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Saksliste: 

 
• Valg av dirigent for årsmøte 
• Valg av referent  
• Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen 
• Godkjenning av innkalling 
• Godkjenning av saksliste 
• Godkjenning av årsmeldinger for 2020 
• Godkjenning av regnskap for 2020 
• Fastsette kontingent 2021 
• Budsjett for 2021 
• Valg - Valgkomiteen legger fram sitt forslag for årsmøtet 
• Innkomne saker 
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STYRET 
 
Egersund Golfklubb sitt styre har i driftsåret 2020 bestått av: 
 
Bent Magne Andreassen leder  (2020 - 2021) 
Kjell O Henriksen  nestleder  (2019 - 2021) 
Eivind Løyning  sekretær  (2020 - 2022) 
Gaute Hellvik  styremedlem  (2019 - 2021) 
Tommy Løvbrekke styremedlem  (2020 - 2022) 
Jan Inge Mong Olsen styremedlem  (2019 - 2021) 
Marianne Gravdal styremedlem  (2020 - 2022) 
Rolf Øiumshaugen varamedlem  (2020 - 2022) 
Edvard Rønneberg varamedlem  (2019 - 2021) 
 
 
Kontroll komite som består av 
Thor Ognedal medlem                (2020 – 2022) 
Olaf Hovland  medlem                (2019 – 2021) 
Jostein Jensen  varamedlem         (2020 – 2022)  
  
 
Valgkomite bestående av  
Svein Andreassen  leder  (2019 – 2021) 
Terje Tengesdal   medlem                (2020 – 2022) 
Kjell Iversen   varamedlem  (2019 – 2021) 
   
 
 
Det har i perioden vært avholdt 6 styremøter. 
 
 

Pete Seglem har også i 2020 representert klubben som både medlem av Eigersund 
Idrettsråd, samt kontrollkomiteen i Rogaland Idrettskrets.  

 
*    *    *    *    *    *    *    *    * 
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Som vi alle vet har 2020 vært ett meget spesielt år med pandemi hengende over oss. Dette 
førte til en nedstenging av banen i mars og det var dystre utsikter på hvordan dette kom til å 
gå. Etter noen ukers nedstenging så ble det åpnet for spill og sakte, men sikkert så kom 
aktiviteten i gang igjen. Etter hvert har koronaen blitt en faktor som har ført til et meget godt 
år med solid medlemsvekst og positive utslag på økonomien på de fleste felt. 
 
Styret har i 2020 fokusert på håndtering av pandemi og inn mot Videreutvikling av banen og 
klubben, og Dugnadsinnsats.   
 
I forhold til videreutvikling av både klubb og bane, har styret fortsatt jobben med den 
langsiktige strategi for klubben vår.  Vår visjon er som kjent å gjøre Maurholen Golfpark til 
Norges flotteste 9-hullsbane.  Slik banen i 2020 har fremstått – særlig på ettersommeren, 
viser klubben at visjonen absolutt kan være innen rekkevidde, men det krever mye arbeid.  
 
Banen i seg selv gjennomgår år for år stadige forbedringer.  I 2020 ble arbeid med nytt 
treningsanlegg påbegynt og tilnærmet ferdigstilt. I tillegg ble det boret etter vann og installert 
nytt minirenseanlegg som er nesten ferdig. Vi vil takke alle som har stått på for å få dette på 
plass. 
Styret er veldig glad for å ha Jurgen som vår dyktige greenkeeper og Allan som god 
medhjelper.  Det ligger mye hardt arbeid og god kompetanse bak en så flott bane!  
 
Også gjennom 2020 har Odd Hovland, Arne Gudmundson og Edvard Rønneberg fortsatt den 
gode jobben med å utvikle konseptet rundt nybegynneropplæringen. Kursopplegget blir satt 
stor pris på, så vel av kursdeltakere, som av styret.  I tillegg til å drive fram kursene på en 
folkelig og meget god måte, har de også stilt opp på onsdagene for å rettlede nye, vordende 
medlemmer med spill på banen.  Med den store tilstrømningen av golf interesserte som har 
tatt kurs i 2020 så er det helt fantastisk at de har maktet å gjennomføre så mange kurs. 
Styret håper å kunne videreføre denne ordningen også i 2021.  
 
