
 

 
Haugaland Golfklubb 

Årsmelding 2020 
 
Medlemmer 
Det var 702 medlemmer i klubben pr 31.12.20. Dette er 30 medlemmer mer enn i 2019. På 2 år 
har medlemsmassen øket med 8%. Det er veldig positivt. Det er og gledelig at tallet øker blant 
barn og junior, fra 32 i 2019 til 52 i 2020. Det viser at det arbeides godt i ungdomsgruppen. 
 
Statistikk siste 5 år: 

Medlemskategori 2016 2017 2018 2019 2020 

Barn t.o.m 12 år 8 11 13 16 21 

Junior 13-19 25 10 10 16 31 

Ungdom 20-23 år 10 17 15 11 17 

Student / militæret 11 7 13 11 16 

Hovedmedlem 310 285 327 336 356 

Ektefellemedlem 61 56 60 53 54 

Medlemskap uten spillerett 138 127 133 145 120 

B-medlem 25 26 22 19 19 

Sponsor medlem 74 68 57 65 68 

Sum 662 607 650 672 702 

 
Årsmøte 2020 
Årsmøte 2020 ble avholdt 18. februar. Det møtte 24 medlemmer. I etterkant av årsmøte ble det 
arrangert medlemsmøte med tema; nytt handicapsystem, terminliste 2020 og klubbaktiviteter 2020. 
 
Korona pandemien 
I motsetning til de fleste klubber i landet var det golfspill på vår bane 13 mars da det ble innført 
flere restriksjoner i landet for å bremse utbredelsen av Covid 19.I samråd med baneselskapet ble 
driving range og klubbhuset stengt fra 13. mars. Alle turneringer, treninger og faste aktiviteter ble 
innstilt. Banen ble holdt åpen for medlemmer med maksimum 2 spillere i hver flight. Fra 22. til 31 
mars var banen helt stengt og fra 1. april åpnet banen i tråd med nasjonale retningslinjer. Første 
turnering etter nedstengningen ble arrangert 1. mai. Koronaepidemien har preget klubbarbeidet og 
har begrenset klubbaktivitetene gjennom hele året. 
 
Styre 2020 
Styre for har bestått av 
Kristian Birkeland  Styreleder 
Normann Austvik Nestleder 
Jorunn Skåden  Styremedlem 
Gunnar braut   Styremedlem 
Pål Taraldsen   Styremedlem 
Sissel Frøyland  Styremedlem 
Nils Skiftestad  Styremedlem 
 



Styret har hatt 4 møter gjennom året og behandlet 25 saker. 
 
Kristian Birkeland og Sissel Frøyland har vært klubben sine representanter i styret for Sveio 
Golfpark AS. 
 
Status prosjekt «Ny drivingrange, vedlikeholdsbygg og korthullsbane» pr 31.12.20 
Servicebygget er ferdig og tatt i bruk. Drivingrangen er for det meste ferdig og vil bli tatt i bruk 2021 

Arbeidet med ny 9-hulls bane har startet opp. Grunnarbeid på vegnett og 4 hull er påbegynt. 
Resten av banen må avvente godkjenning av reguleringsplan. 

 
Økonomi 
Styret har fulgt opp årsmøtevedtak i 2019 om å bruke inntil100.000 av opparbeidet overskudd til 
«tiltak eller miljøtiltak som vil øke trivsel til det beste for klubbens medlemmer». Midlene er nyttet til 
delfinansing av Trackman mot at medlemmene får rabaterte priser, tilsvarende klubben sin andel i 
investeringen. Dette er regnskapsmessig før som utgift i 2020 og har dermed redusert det 
regnskapsmessige resultatet tilsvarende 

 
Komitéer 
Klubben har 7 underkomiteer som skriver sine årsrapporter. Disse er lagt ved årsmeldingen.  

 
 
 
Kristian Birkeland  Normann J Austvik  Pål Taraldsen 
 
 
 
 
Nils Skiftestad   Sissel Frøyland  Jorunn Skåden 
 
 
 
 
Gunnar Braut 
  



Årsrapporter fra komiteer og undergrupper 
 
Rapport fra turneringskomiteen 
Leder Pål Taraldsen 
 
Det «offisielle» golf året ble ikke startet før 1 mai på grunn av Corona. Da startet vi med en 
stableford turnering med 46 spillere i herre og dameklasse.  
 
