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Årsmøte i Vestfold Golfklubb 
 
Styret innkaller herved til årsmøte i Gymsalen på Gjennestad videregående 
skole onsdag 16. mars 2022 kl 18.00. 
 
Veibeskrivelse: 
Kjør E-18 sydover fra Tønsberg til avkjøring Stokke. Ved rundkjøringen ta til høyre, 
gamle E-18 sydover, ca 500m. Innkjøring til Gjennestad på venstre hånd. 
 
Til behandling foreligger: 
1.  Åpning av årsmøtet, herunder godkjenning av stemmeberettigede 
2.  Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden 
3.  Valg av møteleder, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen 
4.  Styrets beretning 
5.  Resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2021 
6.  Budsjett for 2022 med styrets forslag til årskontingenter for 2022 
7.  Forslag – Grasrotandelen pr 2021 blir satt inn på medlemsfondet 
 Forslag – utbygging av klubbhus for drift året rundt 
8.  Valg 
 

a) Styret   
Leder og nestleder  
Styremedlem for valgperioden (inntil 3 år)  
Varamedlemmer for 1 år  

 
Uttredende er:  
Styremedlem Roy Helge Simonsen  
Styremedlem Per Torbjørnsen  
Varamedlem Jesper Boberg 
Varamedlem Inger Eli Nedre Flo 

 
b) Valgkomité  

Valgkomitéens forslag er vedlagt 
c) Valg av kontrollutvalg 
d) Styrets forslag til revisor 
e) Styrets forslag til valgkomité  

  



 

 

Styrets beretning 2021 
 
Styret i Vestfold Golfklubb ble valgt på klubbens årsmøte torsdag 4. mars 2021 og 
har hatt følgende sammensetning: 
 
Leder    Bjarne Kihle 
Nestleder   Karsten Røssland 
 
Styremedlemmer  Roy Helge Simonsen  

Per Thorbjørnsen  
Britt Svartdal  
Britt Ellen Løvold 

 
Varamedlemmer  Jesper Boberg  
   Inger Eli Nedre-Flo 

 
Kontrollkomité:  Einar Koren  

Reidun Aas Johansen (Trådte ut i mai pga ansettelse i adm.) 
   Odd Gunnar Bogen 

 
Sesongen 2021 
Det har også i år vært en ekstraordinær sesong for Vestfold GK. Økonomien i 
klubben er meget god, og baneanlegget har fortsatt en meget god standard. Vestfold 
GK er nok en gang den best besøkte klubben i distriktet. Dette gjenspeiles i 
rekordstore inntekter på greenfee. I 2021 passerte vi NOK 3,3 millioner i inntekter fra 
våre gjestespillere. I tillegg gleder vi oss over økt medlemstilgang i 2021. Per 1. 
januar 2022 kan vi notere oss et medlemstall på 1177. Dette er en økning på hele 46 
nye medlemmer sammenlignet med 1. januar 2021. 
 
Sportslig 
Også på det sportslige planet har Vestfold GK hatt mye å glede seg over.  
Tonje F Daffinrud kvalifiserte seg til OL i Tokyo, men etter et tøft år med sykdom og 
sykehusopphold ble mesterskapet veldig krevende for henne rent sportslig. 
Hun valgte å legge opp høsten 2021. Vi takker Tonje for den ambassadøren hun har 
vært for oss i mange år.  
 
Celine Borge har i 2021 hatt full kategori på Symetra Tour i USA og gjort det meget 
bra. Hun fortsetter med dette også i 2022. Madelen Stavnar har oppnådd beste 
kategori på LET ved inngangen til ny sesong, og vi gleder oss til å følge dem videre. 
 
Også våre juniorspillere har hatt en strålende sesong. I det hele tatt synes det som at 
klubbens satsning på rekruttering i alle aldersklasser gir resultater. 
På våre mandagstreninger for barn og unge er det samlet mellom 20 og 35 unge, 
ivrige spillere. Alle grupper har økt. Blant de minste har over 50 barn vært med, 
gruppen av litt mer erfarne har økt fra 9-12 spillere og i elitegruppen har det vært 16 
spillere fast på trening. Vi ser frem til å følge alle våre spillere i 2022-sesongen. 
 



 

 

Samarbeidsavtaler 
Samarbeidsavtalen med Wang Toppidrett og Norges Golfforbund er styret fortsatt 
meget fornøyd med. Opplegget omfatter tilbud både til barn, unge og landets 
elitespillere. I dag er Vestfold GK treningssenter for Sør/Øst-Norge.  
 
Golfcaféen 
Caféen heter i dag Luna Rossa og ble i 2020 overtatt av Jinan Mustafa. Vi er veldig 
glade for at det gode samarbeidet fortsetter også i 2022-sesongen. 
 

Proshop 
Adrian Frednes har overtatt Golfsenteret AS som drifter Vestfold Golfklubbs Proshop. 
George Beal kommer fortsatt til å være en del av driften, og han kommer også til å 
fortsette med undervisning. 

Ansettelse av ny trener 
Gordon Morrison er ansatt som trener i Vestfold Golfklubb fra 1. april 2022. Gordon 
har 30 års erfaring som golftrener. Han har vært rangert som en av topp 10 trenere i 
Storbritannia og han har jobbet for Team Norway i NGF.  Hans spesialfelt er 
motorikk, ferdighetsutvikling og mental trening. Gordon gjør også oppdrag for det 
Brittiske PGA innenfor trenerutdanningen. Vi er utrolig stolte over at Gordon kommer 
til Vestfold Golfklubb, og vi er sikre på at han vil være med å bidra både i det gode 
miljøet vi har, samt utvikling av tilbudet til medlemmene.  

Banen 
Vestfold GKs bane har gjennom en rekke år fått skryt og god omtale både av egne 
spillere og gjestespillere. Høy kvalitet og et fantastisk vedlikehold blir alltid fremhevet 
sammen med godt miljø, klubbhus og proshop. Vestfold har kanskje de beste 
treningsfasilitetene i landet, ved siden av en bane av ypperste kvalitet. Dette har 
resultert i at flere elitespillere fra andre steder i landet har tegnet inn dobbelt 
medlemskap og lokalisert seg til vår klubb. Vi skylder våre banemannskaper en stor 
takk for den daglige innsatsen de gjør for å holde den fantastiske standarden på hele 
golfanlegget. Det gjelder alle våre 27 hull. 
 
Oppgradering 
Da samarbeidet med Wang Toppidrett og NGF kom i stand fra starten av 2020-
sesongen, vedtok klubben å oppgradere treningsfeltet. Forslaget ble godkjent av 
Vestfold GKs årsmøte 12. februar 2020. Prosjektet gikk ut på å bygge en ny  
4-hullsbane med ypperste kvalitet på greener og for spill i alle kategorier – fra de 
minste barna og seniorer til de beste proffspillerne. Arbeidet er snart ferdigstilt, og vi 
håper på åpning august 2022. Prosjektet er kostnadsberegnet til NOK 1,8 millioner 
pluss MVA. Klubben søkte om tilskudd til prosjektet gjennom flere kanaler, og vi 
regner med å få tildelt tippemidler samtidig som vi fikk innvilget NOK 466.000, - fra 
sparebankstiftelsen i 2021. Det blir en fantastisk nybegynnerbane og et egnet 
øvelsesområde for nærspill. 
 
Vestfold GK planlegger også fortsatt å utvide og endre retningen på driving rangen 
lenger mot øst. Klubben er fortsatt i samtaler med grunneier og kommune om en 
eventuell utvidelse. 
 



 

 

Drift 
Banemannskapene har nok en gang gjort en fantastisk innsats for å holde vårt  
27-hulls golfanlegg i aller beste stand. Også i år må vi gi dem all den ros og honnør 
som kan gis. Stor takk til sjefsgreenkeeper Oddbjørn Tidemann, greenkeeper Henrik 
Bergan og mekaniker Endre Hammer. Vi må også takke for innsatsen til de innleide 
sesongarbeiderne som hjalp til med å holde banen i utmerket stand gjennom hele 
sesongen.  
 
Medlemmer 
Vestfold GK har gjennom flere år slitt med å opprettholde et høyt nok medlemstall. I 
2020-sesongen snudde den negative utviklingen og 1. januar 2022 har vi en 
medlemsmasse på hele 1177 medlemmer – som er en økning netto på 46 
medlemmer fra januar i fjor.  
Årsaken til at medlemmer melder seg ut av klubben er høyst forskjellig. 
Fellestrekkene som oppgis er alder, sykdom og mangel på tid til å utnytte 
medlemskapet på en god måte.  
 
Det har kommet flest fullt betalende medlemmer til 18-hullsbanen. Det er også en 
gledelig utvikling med betydelig flere spillere på barne- og ungdomsstadiet. Gratis 
trening for barn, tom12 år, har tydeligvis slått an i vårt område. Det er også i år 
naturlig å se medlemsutviklingen og det økte besøket til banen som et resultat av den 
omseggripende situasjonen Corona-pandemien har skapt.  
 
