavanns bane, med unntak av juli, da de ukentlige 
turneringene ble avviklet sammen med Gubben på onsdager. I 2020 hadde vi et godt samarbeid med Dameutvalget på 
Bjaavann GK og tenker å fortsette med dette i årene som kommer. 
 
De fleste av turneringer hadde løpende start som fungerte veldig bra og kan blir et alternativ i kommende sesong 
også. I 2020 ble det planlagt totalt 21 turnering og vi fikk gjennomført 20 av disse. En turnering ble avlyst på grunn av 
den kom på sankthansaften. Gjennomsnittlig antall deltakere var på 35,7 spillere, tallet viser en god økning som er 
veldig positivt. 
 
 
 
 



I “Årets Dame” ble det følgene plasseringer:   
1. Natalia Van Putten 
2. Anne Wirsching 
3. Inger Marie Ruud 

 
Dameutvalget ønsker selvfølgelig fortsatt flere deltakere på Damedagen og ikke minst at flere blir med i 
klubbturneringene, men dessverre ser ut til at interessen for turneringspill hos KGK fortsatt er synkende.   
I september var dameutvalget arrangør for turneringen “Golf Damer i Sør”. Det var 52 deltakere fra Arendal GK, Mandal 
GK, Grimstad GK, Utsikten GK, Bjaavann GK og KGK. Turnering var en stor suksess og vi har fått mange positive 
tilbakemeldinger.  
 
Alle i dameutvalget har gjort en fantastisk innsats med planlegging og organisering av turneringer.  
  
Dameutvalget takker for 2020 sesongen.  
  
For Dameutvalget  
Natalia Van Putten  
 
 
«Seniordag» 
På grunn av Covid-19 viruset ble sesongstart utsatt noen uker. Første turneringsdag ble 7. mai. Det er i løpet av 
sesongen avviklet 21 turneringer. To turneringer måtte avlyses på grunn av våt bane, det var 24. september og 22. 
oktober. Denne sesongen har vi også brukt startformene Starttider og VSOP i tillegg til Shotgun. 
Vi besøkte Mandal 13. august og Mandal GK var hos oss 3. september. 
 
Deltakelse 
82 spillere har deltatt på en eller flere turneringer og gjennomsnittet er 37 spillere på hver turnering. 
 
Spillformer 
Spillformen har vært Maksimum Score (tidligere Slaggolf) i de fleste turneringene, men vi har også hatt et par 
lagturneringer; Texas Scramble og Omvendt vals. En turnering var Maksimum Score m/kast. 
 
Premiering 
Vi har premiert hver femte spiller. I tillegg har vi på enkelte turneringer premiert nærmest pinnen og lengste drive. 
Premiene har vært gavekort, vin og baller. Det har også vært en trekkepremie i hver klasse. 
 
Vinnere 
Årets vinnere av Order of Merit ble: 
Damer: Inger Marie Ruud 
Herrer: Arne Petter Pettersen 
 
I juli satte klubben opp en ekstra OoM for summen av fire turneringer. Her var det en felles klasse for damer og herrer.  
Vinneren ble: 
Helge Osmundsen 
 
Økonomi 
Det er ikke ført regnskap for gruppa, men gjennom sesongen er inntekter og utgifter registrert sånn omtrentlig i et 
regneark. Oversikten skal være korrekt med noen hundrelapper pluss/minus: 
Startkontingenter :  kr. 76.600,- 
Premier:   kr. 44.206,- 
Kaffe og mat:   kr. 20.165,-  
Overskudd:   kr. 12.229,- 
 
Komite 
Seniorkomiteen har bestått av: 
Dag Berthrand Danielsen  Leder frem til 27. august 
Knut Båshus   Leder fra 27. august 
Inger Marie Ruud 
Harald Arnvard 
Helge Hansen 
Inger Brodin 
Christer Brodin 
Atle Kirkeng 
Alle fortsetter til neste sesong. 
 
Kristiansand 4. november 2020 
Årsrapporten godkjent på møte i Seniorkomiteen. 



