Tromsø Golfklubb Årsmøte
Tid: 27. februar kl. 19.00
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Styre og komiteer
Styret i Tromsø GK 2017:
Bjørn Sønsteby, leder fra Årsmøte 2017 til ansettelse som daglig leder 1.juni 2017
Ulf Jensen, nestleder. Leder fra ekstraordinært årsmøte 30 mai 2017
Andreas Hildonen, nestleder fra ekstraordinært årsmøte
Bjarte Toftaker
Monica Wara
Bjørn Halvor Wikasteen
Hege Eriksen
Jan Eirik Andreassen
Revisorer: Are Bessesen og Åse Brinckman Krane

Følgende komiteer med ledere og medlemmer har vært nedsatt:
Rapporter fra komiteene ligger som vedlegg til denne beretning.
Valg: Rolf Evensen, Åse Brinckman Krane, Hans Henrik Linnet
Barn/Junior: Bjørn Halvor Wikasteen / Gry Dons
VTG: Bjørn Halvor Wikasteen
Turnering: Bjarte Toftaker, Fred Abelsen, Stian Ørbeck Sørheim, Gøril Harila
Dugnad: Styret
Handicap/Golfbox: Rune Karlsen / Bjørn Sønsteby
Banekomite: Bjørn Sønsteby / Roger Franzen
Damekomite: Ingen
Kasserer: Monica Wara
Hjemmeside: Daglig leder
Festkomite: Styret
Representant fra styret på Golftinget 2017: Styreleder Ulf Jensen og DL Bjørn Sønsteby
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Sak 3 Styrets årsberetning for Tromsø Golfklubb
Tromsø Golfklubb har lagt bak seg det andre hele driftsår etter at klubben overtok driften av
golfparken midtveis i 2015. Etter at driften i 2016 ble rimelig vellykket og brakte klubben et
regnskapsmessig overskudd, ble det utfordrende og spennende at klubben mistet sin
mangeårige daglige leder rett før sesongstart. For å sikre mest mulig overføring av
erfaringskunnskap, besluttet styret å ansette ny daglig leder som kunne overlappe en
periode og få noe drahjelp i starten av ansettelsesforholdet.
Styret er godt fornøyd med at vi har klart å sikre god og jevn drift gjennom hele sesongen og
samtidig kan levere et mindre regnskapsmessig overskudd. Og dette overskuddet kommer
etter at klubben har foretatt flere investeringer i driftsmateriell som ikke var tatt med i årets
budsjett, men som styret har ansett som gode og nødvendige tiltak for en mer rasjonell
banedrift og som nødvendig for å kunne forbedre banens kvalitet.
Sommersesongen 2017 bød på store værmessige utfordringer i starten av sesongen. Mai og
juni var værgudene usedvanlig lite samarbeidsvillige, noe som medførte utsatt oppstart og
mindre aktivitet enn forventet. Aktiviteten tok seg noe opp i juli, men det var først i august
at været og baneforholdene begynte å spille på lag. Sesongen ble derfor delvis berget ved en
fin høst som gjorde det mulig å spille golf helt til banen stengte 15 oktober.
Inntektene fra spillaktivitetene ble delvis som budsjettert på grunn av den gode
høstsesongen, men dessverre ikke helt som forventet, sesongen sett under ett.
Styret vil også i år understreke betydningen av det flotte arbeidet som er lagt ned for å
reparere og videreutvikle selve baneanlegget. Banens greener har vært fullt akseptable
gjennom hele sesongen og i høst holdt de virkelig høy standard. Fairwayene var imidlertid
preget av dårlig vekst tidlig i sesongen. Styret valgte derfor å investere i utstyr som skal
hjelpe til i arbeidet med å stimulere veksten (lufting og vanning og gjødsling), utstyr som
klubben aldri tidligere har disponert. Allerede i høst ble tiltak iverksatt som vi tror vil gi gode
resultater allerede neste sesong. I den forbindelse takker styret de som arbeider på banen til
daglig for godt arbeid og stort engasjement for å sette banen i best mulig stand for
medlemmer og gjester.
Styret vil i denne beretningen berømme de som har lagt ned mange timer med dugnadsarbeid for å gjøre anlegget bedre. Skogrydding, raking av bunkere, maling, og annen
oppussing har gjort at banen har fremstått som innbydende og attraktiv gjennom hele
sesongen.
Det har også blitt arrangert flere turneringer dette året. Noen ble dessverre preget av dårlig
vær og utfordrende forhold ved sesongstart, men uansett har turneringskomiteen gjort
strålende arbeid og gjennomført konkurransene til alles tilfredshet. Mange har også gjort en
stor innsats i forbindelse med de mange arrangementene og stevnene, med servering og
stevneadministrasjon.
Dette driftsåret har vært det første med samarbeid om bruk av anlegget med Lyngen Alps.
Det har vært en del utfordringer med denne form for samdrift, men i all hovedsak har dette
utviklet seg til en vinn-vinn løsning som i hvert fall for klubbens vedkommende, har vært
givende også økonomisk.
Styret vil med dette oppsummere driftsåret 2017 som vellykket og at det er et godt grunnlag
for videre drift.
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Styremøter
Det er avholdt 7 ordinære styremøter i perioden. Styret har i tillegg deltatt aktivt i samarbeid
med de ulike komiteene i planlegging og gjennomføring av 2017-sesongen. Styret har deltatt på
deltatt på fordelingsmøte for de nordnorske klubbene og Golftinget 2017 på Gardermoen.
Klubben var også representert på idrettens åpne dag i sentrum.
Bjarte Toftaker og Jan-Eirik Andreassen takker for seg og går ut av styret. Styret takker dem for
innsatsen.
Prioriterte områder har vært:
• Nøktern drift og synliggjøring av at vi nå driver hele anlegget som et idrettslag
• Ansettelse av ny daglig leder med overlapping i planperioden april og mai
• Planlegging av sesongen med særlig vekt på utvikling av banens drift
• Arrangere turneringer i regi av NGF, klubb og sponsor
• Rekrutteringsarbeid og golfkurs
• Dugnad og banepleie
• Trener 1 utdanning

