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Styre og komiteer 
 

Styret i Tromsø GK 2021:  
Monica Wara:    Styreleder 
Eivind Knutsen:   Nestleder 
Bengt Nielsen:    Styremedlem 
Solfrid Nordgård Eskildsen:  Styremedlem 
Morten Marienborg:   Styremedlem 
Trond Vidar Hansen:   Styremedlem 
 

Kontrollutvalg: Kent Helge Holst og Even Liahjell 
 
 
Følgende komiteer med ledere og medlemmer har vært nedsatt:  
Rapporter fra komiteene ligger som vedlegg til denne beretning. 
 
Valg: Ulf Jensen og Børge Pettersen 
 
Barn/Junior: Bjørn Halvor Wikasteen  
VTG: Bjørn Halvor Wikasteen  
 
Turnering: Fred Abelsen, Lars Abelsen, Stian Ørbeck Sørheim, Anne Skancke Karlsen 
 
Dugnad: Knut Steinar Henriksen, Bjørn Sønsteby  
 
Handicap/Golfbox: Rune Karlsen / Bjørn Sønsteby  
 
Banekomite: Bjørn Sønsteby / Roger Franzen / Rune Karlsen / Arne Munch Ellingsen 
 
Damekomite: Eva Sparmann 
 
Kasserer: Monica Wara  
 
Hjemmeside: Daglig leder 
 
Festkomite: Styret  
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Sak 3 

Styrets årsberetning for Tromsø Golfklubb 2021 

 

Året 2021 ble et svært godt år for Tromsø Golfklubb. Hvem hadde trodd at pandemien som 

kom i 2020 skulle føre til at norske golfklubber fikk en skikkelig opptur. Dette fortsatte også i 

2021 hvor vi i Tromsø Golfklubb økte medlemstallet med 50 medlemmer.  

I 2021 har det i tillegg til daglig leder vært ansatt 2 personer på baneanlegget og 2 personer i 

kafeen. I tillegg har vi hatt to ungdommer som har jobbet på timebasis ved behov.  

Tromsø Golfklubb gikk med nesten 400 000,- i overskudd i 2021. Klubben har opparbeidet seg 

god likviditet og god egenkapital de siste årene. Styret ønsker å bruke en del penger på 

vedlikehold på overnattingsbygg og administrasjonsbygget i årene framover.  

Klubben leier ut byggene til vinterturisme fra oktober til april. Dette er en svært viktig 

inntektskilde for oss.  

Totalt har vi avholdt 8 styremøter i 2021. 

Ved oppstart av golfåret 2021 tok styret tidlig tak i strategiplanen som vi hadde jobbet med 

det siste året. Vi la planer for hva vi ønsker for klubben og anlegget i fremtiden.  

Et av våre mål var prosjektet Baneløft. Vi ønsker grønnere gress på våre fairwayer på anlegget 

og startet dermed en prosess rundt dette. Vi søkte midler til dette prosjektet fra Troms & 

Finnmark Fylkeskommune og fikk tilsagn på inntil 320 000,- til dette forskningsprosjektet.  

Vi engasjerte prosjektleder Erik Rye som har gjort en meget god jobb. Jobben er startet på hull 

5. Prosjektet vil fortsette i 2022.  

Vi har gjort investeringer av nye maskiner som gjør arbeidet for banemannskapet lettere.  

Vi har også jobbet med å få på plass flere komiteer i klubben. Dette for og involvere til bedre 

samhold og trivsel.  

Vi vil takke alle komiteer som har gjort en fantastisk jobb for klubben. 

I september feiret vi TGK 25 år. Vi avholdt en flott turnering på formiddagen og festmiddag på 

Scandic Ishavshotel på kvelden. Det var en flott fest med mange gode innslag av medlemmer 

fra oppstart av klubben og fram til nå.  

 

Med hilsen 

Monica Wara 

Styreleder Tromsø Golfklubb 
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Medlemsoversikt 
 
Per januar 2022 var antall medlemmer 417 mot 366, tid i 2021.  