 
«Nybegynnerutvalget» 
I 2020 hadde vi faste treninger for nybegynnere på tirsdager. Her er det fokus på det sosiale, samt små enkle ting som 
vi kan hjelpe nybegynnere med. Her var det alt fra 2 til 16 deltakere gjennom hele sesongen. Vi holder på fra 18-20 og 
man kan komme og gå som man vil. Noen kommer innom og får litt tips og trener før de skal ut på banen, mens andre 
er med på hele treningen. Her varieres det noe, men det var i 2020 mest fokus på rangen, samt puttinggreen og chiping. 

Vi prøver for 2021 og lage en plan vi kan rullere litt på og vi prøver og komme mer ut på banen, men her ønsker vi i 
tillegg og se litt på trykket som blir i 2021! 

Alle over 36 i hcp er velkomne på treninger, men det er greit med en beskjed om at man kommer. Vi har en Facebook 
side som heter KGK`s nybegynner og VTG samlinger! 

Nybegynnerutvalget takker for sesongen 2020 og gleder oss til 2021! 

Frank Nordrum og Robert Vabo 
 

A rets klubbmestere i 2020 

Herrer   Thomas Karterud 
Damer   Natalia Van Putten 
Junior   Benjamin Sordal Pettersen 
Senior damer  Anne Wirsching 
Senior herre  Tom Øverland 
Eldre senior herrer Ikke avviklet 
Eldre senior dame Ikke avviklet 
 
Styret i Kristiansand Golfklubb ønsker å gratulere alle klubbmestrene i 2020. 
 
 

Order of Merit KGK 2020 

Frank Nordrum 
    

A rets Gubbe og Dame i 2020 

Årets Dame  Natalia van Putten 
Årets Gubbe  Ruben Haraldsen 
 
 
 
Kristiansand, 11. mars 2021 
 
 
 
__________________________ _________________________  ____________________________ 
Dag B. Danielsen   Roger Markussen   Didrik Åstveit  
Sign.     Sign.     Sign.    
 
 
__________________________ _________________________  ____________________________ 
Frank Nordrum    Terje Lilletvedt    Laila Nordlid   
Sign.     Sign     Sign.  
 
 
__________________________ 
Frode Magnussen 
Sign. 
 
 
 
 

         Original og signert Årsmelding ligger i klubbens Protokoll  

 



Regnskap 2020 - Balanse 

 
 

EIENDELER 
ANLEGGSMIDLER 

Varige driftsmidler 
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1,2 6 401 138  6 617 883  
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 1,2 90 516  140 135  

Sum varige driftsmidler  6 491 654  6 758 018  

 
Finansielle anleggsmidler 

Andre langsiktige fordringer  0  0  

Sum finansielle anleggsmidler  0  0  

 

SUM ANLEGGSMIDLER  6 491 654  6 758 018  

OMLØPSMIDLER 

Varer  343 137  434 587  

Fordringer 
Kundefordringer  239 807  222 070  
Andre kortsiktige fordringer  203 950  372 470  

Sum fordringer  443 757  594 541  

 
Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 1 305 171  187 271  

 

SUM OMLØPSMIDLER  2 092 066  1 216 398  

 

SUM EIENDELER  8 583 719  7 974 417  
 

EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 
Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital  4 286 238  3 314 126  

Sum opptjent egenkapital  4 286 238  3 314 126  

 

SUM EGENKAPITAL  4 286 238  3 314 126  

 
GJELD 
LANGSIKTIG GJELD 
Annen langsiktig gjeld 
Gjeld til kredittinstitusjoner 2 2 665 000  2 730 000  

Sum annen langsiktig gjeld  2 665 000  2 730 000  

 

SUM LANGSIKTIG GJELD  2 665 000 2 730 000 
 
KORTSIKTIG GJELD 

Gjeld til kredittinstitusjoner 2 0  869 124  
Leverandørgjeld  0  90 214  
Skyldig offentlige avgifter  311 675  263 050  
Annen kortsiktig gjeld  1 320 806  707 902  

 

SUM KORTSIKTIG GJELD  1 632 481  1 930 290  
 

SUM GJELD  4 297 481  4 660 290  

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD             8 583 719          7 974 417 
 