Medlemsoversikt
Per januar 2018 var antall medlemmer 354, mot 369 på samme tid i 2017.
All medlemsinformasjon er nå samlet i Golfbox.
Aktive fordelt på kjønn og aldersgruppe *
Aldersgruppe

Damer

Menn

Under 25 år

13

20

I alt
33

25-60 år

29

195

224

Over 60 år

28

69

97

I alt

70

284

354

Styret Tromsø Golfklubb

Ulf Jensen
Leder

Andreas Hildonen
Nestleder

Hege Eriksen

Monika Wara

Bjørn Halvor Wikasteen

Bjørn Sønsteby, daglig leder/styreleder 1.1 – 30.5.2018
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Jan Eirik Andreassen

Bjarte Toftaker

Komiterapporter
Årsrapport handicapkomite 2017
Handicapkomite 2017 har bestått av Rune Karlsen og Bjørn Sønsteby.
Årsrevisjon av medlemmer for 2017 ble gjennomført 22. januar 2018.
LISTE

ANTAL
105

Medlemmer med 3 eller færre scorer i sesongen
Medlemmer med 7 eller færre scorer de siste to sesonger
Medlemmer som har oppnådd handicap 54 i løpet av sesongen

8
10
0

Medlemmer regulert -3

0

Medlemmer regulert -2

0

Medlemmer regulert -1

122

Medlemmer som ikke har blitt regulert

6

Medlemmer regulert +1

4

Medlemmer regulert +2

0

Medlemmer regulert +3

0

Medlemmer som har blitt manuelt regulert

255

Alle medlemmer inkludert i årsrevisjonen

Det spilles flere runder enn det som bekreftes i golfbox. Det ble booket 3391 runder, mens det kun er
2864 bekreftede runder.