Aktive fordelt på kjønn og aldersgruppe * 

Aldersgruppe Damer  Menn  I alt  

7-12 år 2  5  7  

13-18 år 4  11  15  

19-24 år 5  21  26  

25-39 år 13  112  125  

40-59 år 25  123  148  

60-69 år 12  36  48  

70 år og over 12  36  48  

I alt 73  344  417  

 
 
Styret Tromsø Golfklubb 
 
 
Monica Wara       Eivind Knutsen   Bengt Nielsen 
Leder     Nestleder 
 
 
Morten Marienborg   Solfrid Nordgård Eskildsen Trond Vidar Hansen 
 
 
Bjørn Sønsteby, Daglig Leder 
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Årsrapport handicapkomite 2021 
 

Handicapkomite 2021 har bestått av Rune Karlsen og Bjørn Sønsteby. 

World Handicap System (WHS) ble innført fra 1. mars 2020 og er blitt godt tatt imot av 

medlemmene. 

I det nye systemet er det ikke en årlig revisjon 

 

 
 

Årsrapport banekomiteen 2021 

Oppstart 

Etter en tøff vinter med mye is på hele banen fryktet vi at vinteroverlevelsen av gress ville  

være lav, noe som for øvrig ikke er uvanlig for vår bane. Det er uansett viktig å komme i  

gang med forebyggende aktivitet, slik som lufting av både greener og fairway for å få  

gassene som dannes under isdekket ut. Dette ble gjort som vanlig i tillegg til at det både på  

greener og fairways blir sådd med nye frø (støttesåing) i løpet av sesongen. 

Greener startet ganske bra i år men det var lenge tele i bakken i enkelte områder. Dette  

resulterte i at vanning kom sent i gang. Det var også en stor lekkasje i vanningsanlegget på 

hovedlinjen nede på Hull 7 rett ved innkjørselen til 8nde tee. Dette ble reparert, men det 

var fortsatt utover normalt lenge tele på green 10, putting green og green 17, så vanningen  

startet senere enn vanlig. Vi hadde også problemer med å få vann fra elven pga. tele og det  

var derfor ikke mulig å pumpe vann til dammene våre ved hullet 13 og hull 18. Selv dette  

tatt i betraktning, så var ikke oppstarten veldig forskjellig fra andre år. 

Den store forskjellen for 2021 sett i forhold til andre år var den særdeles kalde juni, juli og  

Begynnelsen av august. I tillegg var det relativt sett mye regn sammenlignet med normalen.  

Samlet sett så resulterte dette i veldig lav jordtemperatur og dermed stoppet gressveksten  

mer eller mindre helt opp i hele denne perioden. I løpet av sesongen har det derfor vært  

klippet unormalt lite. 

Forsøk 

Greenkeeper (Roger) satte i gang et forsøksprosjekt på hull 11 der det ble gjødslet med  

hønsegjødsel, toppsådd og dresset med bunkersand. Dette ble gjort på fairway i området fra  

tee 48 og opp til 100 meters merket. Dette er et område der det har vært veldig lite  
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gressvekst de siste årene. Med bare rundt 10 timers ekstra arbeid så ble det oppnådd, 

relativt sett, veldig gode resultater. Gresset spiret veldig bra og det skyldes antageligvis  

delvis at toppdressing får sanden til å trenge ned i jordsmonnet slik at man oppnår  

mikrolufting og at gresset kan følge etter slik at god rotdannelse oppstår. Det er mange år  

siden det var så mye gressvekst i dette området. Det blir spennende å se hvor mye av dette  

gresset som overlever vinteren. 

For 2020 sesongen så planla vi å gjøre forsøk med hullkjernelufting på fairways og vi kjøpte  

inn en håndholdt hullkjernelufter til det formålet. Det viste seg at våre fairways er så  

kompakte at det ikke lot seg gjøre å hullkjernelufte på denne måten. Vi anbefalte derfor  

innkjøp av maskinelt tilleggsutstyr for hullkjernelufting til vår Double-Quick  

traktormonterbare ramme. Styret godkjente innkjøpet og før vinteren kom rakk vi å  

hullkjernelufte alle fairways. 

 

Planer for 2022 

For sesongen 2022 planlegges det at vi skal så Raigress på greenene.  