Note 31.12.2020     31.12.2019 



Regnskap 2020 - Resultatregnskap 

 
 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 
Driftsinntekter 

Salgsinntekt  3 620 474  2 733 597  
Annen driftsinntekt  5 372 262  4 559 420  

Sum driftsinntekter  8 992 736  7 293 018  
 
Driftskostnader 

Varekostnad  2 047 715  1 425 635  
Lønnskostnad 4 3 026 457  2 916 288  
Avskrivning på varige driftsmidler 1 49 620  52 060  
Annen driftskostnad  2 752 661  2 234 399  

Sum driftskostnader  7 879454  6 628 382  

 

DRIFTSRESULTAT  1 113 282  616 798  
 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
Finansinntekter 

Annen renteinntekt  100  1 293  

Sum finansinntekter  100  1 293  
 

Finanskostnader 

Annen rentekostnad  141 271  171 468  

Sum finanskostnader  141 271  171 468  

 

NETTO FINANSPOSTER  -141 271  -171 468 
 

ORDINÆRT RESULTAT  972 112  494 271  
 

ÅRSRESULTAT  972 112  494 271  
 
 

OVERF. OG DISPONERINGER 

Overføringer annen egenkapital  972 112  494 460  
Sum overføringer og disposisjoner  972 112  494 460  

 
 

Noter 2020 

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 31.12.2020     31.12.2019 



Note 1 - Varige driftsmidler 

 
Tomter, bygg, og 

annen fast 
eiendom 

Driftsløsøre, 
verktøy, kontorm. 

Sum 

Anskaffelseskost pr. 1/1 8 388 135 1 304 736  9 692 871 

+ Tilgang 79 003 0 79 003 

- Avgang 0 0 0 

Anskaffelseskost pr. 31/12 8 467 138 1 304 736 9 771 874 

    

Akk. av/nedskr. pr 1/1 2 066 000 1 164 600 3 178 541 

+ Ordinære avskrivninger 0 49 620 49 620 

+ Avskr. på oppskrivning 0 0 0 

- Tilbakeført avskrivning 0 0 0 

+ Ekstraord nedskrivninger 0 0 0 

    

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 2 066 000 1 214 220 3 280 220 

    

Balanseført verdi pr 31/12 6 401 138 90 516 6 491 654 

    

Prosentsats for ord.avskr 100--1 1-25  

 
Det er i 2020 mottatt spillemidler tilsvarende kr 300.000, som er nedregulert i anskaffelseskost. 
 
Note 2 - Pantstillelser og garantier m.v. 

Gjeld som er sikret ved pant og lignende: 2020 2019 
Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig 2 665 000 2 730 000 
Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig 0 869 124 
Totalt 2 665 000 3 599 124 

   
Bokført verdi av eiendeler som sikkerhet for bokført gjeld: 2020 2019 
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 90 516 140 135 
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 6 401 138 6 617 883 
Totalt 6 491 654 6 758 018 

   

 
Langsiktig gjeld etter år 2025 er ikke oppgitt av banken. 
 

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l. 

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 89 329 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 140 304. 

Note 4 - Lønnskostnad 

Lønnskostnader 2020 2019 

Lønninger 2 503 992 2 456 937 

Arbeidsgiveravgift 369 502 351 555 

Pensjonskostnader 0 0 

Andre ytelser 155 964 107 796 

Sum 3 029 458 2 916 288 

   

Gjennomsnittlig antall årsverk: 5 4 

   

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret 

Lønn 784 420 0 

Øvrige ytelser 0 0 

 
Klubben er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjonsordning, og det er etablert en slik ordning. 
 
Revisor 
Kostnadsført revisjonshonorar for lovpålagt revisjon utgjør kr 27 825 ekskl. mva.  
I tillegg er fakturert honorar for andre tjenester tilsvarende kr 13 000 ekskl. mva. 