Årsrapport Damekomité
I sesongen for 2017 har det ikke vært en egen Damekomite.
Årsrapport Arrangement/Festkomiteen
Ingen arrangementer i 2017

Årsrapport banekomite 2018
Banekomite 2017 har bestått av Rune Karlsen, Bjørn Sønsteby og Roger Franzen.
Vi fikk en tøff vinter og en kjølig mai. Mye is og snø på store deler av banen. Det lø snø og var veldig
vått på utslaget på hull 5 helt til 22 juni. Greenene ble måket fri for snø og is (ca 10-15 cm) ble knust.
Noe som medførte at greenene ble bare ca 25 mai. Det ble lagt på vekstduker fra samme dato, og vi
hadde temperaturer på mellom 10-15° i jorda ca 1 juni. Greenene ble resådd første uken i juni, og
støttesådd 3 ganger. Grundig jobb de siste årene gjør at det ser ut som banen tåler litt tøffere vinter.
Greenene ble ok fra siste uken i juli og utover. Det ble ikke gjort noen ytterligere endringer i
foregreensområdene, Samme klippemønster som 2016 ble videreført. Out of bounds stakene på hull
10 ble flyttet 5-8 meter til venstre. Dette ble meget positivt mottatt.
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Drenering på haugen bak green 8 (mot utslag hull 9) ble utvidet for å hindre vann i å renne ned på
green 8. Vi er spent på å se resultatet av dette når snøen smelter.
6 fairwayer ble re-sådd noe som ga en fin vekst etterhvert. Det ga umiddelbare ok resultater.
Vanning av fairway 18 ga gode resultater. Fairwaylufteren som ble innkjøpt i 2017 gir oss bedre
lufting av hele banen. Vi har stor tro på at dette gir oss bedre gressvekst på fairway.
Aktivt kull ble spredt på alle greenene. Vurderes også gjort i 2018
Det er ryddet massivt med trær rundt greenene og utslagsstedene på mange hull, dette for å gi sola
bedre arbeidsforhold ifht greenområdene.
Takk også til dugnadsgjengen med ildsjelene Reidar Vollstad, Hagbart Nilsen og Arne Eikrem i spissen
– det ble ryddet mye skog og dette må vi gjøre opp og få bort på vårdugnaden i 2018.
Dugnadsgjengen gjør en fabelaktig jobb!
Med vennlig hilsen Banekomiteen

Årsrapport turneringskomiteen
Det har i 2017 vært arrangert 16 turneringer. Vi kom sent i gang på grunn av den sene baneåpningen,
og måtte blant annet utsette Åpningsturneringen der det bare var 17 påmeldte. Antall deltakere på
turneringene har vært variabelt sesongen igjennom, der ingen av turneringene har vært fulltegnet.
Totalt har vi hatt 540 påmeldinger til årets turneringer. Av regionale turneringer har klubben i år
arrangert NNM lag og regionstur. Dette er store arrangement og det er stort behov for at flere
frivillige deltar på denne type arrangement, så vi kan gi våre gjester en god opplevelse.
Takk til alle som har deltatt og bidratt.
På vegne av turneringskomiteen
Bjarte Toftaker

Dugnadsrapport 2017
Innledning
Koordinatorer og lagførere har vært Hagbart Nilsen, Arne Eikrem, Ivar Solberg og Reidar Vollstad.
Behovet for aktivitet har vært meget stort og oppgavene mange. Det har da også blitt utført enormt
mye arbeid for å gjøre banen bedre og triveligere for brukerne. Krattveksten på Breivikeidet er og blir
ett stykke Sisyfos-arbeid. Gjør deg ferdig rykk tilbake til start, men det må gjøres. Takk til alle som
har deltatt – ingen nevnt, ingen glemt.
Ordningen med hulladopsjon har også i år fungert dårlig. Dette skal prioriteres og forankres bedre i
2018. Det er flere som bidrar med arbeid gjennom hele året og det setter vi utrolig stor pris på.
Aktiviteter
Åpningsdugnaden fikk grei oppslutning med drøyt 35 deltakere fordelt over 2 dager, totalt 150 timer
dugnadsarbeid ble gjennomført disse 2 dagene. Det ble ryddet mye skog, vasket klubbhus og beiset
driving range. Takk til alle som stiller opp

