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Styre og komiteer 
 

Styret i Tromsø GK 2019:  
Kjell-Are Vassmyr:   Styreleder 
Monica Wara:    Nestleder 
Kristoffer Dons Brøndbo:  Styremedlem 
Fred Abelsen:    Styremedlem 
Morten Marienborg:   Styremedlem 
Svein Hoel:    Styremedlem 
 

Revisorer: Kent Helge Holst og Åse Brinckman Krane 
 
 
Følgende komiteer med ledere og medlemmer har vært nedsatt:  
Rapporter fra komiteene ligger som vedlegg til denne beretning. 
 
Valg: Geir Johansen og Yngve Vassmyr 
 
Barn/Junior: Bjørn Halvor Wikasteen  
VTG: Bjørn Halvor Wikasteen  
 
Turnering: Fred Abelsen, Lars Abelsen, Stian Ørbeck Sørheim 
 
Dugnad: Styret  
 
Handicap/Golfbox: Rune Karlsen / Bjørn Sønsteby  
 
Banekomite: Bjørn Sønsteby / Roger Franzen / Rune Karlsen 
 
Damekomite: Ingen 
 
Kasserer: Monica Wara  
 
Hjemmeside: Daglig leder 
 
Festkomite: Styret  
 
Representant fra styret på Golf Forum 2019: DL Bjørn Sønsteby, Styreleder Kjell-Are 
Vassmyr 
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Sak 3 Styrets årsberetning for Tromsø Golfklubb  
 
2019 ble et stabilt år for Tromsø Golfklubb.  Klubbens økonomi har stabilisert seg, men 
klubben registrerer at det blir mer og mer utfordrende å få tak i sponsorer.  Dette er en 
generell trend i markedet.  All støtte, ideer og forslag som våre medlemmer kan bidra med 
ifm sponsorer mottas med stor takk. 
 
Den største endringen på banen i år har vært nye matter på tee-stedene.  Med god hjelp fra 
Tromsø Kommune og Sparebanken NN fikk vi tilstrekkelige midler til denne oppgraderingen, 
tilbakemeldingene fra våre medlemmer har vært positiv.   
 
Aktivitetsnivået på banen har vært stabil i år, med en liten økning av antall runder både fra 
medlemmer og eksterne spillere.  Men det er fortsatt god plass til flere spillere og ikke minst 
nye medlemmer.  Alle oppfordres til å spre det gode budskap om golfen og all glede sporten 
gir for folk i alle aldre. 
 
Kvaliteten på anlegget har vært bra i år, for neste sesong vil vi fokusere på ytterligere 
forbedringer av fairway og bunkere.  Styret vil nøye se på vår økonomiske status med tanke 
på å investere i forbedret maskinpark. 
 
Vårt samarbeid med Aurora Alps fortsetter, og dette gir oss kjærkomne inntekter.  Uten 
dette samarbeidet ville klubbens økonomi være vesentlig dårligere, og styret/ledelse vil 
fortsette å utvikle dette samarbeidet til felles beste.  Vi må innse at golfsesongen så langt 
nord er kort, og kombinasjonsdrift er åpenbart det beste for klubben.  Dette gir også 
forutsigbarhet på ansatte som nå kan jobbe hele sesongen i anlegget. 
 
Aktivitetsnivå (greenfee, turneringer og andre arrangementer) har i stor grad blitt 
gjennomført i henhold til plan og budsjett.  For 2020 vil klubben arrangere Nordnorsk 
mesterskap og vi vil henstille medlemmer til både deltagelse og bidrag ifm selve 
gjennomføringen av arrangementet.  Aktiv deltagelse fra våre medlemmer i de ulike 
komiteene er helt avgjørende for at vi evner å opprettholde et godt tilbud til medlemmer og 
besøkende. 
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Styremøter  
 
Det er avholdt 6 ordinære styremøter i perioden. Styret har i tillegg deltatt aktivt i samarbeid 
med de ulike komiteene i planlegging og gjennomføring av 2019-sesongen. Styret har deltatt på 
deltatt på fordelingsmøte for de nordnorske klubbene og Golf Forum 2019 på Gardermoen.  
Klubben var også representert på idrettens åpne dag i sentrum.  
 
Kjell-Are Vassmyr og Svein Hoel trer i år ut av styret, og vi takker for innsatsen.  Valgkomiteen 
har igjen jobbet effektivt og funnet svært gode erstattere.  Vi er alle takknemlig for denne 
frivillige innsatsen som alle i klubben bidrar med.   
 