 
 
 



        Original og signert revidert regnskap ligger i klubbens Protokoll  

Revisors beretning 2019 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
Til årsmøtet i Kristiansand Golfklubb 
 

 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
 
Konklusjon 
 
Vi har revidert Kristiansand Golfklubb’ årsregnskap som viser et overskudd på kr 972 112. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, 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 2020, og av dets resultater 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. 
 
Styret 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 videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
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, 11. februar 2021 
 
 
________________________ 
Per Aimar Lundal 
Statsautorisert revisor 
iRevisjon AS 

 



Original og signert revisjonsberetning ligger i klubbens Protokoll  

Fullstendighetserklæring 2019 

iRevisjon AS 
Per Aimar Lundal 
Skippergata 2A, 4612 Kristiansand 
 
  

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 2020. 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, 11.02.2021 
 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Cato Benham      Dag B. Danielsen 
Daglig leder      Styrets leder 
 
 
 
 
 



 
Original og signert fullstendighetserklæring ligger i klubbens Protokoll. 

Kontrollkomiteens beretning 2020 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Kristiansand Golfklubb sin beretning. 
 
Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender forøvrig 
Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets og overordnet 
organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, 
at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   
Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte, og avgi en uttalelse til de saker som ligger 
innenfor sitt arbeidsområde.  
 
Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte. 

Vi har utført følgende handlinger: 
Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet det nødvendig å gjennomgå.  
Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra styret og administrasjonen. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det 
styrebehandlede årsregnskapet for 2020.   
Vi har gjennomført møte med engasjert revisor og gjennomgått revisors beretning. For regnskapsrevisjon vises til revisjonsberetning. 
Regnskapet viser et overskudd på kr 972.111, og ved årsavslutning 2020 økte den frie egenkapitalen med     kr 972.111. 

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2020 godkjennes av årsmøtet. 
 
 
 
Kristiansand, 10. mars 2021 
 
 
 
 
___________________________    ____________________________ 
Sten Pedersen      Per Kåre Selle 
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Behandle innkomne forslag og saker 

1. Forslag fra Styret: Styret gis fullmakt til å kunne fastsette kontingenten for 2022 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 2022 sesongen. 

 

2. Forslag fra Styret: Styret gis fullmakt til å kunne gå i dialog med andre golfklubber i distriktet om greenfee, 

årsgreenfee og annet samarbeid. 

 

 

Vedta medlemskontingent 2021 

Følgende medlemskontingenter foreslås av styret iht oppsatt budsjett.   

Senior med spillerett 4.700, - Inkl. dugnadsavgift 

Senior uten spillerett 1.900, -  

Student med spillerett 2.500, - Inkl. dugnadsavgift 

Ungdom 19 – 24 år med spillerett 2.500, - Inkl. dugnadsavgift 

Junior 15 – 18 år med spillerett 1.500, - Inkl. dugnadsavgift 

Junior 11 – 14 år med spillerett 1.200, -  

Junior 0 – 10 år med spillerett 600, -  

Årsgreenfee 2.600, -  

   
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 2021 

Følgende driftsbudsjett for 2021 fremlegges for Årsmøtet: 

Kont Tekst 
 Regnskap   Regnskap   Budsjett   Budsjett  

2019 2020 2020 2021 

3010 Salg - Cafè - 25% mva                -6 178                          -               -10 000               -10 000  

3014 Kalender - junioravd.                -5 749                          -                          -    

3020 Salg - Cafè - 15% mva            -305 573             -457 842             -325 000             -430 000  

3030 Salg -  Pro-shop - 25% mva         -1 211 176          -1 904 445          -1 200 000          -1 500 000  

3031 Kølle rep. - 25% mva              -35 800               -39 364               -45 000               -45 000  

3032 Salg - Sliping - 25%mva                         -                 -15 000               -10 000  

3033 Salg - Brukt-/demo utstyr              -84 089             -149 811               -95 000             -150 000  

3040 Salg - "Veien til golf"              -29 500               -36 700               -45 000               -35 000  

3041 Salg - Protimer              -89 600             -127 004             -120 000             -150 000  

3042 Salg - Utleie Protjenester              -58 484               -59 867               -58 000               -59 000  

3043 Salg - Trening bedrift              -10 000                          -               -10 000               -10 000  

3044 Salg - Simulator (25% mva)            -337 737             -315 784             -420 000             -400 000  

3050 Sponsor - 25% mva            -395 334             -356 330             -500 000             -600 000  

3052 Sponsor - u/mva              -59 000               -26 000                          -    

3053 Sponsor - skilt                  -2 500      

3054 Sponsor - Baneleie/greenfee                -2 816                 -3 000      

3056 Sponsor - Junioravd.              -31 200               -25 200                          -                          -  