Denne gresstypen spirer i veldig lave temperaturer og spirer i tillegg veldig raskt. Raigress kan  

co-eksistere med Markrapp som er den gresstypen vi har på greenene i dag. En slik blanding vil da 

kunne gi bedre og tettere greener tidlig. Narvik hadde gode erfaringer med Raigress for sesongen  

2020 og de hadde dramatisk bedre greener enn på mange år. Raigress kan klippes lavt og vi  

regner med at selv om Narvik opplevde lave hastigheter på greenene enn ønskelig så vil  

lavere klippehøyde, hyppigere klipping og tromling kunne gi et enda bedre resultat. Raigress  

kan også brukes på fairway og vil kunne supplere Rødsvingel gresset der. 

Det blir spennende å se hvilken effekt dette har. Vi tror at sammen med dressing av fairways  

og såing med Raigress så vil vi kunne oppnå gode resultater på fairways i 2022. 

 

 

 

TGK Forskningsprosjekt N2 

Til årsmøtet i Tromsø golfklubb 2022 

Orientering til årsmøtet om prosjektets framdrift og status. 

Den 10. august 2021 fikk vi bekreftelsen på at vår søknad om midler var godkjent av forskningsrådet, 

regionalt administrert av Forregion N2 i TFFK.  Prosjektet fikk, som omsøkt, et tilskudd på kr 
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320.000,- Prosjektet har en total kostnadsramme på kr 460.000,-. Differansen er egeninnsats. En 

avgjørende forutsetning for å komme i betraktning var at klubben knyttet til seg en 

forskningspartner. Denne kvalifikasjonen dekkes av NIBIO-Norsk institutt for bioøkonomi med 

bistand fra NLR-Norsk landbruksrådgiving. Prosjektet er avtalt gjennomført i perioden 20.09.21 – 

01.10.22. Det legges opp til å starte arbeidene på banen 01.06.22 

Etter noen nærmere avklaringer i forhold til klubbens drift og forskernes behov, ble prosjektet lagt til 

hull 5. Det er avsatt et areal på ca 3000 m2 (3 dekar) som vil bli delt opp i mindre parseller for å 

ivareta behovet for å differensiere på framgangsmåte, prosedyrer og valg av gjødseltyper og 

frøblandinger. 

Mens prosjektet pågår vil hull 5 bli gjort om til et par 3 hull med lengde ca 120 m, slik at hele banen 

kan brukes gjennom sesongen. Dette forutsetter at banen blir midlertidig slopet om før sesongen tar 

til. 

Prosjektet startet opp med en omfattende befaring og møte på banen den 28.09.21, der alle 

involverte parter var med. Ved usedvanlig hell, hadde vi et strålende vær den dagen. 

Inn mot årsmøtet er det de fire siste månedene avhold 4 prosjektmøter. Foruten forskerne og meg 

selv, har også vår greenkeeper Roger deltatt på to av møtene. Møtene har hatt som mål å utvikle en 

detaljert gjennomføringsplan for prosjektet. Vi er nå kommet så langt at vi har en solid skisse til plan. 

Det gjenstår fortsatt noe finpussing av viktige detaljer. Neste møte vil bli avholdt 01.03.22. Kort tid 

etter dette forventes vi å ha en tilnærmet endelig plan klar. Vi vil da ha ca 2,5 mnd på oss til å 

innhente nødvendige tjenester og vareleveranser til prosjektet. Våre viktigste bidragsytere ved 

prosjektgjennomføringen på banen vil være banemannskapene. Det vil helt sikkert bli behov for gode 

bidrag fra frivillige til å utføre til dette arbeidet som vil pågå samtidig med ordinær drift av banen. 

Dette vil samtidig bli vårt bidrag inn i prosjektet og skal dokumentere vår samlede egeninnsats. 

Tromsø 04.02.22 

Erik Rye 

Prosjektleder TGK 
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Årsrapport og evaluering av dame gruppa i Tromsø golfklubb, sesong 2021 

 

Spørreundersøkelse mars 2021 

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse med god respons og som ble grunnlaget for 

damekomiteens arbeid. (Viser til tidligere oversendt resultat) 

Damekomiteen har hatt 3 fysiske planleggingsmøter i tillegg til kommunikasjon i egen 

Messenger gruppe og ellers uformelt i møte på Breivikeidet.  

