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Styre og komiteer 
 

Styret i Tromsø GK 2022:  
Monica Wara:    Styreleder 
Eivind Knutsen:   Nestleder 
Bengt Nielsen:    Styremedlem 
Solfrid Nordgård Eskildsen:  Styremedlem 
Morten Marienborg:   Styremedlem 
Fride Brox Pettersen:   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: Anne G Ekeland og Lone Jørgensen 
 
Barn/Junior: Bjørn Halvor Wikasteen  
VTG: Bjørn Halvor Wikasteen  
 
Turnering: Fred Abelsen, Lars Abelsen, Stian Ørbeck Sørheim, Anne Skancke Karlsen 
 
Dugnad: Bjørn Sønsteby  
 
Handicap/Golfbox: Rune Karlsen / Bjørn Sønsteby  
 
Banekomite: Bjørn Sønsteby / Roger Franzen / Rune Karlsen / Arne Munch Ellingsen 
 
Damekomite: Eva Sparmann 
 
Hjemmeside: Daglig leder 
 
Festkomite: Styret  
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Sak 3 

Styrets årsberetning for Tromsø Golfklubb 2022 

Totalt har styret avholdt 6 styremøter i 2022. 

Året 2022 ble nok et godt år for Tromsø Golfklubb både når det gjelder antall medlemmer og 

økonomi. 

Vi hadde på det meste 442 medlemmer, men ved årets slutt var tallet redusert til 419 

medlemmer.  

Det var 28 personer som tok VTG-kurs ut på Breivikeidet og 22 personer tok kurset i 

simulatoren. Totalt 56 nye medlemmer.  

Men det som er vår viktigste jobb er å beholde alle nye medlemmer. Dette gjennom at vår 

klubb kan tilby trening og oppfølging for disse. Dette er en jobb vi i TGK har satt som mål. Vi 

startet opp med felles golf for alle hver onsdag i sommer, dette vil vi fortsette med også i 

2023. 

Det skjedde mye på vårt anlegg i 2022.  

Deler av klubbhuset fikk et oppløft både i kafeen og på kjøkkenet. Vi fikk utdannet flere 

trenere, golfskole, prosjekt baneløft på hull 5 som ferdigstilles i 2023 og nye maskiner til 

banemannskapet. Styret har også ønsker om oppgradering av overnattingsbygg og hybel.  

I sesongen har vi har hatt 2 fulle stillinger på baneanlegget i tillegg til en deltidsstillinger på 

timebasis og frivillig arbeid fra medlemmer. I kafeen har vi hatt 2 ansatte som har fordelt 

stillingene i åpningstidene. I tillegg har DL 100% stilling gjennom hele året. 

Klubbens økonomiske resultat var 119 450,-  

Dette er et resultat vi er svært fornøyde med for 2022. Vi har gjort en del store innkjøp av 

maskiner som har kostet en del penger. 

Vi har en stor jobb med å få flere samarbeidspartnere for at vi skal kunne sikre klubben en 

god drift videre. Her ønskes bidrag fra klubbens medlemmer om hvem som kan kontaktes.  

Vi leier ut anlegget ut til vinterturisme, vi vil igjen påpeke hvor viktig denne inntekten er for 

TGK.  

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

Med hilsen 

Monica Wara 

Styreleder TGK 
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Medlemsoversikt 
 
Per 1. Januar 2023 var antall medlemmer 414 mot 417, samme tid i 2022.  
Aktive fordelt på kjønn og aldersgruppe * 

Aldersgruppe Damer  Menn  I alt  

7-12 år 1  4  5  

13-18 år 5  7  12  

19-24 år 4  26  30  

25-39 år 18  111  129  

40-59 år 24  127  151  

60-69 år 6  32  38  

70 år og over 14  35  49  

I alt 72  342  414  

 
 
 
 
 
Styret Tromsø Golfklubb 
 
 
Monica Wara       Eivind Knutsen   Bengt Nielsen 
Leder     Nestleder 
 
 
Morten Marienborg   Solfrid Nordgård Eskildsen Frode Brox Pettersen 
 
 
Bjørn Sønsteby, Daglig Leder 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
Årsrapport handicapkomite 2022 
 

Handicapkomite 2022 har bestått av Rune Karlsen og Bjørn Sønsteby. 