Styret vil oppfordre alle medlemmer til å ønske både nybegynnere og gjester velkomne, slik 
at de føler seg hjemme i Maurholen Golfpark. 
 
For femte år på rad ble Bedriftsserien avviklet i 2020, under kyndig og god ledelse av primus 
motor for turneringen, Leif Sigurd Fisketjøn. Nesten 20 lag fra regionens bedrifter deltok i 
denne etter hvert så prestisjetunge turneringen. Bedrift serien har siden oppstart vært en 
suksess, og en turnering som styret er veldig positive til. Vi håper denne turneringen kan 
fortsette i mange år framover. 
 
I 2020 ble også 50+ turneringen avholdt i Maurholen, og var et førsteklasses arrangement på 
alle måter.  Torsdagsgolfen har også i år vært avholdt med blandet deltakelse.  Takk til 
Birger og turneringskomiteen for en fremragende jobb. 
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Styret vil framheve at vi har et særdeles godt og aktivt seniormiljø i klubben.  At Maurholen 
Golfpark blir et treffpunkt for klubbens seniorer flere ganger i uka er meget hyggelig.  En 
spesiell takk til Møyfrid Hellvik som tar et ekstra ansvar i forhold til senior Medal og 
organiseringen av aktiviteter rundt seniorene. 
 
Også i 2020 ble det vellykkede 3-klubb samarbeid med Ogna og Jæren videreført.  Styret ser 
det som positivt at dette tilbudet fortsatt kan gis våre medlemmer, samtidig som vi får mange 
hyggelige gjester fra våre naboklubber.  I tillegg har vi også i 2020 hatt et godt samarbeid 
med både Sirdal GK, Dalane Golfklubb og Utsikten Golfklubb. 
 
Vi ønsker også i år trekke frem den fantastiske dugnadsånden som er i klubben. 
De fleste medlemmer stiller opp til sine fastsatte vakter i proshop, på banedugnader eller 
som ballhentere på driving rangen. Medlemmene stiller opp på alle oppgaver som trengs for 
å drive klubben – en innsats som er uvurderlig for at en klubb som vår skal være så 
drivverdig som den er. Vi vil også takke de velvillige personer, som på kort varsel stilte på 
varetelling i romjulen hos Coop Mega. Og på den måten sørget for ekstra bidra til driften av 
klubben.    
 
Styret vil berømme web-komiteen for det arbeidet som legges ned for at hjemmesiden også i 
2020 har fremstått som oppdatert og levende. Vi håper at flere sender forslag til nye saker, 
eller skriver noe selv som kan legges ut.  
 
Styret ønsker også å rette en takk til alle de tillitsvalgte som har deltatt i komitéarbeid 
gjennom året. Det er fortsatt svært ønskelig fra styrets side at nye folk melder seg til å være 
med på aktiviteter for klubben.  Vi trenger folk i komiteer og til dugnad på banen.  Styret tror 
alle som er med både i komiteer, og som skjøtter andre oppgaver i klubben, kan bekrefte at 
dette er kjekt. 
 
Etter en rimelig stram økonomistyring, og nøktern bruk av midler over flere år, har vi etter 
hvert opparbeidet oss en grei økonomi i klubben.  Men med begrenset inntektspotensial i et 
relativt lavt medlemsantall, samt et næringsliv som fremdeles er litt i sparebluss, er det 
styrets oppfatning at golfklubben fortsatt må drive nøkternt, også i 2021.    
 