 

Felles epost og tilgang til medlemsregister 

Damekomiteen fikk en felles epostadresse som har vært praktisk ved utsendelse og 

kommunikasjon. (System Loopia Webmail; damekomitee@tromsogolf.com). I tillegg har 

leder av damekomiteen fått tilgang til medlemsregistret, som gir en god oversikt over 

damegolfere og forenkler kommunikasjon.  

 

Informasjon 

Det ble utarbeidet et informasjonsskriv om damegolfen i TGK. I tillegg ble det laget et eget 

velkomstskriv til nye medlemmer som ble utlevert til de som tok VTG kurs, og som ellers har 

vært tilgjengelig i cafeen.   

Det har i tillegg blitt informert om aktiviteter på FB og via epost. Dessverre ble det foretatt et 

navnebytte på FB, fra kvinnegruppa til damegruppa, noen få dager etter utsendt informasjon 

fra oss. Linken fungerte derfor ikke for nye medlemmer. Det er fortsatt forholdsvis få damer 

som er medlemmer av damegruppa TGK på FB. Eventuelt bør man sette ned en gruppe som 

jobber aktivt for å få flere til å bruke FB gruppa for kommunikasjon.  

Vi må uansett sikre kommunikasjon både på FB og via epost.  

 

Fadderordningen 

Det ble opprettet en gruppe med faddere med en fadderkoordinator. Av 10 damer som 

responderte positivt på å være fadder fra spørreundersøkelsen, utgjorde faddergruppa 4 

damer.  

Dessverre fungerte ikke denne fadderordningen, bla fordi fadderkoordinator ikke fikk 

kontaktinformasjon til de nye damene som deltok på VTG kurset, i tillegg til noen 

misforståelser internt i damekomiteen/blant faddere. 

Damekomiteen har tru på at den vil fungere bedre neste år. Planene før neste sesong å ta 

kontakt med de som ble nye medlemmer i 2021. Leder av damekomiteen fikk også 

mailto:damekomitee@tromsogolf.com
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opplæring på slutten av sesongen, hvordan ta ut rapporter fra golfbox og slik kan følge med 

på nye medlemmer/kursdeltakere.   

De som møtte opp som «nye» medlemmer på damegolfen, vurderte tiltakene med damegolf 

som svært viktige og støttet opp om behovet for fadder når man er ny i klubben.  

Det kan også understrekes viktigheten av fadder, da veldig få av de nye damegolfere har 

endret sitt hcp i løpet av sesongen. 

 

Kontaktliste 

I følge spørreundersøkelsen var det totalt 21 som ønsket å stå på en kontaktliste. Listen 

skulle benyttes for kontakt dersom man hadde ønske om å spille med noen andre damer. 

Det var noe vanskelig å få inn nødvendig informasjon fra alle, og med 6 svar valgte vi å ikke 

sende ut kontaktlisten. Det kan synes som dette ikke er et riktig verktøy å utvikle videre.  

 

Aktiviteter 

Før oppstart av sesongen arrangerte damekomiteen et par tiltak, med begrensninger 

grunnet Coronaregler. 

-Det ble arrangert minigolftreff på Storgata Camping. 5 damer møtte og det ble en vellykket 

treff. Dette tiltaket vil vi gjenta før neste sesong.  

-Det ble også arrangert et vellykket treff i simulatoren, med 12 deltakere. Dette ønsker vi 

også å videreføre kommende vintersesong, hvis mulig 1 gang/mnd. fra januar-mai. 

På Breivikeidet; 

Vi ønsket også å gjennomføre et vårslipp på Breivikeidet, men bla pga sein oppstart lot det 

seg ikke gjennomføre som planlagt. Vi håper å kunne gjennomføre en mer markert oppstart 

for damegolfen neste sesong.   