World Handicap System (WHS) ble innført fra 1. mars 2020. 

I det nye systemet er det ikke en årlig revisjon 

 

 
 

Årsrapport banekomiteen 2022 

Oppstart 

Vi hadde virkelig troen på en tidlig baneåpning i år. Greenene ble brøytet 19- 20. April. Is ble 

knust og alt så lovende ut. Så kom de første ukene i mai og det kom mye snø. Det er ikke 

mulig å brøyte greenene når isen er knust og smelting har startet, og smeltingen tok derfor 

ekstra lang tid siden det samtidig også var kaldt i hele mai. 

10 juni åpnet vi banen. 

Etter nok en tøff vinter med 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 raigress og støtte sådd flere ganger i løpet av sesongen. 

Greener startet ganske bra i år og kom seg veldig raskt med den nye typen raigress frø. Det 

var veldig tørt i juni så greenene måtte vannes mye. En vannlekkasje på anlegget ved green 

på hull 7 ble utbedret. Totalt, så var ikke oppstarten veldig forskjellig fra andre år. 

Den store forskjellen for 2022 sett i forhold til andre år var lite nedbør i starten av sesongen.  

Forsøk 

Greenkeeper (Roger) satte i gang flere forsøksprosjekt rundt om på banen. Det ble 

eksperimentert med bruk av hønsegjødsel og fiskeslam. Kombiner med bruk av vår nye 

vanningsvogn, så ga dette utrolig positive resultater og vi kommer til å bruke mye 

naturgjødsel videre fremover. Vi skal også fortsette å toppdresse fairways.  

Gresset spiret veldig bra og det skyldes antageligvis tilførsel av sårt tiltrengte næring (fra 

gjødsel) for gresset. Det er mange år siden det var så mye gressvekst på de områder som fikk 

ny gjødsel. Det blir spennende å se hvor mye av dette gresset som overlever vinteren. 

Planer for 2023 
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For sesongen 2023 fortsetter vi med kun bruk ar raigress på både green og fairway. 

Klubben har investert og leaset ny såmaskin og ny slipemaskin til klippe aggregatene. 

Såmaskinen lager 900 små hull pr kvm istedenfor å så i striper. Gressfrøene såes mye tettere 

og maskinen kan brukes både på green og fairway. Slipemaskinen forenkler slipingen og 

medfører til enhver tid skarpe og gode kniver Besparelsen i tid er ca 2-3 timer pr aggregat og 

vi har 27 stk. Skarpe kniver vil forbedre kvaliteten på klippingen og gresset blir sterkere.  

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

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. Hastigheten på greenene er tilfredsstillende 

med Raigress. Vi vil fortsette med lav klippehøyde, hyppig klipping og tromling av greenene. 

Raigress skal også brukes på fairway og vil kunne supplere Rødsvingel gresset der. Med bruk 

av den nye såmaskinen så vil vi også slippe striper etter såing, noe som forhåpentligvis vil 

gjøre gresset tettere. 

Det blir spennende å se den positive 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 2023. 

Bunkere skal prioriteres og det skal brukes bunkerrake ukentlig. 

Bruk av geiter for å beite ned rough vil bli vurdert og kanskje testet ut. 

Trafikkstyring på banen vil også bli brukt i større grad en tidligere for å skjerme områder med 

slitasje. 

For Banekomite Bjørn Sønsteby 

 

Årsrapport N2 prosjekt for 2022 

Orientering om N2-prosjekt på hull 5 som del av klubbens Baneløft 

Prosjektet ble forberedt over en lengere periode fram mot juni 2022. Grunnarbeidene ble 

utført i siste del av juni og parsellene ble sådd tidlig juli.  