Klubben er avhengig av nyrekruttering av nye medlemmer.  Det vil derfor også i 2021 bli 
jobbet målrettet mot å legge til rette for at flere av regionens innbyggere får interesse for 
golfsporten.  Dette er for øvrig en jobb som alle klubbens medlemmer kan delta aktivt i, ved 
både å snakke varmt om sporten og ved å introdusere spillet for venner og bekjente ved å 
aktivt invitere dem med til Maurholen, eller ved å oppfordre dem til å melde seg på vårt flotte 
«Veien til golf-kurs»  
 
Ellers viser styret til rapportene fra den enkelte komite. 
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Sponsorkomiteen 
 
Komiteen har bestått av: 
Odd Hovland 
Mons Bjone  
Arve Sandve 
Gunnar Eriksen 
Marianne Gravdal (koordinator) 
 
Årsberetning 2020  
 
Oversikt 
Det har heller ikke for dette år lyktes styret å finne ny leder for komiteen. Marianne har vært 
koordinator og ellers så har vi også dette året vært avhengig av ivrige medlemmer som gjør 
sponsoravtaler med firma de kjenner. Det fungerer bra, men det er ikke bra i lengden å ikke 
ha en dedikert leder i sponsorkomiteen.  
De fleste komitemedlemmene har trukket seg ut og vi har ikke hatt noen møter dette året. 
Komiteen trenger både nye medlemmer og en aktiv leder, slik at vi opprettholder de 
sponsorene vi har med påfyll av nye. 
 
Aktiviteter 
Sponsoraktiviteter har enten vært diskutert i styremøter eller pr. e-post. På grunn av korona 
pandemien har der vært minimalt med aktiviteter, men Svein Andreassen har, sammen med 
andre lærere, koordinert det som har vært mulig å gjennomføre av skolegolf.  
 
Sponsorer 
I 2020 har vi hatt følgende sponsorer:  
 
5 stk. hullsponsorer.  
4 stk. spesialavtaler.  
7 stk. på driving range,  
14 stk. bedriftsavtaler, spesial og mindre næring. 
4 stk. skiltsponsorer. 
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Egersund golfklubb er stolte over å kunne presentere følgende hovedsponsorer for 2020: 

 

 

 

 

 

 

  

Videre vil vi rette en stor takk til våre spesialsponsorer: 

 

 

 

 

  

Vi er også veldig glade for å ha med følgende drivingrangesponsorer på laget: 

      

 

 

 

 

 

 

http://www.hellvikhus.no/
https://www.bdo.no/
https://www.spar.no/
https://e-i-s.no/
https://www.kiwi.no/
https://www.bg.no/
https://www.grand-egersund.no/hjem
https://www.dalane-tidende.no/
https://covent.no/
http://egersund.toyota.no/
https://www.eiendomsmegler1.no/
https://www.xl-bygg.no/nb-no/butikker/rogaland/hellvik
https://www.byggogtomt.no/
https://dalane-energi.no/
https://mester-mur.no/
https://sjbetong.no/
https://www.ganntre.no/gann-tre-kan-tre
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Takk til alle våre bedriftsponsorer: 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

Takk også til alle våre skiltsponsorer samt mindre næring: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vi har dessverre mistet noen sponsorer for 2021, men har også fått noen nye. 

24.januar/Marianne  

https://www.egerbygg.no/
https://spenning.as/
https://www.egersundgroup.no/
http://egeroptikk.no/
https://www.hovlandtrevare.no/hjem
https://www.heseglem.no/
https://www.berentsens.no/
https://egersund.volkswagen.no/
https://www.el-experten.no/
https://ervikship.no/
https://partnerblikk.no/
https://www.hauen.no/
https://www.skandsenbygg.no/
http://dressmagasinet.no/
https://www.knivgaffel.no/kosen
https://www.reklamehus.no/
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WHS og rekruttering             
 
Komiteen har bestått av: 
Odd Hovland 
Edvard Rønneberg 
Tommy Løvbrekke 
Arne Gudmundson 
 
2020 Årsberetning – WHS,” Veien til golf” og Medlemsstatistikk  
 
Fra 1.03.2020 ble det innført et nytt verdensomspennende og likt HCP system for beregning 
av en golfspillers handicap. Dette medførte at alle HCP, nå World Handicap System, WHS, 
ble omregnet og justert etter det nye systemet. 
 