 

Damegolfen tirsdager og torsdager 

Det var i utgangspunktet satt av starttid tirsdager kl 11-1130 og torsdager kl 1730-1800. Vi 

registrerte raskt at det ikke var behov for mer enn to starttider pr dag. Selv disse ble ikke 

utnyttet, men de som møtte opp satte pris på at det nå var organiserte tidspunkt for 

damegolf. Så langt det var mulig hadde vi en ansvarlig fra komiteen på disse dagene.  

Med ferieavvikling, mye dårlig vær i sommer og oppstart av et nytt tilbud (som krever 

endring av planlegging for når man skal spille golf) trur vi bidro til at vi ikke fikk den 

oppslutningen vi hadde sett for oss. I følge spørreundersøkelsen var jo det stor interesse for 

organisering av damegolfen. I september fikk vi en treningsavtale til damegolfen på 

torsdager med Roger Frantzen, som instruerte damene 1 time på DR med påfølgende 

Scramble. Dette ble veldig godt mottatt, og det var ca. 10 damer som møtte hver gang, også 
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i skikkelig regnvær. Treningen avsluttedes med litt sosialt samvær i cafeen etterpå. Flere 

damer fikk nye bekjentskaper. Vi ønsker også å nevne at det var svært positivt at godt 

rutinerte damer støttet tiltakene ved å delta.  Denne erfaringen viser at det kan være riktig å 

satse på noe mer organisert damegolf enn det vi hadde lagt opp til. Et annet viktig moment 

er at det også bidro til mer aktivitet også i september og slik få utnyttet sesongen godt. 

Det ble også noen ganger litt misforståelser med daglig leder om reservasjon, men det gikk 

seg til. Det var et ønske om å kunne av-booke hvis ingen møtte opp, men fortsatt er det slik 

at man ser an været og da blir det vanskelig å melde dagen før.  

Aktiviteter vi ikke fikk igangsatt 

Helgesamling 

Det ble ikke mulig å arrangere en helgesamling for damegolfere, bla begrunnet i at det ikke 

var ledige helger i august/september. Damekomiteen er i kontakt med Norges golfforbund 

og planlegger en helgesamling til neste år.  

Bacchus – turnering 

Det ble ikke rom for å organisere en egen dameturnering, som har vært arrangert tidligere. 

Vi satser på å komme med på turneringslista til neste sesong.  

Kort oppsummering og veien videre 

Damekomiteen gjennomførte en spørreundersøkelse til damene i klubben for en 

behov/intresseavklaring. Før sesongstart ble det invitert til 2 arrangement. Det vil være 

ønskelig å gjennomføre noen aktiviteter for damene i vinterhalvåret, for å ivareta det sosiale 

og ikke minst bli kjent med flere damer i klubben.  

Vi ønsker å planlegge aktiviteter som turnering, helgesamling og treningsopplegg i 

samarbeid med turneringskomiteen og trenere tidlig vår. Det vil også være en verdi å fordele 

ev aktiviteter gjennom hele sesongen. Damegolfen tirsdager og torsdager ønsker vi å 

fortsette med og utvikle. Særlig vellykket med tiltak som nevnt med instruksjon i 

kombinasjon med Scrable, som passer alle nivå.   

Kommunikasjon bør forbedres mellom damekomiteen, styre, daglig leder og trenere for VTG 

kursene. Det er viktig at informasjon blir gitt til damekomiteen vedrørende forhold som 

påvirker damegolfen. Vi opplevde at dette ble bedre gjennom sesongen.  

Det vil være viktig å komme i kontakt med de nye medlemmene som vi ikke fikk kontakt med 

i år. For øvrig bør også en tettere kontakt knyttes opp damene generelt for å få økt 

deltakelse i aktiviteter som bla turneringer.   

Damekomiteen var enige om å tenke langsiktig og korrigere underveis. Endring av 

klubbkulturen tar tid/år. Vi bør få flere damer inn i ulike grupper som engasjerer 

damegolfere. Det er ønskelig å få øke damekomiteen med en person. 

Endre/bygge en ny kultur tar tid, og vi håper at vi kan fortsette å få reservere damegolfen til 

samme dager, med noe korrigerte tidspunkt for neste sesong.  
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Vi vil påpeke behovet for tilgjengelig klubblokale på Breivikeidet for å skape et miljø og 

klubbtilhørighet, hvor det også er lov å innta medbragt mat og drikke.  