De viktigste elementene i grunnarbeidene var grøfting ca 0,7-1,0 m dybde. Grøftene dekket 

hele feltet i ca 90 m lengde og bredde 30 m. Grøftene ble gravd på langs av fairway med ca 6 

m mellomrom totalt ca 450 m lengde. Grøftemassene ble delvis skiftet ut med tilkjørt sand, 

for å forbedre dreneringen vertikalt. Overflaten ble deretter harvet og planert, raket og sådd 

og fulgt opp med ettersåing og gjødsling i hht tiltaksplan utarbeidet av NIBIO. 

 

I vekstperioden utover sommeren ble det gjort feltregistrering hver 14 dag som ble 

rapportert til NIBIO og styret. 

 

I september ble den praktiske delen av prosjektet avsluttet med feltregistrering nr 5 den 

15.09.22. Det ble da erkjent at vekstsesongen i det vesentlige, var over. 
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Prosjektet ble formelt avsluttet medio november med sluttrapport til styret. 

 

For de som har interesse av å se nærmere på den faglige delen av forskningsprosjektet, er 

dette helt sikkert tilgjengelig på forespørsel til styret.  

En meget kort oppsummering vil bli at prosjektet har synliggjort noen interessante 

muligheter og mindre heldige kombinasjoner av gjødsel og grasfrø, men samtidig også et 

meget positivt avvik på en av de 6 parsellene. På tross av en noe sen start anser NIBIO at 

vekstsesongen ble tilfredsstillende og veksten meget bra på en av parsellene, der det var 

benyttet en særskilt kombinasjon av frø og fiskeslam. Til sommeren vil det bli interessant å 

følge med utviklingen på hull 5 når den skal driftes på «normal» måte. 

Erik Rye 

Prosjektleder TGK 

 

Rapport fra damekomiteen 2022 
 
Damekomiteen har bestått av Cathrine Nordahl, Astrid Nordgård Knutsen, Anita Andressen 
og Eva Sparrman (leder). Komiteen har hatt to møter i tillegg til kommunikasjon via epost og 
egen chatgruppe. 
 
I tillegg har leder deltatt i et samarbeidsmøte med styret og øvrige komiteer, og innspillene 
fra damekomiteen er også sendt skriftlig til styret.  
 
Damegolf tirsdag/torsdag 
Vi hadde tru på at damegolfen skulle ta seg opp i år, men etter forsøk i juni, hvor vi erfarte at 
ingen damer meldte seg på de to tidene som var satt opp, vurderte vi det som lite 
hensiktsmessig å fortsette å reservere tid. Det kan være flere årsaker til manglende 
deltakelse, og det er heller ikke etablert en kultur i klubben å booke seg inn med 
medlemmer man ikke kjenner. Med tidligere oppstart av torsdagsgolfen som vi foreslår til 
neste sesong, kan det være mulig å få flere til å delta hvis dette tiltaket videreføres.  
 
Forslag til neste sesong 2023: Det tar tid å innføre noe nytt, men det må vurderes et annet 
opplegg, eventuelt med litt organisert trening i forkant/etter golfrunden.. Det må sikres at 
minimum 2 damer går ut på oppsatt tid.  
 
Damegolf torsdag med instruksjon av Roger med påfølgende Scramble 
Det er andre året vi arrangerer 1 time golfinstruksjon med påfølgende Scramble. Dette 
opplegget blir det satt pris på blant damene, og er en fin arena å møtes på og få trekke med 
nye damer. Vi kom seint i gang av ulike årsaker. Antall deltakere fra 10 – 2. Denne aktiviteten 
sammen med dameturneringen er svært viktig å videreføre for å nå de nye damene i 
klubben og få med på øvrige aktiviteter klubben arrangerer.  
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Forslag til neste sesong 2023: Vi ønsker å starte opp med damegolf og instruksjon allerede i 
juni, har en pause i juli og fortsetter medio august og ut september. Anne har sagt seg villig 
til å bidra i tillegg til avtalen vi har med Roger.  
 