Aktiviteter 
Fornyelse av WHS og års fornying av Golfkort. 
Komiteen har forestått medlemsregistrering, WHS administrasjon, Golfkort administrasjon 
(kort, tilgang etc.) og WHS kort for klubbens medlemmer gjennom hele sesongen. Etter at 
nytt system ble innført er det ikke lenger nødvendig å foreta års revisjon av kortet, da dette vil 
bli rettet kontinuerlig. Medlemskapsoversikten i Golfbox er gjennomgått og ajourført. 
Utskrivning av kontingent for medlemskap og skapleie samt innbetalingsoversikt sammen 
med kasserer.  
 
Veien til Golf – kurs (VTG). 
Komiteen gjennomfører kurset etter samme mal som de senere år med en blanding av teori og 
praksis hvor en legger mer vekt på det praktiske. De viktigste regler blir også gjentatt mens 
man spiller på banen.  
Komiteen har avholdt 7 kurs i løpet av året. Kursene har blitt avviklet på hverdagene da 
helgekursene ikke er så populære. Alle kursene har vært fulgt opp med at kursdeltakerne 
måtte gjennomføre 2 obligatoriske samlinger med trening på driving range og putting green 
samt spill på banen. Her blir også teori flettet inn. Denne samling har også vært åpen for de 
som har gjennomført de obligatoriske samlingene tidligere. Komiteen gjennomgår kurset etter 
NGF retningslinjer med tilpasninger, dog er komiteen av den mening at både teori og praksis 
kunne strukket seg over en lengre tidsperiode. 
 
72 deltakere har gjennomført kurset med noen flere på våren enn høsten. 8 damer og 64 
herrer. Dette er en økning på 47 i f t 2019. Interessen for golf har vært formidabel, ikke bare 
her i distriktet, men for hele landet. Årsaken vet vi ikke, kanskje Coronaviruset har påvirket. I 
tillegg har det vært mange fler av den yngre garde, spesielt juniorer.  Markedsføring er viktig 
for fremtidige kurs. De aller fleste av kursdeltakerne har etter endt kurs tegnet medlemskap 
som VTG. 
Antall aktive medlemmer har det siste året økt med 58. Det er den yngre del av 
medlemsmassen som har lettest for å falle i fra. Klubben burde alvorlig tenkt på et opplegg 
med fadder, spesielt for de medlemmer som ikke har kontaktflate. 
 
Ektefeller har hatt en nedgang på 4, Hovedmedlem økt med 23 junior med 18 og VTG med 
19. Ellers små endringer. 
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Medlemsstatistikk 
 
Alle medlemmer fordelt på kjønn og status 
Status Damer  Menn  I alt  
Aktiv 46  263 309 
I alt 46  263 309 
 
Aktive fordelt på kjønn og handicapgruppe * 
Handicapgruppe Damer  Menn  I alt  
Gruppe 1: Under 4,5 1 2 3 
Gruppe 2: 4,5 - 11,4 0 21 21 
Gruppe 3: 11,5 - 18,4 2 48 50 
Gruppe 4: 18,5 - 26,4 6 55 61 
Gruppe 5: 26,5 - 36,0 15 45 60 
Gruppe 6: 37 - 54 22 92 114    
I alt 46  263 309 
 
Aktive fordelt på kjønn og aldersgruppe * 
Aldersgruppe Damer  Menn  I alt  
7-12 år 1  5 6 
13-18 år 3 14 17 
19-24 år 1 19 20 
25-39 år 1 65 66 
40-59 år 16 96 112 
60-69 år 16 34 50 
70 år og oppover 8 30 38 
I alt 46 263  309  
 

Medlemmer sortert på grupper 2020 
2020 – Greenfeemedlem 27 
2020 – Hovedmedlem 157 
2020 - Hovedmedlem ektefelle/samboer 22 
2020 – Juniormedlem 30 
2020 - Student/militær 2 
2020 – VTG-medlem 56 

2020 – Andre 15 
 
Arne Gudmundson, sekretær 
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Internett og It 
Komiteen har bestått av: 
Svein Andreassen (leder) 
Anders B. Tengesdal 
Rune S. Pedersen 
Mons Bjone 
Leif Sigurd Fisketjøn 
Tommy Løvbrekke 
 
Komiteens oppgaver: 
 
Hovedoppgaven til komiteen er å videreutvikle hjemmesiden vår. Dette ved å være enda mer 
aktuell og fortelle om det som skjer i klubben. Vi har prøvd å videreføre den gode jobben fra i 
fjor og tidligere år. Tanken er å ha en jevn flyt av publiseringer gjennom sesongen, noe som 
jobbes kontinuerlig med. 
 
