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Styreleders forord 
2019 ble en god og lang golfsesong med mild vinter og tidlig baneåpning både på Solastranden og Forus. 

Dette har gjort til at det også ble spilt over 4000 flere runder sammenlignet med fjoråret. Banene har 

fremstått som kanskje de beste noensinne og greenene har vært fremragende. Drenering fortsetter å være 

et fokusområde for banemannskapet. 

  

Sportslig ser en gode resultater på både junior og elitenivå. Gratulasjoner til Franziska Sliper som vant NM 

Match i Stavanger og som representerte Norge og ble nummer 4 i EM. Vi har nå også flere juniorer enn 

noen gang tidligere som spiller golf på college i USA. Neste år vil både dame og herrelaget spille Lag-NM i 

eliteserien. 

 

Klubbens egen Proshop vil fra 2020 også ha ansvaret for Proshop og service på Solastranden. Ved å ha 

ansvaret for begge anlegg tar vi nå nok et skritt videre etter sammenslåing og håper at en samtidig som en 

viderefører miljøet på de enkelte anlegg, at en nå også klarer å fremstå mer som en samlet klubb. 

 

Tilbakemeldinger fra spørreundersøkelsen som blir sendt både medlemmer og gjester viser en økt 

tilfredshet på de fleste områder og legger grunnlaget for hva styret og administrasjon legger som 

fokusområder for neste sesong. Vi håper at flest mulig også tar seg tid til å besvare denne i 2020, da en er 

avhengig av tilbakemeldinger for å kunne stadig videreutvikle klubben. 

  

Det er også godt å se at mye av det en sa i forkant av sammenslåing nå ser ut til å stemme. 

Driftskostnadene til klubben har ikke økt og en har faktisk klart å redusere på flere områder grunnet økt 

samarbeid mellom banene og stordriftsfordeler. Kostnadene rundt baneleie visste en kom til å øke og var 

også en av grunnene for sammenslåing. En måtte derfor gjøre klubben mer attraktiv for medlemmer og 

samarbeidspartnere. Det har en også klart og klubben har for første gang på flere år en stor netto økning av 

medlemmer.  

 

Men den økonomiske situasjonen er fortsatt utfordrende og klubben vil ha fokus på økt rekruttering 

samtidig som en ønsker å få flere av våre passive medlemmer til igjen å spille oftere og delta på klubbens 

mange aktiviteter. Her vil jeg igjen oppfordre medlemmer til å rekruttere nye medlemmer til klubben. Å 

rekruttere blant venner og familie har som regel større effekt enn mange kampanjer i klubbens regi. Dette 

er en av de viktigste støtte-tiltak du kan gjøre for klubben. 

 

Det har i styret også vært fokus på hvordan en videre skal utvikle klubben og våre to fantastisk anlegg. Både 

nytt klubbhus på Solastranden og en innendørshall på Forus har blitt utredet og en håper å kunne få begge 

disse på plass for å kunne ha et komplett helårstilbud til våre medlemmer og gjester. 

 

Styret ønsker gjerne å få takke alle frivillige, ansatte, grunneiere og samarbeidspartnere for alle de positive 

bidragene i 2019 og måtte 2020 bidra med enda mer golfglede på Norges største golfanlegg. 

 

Bernt Aage Lie 
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Saksliste årsmøte 

Årsmøtet avholdes i klubbhuset på Forus den 20. februar 2020 kl. 19:00 

 

Saksliste 

1. Godkjenne de stemmeberettigede       

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden     

3. Valg av dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokoll    

4. Behandle Sola Golfklubbs Årsmelding for 2019   

5. Behandle Sola Golfklubbs Regnskap for 2019 

6. Behandle saker og forslag  

7. Fastsette medlemskontingenter for 2020 

8. Vedta klubbens Budsjett for 2020    

9. Behandle klubbens organisasjonsplan 

10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Sola Golfklubbs regnskap 

11. Foreta følgende valg:  

a) Styreleder          

b) 3 styremedlemmer og 1 varamedlem        

c) Kontrollkomité (2 medlemmer og 2 varamedlemmer)     

d) Representanter til ting og møter i organisasjoner Sola GK er tilsluttet 

   e) Valgkomité (Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem) 
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Styrets årsmelding 2019 

 Møtevirksomhet 

Det har i styreperioden vært holdt 8 styremøter og behandlet både beslutnings-, orienterings- og 
drøftelses- saker. Det har vært holdt møter med komiteene, samarbeidspartnere, grunneiere, leverandører 
og representanter fra klubben og styret har deltatt på Golftinget. 

Årets aktiviteter 

2019 har vært en meget god golfsesong med økt aktivitet på de fleste 
områder. Antall spilte runder samlet på begge baner er økt med over 12%. 
Deltakelsen på ukentlige Medal er økt med hele 22%. Det er også gledelig 
å se at deltakelsen på nybegynnerkurs har økt med hele 35% 
sammenlignet med 2018. Og enda mer gledelig er det at det rekrutteres 
blant de yngre og at det i år var hele 98 unger som deltok på golfskole i 
sommerferien. Flere av disse har også gått videre til ukentlige treninger. 