Medlemsfordeler 
Styret håper at klubbens mange medlemsfordeler, banens høye kvalitet og det gode 
miljøet skal friste enda flere til medlemskap og økt besøkstall i 2022-sesongen. Vi er 
tross alt distriktets beste golfklubb. Det skal fortsatt være gratis baller på driving 
rangen for klubbens medlemmer. 
 
Årsmøtet vedtok i 2021 at det ble opprettet et «Medlemsfond» på en halv million 
kroner. Fondet skal sikre at medlemmene ikke påføres unødvendig økning i 
medlemskontingenten eller annen pengeinnsamling. Vi har også i år et meget godt 
økonomisk resultat, så derfor foreslår styret at grasrotandelen fra Norsk Tipping i 
2021, NOK 93.090,- settes inn i medlemsfondet. 
 
Styret foreslår også i år at medlemskontingenten ikke endres. Greenfeeavgiften er 
besluttet økt for spill på 18-hullsbanen til NOK 500,- og 9-hullsbanen til NOK 300,-. 
Det blir også åpnet for booking i golfbox på 9 hullsbanen – og det er blitt endret til 9 
min. tidsintervall på begge baner. 
 
På grunn av skjevfordeling i antall spillere på hverandres baner fortsetter ikke 
Vestfold Golfklubb samarbeidsavtalen med Sandefjord GK og det såkalte 
«Gullkortet». Det er forsøkt å komme til en enighet med Sandefjord-, Larvik-, 
Nøtterøy- og Borre golfklubb om en samarbeidsordning, men Vestfold Golfklubb 
kunne ikke være med på ordningen. 
 
De andre klubbene har kommet til enighet om en prosentvis rabatt på greenfee på 
hverandres baner – noe styret i Vestfold Golfklubb så på som urimelig – da 
medlemmene i Vestfold Golfklubb ble å betale mest ved spill på de andres baner, ut 
fra vår gode greenfeepris. Styret har derimot besluttet at den rabatten VGK skulle gitt 



 

 

til medlemmer på de andre banene, vil vi gi egne medlemmer. Dvs. at VGK 
refunderer greenfeekostnaden, over kr 400,- (Max. refusjon kr. 250,- pr. runde) inntil 
10 runder, ved levering av kvittering ved endt sesong. Vi håper dette er en gest som 
blir tatt godt imot. 
 
Ansatte og arbeidsmiljø 
Vestfold GK har per 31. desember 2021 seks faste ansatte fordelt med tre fast 
ansatte på driftssiden, to i administrasjonen og én sportslig leder. I tillegg til de fast 
ansatte har klubben hatt et antall sesongarbeidere av ulik varighet til vedlikehold og 
drift av baneanlegget. Golfsenteret Vestfold har hatt ansvaret for booking. 
Sykefraværet i 2021 har vært 1 (én) prosent for de fast ansatte.  
 
Det ytre miljøet: 
Klubbens virksomhet har ingen forurensende effekt på det ytre miljøet. 
 
Økonomi 
Resultatet for 2021 gir et overskudd for Vestfold GK på NOK  1044 332,-. Dette er, 
som i fjor, også et historisk godt resultat som savner sidestykke. Klubben hadde 
budsjettert med et overskudd på NOK 149.542, - i 2021-sesongen. 
 
Styret sier seg selvfølgelig strålende fornøyd med det oppnådde resultatet. Det gode 
resultatet må selvsagt ses i sammenheng med den spesielle situasjonen Corona-
pandemien har skapt i det norske samfunnet. Golfspillerne ble frarådet å reise til 
utlandet. Dermed ble landets golfbaner en særlig attraktiv og åpen plass for 
utfoldelse, sport og fritid. Vestfold GK fikk absolutt sin andel av den nye trenden. 
Det skal sies at styret de siste syv årene har driftet klubben etter stramme tøyler. De 
ansatte har dessuten vist en beundringsverdig innsats på alle områder. Det er 
gjennomført innsparinger på alle områder der det har vært mulig.  
De ansatte skal derfor ha en stor del av æren for de oppnådde resultatene. 
 
Det er særlig greenfeeinntektene som har slått positivt ut med over NOK 3,3 
millioner. Klubben hadde budsjettert med greenfeeinntekter i 2021 på NOK 2,5 
millioner, altså NOK 800.000, - mindre enn oppnådd resultat. 
 
Budsjett 2022 
Styret har tatt utgangspunkt i et noenlunde likt medlemstall i klubben også i 2022. 
Styret har besluttet å beholde årskontingenten uendret.  
Greenfeeavgiften blir foreslått økt til NOK 500,- for 18-hullsbanen og NOK 300,-  
for 9-hullsbanen. 
Styret mener at klubben har en riktig sammensetning av medlemsfordeler, 
konkurranse-messige priser og et komplett golfanlegg av meget høy standard. 
Etter styrets mening fører dette til økt tilhørighet og et godt miljø samtidig som det 
skaper, om mulig, økt rekruttering av nye medlemmer. 
Styret ser positivt frem til en ny sesong i Vestfold Golfklubb. 
 
Budsjettet for 2022 viser et positivt driftsresultat på NOK 217.500,-. 
 
Fortsatt drift 
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift av klubben. Etter styrets 
oppfatning er det ikke noen forhold som tilsier noe annet. 



 

 

 
Styret 
Styret har hatt til sammen 8 styremøter og behandlet til sammen 76 enkeltsaker i 
2021. Alle møtene er gjennomført iht. forskrifter og påbud om smitteverntiltak. 
Styret er meget fornøyd med 2021-sesongens resultat og aktivitet. Styret mener at 
det frem-lagte regnskapet og balanse med tilhørende noter, gir et riktig bilde av 
klubbens stilling per 31. desember 2021.  
 
Alle nødvendige justeringer av regnskaps- og rapporteringsrutiner er fulgt opp. På 
grunn av Corona situasjonen i landet, er det dessverre ikke organisert åpne 
medlemsmøter i løpet av 2021.  Vestfold GK har fortsatt en sterk posisjon i regionens 
golfmarked. Vi har et komplett anlegg, høy kvalitet og gode medlemsfordeler. Vi ser 
med positive øyne frem mot 2022-sesongen. 
 
VGK Visjon og videre planer 
Høsten 2021 ble det avholdt møte med de ansatte og styret – hvor det ble lagt en 
videre plan for arbeidet de neste fire år for bane og sportslig utvikling. Planen 
presenteres i sin helhet på våre nye nettsider. 

 
 
 
 
Vear, 16.03.2021 
 
 
Bjarne Kihle    Karsten Røssland   Roy Helge Simonsen 
Styreleder    Nestleder    Styremedlem 
Sign.     Sign.     Sign. 
 
Per Thorbjørnsen   Britt Svartdal   Britt Ellen Løvold 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 
Sign.     Sign.     Sign. 
 
Jesper Boberg   Inger Eli Nedre-Flo 
Varamedlem   Varamedlem 
Sign.     Sign. 
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Vestfold Golfklubb
Årsregnskap 2021

Resultatregnskap
Note Regnskap 2021 Budsjett 2021 Regnskap 2020 Budsjett 2022

Kontingenter 7 140 761 6 870 000 6 270 265 6 500 000
Greenfees 3 330 266 2 500 000 3 314 730 3 000 000
Sponsorinntekter 485 491 380 000 501 829 520 000
Øvrige inntekter 7 3 070 492 2 537 000 2 445 664 3 825 000
Sum inntekter 14 027 010 12 287 000 12 532 488 13 845 000

Turnering- og treningskostnader 8 1 221 184 1 255 000 787 586 1 253 000
Lønnskostnad 2 4 703 487 4 926 458 4 162 908 5 900 000
Administrasjonskostnader 9 1 532 293 1 376 000 1 487 778 638 500
Avskrivning på varige driftsmidler 3 1 996 928 1 250 000 1 281 139 1 500 000
Banekostnader 10 3 224 398 2 860 000 2 930 731 3 986 000
Sum kostnader 12 678 290 11 667 458 10 650 143 13 277 500

Driftsresultat 1 348 720 619 542 1 882 345 567 500

Renteinntekter 14 730 3 000 13 494 10 000
Pantegjeldsrenter 314 569 473 000 404 679 355 000
Andre finanskostnader 4 549 0 5 000
Ordinært resultat før skattekostnad 1 044 332 149 542 1 491 160 217 500

Skattekostnad på ordinært resultat 1 0 0 0 0

Ordinært resultat 1 044 332 149 542 1 491 160 217 500

Årsresultat 1 044 332 149 542 1 491 160 217 500

Anvendelse av årsresultatet
Til kapitalkonto 6 1 044 332 149 542 1 491 160 217 500

Sum anvendelse 1 044 332 149 542 1 491 160 217 500



Vestfold Golfklubb
Årsregnskap 2021

Balanse
Note 31.12.2021 31.12.2020

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3,5 16 902 865 17 077 284
Maskiner 3 2 744 266 1 939 198Prosjekter under arbeid 3 0 0
Sum varige driftsmidler 19 647 131 19 016 482