Innlegg publiseres av Rune Pedersen og Tommy Løvbrekke. I hovedsak er det Leif S 
Fisketjøn og Svein Andreassen som skriver nyhetssaker, men Mons Bjone bidrar månedlig 
med spalten «månedens golfer».  Lars Tore Sviggum hjelper oss med å skrive om golf i 
Dalane Tidende. Det er en viktig kanal for å nå ut til andre enn de som leser våre artikler på 
hjemmesiden og på Facebook. 
 
Vi opplever god trafikk på nettsiden og deling av saker på Facebook fungerer bra. Minner om 
arkivfunksjonen på nettsiden hvor man kan lese gamle saker.  For å komme ut til nye, 
potensielle medlemmer er vi avhengige av at artiklene våre deles på ulike sosiale medier – så 
flott om delingsknappen blir flittig brukt av våre medlemmer. 
 
Det krever mye å følge med på absolutt alt som skjer i klubben vår. Vi håper fortsatt på 
innspill fra medlemmene om hva som ønskes på hjemmesiden. Tips om hendelser, en god 
historie, eller i det hele tatt noe som er verdt å dele, tas gledelig imot! Og hvis det følger med 
bilder (gjerne fra mobilen) blir det som regel en enda bedre nettsak. 
 
Vi ønsker flere gjesteskribenter på laget. Alle ideer og innspill mottas med takk! 
 
 
Svein Andreassen 
Leder 
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Banekomiteen  
 
Komiteen har bestått av: 
John Ivar Nodland (Leder) 
Tommy Løvbrekke 
Erik Hellvik 
Johnny Vik 
Håken Skogly 
Jurgen Hell (greenkeeper) 
 
 
Maurholen Golfpark har fremstått i særdeles flott stand hele sesongen 2020. 
 
Vi får hele tiden meget gode tilbakemeldinger fra gjestespillere og fra egne spillere. 
Årets sommer var veldig bra, og spilleforholdene på banen har vært særdeles gode. 
 
Året begynte med «korona» stengt bane.  Det gjorde det veldig enkelt for banemannskap å  
arbeide på banen. 
Først ble hull 4 grundig drenert.  Dette har ikke gitt så stor effekt som vi håpet på, men håper 
at det går seg til. 
Hull 6 ble også gravet opp og drenert.  Her virker det skikkelig 
Hull 9 ble også drenert. 
 
Driving range. 
I år har plukking av baller blitt utført av en dugnad gjeng. Foruten noen små avvik, har denne 
jobben blitt utført på en veldig god måte. 
 
Klipping av greener; 1 medlem har hjulpet til med klipping i helgene. 
 
Det er avholdt 1 møte i banekomiteen, samt utallige uoffisielle møter i klubbhuset blant 
komiteens medlemmer. 
 
Som dere ser så er dugnadsarbeidet en betydelig del av banekomiteens arbeid, og vi håper 
enda flere føler kallet til å være med å bidra.  
Der er flere mindre og store prosjekter på banen som noen medlemmer (ildsjeler) tar stort 
ansvar for og bare utfører.  Tusen takk til dere! 
 
Til sist ønsker vi å nevne vår greenkeeper Jurgen Hell som gjør en utmerket jobb på banen, 
og har en stor ære for at banen er i den fantastiske standen den er. 
 
Alle vi i banekomiteen takker for 2020 sesongen, og ønsker alle velkommen tilbake til ny 
sesong i 2021.  
 