3057 Egenandel Junioravd.                         -                            -    

3105 Medlemskap (sr.no)         -3 069 941          -3 715 191          -3 000 000          -3 300 000  

3106 Skap (sr.no)              -81 772               -87 800               -82 000               -87 000  

3135 Utb. Dugnad               18 749                  6 459                18 000                20 000  

3140 Inntekter - Greenfee            -273 895             -391 878             -275 000             -320 000  

3141 Inntekter - Range            -272 765             -310 950             -250 000             -250 000  

3150 Turneringsinntekter              -93 244             -145 447             -100 000             -120 000  

3151 Inntekter - "Gubben"              -53 150               -63 000               -53 000               -55 000  



3152 Inntekter - "Damedag"              -23 478               -13 126               -22 000               -22 000  

3153 Inntekter - "Seniorgolf"              -48 976               -60 450               -45 000               -50 000  

3154 Inntekter - Jr. Avd. (diverse)                -7 141                 -8 376               -10 000    

3155 Treningspakker Jr.                -44 030      

3400 Offentlige tilskudd (mva komp.)            -256 733             -267 996             -240 000             -280 000  

3600 Leieinntekter bane / klubblokaler              -21 100                 -1 500               -20 000               -20 000  

3601 Leieinntekter leilighet              -45 000               -40 500               -36 000               -54 000  

3610 Utleie golfbil - mva fritt              -15 945               -12 470               -15 000               -13 000  

3700 Prov. Kortselskaper               18 108                28 832                20 000                30 000  

3710 "Grasrotandel"            -106 129             -119 637             -105 000             -120 000  

3715 Tilsk. NGF/ NIF/Kom./Color L            -234 149             -159 608             -230 000             -350 000  

3800 Salg av brukte anleggsmidler                -18 000      

3900 Periodiserte Sponsorinnt.              -64 220               -64 221      

Sum inntekter          -7 293 018          -8 992 736          -7 288 000          -8 390 000  

4010 Varekjøp - Pro-shop - 25% mva          1 078 018           1 478 344           1 050 000           1 170 000  

4011 Varekjøp - Køllerep. - 25% mva               12 465                          -                15 000                          -  

4019 Varekjøp - Cafè - uten mva                -9 951               -10 485               -13 000               -10 000  

4019 Varekjøp - Custom. - 25% mva                     5 000                          -  

4020 Varekjøp - Cafè - 15% mva             214 427              273 445              220 000              230 000  

4040 Varekjøp - kurs/instruksjon                 4 810                29 682                20 000                30 000  

4041 Innleide Protjenester                 9 000                          -                          -    

4049 Sponorarrangemenr u/mva               48 538                          -                45 000                35 000  

4050 Sponsorkostnader - 25% mva               24 647                13 470                25 000                30 000  

4052 Premier/kost. Damedag               18 015                30 861                17 000                16 000  

4053 Kostn. til turneringer               65 125                74 690                65 000                70 000  

4054 Premier/kost. Gubbe               20 887                23 688                20 000                25 000  

4055 Premier/kost. Senior               28 592                41 595                28 000                35 000  

4056 Kost. egne arrangementer                         -                            -    

4070 Inngående frakt 25% mva                    987                     975                  2 000                  2 000  

4090 Beh.endr. - Pro-shop              -89 925                91 450      

Sum varekost           1 425 635           2 047 715           1 499 000           1 633 000  