Sum anleggsmidler 19 647 131 19 016 482

Omløpsmidler

Fordringer
Andre fordringer 169 995 276 113
Sum fordringer 169 995 276 113

Bankinnskudd, kontanter og lignende 2 730 170 2 733 913

Sum omløpsmidler 2 900 165 3 010 026

SUM EIENDELER 22 547 297        22 026 509        



Vestfold Golfklubb
Årsregnskap 2021

Balanse
Note 31.12.2021 31.12.2020

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital
Kapitalkonto 6 8 720 577 7 676 245
Sum opptjent egenkapital 8 720 577 7 676 245

Sum egenkapital 8 720 577 7 676 245

Gjeld

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 4,5 12 750 000 13 250 000
Sum annen langsiktig gjeld 12 750 000 13 250 000

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 345 158 232 527
Skyldige offentlige avgifter 269 128 284 949
Annen kortsiktig gjeld 462 434 582 788
Sum kortsiktig gjeld 1 076 720 1 100 264

Sum gjeld 13 826 719 14 350 263

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 22 547 297        22 026 509        
  

  

  
Bjarne Kihle Karsten Røssland
  Styreleder Nestleder

Roy Helge Simonsen Per Torbjørnsen
   Styremedlem    Styremedlem

Britt Elisabeth Svartdal Britt Ellen Løvold
   Styremedlem    Styremedlem

 
 

Vear, 16.03.2022

I styret for Vestfold Golfklubb



Vestfold Golfklubb
Årsregnskap 2021

Noter

Note 1 - Regnskapsprinsipper,  vesentlige regnskapsposter

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med

regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31.desember 2021. 

I henhold til NIFs reglement er klubben definert som stor idrettsorganisasjon. Det følger således av

regnskapslovens § 1-2 å følge bokføring etter regnskapslovens bestemmelser.

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld

følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av

transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form.

Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt  -  sammenstilling

Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres

samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter,

kostnadsføres når de påløper. 

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.

Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad.

Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i
historisk kostpris. 

Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.

Utsatt skatt og skattekostnad

Vestfold Golfklubb har ihht. Skattelovens § 2-32, 2.ledd fritak for å betale formues- og inntektsskatt. 

Fritaket innebærer også fritak for å innlevere skattemelding til likningsmyndighetene.

Note 2 - Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser mm

Lønnskostnader mm. 01.01 - 31.12.: 2021 2020

Lønninger 3 856 740   3 468 612   

Folketrygdavgift 568 767 485 731

Pensjonskostnader 160 476 149 158

Andre ytelser 117 506 59 408

Lønnskostnader 4 703 487 4 162 908

 
Gjennomsnittlig antall ansatte: 9 8

Styret og øvrige tillitsmenn i klubben mottar ikke godtgjørelse for sitt arbeid.

Klubben har ikke ansatt daglig leder.



Vestfold Golfklubb
Årsregnskap 2021

Noter

Note 3 -Varige driftsmidler

Varige driftsmidler:

Golfbane
Klubbhus,       
bygg m.m.

Vannings-
anlegg

Parkerings-
plass

Inventar/ut-
styr Maskiner Sum

Anskaffelseskost 01.01 25 905 664 4 705 151 2 866 368 479 725 1 009 149 8 960 762 43 926 819

Tilgang driftsmidler 1 190 105 0 0 0 1 437 472 2 627 577

Avgang driftsmidler 0 0 0 0 0 0 0  

Anskaffelseskost 31.12 27 095 769 4 705 151 2 866 368 479 725 1 009 149 10 398 234 46 554 396  

- herav aktiverte lånekostnader på 0

egentilvirkede driftsmidler

Avskrivninger pr. 01.01 10 558 142 3 420 064 2 653 588 234 569 845 629 7 198 346 24 910 338

Akkumulerte avskr. 31.12 11 083 544 3 547 129 2 697 530 255 382 853 549 7 805 669 26 242 803  

Akkumulerte nedskrivninger 31.12 621 711 25 522 13 330 3 900 664 463

Akkumulerte rev. nedskrivninger 31.12 0

Balanseverdi pr. 31.12 15 390 514 1 132 500 168 838 211 013 155 600 2 588 665 19 647 131  
      

Årets avskrivninger 525 402 127 065 43 942 20 813 7 920 607 323 1 332 466

Avskrivningsplan 2- 20% 2-15% 8-10% 4-15% 15-33% 10-20%

 

Note 4 - Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: 31.12.2021 31.12.2020

Gjeld til kredittinstitusjoner 12 750 000 13 250 000

Note 5 - Pantstillelser og garantiansvar

Pantstillelser 

Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol. 31.12.21 31.12.20

Gjeld til kredittinstitusjoner 12 750 000 13 250 000

Sum 12 750 000 13 250 000

Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld:

Golfbane 15 390 514 15 347 522

Klubbhus/ Driftsbygning 1 132 500 1 285 087

Vanningsanlegg 168 838 212 780

Sum 16 691 852 16 845 389



Vestfold Golfklubb
Årsregnskap 2021

Noter

Note 6 - Egenkapital

Egenkapital 01.01.2021 7 676 245

Resultat 2021 1 044 332

Egenkapital 31.12.2021 8 720 577

Note 7 - Øvrige inntekter

MVA-kompensasjon 725 178

Startkontingenter 217 308

Tilskudd fra Sandefjord kommune 315 099

LAM midler 98 225

Grasrot andeler 93 090

Inntekt treningsfeltet 355 612

Utleie bil og tolley 208 239

Utleie utstyr, arbeidskraft mm 109 980

Vinning ved salg av utstyr 0

Øvrige inntekter 947 761

3 070 492

Note 8 - Turnering- og treningskostnader

Provisjon Pro 353 442

Turneringskostnader 89 238

Kurs og møter 63 191

Titles Tour 44 581

Honorar golfvertinne/golfvert 72 000

NM lag og individuelt 74 889

Herrekomiteen 82 805

Damekomiteen 37 057

Kostnader prof. Spillere 100 000

Trening og undervisning 159 100

Øvrig 144 881

1 221 184



Vestfold Golfklubb
Årsregnskap 2021

Noter

Note 9 - Administrasjonskostnader

Kontingent NGF 477 728

IKT kostnader 350 733

Forsikringer 197 878

Regnskapshonorar 226 403

Tap på fordringer/endring avsatt til tap på krav -75 000

Telefon, porto o.l 44 179

Revisjon 27 120

Øvrig 283 252

1 532 293

Note 10 - Banekostnader

Kalk, frø, sand, jord, o.l 553 679
Baneleie 545 130
Slitedeler maskiner, reservedeler 228 221
Drivstoff kjøretøyer 199 410
Strøm, varme mv 286 108
Vanningsanlegg 62 754
Banearbeid 147 410
Leie av klippeutstyr 294 476
Øvrig 907 210

3 224 398



 

 

 



 

 

 

Årsrapport Kontrollutvalget 
 
Kontrollutvalget har etter årsmøtet bestått av følgende medlemmer: 
Einar Koren, Odd Gunnar Bogen og Reidun Aas Johansen (gikk ut av utvalget i løpet 
av året etter å ha begynt i administrativ stilling i VGK). 
 
Det har vært utskiftninger i utvalget etter 2020. Det har vært gjennomført 2 møter.  
Utvalget har mottatt månedlige regnskapsrapporter.  
 
Det ble startet en prosess med å utarbeide instruks og plan for videre arbeid i 
kontrollutvalget, noe som vil være hovedfokus i 2022.  
 
I tillegg til økonomioppfølging vil gjennomgang og revisjon av HMS-system for VGK 
være en del av det Kontrollutvalget vil involvere seg i. 
 
Einar Koren 

 
 
 
”Hole-in-one” sesongen 2021 
19. april   Rune Gjerden Hull 17  18 hullsbanen 
07. mai Torstein Solli  Hull 10 18 hullsbanen 
28. mai Terje Sætre  Hull 07 18 hullsbanen 
26. juni Bjørn Twilley  Hull 03            9 hullsbanen 
05. juli  Torill Larsen  Hull 10 18 hullsbanen 
26. juli  Odd Gunnar Bogen Hull 17 18 hullsbanen 
29. aug Knut Ivar Knutsen Hull 03  18 hullsbanen 
04. sept Oddmund Ruud Hull 03 09 hullsbanen 
12. sept Ingjerd Wright Hull 02 09 hullsbanen 
13. okt  Geir Wigum  Hull 03 18 hullsbanen 
 
 

Vi gratulerer alle sammen!  



 

 

Styrets forslag til kontingenter 
(Kontingentene inkluderer NGF-avgift)   Innmeldingsavgift kr 500,- 
 
Seniormedlemskap:   Aktive fra 22 år:  

Årskontingent       Kr 8 835,-  
Per måned med avtalegiro (alt inkl)    Kr 760,-  

 
Passivt medlem med spillerett:  
Årskontingent       Kr 3 839,-  
Per måned med avtalegiro (alt inkl)    Kr 360,-  
Greenfee kr 275,- 18 hullsbanen  
Greenfee kr 125,- 9 hullsbanen  

 
Passivt medlem uten spillerett:  
Årskontingent       Kr 1 551,-  
Full greenfee på begge banene.  