John Ivar 
Leder banekomiteen 2020 
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Turneringskomiteen 
 
Komiteen har bestått av: 
Birger Christensen (Leder) 
Svein Andreassen (Nestleder) 
Eivind Løyning 
Ron Endresen 
Rune Eik 
Bent Magne Andreassen 
Edvard Rønneberg (repr. seniorene) 
 
Året 2020 har på alle måter vært veldig spesielt. Coronapandemien har påvirket oss i stor 
grad.  
Komiteen har i 2020 hatt 0 møter. Det har vært avviklet 16 turneringer i regi av 
turneringskomiteen, og 2 turneringer har vært avholdt i privat regi. Det har gjennom 2020 
vært avholdt 5 større turneringer og 11 torsdagsgolfer. Dette var i alt 3 færre turneringer enn i 
2019.   
Vi åpnet med Åpningsturnering først den 24. mai. Det var en lagturnering med 44 deltagere. 
Vider hadde vi 25 deltagere i Sig Halvorsen turneringen 14. juni.  
 
Bedriftsserien var i år en suksess, til tross for pandemien. Bedrifter fra Sokndal i sør til Bryne 
i nord kjempet om heder og ære.  Til slutt stod to lag fra Aker Solution igjen på toppen av 
seierspallen. Turneringskomiteen ønsker å rette en spesiell takk til Leif Sigurd Fisketjøn for at 
han har en så god hånd over denne turneringen! 
 
Vi har gjennom sesongen hatt «Torsdagsgolf» hver torsdag. Det ble avholdt i alt 11 
stableford-turneringer i torsdagsgolfen fra juni til august. Dette var to flere enn i fjor, da vi i år 
ikke tok sommerferie. Dessverre var det oftere ensifret deltagerantall enn tosifret, og vi 
avsluttet derfor før klubbmesterskapet. Søndagsgolfen gikk derfor ut i år.  
 
Vi hadde også gjennom sesongen 5 helgeturneringer. Nevnt er de tradisjonsrike 
Åpningsturneringen og Sig Halvorsen turneringen i mai/juni.  
 
I august arrangerte vennegjengen til Øystein Sælevik, på vegne av turneringskomiteen, for 
fjerde året klubbmesterskapet i Stableford. Denne turneringen hedrer Øyvind sitt minne, og 
turneringen heter derfor «Øyvind Sælevik Memorial.» Hele 44 deltagere deltok, noe som var 
20 flere enn i 2019. Pga av pandemien klarte vi i år ikke å arrangere den sosiale tilstelningen 
vi pleier å ha i forbindelse med turneringen. Vi satser på at verden er «i vater» igjen til 
sommeren 2021, slik at både turneringen og den sosiale tilstelningen på kvelden igjen blir den 
positive opplevelsen for klubbens medlemmer som den pleier å være.  
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Klubbmestere 2020 
Klubbmesterskapet var den turneringen internt i klubben med flest deltagere fordelt på 4 
klasser. Hele 38 var med, noe som var 5 flere enn 2019.  
 
Vinnere: 
Elite herrer: Vegard Stapnes 
Senior herrer: Jostein Jensen 
Veteran, herrer senior 65+: Leif Sigurd Fisketjøn 
Veteran, damer senior 65+: Astrid Robertson 
 
 
 
Årets klubbmesterskap i Matchplay ble vunnet av Håken Skogly. De var totalt med 34 
deltagere på denne turneringen.  
 
Årets klubbmesterskap i Stableford ble vunnet av Jane Elizabet Fardal og Robert Vanglo. 
Vanglo vant for øvrig for andre året på rad.  
 
Sist, men ikke minst, må vi nevne 50+ som har blitt en fantastisk turnering i regionen.  Vi 
hadde rekordmange påmeldinger til turneringen i Maurholen, lenge – men dårlige 
værmeldinger førte til at flere trakk seg fra turneringen i siste liten.  Med fasiten i hånd, kan 
en si at de som trakk seg gikk glipp av en storartet turnering i Maurholen der været langt fra 
ble så ille som varslet. 
Det stilte til slutt 58 golfere fra ulike klubber til turnering den 5. september. 
 