.
Skrevet for dugnadskomiteen av Bjørn Sønsteby
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Årsrapport om sportslige aktiviteter
Trenerressurser som har bidratt i 2017:
Vegard Andreas Haugen, PGA pro (frivillig, ikke ansatt i klubben)
Bjørn Halvor Wikasteen, Trener 1
Anne G Ekeland, Trener 1
Thomas Harila, Trener 1
Gry Dons, Trener 1
Kristoffer Larsen, Trener 1
Jonny Fløyli, Trener 1
VTG Kurs:
Klubben har gjennomført 3 VTG kurs i 2017 med totalt 15 deltakere. Klubbens trener1
ressurser har stått for gjennomføring.
Barn og golf / Juniorgolf:
Arbeidet med barn og golf har ligget nede i 2017. Vi fikk bare gjennomført en barn og golf
samling. Det jobbes med nye løsninger for 2018, herunder treningsmuligheter i Tromsø.
Undertegnede har vært i kontakt med Troms fylkeskommune og hørt om mulighetene til å
bruke parkområdet utenfor kysthospitalet.
Fellestreninger med Vegard:
Vegard har som tidligere år gjennomført fellestreninger med Breivikeidet som har vært godt
besøkt og vært et populært tiltak.
Besøk fra pro fra Salten Golfklubb:
Jurek Jaworski var på besøk en uke i august og hadde gratis timer for de som var på range.
Tilbudet ble annonsert på web og Facebook, men oppmøtet var variabelt.
Åpen dag / åpen range:
Klubben sendte ut invitasjon til over 700 tidligere medlemmer av klubben og inviterte til
gratis range og veiledning. Det møtte opp ca. 10 stykker (!). Det er således ingen enkel jobb å
hente tilbake gamle medlemmer.
Deltakelse i prosjekt Ivaretakelse:
Tromsø GK er med sammen med 15 andre klubber i et prosjekt Ivaretakelse som skal gå over
to år. Formålet med dette er å finne ut hva som skal til for å holde på medlemmer samt hva
som skal til for å få tidligere medlemmer tilbake. Klubbkontakt i NGF er Benedikte Brynestad
(som er tidligere proff). Hun skulle komme på klubb besøk i september, men måtte avlyse pga
sykdom. Hun kommer på besøk i løpet av 2018, og vi vil dra i gang et opplegg rettet mot
klubbens damer.
Alex Beeton:
Mot slutten av året fikk vi et nytt medlem i klubben, Alec Beeton. Han er tidligere ass. pro for
Henden Golf Club utenfor London. Alex har ytret ønske om å bidra fremover, og han har allerede et
tilbud om timer i simulatoren. Dette skjer i samarbeid med klubben.
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Oppsummering:
Sesongen kom sent i gang, og dermed kom heller ikke VTG kursene i dag til «vanlig tid». Det
kan ha hatt betydning for rekruteringen. Ellers har sesongen vært på det jevne. Det er flere
positive ting på gang for 2018 og vi ser frem til et godt golfår. Når det gjelder rekruttering av
nye medlemmer ligger ansvarlig på dette på alle medlemmer i klubben. Vi er ca. 380
medlemmer per dato. Det er for lite. Dersom vi fikk alle til å ta med en venn eller en venninne
på golfbanen for å prøve så kunne det henne at vi fikk tak i mange nye. Kommer
medlemmene med nye, skal sportslig avdeling så klar med kurs og tilbud.
Tromsø, 28.1.2018
Bjørn Halvor Wikasteen
«Sportsdirektør»

Golfpro
Klubben har ikke hatt en ansatt golfpro / trener i 2017.
Vegard Andreas Haugen har som foregående år, bidratt med fellesundervisning og enkelttimer
Klubben hadde også en kort periode besøk av golfpro fra Bodø, som et ledd i det regionale
samarbeidet mellom klubbene i nord. Denne delen av golfvirksomheten har vært styrt av
Salten Golfklubb med grunnlag i særlige midler tildelt fra NGF. På det regionale samarbeidsmøtet
høsten 2017, ble det besluttet å ikke videreføre arbeidet som nå, men i stedet legge opp en ny
og felles strategi som skal diskuteres på møte i Tromsø i slutten av februar 2018.