 Bacchus - dameturnering 
Vi lyktes å få gjenoppta damenes egen turnering. 12 damer deltok på årets damegolf og flere 
av damene hadde ikke spilt turnering før. Det ble spilt 9 hull Stableford, 2 klasser.  Anne 
Skancke Karlsen var turneringsansvarlig og turneringen ble godt organisert og gjennomført.   
 
Turneringen er meldt inn til turneringskomiteen for 2023.  
 
Kontakt med NGF  
Leder var i kontakt med NGF ved Benedikte Brynestad Grøtvedt (leder for Norges jente- og 
kvinnesatsing) i mai for å planlegge et treningsopplegg for damene/jentene i klubben. Vi 
skulle få tilbakemelding på tidspunkt og opplegg, men dessverre fikk vi aldri noen avklaring, 
heller ikke etter purring i august.  
 
 
Informasjon fra damekomiteen 
Damekomiteen anser informasjon som er gitt ut til medlemmene som tilfredsstillende. 
Informasjon ble gitt ut i forbindelse med sesongstart, både pr epost og i «Damegruppa 
Tromsø Golfklubb» på FB. Informasjonsskriv ble levert ut til alle damer som tok VTG kurs 
(distribuert av Anne Skancke Karlsen). Det ble også sendt ut epost når instruksjon med Roger 
startet opp og i forbindelse med dameturneringen.  
 
Det hadde vært ønskelig å kun informere via FB damegruppa, men da når vi ikke alle 
medlemmene. Det har vært en fordel at damekomiteen ved leder har hatt tilgang til 
medlemsregistret for å ha oppdaterte medlemslister når vi skal sende ut informasjon. 
Damekomiteen fikk også tilgang til eget epostsystem som har forenklet kommunikasjon.   
 
 
Kontakt i vinterhalvåret 
For å skape litt samhold vinterstid foreslår vi å arrangere en treff med minigolf (Storgata 
camping) og et opplegg i golfsimulator (Anne sagt seg villig å bidra som tidligere). 
Det bør arbeides for at flest mulig damer blir medlemmer i damegruppas FB. 
 
 
Ny damekomitee for 2023 
Ingen i damekomiteen fortsetter til neste år, det vil derfor være behov for å rekruttere nye 
medlemmer til komiteen.  
 
 
 
På vegne av damekomiteen 
 
Eva Sparrman 
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Årsrapport turneringskomite 2022 

Klubben har i løpet av 2022 arrangert 13 store og små turneringer. Det har vært både 
dagsturneringer og turnering som går over hele sesongen. Antall deltakere har ligget på nivå 
med tidligere år, men vi ser at det stort sett er de samme som er med på turneringene. 
Dermed går snittalderen sakte med sikkert oppover. All den tid vi har fått flere (unge) 
medlemmer, har vi en jobb å gjøre med å få disse spillerne med.  

Vi mener vi har et ganske variert turneringsprogram, og vil fortsette med det samme 
programmet til neste år. Dersom det er noen medlemmer som har gode ideer lytter vi 
gjerne! 

I år skal vi ha NNM Senior og NNM lag. Vi trenger hjelp til å arrangere dette, så meld dere 
gjerne som frivillige.  

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.  

Hilsen turneringskomiteen 

Stian Ørbeck Sørheim 
Fred Abelsen 
Lars Abelsen 
Anne Skancke Karlsen 

 

  

Dugnadsrapport 2022 
 
Innledning 

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. Tre og krattvekst 

rundt banen er en utfordring og det er en stor jobb og holde det nede. Bunkere er krevende 

å holde i bra stand.  

Takk til alle som har deltatt – ingen nevnt, ingen glemt. 

Også takk til alle som bidro med pynting av tee steder.  