 
Juniormedlemskap:   Aktive til og med 19 år:  

Årskontingent - 0-12 år     Kr 2 400,-  
Per måned med avtalegiro (alt inkl)    Kr 236,-  
Årskontingent - 13-19 år     Kr 3 038-  
Per måned med avtalegiro (alt inkl)   Kr 280,-  

 
Passivt medlemskap junior:  
Årskontingent       Kr 360,-  
Full greenfee på begge banene 

 
Ungdomsmedlemskap:  Aktive mellom 20–21 år:  

Årskontingent       Kr 3 978,-  
Per måned med avtalegiro (alt inkl)    Kr 348,- 

 
Studentmedlemskap:  Aktive mellom 22–28 år student/militæret:  

Årskontingent       Kr 4 818,-  
Per måned med avtalegiro     Kr 432,-  
Må levere student/militærbevis 

 
Medlem 9-hullsbanen:  Aktive:  

Senior fra 22 år      Kr 4 818,-  
Per måned med avtalegiro (alt inkl)    Kr 432,-  
Junior/ungdom tom 21 år     Kr 1 648,-  
Greenfee kr 275,- på 18-hullsbanen 

 

 

Alle medlemmer belastes med et administrasjonsgebyr på NOK 50,- ved fakturering. 



 

 

Valgkomitéens innstilling for 2022  

Leder Bjarne Kihle                                      På valg for 2 år 
Nestleder Karsten Røssland                        Sittende 3. av 3 år 

Styremedlemmer:                           
Jesper Boberg                                                På valg for 2 år 
Britt Svartdal                                                Sittende 3. av 3 år 
Audun Westgaard                                        På valg for 2 år 
Britt Ellen Løvold                                          Sittende 2. av 2 år     

Vara: 
Ole Jan Skoglund                                           På valg for 1 år 
Inger Eli Nedre-Flo                                           På valg for 1 år  

 

Kontrollkomitéen: 
Einar Koren (HMS-ansvarlig)                       Gjenvalg for 1 år 
Odd Gunnar Bogen                                        Gjenvalg for 1 år 

Vara: 
Arvid Melstveit                                               På valg for 1 år 

 

Valgkomiteen: 
Cecilie Andresen                  Terje Grøtteland                    Rune Myhre 

Sign                                      Sign                                       Sign 

 

 

Styrets forslag til revisor i 2022:  
Styret foreslår KPMG som klubbens revisor.  

 

Styrets forslag til valgkomité i 2022: 
Beate Johnsen 
Per Torbjørnsen 
Cecilie Andresen 

 

 



 

 

Forslag til Årsmøtet i Vestfold Golfklubb: 
Grasrotandelen 
Styret foreslår å sette grasrotandelen inn på medlemsfondet. 

 

Utbygging av klubbhus 
Det er et ønske fra Golfsenteret Vestfold AS om å bygge ut klubbhuset 
slik at butikken kan utvides med rom for trackman golfsimulatorer og 
treningsgreen med mulighet for chipping og putting (ca 400 kvm) 

Ønske er å få et anlegg som kan drives året rundt på Vestfold Golfklubb. 
Styret ønsker årsmøtets godkjenning til å utrede denne muligheten. 



 

 

Årsrapport Banekomitéen 
Banekomitéen har iår bestått av: Agnar Kvalbein, Solveig Moen, Tom Barland, 
Richard Pedersen og Tor Henning Wik. 

Det har vært en flott sesong med mye besøk og mange positive tilbakemelding fra 
medlemmer og gjestespillere. Det var til tider vanskelig å få starttider, noe adm bør 
se nærmere på for neste sesong. Stor takk til Oddbjørn og driftpersonalet som har 
sørget for de gode spilleforholdene. 

De fleste har lagt merke til at det har vært hektisk aktivitet rundt treningsfeltet og 
etablering av en 4 hulls bane, som blir klar til neste år. Så treningsmulighetene burde 
stimulere flere til å komme igang med kvalitetstrening. Den er bygget opp etter en 
tilnærmet USGA standard. Drivingrangen har vi et ønske om å dreie og utvide i 
nordøstlig retning. Vi er nødt til å bedre sikkerheten til naboene, da det er spillere 
som slår over nettinggjerder som er satt opp, selv om gjerde er forhøyet. 
Banemannskapene vil fra neste år overta driften av drivingrangen. 

18 hulls banen:  
Det ha blitt byttet til bedre sprinklerhoder til vanningsanlegget rundt greenene. Vi har 
også benyttet en maskin fra EDH som gir en dypere lufting en maskiner vi har fra før. 
Flere har vel også lagt merke til at vi har dresset greenene oftere denne sesongen og 
vi har derfor bedre kontroll på «filtlaget» . Vi fortsetter også å så inn en blanding av 
Krypkvein/ Rødsvingel. Når det blir mye nedbør, som vi har hatt i høst, så ser vi at 
det må dreneres bedre rundt flere av greenene. 

Vi forslår også å bytte sand i fairway bunkerene, da det har kommet opp mye pukk 
og småstein, dvs at det er lite sand igjen. 

9-hullsbanen:  
Den er i flittig bruk hele sesongen og er en veldig god avlastning for 18 hullsbanen. 
Men her har vi også dreneringsproblemer ved mye nedbør. Det bør nok byttes ut 
dreneringsrør, da den består av mye gamle teglsteinsrør, som både er igjengrodd og 
sprukket. 

Det er ønske om en fontene i vanningsdammen for å bedre sirkulasjonen, da vannet 
der til tider er ganske stillestående. Dypvannspumpene trenger flottør for å få en 
bedre regulering. 

Parkeringsplassen:  
Vi ønsker å bedre sikkerheten for ferdsel til og fra treningsfelt, parkeringen og annen 
ferdsel. Det er derfor behov for å frigjøre plass mot eksisterende vei og at de øverste 
plassene blir flyttet og at vi får opp fotgjengerfelt i innkjøringen. 

Vi setter ned et utvalg for å lage en ny utviklingsplan for bane og miljø. 
 
Banekomitéen 

 



 

 

Årsrapport Damekomitéen 
Damekomiteen har i 2021 bestått av: Monica Stener, Lise Fogstad, Inger Butler 
Wang, Anne-Helen Beilegaard, Aud Engh, Britt Jahre og Wenche Holthe 

Komiteen er selvoppnevnt da valgkomiteen i 2020 ikke fikk en ny komite til å overta. 
Det ble tatt initiativ til en ringerunde for å få velvillige på banen til å gjøre en innsats 
for å videreføre det gode arbeidet for et godt miljø for våre damegolfere. For 2022 ser 
det også ut til å bli en utfordring å få damer til å bli med i komiteen. 

Arbeidsfordelingen har vi gjort slik: Monica har vært leder og laget alle turneringene i 
Golfbox.  Monica, Inger, Lise og Britt, har hatt totalansvar,  ca hver 4. uke, for 
gjennomføring av en Damedag fra A til Å. Dette innebærer det som må gjøres i 
Golfbox, samt legge ut informasjon på Facebook siden til VGK Damegruppe. I noen 
tilfeller har vi også sendt epost til alle kvinnelige medlemmer i Vestfold Golfklubb.  
Lise har vært nestleder, Inger sekretær og Britt ansvarlig for Vestfold Ladies. Anne-
Helen har skrevet ut premiesjekker og resultatlister hver eneste uke, Aud har holdt 
styr på økonomien og Wenche har vært vår kontaktperson overfor Cafe. 

Komiteen har avholdt 4 fysiske møter. Det første møte var utendørs, på klubbens 
parkeringsplass, godt utstyrt med ulltepper og kaffe og med god avstand.  Her ble 
ansvarsfordeling og terminliste planlagt. Neste møte var inne, på loftet, der enkel 
opplæring i Golfbox var fokus.  De to neste på terrassen. Vi har ikke vært på Teams, 
men har hatt hyppig kontakt på epost! 

Terminliste ble laget og turneringer lagt inn etter hvert, da det ble litt vanskelig å 
langtidsplanlegge med restriksjoner i stadig endring. Det var 23 turneringer på 
Terminlisten, men 3 av de 5 første regnet bokstavelig talt bort! Etter det kan vi ikke 
klage på været. 

Spillerne har stort sett kunnet velge både tidspunkt (formiddag mellom 10:00 og 
11:30 / ettermiddag mellom 15:30 og 16:30), medspillere og teested. Alle disse 
turneringen har gått over 18 hull. Grunnet restriksjoner har det vært dårlig med 
samlinger etter runden. Vi hadde en «samling» på terrassen med vafler/is og kaffe og 
endelig, i august en med servering etterpå inne i Cafe. Den dagen kunne vi velge 
mellom å spille 18 eller 9 hull. Startlisten ble trukket for spillerne som gikk 18 hull om 
formiddagen. Vi spilte Texas Scramble. På Årsmøteturneringen skulle vi spilt 
scramble over 9 hull, men avlyste spill pga av regn. 