5010 Faste lønninger          2 184 153           2 380 303           2 315 798           2 650 000  

5090 Periodiseringskonto lønn               50 000               -50 000      

5191 Påløpte FP             222 784              242 791              236 211              270 300  

5192 Arb.g.avg. påløpte FP               31 412                34 233                33 306                38 112  

5220 Fri telefon - 2010                   4 932      

5291 Motkonto for gruppe 52                  -4 932      

5409 Red. AGA 3. t 2020                -18 081      

5410 Arbeidsgiveravgift             320 143              353 349              326 528              373 650  

5431 OTP - 2020               120 797                130 000  

5432 OTP - 2019               86 368                  86 000    

5433 OTP - 2018                         -        

5800 Refusjon av sykepenger                         -                            -    

5801 Tilskudd fra NAV (påløpt 2020)                -69 102                 -50 000  

5880 Arbeidsklær - ikke oppg.pl.               15 026                  1 902                15 000                10 000  

5881 Verneutstyr                 8 261                  7 974                  8 000                12 000  

5990 Andre personalkostnader               21 428                35 167                18 000                18 000  

Sum lønns- og personalkostnad           2 939 575           3 039 333           3 038 843           3 452 062  

6110 Avskrivninger               52 060                49 620                50 000                55 000  

6310 Festeavgift             131 730              145 958              146 000              156 000  

6320 Renovasjon, vann, avløp mv.               25 451                32 118                25 000                32 000  

6340 Lys, varme               83 670                57 926                90 000                90 000  

6410 Leasing maskiner             251 750              279 885              240 000              380 000  

6415 Leie/kost. Vendigmaskiner               47 123                33 568                35 000                35 000  

6420 Leie Bet. Terminal - Proshop               12 696                19 336                10 000                20 000  

6421 Kostnader Nayax / Vipps               19 591                23 009                20 000                25 000  

6490 Andre leiekostnader                 3 928                  1 166                  5 000                  5 000  

6530 Driftskostnader - Kontor                 6 548                  9 071                10 000                20 000  

6531 Driftskostnader - Proshop               28 097                20 814                30 000                15 000  

6532 Driftskostnader - Leilighet                 2 998                          -                  5 000                  5 000  

6540 Driftskostnader - Kafè               11 880                36 683                15 000                35 000  

6545 Driftskostnader - Simulator             163 846              216 368              175 000              180 000  



6550 Driftskostnader - Bane             323 820              494 546              320 000              320 000  

6551 Driftskostnader - Utstyr / maskiner             169 240              154 392              150 000              150 000  

6552 Driftskostnader - Bygg/inventar               68 450              132 433                50 000                50 000  

6553 Driftskostnader - Range               26 314                48 398                50 000                50 000  

6555 Driftskostnader - Aktiviteter/utvalg               25 000                35 786                30 000                25 000  

6556 Jr. avd. - Leie, bekledning og utstyr             244 221              117 202              340 000                90 000  

6556 Jr. avd. - Turer, turn. og reisestøtte                   210 000  

6556 Jr. avd. - Trener 1 kurs                   25 000                30 000  

6556 Jr. avd. - Sosiale aktiviteter                     35 000  

6556 Jr. avd. - Egenandel og treningsavg.                         -               -140 000             -130 000  

6556 Jr. avd. - Sponsorinntekter                  -50 000               -40 000  

6556 Jr. avd. - "Skillingsfondet"                  -70 000               -80 000  

6556 Jr. avd. - Diverse inntekter                             -               -15 000  

6557 Jr. avd. - Avsatt treningsleir                         -                  40 000    

6558 Driftskostnader - Seniorgolf               12 000                15 322                15 000                15 000  

6559 Kostnader "elite"               18 688                42 465                15 000                15 000  

6562 Egenandel Junior              -83 261                          -      

6700 Revisjonshonorar               36 464                46 322                35 000                45 000  

6720 Honorar juridisk bistand                 11 385                            -  

6800 Kontorrekvisita                         -                  15 000                15 000  

6810 Kostnader data, it og tlf.               54 901              107 581                65 000                90 000  

6820 Trykksaker                 6 615                  8 854                10 000                10 000  

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv.               13 950                  8 703                  5 000                10 000  