Aktiviteter 

Det ble gjennomført 3 fellesdugnader i forkant av sesongen 4, 5 og 11 juni. Totalt 54 

deltagere. Åpningsdugnaden fikk grei oppslutning og totalt 147 timer dugnadsarbeid ble 

gjennomført. Hovedjobben denne på vårdugnaden var Rydding rundt om på banen, Kvist og 

grener, kosting teesteder, og raking og luking i bunkere. Rangen ble ordnet og ryddet. Lage 

nytt teested på hull 5 
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I sesongen er det flere som har bidratt og ryddet bunkere. Det ble også gjennomført noen 

fellesdugnader i sesong. Lørdag 8. oktober ble det hugd noen trær ved tee sted på hull 1 og 

på jull 6.  

Takk til alle som har bidratt til å pynte teestedene. 

Banen hadde sin siste åpningsdag fredag 7. 

Totalt er det utført ca 210 timer dugnad ute på banen.  

Dugnadsjobben som utføres er uvurderlig og veldig viktig, da vi er få bane arbeidere. Håper 

at enda flere kan bidra noen timer også i 2023. 

I tillegg utføres det mye arbeid av turneringskomite, styrearbeid og komitearbeid. 

Totalt er det utført ca 460 timer frivillig arbeid og dugnad i Tromsø Golfklubb. 

Tusen takk for innsatsen til alle som stiller opp. 

Mål for 2023: 

Det er utført noe færre dugnadstimer i 2022 enn tidligere år. Klubben skal legge til rette for 

at motivasjonen for deltagelse økes. Dere gjør en utrolig viktig jobb og vi ønsker å bli enda 

flinkere til å planlegge og innkalle til dugnadene i god tid. Ha konkrete arbeidsoppgaver. Hvis 

noen ser noe som bør gjøres, så er det bare å melde inn til de ansatte i kafe så tar de det 

videre og sørger for å formidle og synliggjøre arbeidsoppgavene. 

Vi skal lage en oppgave liste på klubbhuset om gjøremål, slik at de som har mulighet kan 

hjelpe til. 

For dugnadskomiteen, Bjørn Sønsteby 

 

Rapport til årsmøtet fra VTG ansvarlig / trening 2022 

VTG ansvarlig klubb:  

Bjørn H. Wikasteen har også i 2022 gjennomført nødvendig etterutdanning og e-kurs for VTG 

ansvarlige klubb. Etter NGFs regler skal klubben ha en navngitt ansvarlig til denne oppgaven.  

VTG kurs:  

I 2022 har klubben gjennomført 4 VTG kurs ute med 28 nye medlemmer. 22 nye medlemmer 

som har tatt kurs som e-læring og prøveprosjekt inne i simulator og ute.  

Ressurser som har bidratt på kurs i 2022 er nevnt under.  

Trenerutdanning:  

I løpet av 2022 har klubben styrket ressursene på medlemmer med gjennomført 

trenerkompetanse.  

Trener 2 NGF: Bjørn H. Wikasteen  
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https://www.golfforbundet.no/klubb/utdanning/kurstilbud-og-

utdanning/trenerutdanning/trener-2 

Trener 1 NGF: Anne S. Karlsen, Geir H. Johansen, Fredrik Tollefsen, Magnus Olsen.  

https://www.golfforbundet.no/klubb/utdanning/kurstilbud-og-

utdanning/trenerutdanning/trener-1a/ 

Onsdagsgolf / tema treninger:  

I 2022 ble det blant annet som følge av krav til økt praksis i trenerutdanningen gjennomført 

flere nye tilbud. Onsdagsgolfen var et åpen tilbud til alle medlemmer som ble annonsert på 

Facebook. Det ble innkalt til tematreninger som f.eks. bunkerslag, sikte, ett jern flere slag.  

Tilbudet ble tatt godt imot og var fulltegnet med ca 8-10 deltakere.  