Til slutt vil vi nevne arrangementet med helgesamling i Levi for  damegolfere i NordNorge, 

som et flott og viktig tiltak og som vi håper Monica vil fortsette å organisere.  

 

Damekomiteen 

Cathrine Nordal, Astrid Nordgård Knutsen, Anna Lisa Guldmann Hansen, Eva Sparrman 

 

Årsrapport turneringskomite 2021 
 

Turneringskomiteen har i 2021 bestått av: 

Stian Ørbeck Sørheim 

Fred Abelsen 

Lars Abelsen 

Anne Skancke Karlsen 

 

Klubben har iløpet av 2021 arrangert 13 store og små turneringer. Der har deltatt mellom 16 og 64 

på årets turneringer noe vi er rimelig fornøyd med. Årets høydepunkt ble Regions Touren, 

Klubbmesterskapet og ikke minst den flott jubeleumsturneringa som gikk av stabelen i september. 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. Her vil vi trekke frem turneringene 

«Tromsø Texas Scramble» med god deltakelse og den sesonglange Match-Play turneringen som 

begge ble godt tatt imot. Dette vi vil forsøke å fortsette med i 2022. Vi vil også takke for hjelpen vi 

har fått av medlemmer utenom komiteen som har stilt opp når det har vært nødvendig dette gjelder 

spesielt for regions Touren. 

 

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 
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Dugnadsrapport 2021 
 
Innledning 

Behovet for dugnads aktivitet er stor 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. Vi tynner kratt og feller en del trær før de blir for store i ytterkant av rough. Takk til alle 

som har deltatt – ingen nevnt, ingen glemt. 

Takk til alle som bidro med pynting av tee steder med blomster 

 Aktiviteter 

Åpningsdugnaden fikk grei oppslutning med 40 deltakere og totalt 158 timer dugnadsarbeid ble 

gjennomført. Hovedoppgaver var rydding av skog og kratt. Kosting av tee , kvist og grener rundt på 

banen. Klargjøring av rangen. Vindus puss på klubbhuset og skiftning av dør til Bag rommet. Flott 

innsats.  

Klubbhuset ble vasket og vinduer pusset. 

Det ble også gjennomført flere felles dugnader gjennom sesong. 

Gjennom sesonger er det utført ca 230 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 2022. Klubben skal regge til rette for flere dugnader også i 2022 

 

Takk til alle som stiller opp og hjelper klubben. 

 

Klubben ønsker å engasjere flere til å hjelpe med litt banearbeid. Det er behov for hjelp til å holde 

bunkere fri for gress og litt klipping av fairways videre fremover. Dette skal prioriteres og forankres 

bedre i 2022. Det er flere som bidrar med arbeid gjennom hele året og det setter vi utrolig stor pris 

på. 

Skrevet for dugnadskomiteen av Bjørn Sønsteby 
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Sportslige aktiviteter 2021 

Trenerressurser som har bidratt i 2021:  

Bjørn Halvor Wikasteen, Trener 1 og VTG ansvarlig  

Anne G Ekeland, Trener 1 

Fredrik Tollefsen (VTG assistent) 

 I tillegg har enkeltmedlemmer bidratt på siste kursdag under «baneprøve».  

 VTG Kurs: 

Klubben har gjennomført 3 VTG kurs i 2021. 37 deltagere gjennomførte årets VTG kurs. 2 deltagere 

tok VTG i simulatoren. (Klubben er med på ett pilot prosjekt i regi av NGF. Ble lite av dette grunnet 

restriksjoner) Det er en litt forenklet inngang til golfen. Totalt Det har vært god deltakelse på 

kursene, og det var i år et prøveprosjekt med at nye medlemmer kunne ta teoridelen som nettkurs 

og praksis ute på banen med trener 1 ressurser. 22 stk gjennomførte dette. VTG ansvarlig i klubben 

har stått for gjennomføring. Fredrik Tollefsen, Rune Karlsen, Bjørn Sønsteby og Trener 1 Anne G 

Ekeland har gitt nyttig hjelp og bidrag på kursene.  