Prioriterte områder har vært:  

• Nøktern drift og synliggjøring av at vi nå driver hele anlegget som et idrettslag 

• 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 

• Videreutvikle anlegget til vinterturisme sammen med Lyngen Alps. 

 
Medlemsoversikt 
Per januar 2020 var antall medlemmer 351, mot 345 på samme tid i 2019.  

Alle medlemmer fordelt på kjønn og status 

Status Damer  Menn  I alt  

Aktiv 52  294  346  

Ikke forbundsmedlem 1  4  5  

I alt 53  298  351  

Tidligere medlem 288  811  1099  

Slettet medlem 4  8  12  

I alt 345  1117  1462  

 

Aktive fordelt på kjønn og handicapgruppe * 

Handicapgruppe Damer  Menn  I alt  

Gruppe 1: Under 4,5 0  2  2  

Gruppe 2: 4,5 - 11,4 1  40  41  

Gruppe 3: 11,5 - 18,4 7  64  71  

Gruppe 4: 18,5 - 26,4 8  63  71  

Gruppe 5: 26,5 - 36,0 15  52  67  

Gruppe 6: 37 - 54 21  73  94  

I alt 52  294  346  
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Aktive fordelt på kjønn og aldersgruppe * 

Aldersgruppe Damer  Menn  I alt  

7-12 år 1  3  4  

13-18 år 3  6  9  

19-24 år 2  20  22  

25-39 år 4  92  96  

40-59 år 19  103  122  

60-69 år 13  38  51  

70 år og over 10  32  42  

I alt 52  294  346  

 
 
Styret Tromsø Golfklubb 
 
 
Kjell-Are Vassmyr       Monica Wara    Fred Abelsen 
Leder      Nestleder 
 
 
Morten Marienborg    Kristoffer Dons Brøndbo Svein Hoel  
 
 
 
Bjørn Sønsteby, Daglig Leder 
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Komiterapporter 
 
Årsrapport handicapkomite 2019 
 
Handicapkomite 2019 har bestått av Rune Karlsen og Bjørn Sønsteby. 
Års revisjon av medlemmer for 2019 blir gjort ca 1. mars 2020. Det innføres et nytt hcp 
system. World Handicap System (WHS) 
 

Årsrapport Arrangement/Festkomiteen 

Det ble arrangert en avslutningsfest for 2019 på Huken med 25-30 deltagere.  En hyggelig 

sammenkomst og klubben vil forsøke å arrangere et lignende arrangement for 2020. 

Årsrapport banekomite 2019 
Banekomite 2019 har bestått av Rune Karlsen, Bjørn Sønsteby og Roger Franzen.  
 
Det var endel snø på banen, men gode forhold og lite snø i april medførte at Dima fikk 
brøyte alle greenene og knuse all is i slutten av april. Dette er 2 uker tidligere enn i 2018. Alle 
greener var fri for snø ca 1 mail. Vi hadde som mål å måke greenene fri for snø, knuse is og 
legge på vekst duk til 10. mai.  
Årets første runde ble spill 1. juni. Årets siste runde ble spilt 10. oktober. 

Fra 01.06.2019 til 10.10.2019 

- Antall dager i søkeperioden: 132 

- Herav antall helligdager: 2 

Totalt antall starttider i perioden: 74448 

Antall bestilte starttider: 6146 

- medlemmer/greenfee spillere: 3682 

- turnering: 2104 

- blokkering: 360 

Antall bekreftede starttider: 3275 

 
Gresset hadde klart seg bra gjennom vinteren. Enkelte greener hadde dårlig ettervekst og 
duker ble liggende også etter åpning 1 juni. Vi hadde fin temperatur under dukene tidlig i år, 
men juni var ikke spesielt varm så det tok litt tid før veksten kom i gang. Enkelte greener ble 
klippet 2 ganger før åpning 1. juni. Alle greenene ble re-sådd ca 10. mai, og støtte sådd 3 
ganger gjennom sesongen. Grundig jobb de siste årene gjør at det ser ut som banen tåler litt 
tøffere vinter. Greenene ble ok fra starten av juli og utover. I august var greenene veldig bra.  
Det ble ikke gjort noen ytterligere endringer i foregreensområdene, Litt endring i 
klippemønster på green 13 ellers samme klippemønster som 2019.  
 
Såing av bakke opp mot green 1 ble gjort. Det vokste sakte, men begynte å bli bra mot 
slutten av sesongen. Såing av planert område på hull 17. Her må det nokk legges på litt mer 
jord for å få opp gressveksten. 
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Røde staker ble satt opp på mange hull for å forsøke å få til et raskere spill. Bakkant på hull 
2. Venstre side hull 6. Høyre side etter vannet mot green på hull 7.  Bak kant green på hull 10  
Bakkant green hull 15. Høyre side før green hull 15. Hele grøften venstre side ved utslag 16. 
Bak kant green hull 18. 
 