Det har vært digital scoreinntasting på alle Damedagene. 

Klasseinndeling har vært: A – 18,4   B – 18,5 – 26,4   C – 26,5 – 36   D – 36,5 – 54 

Startkontingent har vært kr 100, hvorav kr 60, som tidligere, har gått til premiering av 
klassevinnere. Vinnerne har, i mangel av samlinger, kunnet hente sine premier «i 
luka til Kristin» (vinduet i kontoret til administrasjonen). Ekstrakonkurransen til 
Proshop ble i år øket til kr 40, og det ble delt ut 3 premier hver uke. Det har vært mye 
ekstra arbeid for komiteen med denne konkurransen, som utelukkende tilhører 
Proshop. 



 

 

58 forskjellige damer har deltatt på minst én Damedag, og totalt har det vært 499 
spillere. Damedagen med høyest antall spillere var 9. juni med 34 spillere, og den 
med færrest var 22.september med 10 spillere. Snittet har vært 25 spillere. 

OOM og Eclectic har gått over 7 runder der de 5 beste teller. Vinner av OOM ble 
Kirsten Bogen med 182 poeng, altså 36,4 i snitt på sine 5 beste runder. Vinner av 
Eclectic ble Trude Linnerud som med sitt beste resultat på hvert hull endte opp med 
52 slag netto. 

Vinnere av årets pokaler: 
Juni Pokalen   Kirsten Bogen 
Fair Lady   Bjørg Solberg 
Bergljot Skaugens Skål Trude Linnerud 

Damekomiteen har i år også arrangert turneringen Vestfold Ladies (heretter VL).  VL 
er en tradisjonsrik turnering som startet med en prøveturnering på nettopp Vestfold 
GK i 2005. Den ble etablert offisielt i 2006 og har siden vært arrangert hver vår og 
sommer av to av Vestfolds 10 klubber på fast turnus. I 2020 ble det ikke mulig å 
arrangere. I år derimot så det ut til at vi kunne få til å samles sosialt etter turnering og 
invitere over tidligere stengte kommunegrenser. Vi har en VL ildsjef, ved Britt Jahre, 
som ba pent om hjelp til å / og lov til å arrangere denne igjen. Svaret var ja. Det ble 
holdt av en søndag til shotgunstart, og Britt satt i gang med å jakte premier. Hun fikk 
inn fantastiske premier. Inger og Monica laget turneringen i Golfbox og sendte ut 
invitasjon til de aktuelle klubber.  Etter hvert kom det spørsmål fra Telemarksklubber 
om ikke de også kunne få være med. Vi var jo nå blitt ett fylke. Det fikk de, men det 
var ikke mange som tok den relativt lange turen. Men, totalt samlet vi 70 golfglade 
damer. Det var en særdeles vellykket turnering i solskinn på en fantastisk bane! Takk 
til Petter, Erik og Jarle for god hjelp turneringsdagen. 

Litt økonomi….. Startkontingent fratrukket premiesjekker og regninger fra Cafe gir et 
bitte, lite overskudd på ca 1200 kr. 

Vi takker Oddbjørn og hele banemannskapet, vi har en fantastisk fin bane. Vi takker 
Adrian, George og de andre gutta i Proshop og Kristin og Reidun i administrasjonen 
for all hjelp og støtte. Vi takker Jinan som alltid er like blid når vi kommer inn etter 
runden og skal ha kaffe, is, vaffel, etc. Vi takker alle dere damer som har stilt opp 
hver uke. Ingen Damedag uten dere! 

Wenche Holthe flytter antagelig ut av distriktet, og takker for seg i Damekomiteen i år. 

Valgt til Damekomite i 2022 ble: 
Monica Stener 2 år, Kirsten Bogen 2 år, Trude Linnerud 2 år, Lise Fogstad, Inger 
Butler Wang, Aud Engh, Britt Jahre og Anne-Helen Beilegaard – alle 1 år. 

Monica Stener 

  



 

 

Årsrapport Herrekomitéen 
Årets herrekomite har bestått av: Harald Estensen (leder), Terje Grøtteland, Ståle 
Mainor Jacobsen, Erik Terje Knudsen, Rune Larsen, Willy Løvdal, Arne Moe og 
Torleif Moe.   
 
Valgkomite: Bjørn Ravndal (leder), Knut Husum og Paal Vangen Gulbrandsen.  
 
Dette har vært et veldig spesielt år for Herregruppen i Vestfold golfklubb. Dette var 
året da vi gikk fra de gode gamle listene i Proshop for å melde seg på Herredag, til 
en heldigital gjennomføring av Herredag med påmelding i Golfbox og innlevering av 
score på smarttelefon. Etter Herrekomiteens mening har denne overgangen gått 
veldig bra. Det har nesten ikke vært noen som har ytret seg negativt om denne 
overgangen.   
 
På tross av at vi har vært, og fortsatt er i en pandemi, har året vært fantastisk for oss 
som spiller golf. Vi har fått anledning til å spille golf nesten som vanlig. Noen små 
tilpasninger har det vært, særlig på begynnelsen av sesongen.  
 
I år kom vi i gang med Herredagene allerede 27. april. Etter det har vi hatt herredag 
hver uke. Det betyr at vi har avviklet 22 herredager (til og med 21. september), 21 
singelturneringer og en scrambleturnering med shotgunstart. To lagturneringer med 
shotgunstart på forsommeren ble gjort om til vanlige singleturneringer, på grunn av 
coronarestriksjoner.   
 
Singelturneringene fordeler seg med 5 årets herregolfer, en med tre køller pluss 
putter, en hvor alle spiller fra tee 49 og 14 vanlige herredager. På de 22 turneringene 
har det deltatt 1520 spillere, som gir et gjennomsnitt på 69. Deltagelsen har variert 
mye fra 40 til 96, hvor været selvsagt har vært avgjørende.  
 
Årets herregolfer går over fem turneringer hvorav de fire beste teller med i 
sammendraget. Årets herregolfer 2021 ble John Terje Eriksen med 151poeng, dvs. 
et gjennomsnitt på 38 poeng! Utrolig flott!   
 
I år har 121 spillere spilt en eller flere turneringer under årets herregolfer. Det er en 
oppgang fra 113 spillere i 2020.  
 
Tidligere år har vi hatt fire turneringer med lagspill med shotgunstart og etterfølgende 
bespisning. Som nevnt ovenfor måtte vi gjøre om de to lagspillturneringer på 
forsommeren til singleturneringer, på grunn av coronasituasjonen. Litt sosialt ble det 
allikevel da det på den ene av disse singleturneringene ble utdelt en pizza med 
tilhørende drikke til alle spillerne etter endt runde. 
 Lagspillturneringene på høsten har gått som normalt med shotgunstart og felles 
middag.  
 
Med flere spillere og null avlysninger av Herredager, har vi i år fått et økonomisk 
resultat som ligger godt over budsjett. Dette skyldes selvsagt at vi ikke fikk 
gjennomført den første middagen i år.  



 

 

Til slutt vil vi også i år takke Oddbjørn og hans mannskap for en veldig flott bane i 
hele år. Vi vil også takke Jinan og hennes assistent Sipan for godt samarbeid og god 
mat – kafeen er svært viktig for Herredagene.   
Vi vil også rette en stor takk til Proshop, i år ved Adrian, for svært godt samarbeid for 
å få avviklet Herredagene, og ikke minst til Kristin som også i år har hatt jobben med 
å dele ut mange vel fortjente premier hver uke.  
 
Og til slutt vil komiteen takke alle spillerne som har deltatt i Herredagene. Uten dere 
blir det ingen Herredager, så vi håper dere også blir med videre i sesongen 2022, og 
at dere tar med flere nye spillere neste år.  
 
Herrekomitéen  

 

Årsrapport Medlemskomitéen 
Medlemskomitéen har bestått av: Beate Johnsen og Bjørn Isaksen. 
 
Medlemskomiteen har fra mai til begynnelsen av september arrangert spill på  
9-hullsbanen hver mandag (bortsett fra et par ganger med mye regn). På slutten av 
sesongen har vi også benyttet anledningen til å ta med noen av de som gikk VTG 
kurset i sommer, ut på første 9 på 18-hullsbanen (ballrenne fra 18:00).   
  
I år som i 2020, var målgruppen nybegynnere og andre spillere som ikke har 
spillevenner. Til å begynne med var det opp til 12 deltagere, men som forventet ble 
det færre etter hvert som de fant egne spillevenner.  
  
Vi har benyttet anledningen til å møte og gi informasjon til deltagerne på VTG-
kursene, både på rangen og på banevandring siste kursdag. Vi skal prøve å finne 
andre / flere måter å informere bedre ved oppstart av VTG 2022.  
  
