
 

 
Haugaland Golfklubb 

Årsmelding 2021 
 
Medlemmar 
Det var 800 medlemmer i klubben pr 31.12.21. Dette er 98 fleire medlemmar enn i 2020. På 2 år 
har medlemsmassen auka med 19%. Detet er veldig positivt. Det som er spesielt gledeleg er at 
antal medlemar i kategorien barn/unge har meir enn dobbla seg dei siste 2 åra. Siste året 
åleine er auken på vel 40%. Det viser at det blir gjort eit framifrå arbeid med desse gruppene. Å få 
utdanna to trenarar i løpet av 2020/21 (Johannes Olsen og Simon Eileraas Jr), har vist seg å vera 
ei god investering.  
 
Medlemsutvikling siste 5 år. 

Medlemskategori 2017 2018 2019 2020 2021 

Barn t.o.m 12 år 11 13 16 21 24 

Junior 13-19 10 10 16 31 49 

Ungdom 20-23 år 17 15 11 17 25 

Student / militæret 7 13 11 16 34 

Hovedmedlem 285 327 336 356 412 

Ektefellemedlem 56 60 53 54 53 

Medlemskap utan spelerett 127 133 145 120 112 

B-medlem* 26 22 19 19 18 

Sponsor medlem 68 57 65 68 73 

Sum 607 650 672 702 800 

*Det er/vil ikkje bli utstedt nye B-medlemskap etter 2021 
 
Årsmøte 2021 
Årsmøte 2021 vart avvikla 23. februar. Det vart eit litt spesielt møte, etter som det vart avvikla 
digitalt grunna koronarestriksjonar. 
20 medlemmar deltok. 
 
Medlemsmøte 
Koronaepidemien har også i periodar av 2021 prega klubbarbeidet og delvis avgrensa 
klubbaktivitetane. 
Men i ein litt rolegare periode i september nytta me høvet til å gjennomføra eit medlemsmøte. 
Denne gongen prøvde me ein ny vri. Klubben inviterte til 9-hols scramble kl 17:00. Deretter var det 
pizza og medlemsmøte. Dette synte seg særs vellukka (basert på positive tilbakemeldingar) og om 
lag 65 medlemar deltok på møtet. Dei fleste på scramblen også. 
 
Styre 2021 
Styre for har bestått av 
Terje Kleppe   Styreleder 
Normann Austvik Nestleder 
Jorunn Skåden  Styremedlem 



 
 
 
 
 
 
 



Årsrapporter fra komiteer og undergrupper 
 
Rapport fra turneringskomiteen 
Leder Stig Runar Tveit 
 
Nok ett utfordrende år med tanke på Koronarestriksjoner. 
Ble tatt høyde for dette igjennom hele sesongen, men løsnet endelig litt på slutten, og da fikk vi og 
noen fine samlinger i etterkant av turneringene. 
Turneringskomiteen stod for 30 turneringen dette året. 
Variable spillformer og variabelt med oppmøte. 
Kiwi Sveio Open hadde klart mest påmeldte med 75 stk. 
Snittet for påmeldinger var 44 stk. 
Vi satser på bedring i 2022 med 50 spillere i snitt. 
Flere turneringsformer ble gjennomført: 
Brutto, netto, scramble, flaggturnering, 47, parturnering, og 3 køllers. 
Vil bli flere ulike turneringsfomer i 2022, men tar høyde for turneringer med god påmelding. 
Har vært 4 stk i komiteen, En person trakk seg, en annen var mye på reis, og en måtte avtre. 
Så erfaringen er at vi trenger å vær 3 stk i komiteen, for å få best mulig dekning på helgene. 
Vært litt støy rundt Klubbmesterskapet og. Dette må holdes på anbefalt dato fra Golfforbundet. 
Erfaringer fra 2021: Mange sene påmeldinger, mye avbestillinger, og en del tilrettelegging. Stort 
sett gode tilbakemeldinger på turneringsformer. 
Nok ett år der tempo er ett tema. Må få større flyt i flightene. Dette er noe som må jobbes med i 
2022, mulig vi tester marshall. 
Har også vært litt problemer med premier, men dette skal bli bedre i 2022. Ingen skal måtte spør 
etter premiene, disse skal ligge klar til henting. 
Men stort sett har 2021 gått bra. Vi har tatt læring av året og satser på bedring i 2022.01.17. 
Referat fra Turneringene ble godt tatt imot. 
 
Årets klubbmestre: 
Dame A: Else Berit Rafsvik 
Herre A: Joar Borge 
Klubbmestar netto: Magnus Krog 
Senior+: Normann Johan Austvik 
 
 
Rapport fra elitegruppen 
Leder Gavin Hinds 
 
I 2021 spilte vi Lag NM 1. divisjon ved Haga GK. Guttene var der en dag tidligere, slik at de kunne 
bruke litt mer tid på forberedelser. Denne gang endte det med 4. plass og det blir 1. divisjon spill 
igjen i 2022 ved Stiklestad GK. 
 