6842 Avgifter NGF / Golfbox             309 499              444 528              305 000              380 000  

6860 Møter, kurs, medlemskap               30 402                12 200                25 000                20 000  

6940 Porto/sendregning.no               25 672                32 313                30 000                30 000  

6970 Gebyrer / etableringsgebyr.               26 355                26 537                15 000                30 000  

7010 Varebil - Drivstoff                 9 559                  7 798                10 000                10 000  

7011 Varebil - fors. og avgifter                 1 356                  1 712                  2 000                  2 000  

7012 Varebil - Rekvisita                 9 149                  7 744                10 000                10 000  

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig                         -        

7105 Øreavrunding                        2                         4      

7140 Reisekostnader, ikke oppg.pl                 6 579                          -                  10 000  

7150 Reisekostnader, oppg.pl                         -                    3 000                          -  

7320 Reklamekostnader                         -                    8 000                10 000  

7330 Gaver (ans./styre m.m.)                 4 072                19 978                  5 000                10 000  

7500 Forsikringspremier               82 755                90 681                85 000                85 000  

7510 Diverse kostnader                         -                            -                20 000  

7790 Øreavrundinger                        0                         1      

Sum andre kostnader          2 263 171           2 792 407           2 259 000           2 565 000  

Sum Driftskostnader          6 628 382           7 879 455           6 796 843           7 650 062  

Driftsresultat før finans            -664 636          -1 113 281             -491 157             -739 938  

8040 Renteinntekter - Bank                -1 293                    -100                    -200    

8150 Rentekostnader - Bank             171 468              141 271              170 000              150 000  

  Byggelånsrente (driftsbygg)                   120 000  

  Sum finanskostnader             170 175              141 171              169 800              270 000  

Årsoverskudd            -494 460             -972 110             -321 357             -469 938  

Ekstraordinære avsetninger     

Sportslige resurser 2021    200 000 

Diverse oppgraderinger anlegg (parkering, fiber etc.)    100.000 

Årsresultat etter ekstraordinære avsetninger    -169 938 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bestemme idrettslagets organisasjonsplan 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Foreta følgende valg 

KGK Valgkomiteens forslag til Årsmøte 

Styret 2021 
Leder:  Dag Berthrand Danielsen (1 år) 
Nestleder: Terje Lilletvedt (1 år) – ikke på valg* 
 
Styremedlemmer: 
Didrik Åstveit  1 år – Ikke på valg 
Rolf Arild Johannessen 2 år 
Tone Eriksen  2 år 
Knut Båshus  2 år 
 
*  Terje Lilletvedt har 1 år igjen og forslåes som ny nestleder for 1 år. 
 
Frode Magnussen trakk seg fra styret 17.03.21 og sitter dermed ikke det siste året av perioden. 
 
Valgkomiteens forslag består av Styreleder, Nestleder og 4 Styremedlemmer. Dette er en styresammensetning som er i henhold til 
KGKs lov som krever 3-5 Styremedlemmer. Valgkomiteen er åpen for å innstille et 5. Styremedlem dersom den rette kandidaten i 
aldersgruppen cirka 20-40 år melder seg. Kandidaten bes melde seg til Valgkomiteen senest en uke før årsmøtet. 
 

Kontrollkomité 2021: 

• Sten Pedersen leder 

• Per Kåre Selle Medlem 

• Mika Sundin Varamedlem 

• Solfrid Hitreskog Varamedlem 

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

Revisor 2021:  
Per Aimar Lundal (engasjeres) 

 

 
Styrets forslag til Valgkomité 2021 
Kristiansand Golfklubb sitt styre foreslår følgende personer til klubbens Valgkomité for 2020: 

• Johan Svensson  Leder 

• Mikael Pedersen  Medlem 

• Guttorm Nilsen  Medlem 

• Ingrid Wirsching  Varamedlem 

Styre foreslår også at medlemmer av Valgkomiteen ikke sitter lengre enn 3 år av gangen og med virkning fra og med 2021.  

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

 
Diverse utvalg / komiteer 

 

Årsmøtet 
 

Daglig leder 

 