Sak 5 Fastsettelse av medlemskontingent 2018, styrets forslag
PRISER FOR MEDLEMMER AV TROMSØ GOLFKLUBB 2018
Alder

Kategorier

Kontingent 2018

Fritt spill

Greenfee 18 hull

Greenfee 9 hull

Nye medlemmer - VTG 2018
inkl fritt spill i 2018

0-12

Barn

kr 750

kr 0

kr 0

kr 0

kr 750

13-19

Junior

kr 1 200

kr 0

kr 0

kr 0

kr 1 000

20-27

Ungdom - Student

kr 2 000

kr 0

kr 0

kr 0

kr 2 000

28-66

Senior

kr 2 900

kr 3 000

kr 295

kr 175

kr 2 900

67…

Pensjonist

kr 2 900

kr 1 500

kr 295

kr 175

kr 2 900

Ektefelle/ samboer

kr 2 000

kr 1 800

kr 295

kr 175

kr 1 800

kr 6 350

kr 3 600

kr 0/200/295

kr 175

kr 4 800

kr 295

kr 175

Familiemedlemsskap
(foreldre og barn under 20 år)
Fjernmedlem

kr 1 250

Støttemedlem *

kr 1 000

Kontingenten er obligatorisk og inkluderer bl.a. medlemskap i Tromsø Golfklubb iht. Norges Idrettsforbunds
regelverk. Kontingenten går delvis til NIF.
Støttemedlemskap gir ikke spillerett, men du mottar magasinet Norsk Golf og er stemmeberettiget på årsmøtet.
Medlemskap løper til de blir sagt opp. Frist for oppsigelse er 31.12 inneværende år. Oppsigelse skal sendes skriftlig
til info@tromsogolf.com
Greenfee gjestespillere er kr. 400,-

Sak 4
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Regnskap og balanse for Tromsø Golfklubb –
2017 og budsjett 2018
Regnskap
Driftsinntekter

Resultat 2017

Budsjett 2018

Salg og sponsorvirksomhet. Note 1

-1.746.315

-1.800.000

Andre driftsinntekter Note 2

-1.793.377

-1.800.000

Sum driftsinntekter

-3.539.691

-3.600.000

Varekostnader

580.830

550.000

Lønnskostnader

1.546.180

1.550.000

82.340

85.000

Andre driftskostnader

1.039.373

1.050.000

Sum driftskostnader

3.248.732

3.235.000

Driftsresultat

-290.959

-365.000

Netto finanskostnader

143.279

140.000

-147.680

-275.000

147.680

275.000

Driftsutgifter

Avskrivninger

Sum ordinært årsresultat
Overført annen egenkapital
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Balanse pr. 31.12.2017
Eiendeler
Anleggsmidler
Tomter, bygninger og fast eiendom

3.503.191

Maskiner, anlegg og inventar

254.467

Sum anleggsmidler

3.757.658

Omløpsmidler
Varelager og forskudd leverandører

114.102

Kortsiktige fordringer

36.617

Forsskuddsbet. kostnader og påløpte inntekter

-7.928

Kontanter, bankinnskudd mv.

278.641

Sum omløpsmidler

421.432

Sum eiendeler

4.179.090

Egenkapital
Sum egenkapital

-570.349

Annen langsiktig gjeld

-3.466.659

Leverandørgjeld

-59.310

Skattetrekk og andre trekk

-21.909

Skyldige offentlige avgifter

-19.493

Annen kortsiktig gjeld

-159.990

Sum kortsiktig gjeld

-142.082

Sum gjeld og egenkapital

-4.179.090

Noter til regnskapet for 2017
Note 1
Her ligger Proshop, kafedrift, turneringsinntekt,
Note 2
Her i ligger inntekter fra medlemskontingent med kr. 798.552 og salg av greenfee og fritt spill med til
sammen kr. 598.154
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