Laget bestod av: Bård B. Skogen, Joar Borge, Knut Hjelle, Øyvind Fykse Lie og Arve Skogen.  
 
Bård B. Skogen begynte sitt andre skoleår i Texas Tech og hevet sitt spill fra første året. Med en 
sterkt andre plass i Mariboe Collegiate Invitational etter omspill, viste Bård hva han virkelig kan 
(Første plass fikk invitasjon til å spille en PGA Tour turnering) Pga Corona ble det lite 
internasjonale turneringer i sommer, men her hjemme hadde han 2. plass i NM samt 5. plass i NM 
Matchplay. 
 
Pr i dag er Bård rangert som # 75 i Verden for amatør på WAGR 
 
 
 
 
 
 



Rapport fra juniorgrupen 
Ledere: Simon Eileraas Jr og Johannes Olsen. 
 
Medlemmer. Vi hadde en fin vekst i antall deltagende på våre treninger og samtidig vekst i antall 
medlemmer. På det meste var vi oppe i 35 barn på den faste onsdagstreningen vi har. Noe som 
må sies å være veldig bra. Vi håper å fortsette det gode treningsarbeidet inn i 2022.  
 
Flere av de unge golferne i klubben har deltatt og levert gode resultater på Narvesen tour både lo-
kalt og regionalt. Vi har sågar noen førsteplasser i enkelte klasser. Det gror godt i klubben sitt ju-
niorsystem. Vi har også arrangert noen lokale stjernejakter med mange påmeldte fra klubben.  
 
Aktiviteter. Vi har hatt fast trening hver onsdag fra 18.00-19.00. Vi satser på å starte opp igjen med 
dette rundt påske når solen står litt høyere på himmelen og vi får lyset med oss.  
 
I fjor tok undertegnede og Johannes Olsen trener 1. I år har vi fortsatt kompetanseløftet på trener-
siden og fullført trener 2 ved høyskolen på Innlandet og golfforbundet. Vi har nå altså to trenerres-
surser med det nest høyeste trenernivået i Norge. Vi håper og tror at det skal føre til økt kvalitet på 
treningene og videre utvikling for deltakerne.  
 
Vi ser frem til å få på plass blått utslag fra våren 2022, noe som også kommer til å være på score-
kortene. Vi er også i en prosess med å investere i utstyrsbanken for å gjøre golf mer tilgjengelig for 
alle, samt øke kvaliteten i det daglige treningsarbeidet. Vi håper også at vi i 2022 kan få på plass 
en klubbkolleksjon til de unge golferne i klubben. Det er tett knyttet opp til målsetningen om å lojali-
tet og følelsen av klubbtilhørighet for de unge golferne i klubben.  
 
Vi ser tilbake på et veldig vellykket 2021 og ser frem til å fortsette utviklingen i 2022 gjennom fokus 
på kvalitet i treningshverdagen, mestring og at det viktigste er å ha det kjekt og trives. På gjensyn. 
 
 
Rapport fra damegruppen 
 
Leder: Sissel Frøyland 
 
Det har som tidligere år vært damegolf hver tirsdag kl 17:00. Første runde i april og siste i oktober. 
Vi har hatt noen runder hvor vi spiller noe annet en Slagspill og Stableford, blant annet; 
Københavner, Snorkonkurranse, Scramble, «3køller» osv – får gode tilbakemeldinger på at det er 
kjekt å variere og vi vil forsette med det i 2022.  
Vi har også i år tatt turen til naboklubbene våre; Nordvegen GK, Haugesund GK og Stord GK. 
Planlagt golftur til Sauda GK ble dessverre avlyst pga kraftig regnvær. Turen gikk isteden til 
Noredvegen GK da det var mye bedre vær her en i Sauda.  
Covid-19 har også i år påvirket noe av aktivitetene til damegruppa. Det ble heller ikke i år arrangert 
«Haugaland DameTour» og vi har ikke hatt overnattingsturer til andre klubber.  
Lørdag 2. oktober hadde vi avsluttningsturnering for damegruppa, dette er fjerde året og er nå en 
tradisjon. Mat og premieutdeling i klubbhuset etterpå. 
 

Takk for et fint golfår      
 
Seniorrscramble 
Leder Sigmund Tveit 
 
Senior- scramble er en uformell turnering, der hovedpremien er at laget får bilde av seg på 
hjemmesida.  Der blir også resultatene kunngjort for de 3 beste laga. Vi spiller fast hver onsdag.  
Vanligvis spiller vi hele året, så sant banen er åpen, men i år ble det noen avbrudd på grunn av at 
det har vært snø og frost. 
 
Til sammen har vi i 2021 spilt 35 turneringer, med til sammen 791 starter.  65 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. 
 
Vi har et godt sosialt miljø. Turneringene blir alltid avslutta med og kaffi og kaker. På grunn av 
koronaen måtte grøtfesten før jul avlyses i 2021.  

I september hadde vi en koselig tur til Solastranda golfbane. Vi var 32 spillere som spilte turnering 
på en stille og fin dag. 

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 kl. 1000. Vi jobber et par timer, har litt å 
bite i fra golfbanens bakeri og spiller ofte en runde golf etterpå; vinterstid gjerne innendørs. 
 