Stort hull i myra på hull 13 ble tettet og det ble lagt drensrør mot vanngrøften som går over 
13 fairway. 
 
Vi fikk lagt ut nytt kunstgress på alle tee stedene. Det ble veldig bra og alle er fornøyd med 
de nye utslag-stedene. 
  
Med vennlig hilsen Banekomiteen 
 
 

 
 
Dugnadsrapport 2019 
Behovet for dugnads aktivitet har vært meget stort og oppgavene mange. Det har da også 
blitt utført mye arbeid for å gjøre banen bedre og triveligere for brukerne. Krattveksten på 
Breivikeidet er og blir en utfordring. Gjør deg ferdig →rykk tilbake til start, men det må 
gjøres. Takk til alle som har deltatt – ingen nevnt, ingen glemt. 
 
Fortsatt godt engasjement rundt pynting av utsalgsstedene og det ble gjort en strålende 
innsats med blomster og pynting. Takk til alle som bidro. 
 
Aktiviteter 
Åpningsdugnaden fikk grei oppslutning med drøyt 44 deltakere og totalt 164 timer 
dugnadsarbeid ble gjennomført. Hovedjobben denne på vårdugnaden var å skjære rullene 
med det nye kunstgresset som skulle legges på alle tee stedene. Raskt og effektiv jobbing og 
alt ble gjort denne helgen.  
 
Det ble ryddet noe skog fra det som ble hugget høsten 2018 og kjørt bort mye kvist og 
nedfalls grener. Klubbhuset ble vasket og vinduer pusset. 
 
Gjennom sesonger er det utført ca 250 timer dugnad med banearbeid.   
Dugnadsjobben som utføres er uvurderlig og veldig viktig da vi er få bane arbeidere. Håper 
at enda flere kan bidra noen timer også i 2020. 
 
Flere har også bidratt til klipping av fairway og rough. 
 
Takk til alle som stiller opp. 
 
Ordningen med hulladopsjon fungerer ikke optimalt og klubben ser på hvordan vi kan 
engasjere flere til å hjelpe med litt banearbeid. Det er behov for hjelp til å holde bunkere og 
litt klipping av fairways videre fremover. Da frigjøres banemannskapet til annet arbeid på 
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banen. Dette skal prioriteres og forankres bedre i 2020. Det er flere som bidrar med arbeid 
gjennom hele året og det setter vi utrolig stor pris på. 
 
Skrevet for dugnadskomiteen av Bjørn Sønsteby 
 
Årsrapport Turneringskomite 2019 
 
Turneringskomiteen har i 2019 bestått av: 
Stian Ørbeck Sørheim 
Fred Abelsen 
Lars Abelsen 
 
Klubben har i løpet av 2019 arrangert 13 store og små turneringer. Der har deltatt mellom 35 
og 56 på årets turneringer noe vi er rimelig fornøyd med. Årets høydepunkt var 
arrangementet av NNM Senior og Regions Tour i begynnelsen av august, men vi vil også 
trekke frem at det var gledelig mange deltakere rekruteringsturneringen «friends open» og 
på «Lag» turneringene. Vi hadde som fokus før sesongen å ha et variert turneringsprogram 
som skulle passe flest mulig av klubbens medlemmer både med tanke på spillform og 
klasser. Dette vi vil forsøke å fortsette med i 2020. Et annet grep vi gjorde før sesongen var å 
legge turneringene litt seinere på dagen, noe vi har fått gode tilbakemeldinger på. Vi vil også 
takke for hjelpen vi har fått av medlemmer utenom komiteen som har stilt opp når det har 
vært nødvendig. 
 
Til slutt vil vi oppfordre klubbens medlemmer til å støtte opp om turneringene klubben 
arrangerer, snakke positivt om det å være med i turneringer og ta vare på spesielt nye 
medlemmer som melder seg på. 
 
For turneringskomiteen 
 
Fred Abelsen 
  
 
Årsrapport om sportslige aktiviteter 2019 
 
Trenerressurser som har bidratt i 2019:  
Vegard Andreas Haugen, PGA pro (frivillig, ikke ansatt i klubben) 
Bjørn Halvor Wikasteen, Trener 1 og VTG ansvarlig  
Anne G Ekeland, Trener 1 
Kristoffer Larsen, Trener 1 
Fred Abelsen (assistent)  
 
VTG Kurs: 
Klubben har gjennomført 3 VTG kurs i 2019 med totalt 38 deltakere. (25 deltakere i 2018) 
Første kurs i 2019 var hele 17 deltakere, og settes i sammenheng med annonsekampanje 
som NGF kjørte på sosiale media.  Klubbens trener1 ressurser har stått for gjennomføring. 
Regelendringer ble tatt gått imot på kurs. Mange nye hadde hørt om strenge og rare regler i 
golf. Det positive er at det er mange unge under 28 år på kurs.   
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Fellestreninger med Vegard:  
Vegard har som tidligere år gjennomført fellestreninger med Breivikeidet som har vært godt 
besøkt og vært et populært tiltak.  
 