Årets match play finale ble sto mellom Nils Skiftestad og Øystein Jensen. Nils som var i finalen for 
tredje året på rad måtte igjen se seg slått. Kampen og 3 plass sto mellom Alf Magen Rørheim og 
Stian Svarstad. Der gikk Alf Magne av med seieren, og tok sin andre 3. plass på rad.  
 
Vi hadde også to parturneringer, der vi spilte fourball og foursome, dette blir gjentatt i 2021 også. 
Parkett Gruppen Westcoast Tour ble igjen avholdt på alle banene på Haugalandet med stor 
suksess. Haugaland golfklubb hevdet seg ikke i toppen i alle klassene men i klasse C tok vi 1. og 
2. plass med Pål Taraldsen og Kjersti Stødle. 
 
Pinseturneringen ble i år spilt på Nordvegen og i Sveio, med hele 55 spillere i som spilte i 4 
klasser. Denne turneringen håper jeg blir en årlig hendelse.  
 
Årets klubbmesterskap ble avholdt i slutten av august med 42 deltakere i fordelt på fire grupper. 
Klubbmester herre: Even Dueland Klubbmester dame: Kjersti Stødle Klubbmester senior: Bjarne 
Trovåg Klubbmester nettoslag: Håkon Eriksen Vi gratulerer.  
 
 
Rapport fra elitegruppen 
Leder Gavin Hinds 
 
Lag NM 2020 ble spilt på Fana GK. Været var ikke optimalt og det ble en del utsettelser i løpet av 
helgen. Guttene klarte seg fint og holdt plassen i første divisjon for 2021. 
 
Laget bestod av: Bård B. Skogen, Even D. Jacobsen, Knut Hjelle, Lucas Hunter og Øystein Jensen 
 
Bård B. Skogen har klart å komme seg inn blant de topp 100 amatører i Verden (best plassering 
89). I 2020 fullførte han videregående i Wang Oslo og nå har han flyttet til Texas for å studere ved 
Texas Tech og spille College golf. USA College golf er den beste arenaen i verden for unge lo-
vende spillere. Bård befinner seg i godt selskap og kommer til å utvikle seg mye de neste årene. 
På grunn av Corona situasjonen ble det mindre utenlands turneringer enn planlagt. De største tur-
neringene blir avlyst, inkl. The Amateur Championship. 
 
Noe av resultatene i 2020:  
Portugese AM 20. plass 
NM Match Atlungstad: 9 plass 
Norges Cup Kongsvinger 2. plass 
NM Holtsmark 7. plass (her var det et sterkt startfelt av både proff og amatører) 
 
 
Rapport fra juniorgrupen 
Ledere: Simon Eileraas Jr og Johannes Olsen. 
 
Medlemmer: Mange aktive og barn og ungdommer på trening i 2020. Vi har opplevd fortsatt økning 
i medlemsmassen og deltakelse på de faste treningene.  
 
Flere av de unge golferne har deltatt på narvesen tour både lokalt og regionalt. Vi har og arrangert 
en meget vellykket stjernejakt på Haugaland GK med over 40 påmeldte barn.  
 



Aktiviteter: Trening hver onsdag, enten på range eller banen. Oppstart april og avsluting oktober. 
Klubben har mye utstyr til utleie for de som ikke har selv.  
 
Vi har i år og gjennomført kompetanseløft på trenersiden. Både Johannes Olsen og Simon Eileaas 
Jr har deltatt på trener 1 kurs i regi av golfforbundet og fått dette godkjent. Det betyr at vi har 2 
godkjente trener 1 ressurser i klubben, som kan være med og løfte juniorarbeidet enda mer i tiden 
som kommer.  
 
 
Rapport fra damegruppen 
Leder: Sissel Frøyland 
 
På grunn av Covid-19 har det vært et spesielt år – også innenfor golfen. Noe av det negative er at 
«Haugaland DameTour» ikke er blitt arrangert i år. Vi har heller ikke hatt overnattingstur til annen 
klubb. Det positive er at det har vært rekordbra oppmøte på «DameGolfen» 
 

I år som tidligere har det vært damegolf hver tirsdag kl 17:00. Det ble en litt senere oppstart i år, fra 
12 mai til 6 oktober. I år har vi variert spilleformer, Foursome, Scramble, «3køller» osv - det har 
vært veldig kjekt. Vi har også i år tatt turen til naboklubbene våre noen tirsdager, blant annet 
Nordvegen GK, Haugesund GK og Stord GK. 
 