Turneringskomiteen ønsker å takke medlemmene i klubben for oppmøte på turneringene 
gjennom 2020.  Sesongen ble noe amputert på grunn av Covid 19, men vi er glade for å se et 
økende deltagertall i helgeturneringene. Dessverre har vi gjennom sesongen sett en noe 
dårligere oppslutning på torsdagsgolfen.  
 
Som ellers i klubben, er også turneringskomiteen avhengig av at medlemmer stiller opp og 
bidrar inn i komiteen for at det i 2021 også skal være turneringsspill i Maurholen. Da enkelte 
av medlemmene er på vei ut av komiteen etter mange års tjeneste, trenger vi «nytt blod» inn i 
komiteen.  Vi håper noen av våre medlemmer ønsker å bidra inn i turneringskomiteen i året 
som kommer! 
 
Til slutt henstiller vi våre medlemmer til å støtte opp om - og delta på - de turneringene som 
klubben arrangerer. At medlemmer stiller opp til turneringer er motiverende for oss som 
jobber med å sette opp ulike turneringene!   
 
 
For turneringekomiteen  
 
Birger Christensen, leder 
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Huskomite. 
Komiteen har bestått av: 
Møyfrid Hellvik, leder 
Signe Svendsen 
Leif Sigurd Fisketjøn 
 
Det har også vært et krevende år for kiosken. Etter at Norge ble stengt ned, ble det 
selvfølgelig  også restriksjoner i proshopen. Når det åpnet for golf igjen, var det med antibakk 
og begrensing på antall golfere innendørs.    
Heller ikke dette året har komiteen hatt formelle møter. Telefonkontakt har gjort nytten. Og vi 
har hatt som målsetting om å løse oppgavene etter hvert som de dukker opp. 
Hovedoppgavene til komiteen vil være . 
1. Å presentere klubbhuset ryddig og ordentlig. Følge de tiltakene FHI og Golfforbundet har 
satt som krav for å holde en golfklubb åpen. Der har styret i EGK vært «på» , og formidlet 
instruksene etter hvert som de kom. 
2. Innkjøp og salg i butikken. Redusere utvalget (spesielt på utstyr og klær), men til enhver tid 
ha det nødvendigste som for eksempel. baller, hansker og pegger. 
3. Vaktlister (dugnad) og oppfølging av disse. 
4. Tilrettelegging / servering ved større arrangement. Ofte sammen med Sponsorkomiteen. 
Komiteen og klubben er helt avhengig av at vi får bemanne opp vakter i klubbhuset. 
Oppmøtet har vært bra denne sesongen. Vi har hatt en bra vikarordning som gjør at det har 
vært lett for de som har ønsket å «kjøpe seg fri.»  Noen har også valgt å samle inn baller i 
stedet for å ta vakter, noe som selvsagt er like bra form for dugnad.  
Noen stiller spørsmål om nødvendigheten med dugnadsvaktene. Men etter vår mening er det 
viktig å gjøre klubbhuset så «varmt»  som mulig. Det er ikke bare for å hjelpe gjestespillere. 
Like mye for å sørge for at det er folk og tilgjengelig  kaffi. Noe som skal være med å lage et 
miljø. Seniorgruppa vår er flinke på det. Miljøet er bra og kaffeforbruket høgt. Med andre ord 
kjekt…. Men etter vår mening er det altfor mange som haster forbi uten å se innom kiosken 
for å ta en drøs… 
Vareutvalget er lagt opp til å betjene våre medlemmer med det aller nødvendigste. Vi 
oppfordrer våre medlemmer til å bruke klubbkiosken til sine innkjøp. Vi har hatt 
konkurransedyktige priser, og har solgt mer baller (både nye og brukte),  enn noensinne. Skal 
tilbudet opprettholdes må våre medlemmer bruke «proshopen». 
Regnskapet viser at proshopen gir et godt bidrag i klubbkassen i år også. Takket være alle 
våre medlemmer som stiller velvillig opp på dugnadene. Takk til alle. 
 