På komitémøtet 30.11.2021 ble det vedtatt å endre komiteens navn fra 
Medlemskomiteen til Velkomstkomiteen. 
 
Bjørn Isaksen 

 
Årsrapport Disiplinærkomitéen 
Det har ikke vært noen innmeldte saker i 2021. 

Disiplinærkomitéen 
  



 

 

Årsrapport Seniorkomitéen 
Styret  
Styret har bestått av:  
Leder og KK NSG: Nina Henriksen  
Styremedlem: Gard Hansen  
Styremedlem: Terje Gravdal  
Styremedlem: Solveig Moen  
  
Valgkomitèen: Solveig Moen og Marianne Eidsmo  
 
Representasjonsoppgaver  
 
EM Damer  
NSG sender hvert år 5 damespillere til ESLGA-laget ”Marisa Sgaravatti Trophy” og 4 
til EGA-laget – Ladies Masters. Mesterskapet ble i år avviklet på Golf & Spa Resort 
Konopiste i Tsjekkia. 1 av disse 9 kom fra VGK –  Solveig Moen på ESLGA -laget..   

 
EM Herrer  
Tom Arne Tollefsen og Robert Moen,  deltok på EGA laget som ble nr 13 i  Slovakia.  
 
Landskamper Damer Vibeke Skjåvik deltok i landskampen mot Nederland på 
Kragerø som Norge vant.   
 
Landskamper Herrer  
Ingen deltakere fra VGK på noen av landskampene på herresiden.  
  
NM Senior Individuelt  
I NM på Stiklestad GK deltok VGK med 4 spillere – Robert Moen og Tom Arne 
Tollefsen i Senior Herrer, Reidun Aas Johansen i Senior Damer, hvor Reidun Aas 
Johansen ble norgesmester.  
Solveig Moen kom på en strålende 2. plass i klassen Eldre Senior Damer.  
I Nettomesterskapet deltok Vibeke Sjåvik og Inger Eli Nedre Flo i dameklassen og 
Vidar Henriksen i herreklassen.  Det ble 3. plass til begge damene i henholdsvis 
klasse Senior 50-60 og Eldre Senior 60+.   
  
NSG Lagmesterskapet  
VGK deltok i år med totalt fem lag – ett damelag og ett herrelag i 1.div på 
Kongsvinger, ett damelag og ett herrelag i 2.div Norsjø samt ett herrelag i 3.div på 
Kongsberg GK. Damelagene ble nr. 7 i 1. div, som resulterte i nedrykk og nr. 5 i 2. 
div. Herrelaget nr. 6 i 1. Div.  nr. 7 i 2. div og nr. 3 i 3. div.  
  
NSG Lagserie Match   
VGK deltok i årets lagserie med ett damelag i Dameserien og tre lag i mixed serie. 
Nytt av året var inndelingen av puljene.  Det er gått bort fra Divisjoner og innført HCP 
grupper. Dette antagelig for å utjevne noe, slik at det ikke er så store HCP forskjeller 
mellom spillere.  
Ingen av lagene klarte å kvalifisere seg til sluttspillfinalen, som i år ble arrangert på 
Vestfold.  Vi får satse på bedre resultat neste år.  



 

 

NSG Senior Tour 2021 (Classic Tour)  
Antall medlemmer i NSG fra VGK i 2021: 80 stk.  
Som følge av Covid – 19 kom årets Tour sent i gang.  
Følgende 10 VGK-medlemmer har i 2021 deltatt på Classic Tour:  
Kl 1 – Tom Arne Tollefsen, Robert Moen, Thom Mickelsen   
Kl 2 – Reidun Aas Johansen, Solveig Moen  
Kl 3 – Vibeke Sjåvik,   
Kl 4 – Marit Hidle Andresen, Vidar Henriksen  
Kl 7 – Inger Eli Nedre Flo  
Kl 8 – Else Marie F. Skogsrud, Tille Egil Skogsrud                                            
 
Sisseners Pairs:   
Else Marie og Tille Egil Skogsrud.  
Marit H. Andresen og Jan Erik Evensen.  
Noe mindre aktivitet enn tidligere år, noe som antageligvis skyldes Covid-19.  
 
Klubbturneringer.   
De fleste av våre medlemmer har deltatt flittig på herre- og damedager gjennom 
sesongen. I tillegg ble det arrangert 3 seniordager.  Disse ble kanskje ikke godt nok 
markedsført, litt laber deltakelse. Mange trodde at dette gjaldt kun for de som ønsker 
å kvalifisere seg til lagmesterskapet.  Noe som ikke er riktig, åpen turnering for all 
som er over 50 år i klubben.  Uavhengig om man er medlem av NSG eller ikke.  
  
Klubbmesterskapet 2021  
Senior Damer (50-64 år)  Klubbmester: Marit Hidle Andresen  
Master Damer (65-99)  Klubbmester: Solveig Moen  
Senior Herrer (50-65 år)  Klubbmester: Robert Moen   
Eldre Senior Herrer (66-69 år)  Klubbmester: Rune Larsen   
  
Seniorkomitéen 

 

 

 

 

 

 



 

 

Årsrapport Turneringskomitéen 
Året 2021 er over og vi har gjennomført en bra golfsesong med flere turneringer. 
Dessverre en litt forsinket start som følge av Covid-19 pandemien.  
 
Første turnering som ble gjennomført på VGK var Narvesen Tour sesongstart i 
01.05.21 i regi Sportslig-/Juniorkomiteen med bistand fra Turneringskomiteen. 
Lag-NM i juli og Srixon Tour finale i september – begge med bistand fra 
Turneringskomiteen.   
 
Sesongens medlemsturneringer startet med Tjømemixen den 26.06.21 og siden 
rullet det turneringer frem til sesongavslutningen med KM Lag/Robergmesterskapet 
11-12.09.21. Planen er å gjennomføre finalen fra KM Putting 2020 ved starten av KM 
Putting 2021 i Golfhallen 11.12.21 hvis gjennomførbart iht. Covid-19.  
 
Turneringskomiteen hadde møte 19.10.20 for å etablere seg og samkjøre seg mot 
kommende sesong. 31.05.21 hadde vi oppstartsmøte for sesongen i år og fordelte 
oppgaver fra Terminlisten. Vi har videreført de gode erfaringene med digitale 
scorekort – noe som gjør jobben med scoremottaket enklere ved gjennomføring av 
turneringer.  
 
Tusen takk for all innsats utført av frivillige gjennom sesongen og for bra samarbeid 
med Sportskomiteen og klubbens administrasjon samt styre.  
  
Resultater fra 2021 klubbturneringer:  
 
Tjømemixen med 33 lag i parklasser.  
Vinnere: Jan og Inger Haugen.  
 
Color Line med 51 påmeldte.  
Vinnere: Marit Hidle / Else Marie Fjære Skogsrud /  
Rune Larsen / Thorbjørn Andersen.  
 
Klubbmesterskap med 86 påmeldte.   
Vi gratulerer årets Klubbmestere med fantastisk innsats:  
Klubbmester Herre: Joachim Aslaksen  
Klubbmester Dame: Anniken Holthe Nordby  
 
Klassevinnere:  
Junior Jenter: Kayla Raastad  
Junior Gutter: Sander Blikom Hagen  
Damer 20-49: Anniken Holthe Nordby  
Herrer 20-49: Joachim Aslaksen  
Senior Damer: Marit Hidle Andresen  
Senior Herrer: Robert Moen  
Master Dame: Solveig Moen  
Master Herre: Rune Larsen  
 



 

 

Kristian Hallenstvedt Minneturnering 42 deltakere, vinnere fra 4 klasser.  
Herre A og minnepokal: Petter Hallenstvedt  
Herre B: Andreas Hvidsten  
Damer: Anne Grethe Johannessen  
 
Robergmesterskapet (Klubbmesterskap lag) 22 deltakende lag.   
Vi gratulerer følgende vinnere:  
Herrer: Jørn Erik Borge / Karl Markus Haraldseid  
Damer: Nina Henriksen / Reidun Aas Johansen  
 
KM-Putting spilles som match-turnering med oppstart av finalen fra 2020 som ikke 
er gjennomført som følge av Covid-19 situasjonen. Spillet gjennomføres innendørs i 
Vestfold Golfhall med oppstart 11.12.21 og avslutning medio februar 2022.   
Vinner: kåres februar 2022  
  
Takk for sesongen!! Vi ses i 2022.  
  
 Britt Ellen Løvold  
Turneringsleder  
  
 

 

Årsrapport Marshallkomitéen 

Antall Marshaller og vaktopplegget i 2021. 
Komiteen besto i 2021 av 19 Marshaller – 3 kvinner og 16 menn. 9 av dem var nye. 
Vakttjenesten startet medio mai og ble avsluttet 15.september. Hver Marshall ble tildelt 6 vakter i 
perioden. Det ble i 2021 ikke lagt opp til marshalltjeneste på herredagene og på turneringer. På 
dager med mye nedbør kunne vakttjenesten bli helt eller delvis kansellert, normalt harmonisert 
med spilletrykket. Vaktene startet normalt kl 0800 og varte til ca kl 1600, avhengig av antall 
spillere på banen. I en fireukersperiode i juni ble vaktperioden endret til kl 1400-2000 fordi det på 
kveldstid hadde blitt oppdaget spillere på banen som ikke hadde betalt greenfee. 