I år ble det kun en dagstur på oss. Den gikk til Sauda GK lørdag 8 august. Pizza og premieutdeling 
på terrassen på klubbhuset etterpå. 
 
1 september arrangerte vi «Women’s Golf Day». Vi inviterte med oss en venninne/bekjent og 
introduserte de for golf. Først en tur på rangen så en runde på banen. Mat og premieutdeling i 
klubbhuset etterpå. Gavin hadde fått tak i mange flotte premier. 
 
Lørdag 3 oktober hadde vi avsluttningsturnering for damegruppa, dette er tredje året og det er vel 
nå blitt en tradisjon. Bra oppmøte. Mat og premieutdeling på terrassen i klubbhuset etterpå. 
Vi har noen ivrige medlemmer så damegruppa forsetter å spille gjennom vinteren, tirsdager kl 
11:00 
 
 
Rapport fra seniorgruppen 
Det har ikke vært organisert aktivitet innen Norsk Seniorgolf dette året. 
Noen av medlemmene tok initiativ til ett nytt tiltak som har engasjert en god del av seniorspillerne 
gjennom «Golfligaen på Haugalandet» Dette har vært et samarbeid mellom klubber på 
Haugalandet og i Sunnhordland.  
 
Seniorrscramble 2020. 
Leder Sigmund Tveit 
 
Seniorscramble er en uformell turnering der hovedpremien er at laget får bilde av seg på 
hjemmesida. Vi spiller fast hver onsdag.  Vanligvis spiller vi hele året, så sant banen er åpen, men i 
år ble det avbrudd på grunn av korona fra 11. mars til 27. mai.  
 
Til sammen har vi i 2020 spilt 39 turneringer, med til sammen 906 starter.  66 personer har deltatt 
minst en gang. Størst antall på en gang er 33 spillere.  I gjennomsnitt har det vært 23 spillere med 
på turneringene. Noen av våre trofaste deltakere har vært med på nesten alle turneringene. 
 
Vi har et godt sosialt miljø. Turneringene blir alltid avslutta med kaffe og kaker. På grunn av 
landsomfattende koronaregler, har vi vært beviste på 1 meteren og med måten kaffe og kaker blir 
servert på. 

Resultatene for dagen blir kunngjort, og vinnerlaget blir fotografert. Før jul hadde vi en tilstelling 
med julegrøt og litt premiering.  
Turneringene er åpne for alle over 50 år, og vi ønsker gamle og nye deltakere velkommen til et nytt 



år.  
 
 
Rapport fra dugnads- og banegruppen 
Leder Simon Eilerås 

Dugnadsgjengen møtes fast hver torsdag formiddag. Vi jobber noen timer, har litt å bite i og spiller 
ofte en rund golf etterpå. Dette året har vi blitt flere faste medlemmer. Vi er en gjeng med ulik 
kompetanse som er nyttig på banen, og vi har fått gjort mye godt vedlikehold og også 
oppgraderinger dette året.    
Bl.a. har vi produsert nye røde staker med ender av armeringsjern, og vi har også startet arbeidet 
med å sette next tee-skiltene ca. 1meter opp fra bakken. 
 
Som vanlig er det mye arbeid med å fjerne kratt og buskas, og det er også fjernet mye skog.  
Dette året har vært preget av etablering av ny range, nybygg og 9-hullsbane. Klubben har lagt 700 
dugnadstimer i potten, og det antallet timer er vi på god vei til å realisere. Til nå er det gjennomført 
600 dugnadstimer. Arbeidet har bestått av: 

• Fjerne store mengder skog. 

• Rive og sette opp gjerder. 

• Plante utenfor nybygg. 

• Innrede simulator/Trackman-rom. 

 
Til slutt en stor takk til alle som stiller på dugnad. Vi har et superflott anlegg, og det er fint å kunne 
være med på å holde det ved like. 
Gavin arrangerte dugnadsturnering i høst. Det ble et svært hyggelig og vellykket arrangement. 
Takk for det Gavin. 
Alle som har noen ledige timer en og annen torsdag er svært velkomne til å være med i 
dugnadsgjengen. 
  