For Huskomite 
Møyfrid Hellvik, leder 
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Årsrapport for Seniorgruppen 2020 
 
Året startet med vakkert vintervær og vinterturnering som skulle vare til påske. 
Med et snitt på 19 spillere hver gang så det lyst ut.  10. februar ble det spill på nyklipte  
sommergreener.  Men den 12. mars var det totalt stopp på alt spill på grunn av 
Coronautbruddet. 
 
6. april kunne vi endelig starte opp igjen uten noen form for sosial kontakt, verken på eller 
utenfor banen.  1 meters regelen måtte følges slavisk.  På grunn av coronareglene ble det  
besluttet at vi skulle bruke premiepengene  til å kjøpe en ny benk til Golfklubben.  
 
Fra mai til oktober har det vært medalspill med mye spillere. 
 
5. oktober startet høstturneringen som varte til 9. desember. Deltakelsen var upåklagelig 
med et snitt på 21 spillere.  17. desember tok vi sjansen på å ha premieutdeling med stor  
vekt på 1 meters regelen.  Første premie gikk til Erik M. Hellvik. 
 
Fremmøte og organisering i disse coronatider har fungert meget bra.  Det er en unik disiplin 
blant 
oss pensjonister hvis det kreves.  Nå venter vel de fleste på sprøyten slik at vi kan starte opp 
igjen med den sosiale delen med samlet fremmøte, kaffe, drøs og trekking av lag og startsted. 
 
For Seniorgruppen:  Dagfinn H. Øglend 
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ØKONOMI 

 
Regnskapet for 2020 viser at klubben fortsatt har en sunn økonomi.  
 
Resultatet for 2020 ble på kr. 366.258. Budsjettert resultat var null.  
 
Positivt budsjettavvik skyldes først og fremst gledelig utvikling og økning i aktiviteten på 
golfbanen i løpet av 2020, noe som også medførte økte inntekter på så å si alle inntektsposter. 
Både antall medlemmer/medlemskontingenter, greenfeeinntekter, salg fra proshopen og ikke 
minst inntekter fra driving-rangen, viser betydelig økning både i forhold til 2019 og i forhold 
til budsjettet for 2020. Det vises til regnskapsoppstilling sammenlignet med budsjett pr 
regnskapslinje for nærmere fordeling på enkeltposter.  
 
Økt aktivitet medfører også naturlig behov for økning i driftskostnadene. Økningen i 
kostnader i 2020 i forhold til budsjett på i overkant av 0,2 mill er kontrollert økning av 
kostnadene til lønn og drift av bane og maskiner/utstyr, pådradd etter hvert som styret så at 
inntektene oversteg budsjettet med god margin.  
 
Bokført egenkapital pr. 31.12.2020 er kr. 2.320.531.  
 
Også i 2020 har vi nedbetalt i overkant av kr. 300.000 på klubbens gjeld til banken.  
Bankgjeld utgjør pr. 31.12.2020 ca 1,9 mill, mot ca 2,25 mill pr. 31.12.2019.  
 
Det er i løpet av 2020 investert i overkant av 0,9 mill i pågående arbeid med nytt 
treningsområde og opplegg for vann og avløp. Disse investeringene er foreløpig finansiert 
100% med egne midler. Vi har fått tilsagn om gave fra SR-Bank til treningsområdet og har 
også søkt om spillemidler. Disse midlene er ennå ikke mottatt.   
 
Selv om de nevnte investeringene naturlig nok har redusert klubbens likvide midler betydelig, 
så er likviditeten fortsatt tilfredsstillende. Bankinnskudd pr 31.12.2020 utgjør 0,8 mill mot 1,3 
mill året før. 
  
Styret legger opp til et nøkternt budsjett også for 2021. Målsetningen er som tidligere år at 
tilgjengelige økonomiske midler først og fremst brukes til vedlikehold og utvikling av banen 
og maskiner/utstyr. Målsetningen er at driften minst skal gå i balanse, samtidig som vi klarer å 
holde våre forpliktelser overfor banken, uten å tære på opparbeidet egenkapital og 
likviditetsreserve.   
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