Barn og golf / Juniorgolf:  
Arbeidet med barn og golf har ligget nede i 2019. Klubben deltok derimot på Barnas dag i 
Skarphallen høsten 2019. Stort oppmøte og mange som fikk prøve tri-golf. Avstand til bane 
er hovedårsak.  
Rundt 15 barn fra Tromsø hockey U10 (under 10 år) var på besøk på golfbanen høsten 2019. 
De syntes dette var topp, og det er planlagt nytt besøk i 2020. Undertegnede vil arrangere 
eget kurs for juniorer fra hockeymiljøet.  
 
 
 
Annet:  
Klubben deltok Paraidrettsdagene i mars 2019 sammen med en rekke andre idretter.  Godt 
oppmøte og ekte idrettsglede. Sparebanken Nord-Norge og klubben arrangerte i fellesskap 
en familiedag på golfbanen 17.8.2019 som var godt besøkt. Åpen range, trenere og 
medlemmer på range for å hjelpe, pølser og brus. Vellykket arrangement og stor takk til 
banken.  
 
Oppsummering:  
Alt i alt har det vært en bra sesong.  Deltakelsen på VTG kurs er veldig bra, men klubben må 
jobbe for å rekruttere flere trener ressurser. Det blir veldig mye på de få som alltid sier ja. 
Det er mange som kommer på VTG kurs, men frafallet etter år 1 og 2 er fortsatt altfor stort. 
 
Tromsø, 24.1.2020 
 
Bjørn Halvor Wikasteen 
VTG ansvarlig klubb  
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Sak 4 

Regnskap og balanse for Tromsø Golfklubb – 
2019 og budsjett 2020 
 

Regnskap 
Driftsinntekter     Resultat 2019  Budsjett 2020 

Salg og sponsorvirksomhet.   -2.853.586  -2.597.000 

Andre driftsinntekter    -935.836  -959.000 

Sum driftsinntekter    -3.789.422  -3.556.000 

 

Driftsutgifter 

Varekostnader     476.797       455.500 

Lønnskostnader    1.366.536    1.644.000 

Avskrivninger                      115.047      100 .000  

Andre driftskostnader    1.225.928    1.186.000 

Sum driftskostnader    3.460.469    3.386.000 

 

Driftsresultat        -328.953      -170.000  

Netto finanskostnader        138.087       140.000  

  

Sum ordinært årsresultat     -190.866       -30.300 

Overført annen egenkapital       190.866        30.300  
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Balanse pr. 31.12.2019 

Eiendeler        
Anleggsmidler 

Tomter, bygninger og fast eiendom     3.392.041    

Maskiner, anlegg og inventar         152.680 

Sum anleggsmidler       3.553.561 

Omløpsmidler 

Varelager og forskudd leverandører         129.883 

Kortsiktige fordringer             107.714 

Forsskuddsbet. kostnader og påløpte inntekter           -7.634 

Kontanter, bankinnskudd mv.         459.430 

Sum omløpsmidler          689.393  

Sum eiendeler        4.242.954 

 

Egenkapital   
Sum egenkapital         -909.716 

Annen langsiktig gjeld       -3.066.651 

Leverandørgjeld           -34.047 

Skyldige offentlige avgifter           -48.712 

Sum kortsiktig gjeld          -183.828 

Sum gjeld og egenkapital     -4.242.954 
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Sak 5 Fastsettelse av medlemskontingent 2020, styrets forslag 
 

 
 
Ingen endring fra 2019. 
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. 395,- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alder Kategorier Kontingent 2019 Fritt spill Greenfee 18 hull Greenfee 9 hull
Nye medlemmer - VTG 2019 

inkl fritt spill i 2019

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

Familiemedlemsskap

(foreldre og barn under 20 år)

Fjernmedlem kr 1 250 kr 295 kr 175

Støttemedlem * kr 1 000

PRISER FOR MEDLEMMER AV TROMSØ GOLFKLUBB 2019

kr 4 800kr 0/200/295kr 6 350 kr 3 600 kr 175