Anvarsområder og oppgaver. 
Vakten starter med at Marshallen tar en kontrollrunde på banen for å sjekke spillere som har 
startet før Proshop har åpnet. Her blir også toalettene i rødhuset mellom hull 4 og 15 sjekket for 
renhold, orden og status på toalettpapir, etc. Runden blir avsluttet med en sjekk av treningsfeltet 
for gjenglemte ballkurver fra dagen før eller for tidlig startende og eventuelt søppel. 

Marshallen har oppholdt seg i alt vesentlig på banen i løpet av vakten, stort sett med unntak av 
de tilfeller hvor vi har gjestespillere på start som blir ønsket velkommen og gitt en kort 
orientering. Med Marshallen på plass på banen mesteparten av tiden, er vi bedre i stand til å 
kontrollere spillehastighet og å være tilgjengelig for kontakt av spillerne. 

Opprydding på banen. 
Dersom forholdene tillater det og dette ikke har gått ut over kontrollen av spillehastigheten, har vi 
drevet med nødvendig opprydding. Vi har alltid med oss en søppelsekk i bilen for fjerning av 
søppel, flasker, bokser, pegger og sneiper og tar med oss gjenglemte køller, håndkler, 



 

 

headcovers og vannflasker. Dersom tiden strekker til, raker vi også bunkere og reparerer divots 
på utslagsstedene. 

Kontroll av banemerkingen. 
Marshallene har i 2021 også hatt et øye for kontroll av banemerkingen. Dette har først og fremst 
dreid seg om å sette på plass staker som står skjevt eller ligger på bakken og må settes på 
plass. Vi har i år hatt mange slike tilfeller. I noen tilfeller har komiteen kommet med forslag til 
banekomiteen om endring av noen forhold ved banemerkingen som kunne være et positivt 
bidrag til å øke spillehastigheten. Dette har banekomiteen tatt til etterretning. 

 
Kurs i førstehjelp og bruk av hjertestarter 
I løpet av juni måned gjennomførte alle i komiteen et kurs i førstehjelp og bruk av hjertestarter 
under sikker og god ledelse av Einar Koren. 

Banekontroll 
Våre morgenkontroller har i mange tilfeller avdekket spillere som har gått ut før kl 0800 uten å 
betale GF. Dette gjelder også våre kveldskontroller av spillere som har gått ut etter at proshop er 
stengt for dagen. I tillegg har en av våre marshaller, Solveig Moen, gått utallige kveldsturer på 
banen og i den forbindelse støtt på mange ”snikere”. Det har også vist seg at gullkortordningen 
med Sandefjord GK ikke fungerer bra. Vi har hatt mange tilfeller av spillere derfra som sier de 
har gullkortet, men som ikke kan legitimere det. NB! Totalt sett har antallet snikere vært mye 
høyere enn tidligere år, noe som bare viser at banekontrollen må proriteres. 

Konklusjon 
Marshalltjenesten har i 2021 vært utført på en meget tilfredsstillende måte. De 9 nye tilpasset 
seg tjenesten raskt og har utført oppgavene på en utmerket måte. Bortsett fra noen få 
sykdomstilfeller, har alle oppsatte vakter blitt gjennomført. Komiteen har et klart inntrykk av at 
Marshalltjenesten vår har blitt meget godt mottatt, spesielt av våre mange gjestespillere. 
Kontrollen av spillehastigheten på banen har vært tett og god og det har kun vært behov for tiltak 
i enkelte tilfeller.  

Jeg har fått signaler om at tre av våre marshaller ikke blir med neste sesong. Dette betyr at vi i 
2022 vil kunne disponere 16 marshaller og at vi på denne bakgrunn ikke trenger flere i første 
omgang. 
 

Leder Marshallkomitéen 
Jan H. Skaar 

 

 

 

 



 

 

Årsrapport VTG-komitéen 
Komiteen har i år bestått av Knut-Ole Myrberg, Thor Henning Wiik og undertegnede, 
og det er vi som har tatt oss av den teoretiske delen. Den praktiske treningen er det 
Robert Moen og Thomas Lysgaard som har hatt ansvar for. 

Også i år har vi holdt «annerledeskurs» pga Corona – i alt 6 kurs og 134 deltagere. 
Det har vært et snitt på 20-25 deltagere pr kurs, noe som kanskje har vært i meste 
laget. Vi hadde veldig stor etterspørsel – så da ble det slik. Samtlige oppsatte kurs 
ble raskt fylt opp. Også i år måtte all kursing foregå med 1-2 meters avstand ute. 
Kursdeltagere måtte derfor lese mye teori på nettet, men dette ser ut til å ha fungert 
greit. Samtlige virker også i år godt fornøyd med kursene, og mange har meldt seg 
inn i vår fine klubb. 

Undertegnede gir seg med dette etter 18 år i «tjenesten», og takker alle som velvillig 
har hjulpet oss med spill på 9-hulls banen, «lakeballs» ++ Jeg benytter sjansen til å 
takke for nok en fin sesong. For en fantastisk bane vi har!!  

Cecilie Andresen 

 

Årsrapport Mandagsgjengen 

Det har vært mellom 15 og 20 mann på jobb hver mandag i hele sesongen unntatt i 
juli. Vi jobber normalt fra kl 09.30 til kl 12.00. Servering av kaffe før og etter! 
Jobbene består i forefallende arbeid, vedlikehold og noen nyinstalleringer. 
Greenkeeper Oddbjørn sender ut lister over arbeider han ønsker utført hver uke, som  
distribueres videre via mailliste av lederen. 
 
Faste jobber vi har utført hver uke er typisk: kjøring av bunkere, rep av tee steder, 
plukking av baller på rangen og i skogen, rengjøring trallebod og plass rundt 
klubbhus. Ellers er det rydding, raking av kvist og løv, rensking av bed, renske i 
bekker, maling og beising både inne og ute av hele anlegget.  
 
Vedlikehold av all merking på banen som alle staker og merker i fairway. Skjæring av 
bunker kanter. Vi gjør store og små reparasjoner på hele anlegget innen bygg, el, 
mekanisk og vann (innenfor det vi får lov til) Vi har tilgang på fagfolk i gruppa. Vi har i 
år bygd benk bak utslagshuset på drivingrangen. 
 
Vi tar også på oss større prosjekter som vi kan utføre utenfor sesong.  
Fra tidligere kan nevnes: flytting av trallebod, flytting av startbod, oppgradering 
herregarderobe og flytting av damegarderobe, flytting og oppgradering av bod på 
drivingrangen, oppgradering toalett i driftsbygning, oppgradering avtrekk fra kjøkken, 
utvidelse av hus til golfbilene. 
Denne hyggelige gruppen av holdt på siden 2012 og feirer 10 års jubileum i 2022. 
Vi tar gjerne inn nye medlemmer! 
 
Hilsen fra Henrik Lunde og resten av gjengen. 



 

 

Årsrapport Hcp-komitéen 

 
Handicapkomitéen har i 2021 hatt samme sammensetning som året før:  
Oddbjørn Tidemann, Tom Barland og Tor Graw - leder  
 
Litt spesielt for året 2021 er at leder har vært i villrede om komitéens 
sammensetning. I november 2020 deltok jeg på det årlige møtet med 
lederne av klubbens ulike komiteer. Der tok jeg opp komiteens 
sammensetning og påpekte at styret ikke har utnevnt noe nytt medlem 
etter at Hildur Wara måtte trekke seg på grunn av sykdom i 2014. Jan H. 
Skaar, som var til stede, sa seg interessert i å tre inn i komiteen. Siden 
det er styret som oppnevner medlemmer av Handicapkomiteen, ventet jeg 
i egenskap av leder å få styrets eller styreleders formelle bekreftelse på 
utvidelse av komiteen. I mangel av slik bekreftelse har jeg gått ut fra at 
sammensetningen har vært som året før.   
  
Det er flere indikasjoner på at mange av klubbens medlemmer har en 
utfordring med å forstå utregningen av ”handicap spilt til” og endringer av 
handicap gjennom sesongen. Det skal medgis at det ikke er enkelt. For 
dem som ønsker å sette seg inn i regelverket henvises til følgende lenke:  
https://www.golfforbundet.no/spiller/golfregler-og-handicap/world-
handicap-system/.   
    