Barn og golf / Juniorgolf:  

Arbeidet med barn og golf har dessverre ligget nede i 2021. Klubben har startet opp med junior 

trening fra januar 2022  

 Oppsummering:  

Alt i alt har det vært en god sesong.  Deltakelsen på VTG kurs er veldig bra, men klubben må jobbe 

for å rekruttere flere trener ressurser. Det blir veldig mye på VTG ansvarlig. Det er derfor helt 

avgjørende at klubben bidrar til å finne kandidater som kan delta på Trener 1 kurs i 2022.  Trener 1 

kurs skal arrangeres i Tromsø i sommer.  

  

Bjørn Halvor Wikasteen - VTG ansvarlig klubb  
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Sak 4 

 

Regnskap og balanse for Tromsø Golfklubb – 

2021 og budsjett 2022 
 

Regnskap 

Driftsinntekter     Resultat 2021  Budsjett 2022 

Salg og sponsorvirksomhet.   -3.215.645  -3.177.000 

Andre driftsinntekter    -1.123.647  -1.140.000 

Sum driftsinntekter    -4.339.292  -4.317.000 

 

Driftsutgifter 

Varekostnader        747.945       769.000 

Lønnskostnader     1.746.161    1.824.100 

Andre driftskostnader    1.215.826    1.464.500 

Sum driftskostnader    3.823.791    4.182.600 

 

Driftsresultat        -515.500      -134.400  

Netto finanskostnader        116.723       127.600  

  

Sum ordinært årsresultat     -398.776          -6.800 

Overført annen egenkapital       398.776          -6.800  
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Balanse pr. 31.12.2021 

Eiendeler        

Anleggsmidler 

Tomter, bygninger og fast eiendom    3.280.892    

Maskiner, anlegg og inventar         220.408 

Sum anleggsmidler       3.501.301 

Omløpsmidler 

Varelager og forskudd leverandører         150.678 

Kortsiktige fordringer            147.786 

Forsskuddsbet. kostnader og påløpte inntekter           43.905 

Kontanter, bankinnskudd mv.           833.766 

Sum omløpsmidler         1.176.135  

 

Sum eiendeler          4.677.436 

 

Egenkapital   

Sum egenkapital         -1.649.851 

Annen langsiktig gjeld          -2.666.643 

Leverandørgjeld              -59.792 

Skyldige offentlige avgifter             -27.559 

Sum kortsiktig gjeld            -273.590 

Sum gjeld og egenkapital       -4.677.436 
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Sak 5 Innkomne forslag 

 
 

 
 
 
Sak 6 Fastsettelse av medlemskontingent 2022, styrets forslag 
 

 

Styrets forslag er å redusere kontingenten for junior til kr 750,- Ellers ingen endring 

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 

Pris samarbeidet med de andre Nord Norske klubbene videreføres 2022. Greenfee kr 295,- 

Greenfee gjestespillere er kr. 450,- 

 

 

Sak 7 Valg av nytt styre 

Alder Kategorier Kontingent 2022 Fritt spill Greenfee 18 hull Greenfee 9 hull

Nye medlemmer - VTG 2022 inkl 

fritt spill. 2023 er fritt spill inkl i 

kontingent                        

0-12 Barn kr 750 kr 0 kr 0 kr 0 kr 750

13-19 Junior kr 750 kr 0 kr 0 kr 0 kr 750

20-27 Ungdom - Student kr 2 100 kr 0 kr 0 kr 0 kr 2 100

28-66 Senior kr 3 250 kr 3 200 kr 295 kr 175 kr 3 050

67… Pensjonist kr 3 250 kr 1 700 kr 295 kr 175 kr 3 050

Ektefelle/ samboer kr 2 150 kr 1 800 kr 295 kr 175 kr 2 150

Familiemedlemsskap

(foreldre og barn under 20 år)

Fjernmedlem kr 1 250 kr 295 kr 175

Støttemedlem * kr 1 050

PRISER FOR MEDLEMMER AV TROMSØ GOLFKLUBB 2022

kr 5 000kr 0/200/295kr 6 500 kr 4 000 kr 175

mailto:info@tromsogolf.com