Det har jevnt og trutt ramlet inn med nye medlemmer, så det er flott å se alt nyttig arbeid vi 
får gjort disse timene. En rask kalkulasjon viser at vi minst produserte et halvt årsverk i 
2021. 
 
Det ble utarbeidet en tiltaksplan for hvert hull for noen år siden. Den er nyttig når 
dugnadsoppgaver planlegges. Planen er nå moden for revisjon. Vi tar gjerne imot forslag fra 
medlemmene. 
 
Et overordnet mål er å ha et velstelt anlegg. Mye av dugnadstiden går med til å gjøre 
ytterkantene av banen fri for kratt og eventuell skog. Det er et arbeid som må gjøres med 
jevne mellomrom på alle hull. 
 
Noe tid har også blitt brukt på ny range og ny bane, og der vil det vare behov også i 2022. 
 
En stor takk til torsdagsgjengen. Mye god kompetanse og en strålende positiv innstilling. 
Takker også for godt samarbeid med Gavin og banemannskapene. 
 
Vi tar gjerne imot nye i gjengen. Det er ingen påmelding. 
 
Golfligaen Haugalandet. 
 
Primus motor: Odd Bjelland 
 
«Golfligaen på Haugalandet» vart starta opp i 2020. Dette har vært et samarbeid mellom klubber 
på Haugalandet og i Sunnhordland. Golfligaen 2021 ble en suksess, med deltagere fra seks 
klubber, Tysnes GK deltok med 2 lag, Stord GK deltok med 2 lag, Haugaland GK med 10 lag, 
Karmøy GK med 1 lag, Nordvegen med 2 lag. Haugesund GK med 1 lag. 
Det deltok i alt 114 spillere og det ble spilt 72 kamper.  
Finalespillet ble spilt på Nordvegen, der vi gjennomførte semifinaler på fredagen,og finale på 
lørdagen. Årets vinnarar: Bømlo Tigers 
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       Resultatregnskap pr. 
31.12.2021    

   31.12.2021 31.12.2020 

     

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER   

     

Driftsinntekter    

Medlemskontingent   599 193   506 424  

Startkontingenter   59 725   59 100  

Tilskudd Fra NIF   39 219   12 572  

Tilskudd grasrotandel   73 307   63 138  

Inntekter damegruppe   750   1 600  

Innkomne midler etter søknad til klubb  41 081   37 989  

Momskomp fra NIF   57 276   40 134  

Sum driftsinntekter   870 551   720 957  
     

Annen driftskostnader    

Leie loka-
ler    (58 500)  (57 744) 

Div. driftsutgifter   (15 785)  (4 375) 

Premier    (29 474)  (36 833) 

Div. utgiter/premier juniorer   (5 192)  (8 044) 

Utgifter damegruppe   (3 347)  (3 556) 

Trackman     (100 000) 

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

Itavgift/hjemmeside   (37 790)  (32 752) 

Kurs    (15 000)  (12 000) 

Reisekostnader   (28 280)  (25 774) 

Sportslig satsing   (51 919)  (43 669) 

Turnringsutgifter    (3 625) 
Forsik-
ringer    (2 634)  (1 046) 

Medlemskontingent til NIF   (264 492)  (226 176) 

Bankgebyr    (9)  (3) 

Annen driftskostnad   (677 422)  (720 597) 

     

Sum driftskostnader   (677 422)  (720 597) 
     

DRIFTSRESULTAT   193 130   360  

     

     

FINNANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   

     

Finansinntekter    

Renteinntekter   490   1 385  

Sum finansinntekter   490   1 385  

     

Finanskostnader    



Sum finanskostnader    

     

Resultat finansinntekter og finanskostnader  490   1 385  

     

     

ORD. RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER  193 620   1 745  

     

Skattekostnad på ordinært resultat    

ORDINÆRT RESULTAT   193 620   1 745  

     

     

     

ÅRSRESULTAT   193 620   1 745  

     

     

Anven-
delse     

Fremføring til/fra egenkapital  193 620   1 745  

SUM anvendelse   193 620   1 745  

 

 

 

 

                Haugaland Golfklubb     

                                   Årsregnskap 2021   

    

             Balanse pr. 31.12.2021   

  31.12.2021 31.12.2020 

EIENDELER    

    

Varige driftsmidler   

Klubbhus, 
proshop   400 000   400 000  

Sum varige driftsmidler  400 000   400 000  

    

Finansielle anleggsmidler   

Aksjer i andre selskap  33 000   33 000  

Sum Finansielle anleggsmidler  33 000   33 000  

    

Sum anleggsmidler  433 000   433 000  

    

Omløpsmidler    

    

Fordringer    

Andre kortsiktige fordringer  11 997   

Sum fordringer   11 997    

    

Bankinnskudd, kontanter   

Bankinnskudd   834 419   641 478  

      

Sum omløpsmidler  846 416   641 478  

    



SUM EIENDE-
LER   1 279 416   1 074 478  

    

    

 
 

 