 
 
 



 
 

Haugaland Golfklubb 
           Årsregnskap 2020 

      

           Resultatregnskap pr. 31.12.2020 
    31.12.2020 31.12.2019 

      

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER      

      

Driftsinntekter      

Medlemskontingent     506 424   490 260  

Startkontingenter     59 100   49 850  

Inntekter div arrangement      27 500  

Tilskudd Fra NIF     12 572   9 865  

Tilskudd grasrotandel     63 138   58 534  

Inntekter damegruppe     1 600   1 950  

Innkomne midler etter søknad til klubb     37 989   34 513  

Momskomp fra NIF     40 134   38 480  

Sum driftsinntekter     720 957   710 952  
      

Annen driftskostnader      

Leie lokaler     (57 744)  (56 796) 

Div. driftsutgifter     (4 375)  (36 617) 

Premier     (36 833)  (31 246) 

Div. utgiter/premier juniorer     (8 044)  (1 656) 

Utgifter damegruppe     (3 556)  (3 354) 

Trackman     (100 000)  

Kjøp av adm. Tjenester fra SG     (165 000)  (150 000) 

Itavgift/hjemmeside     (32 752)  (39 047) 

Kurs     (12 000)  

Reisekostnader     (25 774)  

Sportslig satsing     (43 669)  (84 928) 

Turnringsutgifter     (3 625)  (3 501) 

Forsikringer     (1 046)  (956) 

Medlemskontingent til NIF     (226 176)  (215 486) 

Bankgebyr     (3)  

Annen driftskostnad     (720 597)  (623 587) 

      

Sum driftskostnader     (720 597)  (623 587) 
      

DRIFTSRESULTAT     360   87 365  

      

      



 

FINNANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER      

      

Finansinntekter      

Renteinntekter     1 385   2 058  

Sum finansinntekter     1 385   2 058  

      

Finanskostnader      

Sum finanskostnader      

      

Resultat finansinntekter og finanskostnader     1 385   2 058  

      

      

ORD. RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER     1 745   89 423  

      

Skattekostnad på ordinært resultat       

ORDINÆRT RESULTAT     1 745   89 423  

      

      

      

ÅRSRESULTAT     1 745   89 423  

      

      

Anvendelse      

Fremføring til/fra egenkapital     1 745   89 423  

SUM anvendelse     1 745   89 423  

 

 

 

 

Noter  

  

Konto 6591 Div. Driftsutgifter:  

  

Domene haugaland-golf.no  

Div. servering års-/styremøte  578  

SMS tjenester   677  

Annonser for turneringer  60  

Medl kont Haugesund Idrettsråd  1 000  

Abonnement Tripletex - regnskapsprogram  1 145  

Div blomsterhilsener  915  

Sum utgifter  4 375  

  

  

Konto 6870 Sportslig satsning:  

  

Støtte Bård Skogen  22 000  

Klær NM lag  6 750  

Reise NM lag  11 319  

Startkontingent Lag-NM lag  3 600  



Sum utgifter  43 669  

 

 

Haugaland Golfklubb  
               Årsregnskap 2020  

       

              Balanse pr. 31.12.2020  

    31.12.2020 31.12.2019 
 

EIENDELER       

       

Varige driftsmidler       

Klubbhus, proshop     400 000   400 000   

Sum varige driftsmidler     400 000   400 000   

       

Sum anleggsmidler     400 000   400 000   

       

Omløpsmidler       

       

Fordringer       

Kundefordringer       

Sum fordringer     -     

       

Innskudd egenkapital       

Aksjekapital     33 000   33 000   

Sum innskudd egenkapital     33 000   33 000   

       

Bankinnskudd, kontanter       

Bankinnskudd     641 478   632 049   

         

Sum omløpsmidler     674 478   665 049   

       

SUM EIENDELER     1 074 478   1 065 049   

       

EGENKAPITAL OG GJELD       

       

Opptjent egenkapital       

Annen egenkapital     (1 031 589)  (1 029 844)  

Sum opptjent egenkapital     (1 031 589)  (1 029 844)  

       

        

Sum egenkapital     (1 031 589)  (1 029 844)  

       

Gjeld       

Annen langsiktig gjeld       

       

Sum annen langsiktig gjeld       

       

Kortsiktig gjeld       

Leverandørgjeld      (7 204)  

Onsdagsscramble     (42 889)  (28 000)  



Sum kortsiktig gjeld     (42 889)  (35 204)  

Sum gjeld     (42 889)  (35 204)  

       

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     (1 074 478)  (1 065 048)  

Sveio 23.02.2021 Styret i Haugaland Golfklubb 

    

    

Kristian Birkeland Normann J Austvik  Pål Taraldsen 

    

    

    

Jorunn Skåden Sissel Frøyland  Nils Skiftestad 

    

    

    

Gunnar Braut    

 

 

 

 