Vi har i løpet av året fått 5 skriftlige henvendelser fra spillere om justering 
av handicap. Alle ba om oppjustering, og vi har inntrykk av at komiteens 
avgjørelser ble godt mottatt av medlemmene. I tillegg fikk vi en muntlig 
anmodning om å endre en runde lagt inn i utlandet som var åpenbart 
uriktig. Da endring var umulig, ble runden strøket i Golfbox.    
Vi gjentar at Golfbox automatisk har 58 som utslagssted for herrer. Spiller 
herrer banen kortere (55, 52 eller 49), må utslagssted endres manuelt 
ved inntasting av score. Hvis ikke, blir slope og baneverdi feil og scoren 
for god, som igjen fører til at handicapet kan bli lavere enn det skulle 
vært.   
   
Vi minner om at henvendelser om justering av handicap skal rettes til 
administrasjonen og ikke direkte til medlemmer av komiteen.  
  
  
for Handicapkomiteen  
Tor Graw  
 



 

 

Årsrapport fra Trivselskomitéen  

  
I 2021 har komiteen bestått av følgende:  
  
Mildrid Edøy                                                                                 Kirsti Myhre  
Grete Abrahamsen                                                                   Else Malmberg  
Berit de Vries                                                                               Frøydis Aaasrum  
Eva Tvedt                                                                                       Mette-Sofie Egenes Graw  
  
Trivselskomitéen er ansvarlig for vanning av blomster i kassene som henger på 
rekkverket på klubbhusets veranda, blomstene i 2 krukker utenfor det gamle 
klubbhuset ved hull 10, og ved inngang til proshop.   
  
Klubben kjøper alle blomster til de ovennevnte kassene fra Gjennestad Hagesenter.  
Oddbjørn Tidemann planter i kassene og krukkene ved vårsesongens start. En stor 
takk til han for vel utført arbeide. Blomstene i krukkene er skiftet ut noen ganger i 
løpet av sommeren. Noen av oss har i perioder litt mer jobb med å ”plukke”  tørre 
blomster dersom været har vært fint og tørt ,  og det må det vannes oftere. Andre har 
det lettere dersom regn.  I år har det vært mye sol og varmt vær.   
  
En stor takk til alle som har påtatt seg å vanne gjennom sommeren. Det ble totalt 2 
uker på den enkelte, slått sammen, eller fordelt over sommeren   1 + 1 uke med 
vanning. Desto flere vi er, desto færre uker blir det på hver av oss.   
  
  
Trivselskomitéen   
 Mette-Sofie Egenes Graw  
  
 

 

Årsrapport fra Sportslig-/Juniorkomitéen  
 
Juniorkomiteen:  
Året 2021 har vært et bra år med tanke på rekrutering til alle aldersklasser i 
junioravdelingen. På mandagstreningene for de minste har det vært mellom 20-35 
stykker som har deltatt. Det har vært over 50 forskjellige barn som har vært innom.  
På gruppa som er for de litt mer viderekommende har antallet økt 9-12.   
I junior elite har det vært 16 fast på trening hver uke. 
 
I 2021 startet vi også med juniordag på torsdagene med målsetting om å få 
ungdommene ut å spille på banen. Korthulls banens hull 7-9 gjordes om til 
«stjernejakt» for de yngste samtidig som de noe eldre spilte hull 1-6. Vi hadde en 
relativt stabil gruppe som møtte opp, men kunne selvsagt ønsket at vi hadde vært 
enda flere som benyttet seg av dette tilbudet. Vi vil under 2022 sesongen fortsette 
denne aktiviteten, men i noen justerte former.  
  



 

 

Turneringer 
Vestfold arrangerte Narvesen Tour på starten av sesongen og Helge Rydningen 
gjorde en kjempe jobb med dette arrangementet. Vestfold hadde 19 ivrige juniorer 
som deltok. Dette er det høyeste antallet vi har hatt i en turnering på mange år. 
I september arrangerte vi Srixon Tour finalen for første gang. Tilbakemeldingen fra 
golfforbundet var kun positiv. Og med gode hjelpere ble turneringen gjennomført med 
glans. Takk til alle som stilte opp og brukte av sin tid for at ungdommene fikk en 
superfin opplevelse på Vestfold GK! 
  
I juli arrangerte vi Lag-NM herrer og damer. Vestfold sine to lag besto av juniorer og 
begge lagene hevdet seg godt med 6. plasser. 
  
Spillere:  
Sander Blikom Hagen:  
Sander hadde sin beste sesong så langt med 10. plass OOM på Srixon Tour og 6. 
plass OOM på Norges cup. Hans beste resultat var 3. plass på Bjaavann GK hvor 
han satte banerekord med -5 67 slag. 
 
William Brun Solum: 
William hadde også sin beste sesong så langt med 12 plass OOM på Srixon Tour. 
Hans beste var 6. plass på Gamle Fredrikstad GK. 
 
Celine Brovold Sanne: 
Celine spilte 3 Srixon tourer i 2021 med plasseringene 1, 2 og 4. celine er også tatt ut 
på Team Norway som en av jentene forbundet vil satse på i årene fremover. 
I Norges Cup OOM endte Celine på 4. plass også der hadde hun en seier. 
 
Andrea Kreken Randsted: 
Andrea har hatt en superfin utvikling i 2021. Hun kom på 11.plass på OOM Srixon 
Tour, med 5 plass som beste turnering. I Norges Cuppen kom Andrea på 17. plass 
på OOM med 6. plass som beste konkurranse. 
 
Kayla Raastad:  
Kayla har spilt mange Narvesen Tourer i år med mange gode resultater. Kayla hadde 
sin første runde under par i 2021! Hun er en målbevisst ung liten dame som vet hva 
hun vil. Hun trener mye og har en veldig fin utvikling. Jeg tror vi kommer til å se mye 
til Kayla i årene fremover!  
  
  
  



 

 

Proffene 
 
Celine Borge: 
I 2021 hadde jeg full kategori på Symetra Tour, og spilte alle de 20 turneringene som 
ble arrangert fra mars til oktober i USA. På pengelisten endte jeg på 40. plass, og 
klarte cuten i 14 av turneringene. Den beste plasseringen min var en 3. plass med 
scorene 70, 68 og 65 (-13). I 2021 fikk jeg ny erfaring med å gå i lederball på 
Symetra tour, lede turneringen og ha muligheten til å vinne. I 2022 har jeg også full 
kategori på Symetra Tour.  

Tonje Daffinrud: 
2021 har vært et spesielt år for min del. Vi startet sesongen i Sør Afrika hvor jeg hadde en fin 
start på året frem til sykdom og sykehusopphold. Dermed måtte jeg trekke meg fra LET 
turneringen og dessverre var det starten på en litt tøff periode rent golfmessig. Turen gikk 
videre til Europa med turneringer i Italia, Sverige, Nederland og Tsjekkia. Det løsnet ikke 
helt, men det var heller ikke langt unna. Underveis i den perioden kvalifiserte jeg meg til OL i 
Tokyo og dermed skiftet all fokus til å forberede meg til mesterskapet. Jeg la ned mange 
timer og en heftig jobb for å komme i form, dessverre ble mesterskapet veldig krevende for 
meg rent sportslig, men sitter allikevel igjen med et minne for livet og lærdom jeg alltid vil ha 
med meg. For min del har jeg alltid vist at dette kom til å bli min siste sesong som 
profesjonell golfspiller. Derfor tok jeg kjapt en beslutning etter OL at nå var jeg klar for nye 
eventyr og valgte å legge opp høsten etter.  

Jeg ser tilbake på en fantastisk golfkarriere med ekstremt mange gode minner fra det 
sosiale, fra alle reisene og også minnene jeg har med Vestfold Golfklubb. Jeg har alltid vært 
stolt av å representere Vestfold og det kommer jeg til å fortsette å være. Jeg vil takke dere 
for all støtte gjennom alle år. Det har vært et fantastisk eventyr, men nå er jeg klar for nye 
utfordringer.  

Stor takk til alle medlemmer og alle som er involvert i klubben! 

Madelene Stavnar: 
Sesongen 2021 var jeg totalt sett fornøyd med. Progresjonen min var veldig tydelig, og jeg 
lærte mye som jeg tar med meg videre. Etter hver turnering snakker jeg og Torsten om hva 
som var bra og hva som kunne vært bedre. Dette tar vi med oss videre til neste turnering, så 
jeg alltid er i en prosess om å bli bedre. Jeg endte sesongen med en mye bedre kategori enn 
hva jeg hadde fra start. Noe som gjør det lettere for meg å komme inn på flere turneringer i 
år. Jeg er fortsatt veldig motivert til å legge ned jobben som trengs.  
  
Resultatmessig nådde jeg ikke alle målene jeg hadde satt meg. Noe jeg irriterte meg litt over 
var at jeg ofte følte at jeg var bedre enn det scoren min viste. Jeg satt ofte igjen med følelsen 
av at jeg er for god til å ende på den og den plassen.  
  
I år har vi en litt annen plan. Vi har kommet veldig langt teknisk, og er der vi vil være. Nå er 
det mye skills trening på gang, sånn at jeg kan lettere score som jeg vil i år. Ser frem til 
sesongen 2022, om progresjonen fortsetter kan det bli veldig spennende!  
 

 