Planer for 2023:  

Trenergruppen har hatt første møte allerede, og dato for VTG kurs er satt. Det vil i tillegg bli 

arrangert gruppetreninger / klubbtreninger når banen åpner. Det vil også bli mulig til å ta 

individuelle timer med Bjørn H Wikasteen. Få Trackman simulator inn i Vegard bua. Få i gang 

barn og golf igjen. Det skal utarbeides med en sportslig plan som skal forankres i styret. 

Oppfriskningskurs og VTTG (veien-tilbake-til-golf) aktiviteter.  

Sammendrag:  

Samlet sett har 2022 brakt mye positivt inn i klubben med tanke på styrking av kurs og 

sportslig tilbud. Vi ser frem til en aktiv kurskalender og mange nye medlemmer.  

 

Tromsø, 27.2.2023 

Bjørn H Wikasteen, Trener2/ VTG ansvarlig  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.golfforbundet.no/klubb/utdanning/kurstilbud-og-utdanning/trenerutdanning/trener-2
https://www.golfforbundet.no/klubb/utdanning/kurstilbud-og-utdanning/trenerutdanning/trener-2
https://www.golfforbundet.no/klubb/utdanning/kurstilbud-og-utdanning/trenerutdanning/trener-1a/
https://www.golfforbundet.no/klubb/utdanning/kurstilbud-og-utdanning/trenerutdanning/trener-1a/
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Sak 4 
 

Regnskap og balanse for Tromsø Golfklubb – 

2022 og budsjett 2023 
 

Regnskap 

Driftsinntekter     Resultat 2022  Budsjett 2023 

Salg og sponsorvirksomhet.   -3.280.550  -3.308.000 

Andre driftsinntekter    -1.152.693  -1.120.000 

Sum driftsinntekter    -4.433.243  -4.428.000 

 

Driftsutgifter 

Varekostnader        864.683       690.000 

Lønnskostnader    1.803.474    1.876.448 

Andre driftskostnader    1.377.627    1.463.500 

Avskrivning         131.989                              120.000  

Sum driftskostnader    4.177.774    4.029.948 

 

Driftsresultat        -255.469      -278.052  

Netto finanskostnader        136.018       155.000  

  

Sum ordinært årsresultat     -119.450      -123.352 

Overført annen egenkapital       119.450                   -123.352  
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Balanse pr. 31.12.2022 

Eiendeler        

Anleggsmidler 

Tomter, bygninger og fast eiendom    3.225.308    

Maskiner, anlegg og inventar         148.325 

Sum anleggsmidler       3.373.633 

Omløpsmidler 

Varelager og forskudd leverandører         183.577 

Kortsiktige fordringer             94.550 

Forsskuddsbet. kostnader og påløpte inntekter           62.542 

Kontanter, bankinnskudd mv.           722.839 

Sum omløpsmidler         1.063.509  

 

Sum eiendeler          4.454.433  

 

Egenkapital   

Sum egenkapital         -1.769.301 

Annen langsiktig gjeld          -2.466.639 

Leverandørgjeld              -12.676 

Skyldige offentlige avgifter             -30.748 

Sum kortsiktig gjeld            -218.492 

Sum gjeld og egenkapital       -4.454.433 
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Sak 5 Innkomne forslag 

Hva tenker medlemmene om: 
Inkludere sesongkort på driving rangen i medlemskontingenten. Øke kontingenten med kr 500,- for 
alle over 28 år. Gjelder fra 2024 
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Sak 6 Fastsettelse av medlemskontingent 2023, styrets forslag 

 

Styrets forslag er beholde kontingenten på samme nivå som 2022 

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 2023. Greenfee kr 295,- 

Greenfee gjestespillere er kr. 450,- 

 

 

Sak 7 Valg av nytt styre 

Alder Kategorier Kontingent 2023 Fritt spill Greenfee 18 hull Greenfee 9 hull

Nye medlemmer - VTG 2023 inkl 

fritt spill. 2024 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 2023

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

mailto:info@tromsogolf.com