Sammenlignet med 2018 hvor klubben arrangerte fire store nasjonale 
turneringer, så har fokuset i 2019 vært lokalt og det har vært avholdt 
hele 31 unike klubbturneringer med god deltakelse. I tillegg 

arrangerte en Srixon Tour for de beste juniorene i landet hvor klubben igjen 
mottok gode tilbakemeldinger fra NGF og deltakere.  

Det har vært avholdt gratis medlemstreninger på både Solastranden og Forus hver mandag. I tillegg har det 
vært ukentlige treninger i Golfskolen som alle ble fulltegnet og en håper å også kunne tilby utvidede 
treninger også i 2020. 

Sportslige resultater 

I 2019 har det vært over 100 juniorer i aktiv trening i klubben og vi jobber kontinuerlig for at flere av våre 
juniorer skal bli aktive. Vi trenger flere juniorer og en bedre bredde i alle årsklassene.  

• Franziska Sliper representerte Norge og Sola GK i EM og ble nummer 4. Hun vant NM Match på 
Stavanger GK og ble nummer to i Srixon Tour Match. Hun hadde gleden av å delta i Annika 
Invitational i USA, i Portuguese International Ladies Amateur Championship og i Internationaux de 
France U21. 

• Lag NM junior jenter ble spilt på Oslo Golfklubbs anlegg på Bogstad. Franziska Sliper, Thea Bjerkelo, 
Tomine Bjerkelo og Marthe Alhaug spilte meget bra og fikk en fin 3. plass i Elite divisjon. 

• Juniorguttene i samme mesterskap, representert ved Elias Barmen, Alexander Idland, Øyvind Øyri, 
Simon Johannesen og Herman Eide gjorde en hederlig innsats og skal spille 1. Divisjon på Bærum 
neste år. 

• Lag NM 1. divisjon Herrer spilte på Utsikten GK med følgende lag: Steven Molumby, Joakim Knag, 
Anders Lindanger, Alexander Idland og Glenn Hanasand tok en glimrende 1. Plass og er nå 
kvalifisert til å spille Elite divisjon.  

• I Lag NM for Damer på Stavanger GK spilte Franziska Sliper, Tomine Bjerkelo, Caroline Berge, 
Benedikte Pettersen og Anna G Bech hvor de fikk en super 3. Plass. 

• I det individuelle NM hadde klubben med spillere i både Dame og Jente klassen. Marthe Alhaug ble 
nummer 6.  

• Totalt har ca 60 spillere fra Sola GK vært deltakere på Region Tour Rogaland og klubben ble nr. 2 i 
lagkampen.  

• Alexander Idland ble beste spiller med 5. plass på OoM. Det skal nevnes at han har en seier og en 
andre plass på region tour. 
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Klubbmestere i 2019 
Klasse Herrer Damer 

Klubbmester Glenn Hanasand Grethe Byrkjedal 

Senior Anders Rein Helene Persson 

Eldre Senior Jim Pollock  
Juniorer Alexander Idland Ida Berge 

Matchplay Richard Gabrielsen  
Putting Richard Hoshovde Grethe Byrkjedal 

 

Snitthandicapet for etablerte spillere i klubben var 19,2 og snitthandicapet for alle medlemmer 
var 26. Fordelingen av handicap etter antall pr kategori var slik i 2019: 

Handicapgruppe Damer Herrer Totalt 

under 4,5 12 37 49 

4,5 - 11,4 9 261 270 

11,5 - 18,4 43 492 535 

18,5 - 26,4 76 411 487 

26,5 - 36 117 241 358 

Over 36 150 258 408 

I alt 407 1700 2107 

 

Bygg og anlegg 

Vi kan se tilbake på et år med passelig med nedbør hvor vanningsanlegg ikke har blitt brukt så mye som 
normalt. Men på høsten og vinteren kom alt regnet og har gjort det utfordrende på begge anlegg. 

På Forus har ny kanal ved hull 18 gjort det lettere med avløp fra de nye slukene som er etablert. Kanal bak 
green 12 skal på sikt drenere og gjøre området tørrere. Rensk av kanaler og åpne grøfter tar mye tid, men 
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er avgjørende for transport av vannet. Det har vært store utfordringer med gravemaskinen, slik at en ikke 
har fått bygget om og fikset diverse greenområder som planlagt. Men en håper fortsatt å rekke dette før ny 
sesong.  

På Solastranden er det oppgradert greenområder på 13, 15 og 16. Enkelte stier er fikset og ny veg bak 
driftsbygg er blitt laget. Grunneier av driftsbygg har bygget nytt halvtak som brukes til oppstilling av 
klubbens maskiner og utstyr. 

Arbeidet med service på maskiner er godt i gang og det er mange maskiner som trenger vedlikehold etter 
en travel sesong i 2019. Det er tidkrevende oppgaver, hvor f.eks. sliping og vedlikehold av alle 
klippeaggregater f.eks tar ca 3- 6 uker. 

Nye merkestaker er blitt laget og malt. Det skal snekres nye sittebenker for begge baner. Gobex 
terminalene på Forus har fått nye fundamenter, og nye skal monteres nye på Solastranden. Spyling av 
grøfter på begge baner er en tidkrevende, men veldig viktig jobb.  

Seniorene er en stor ressurs for banemannskapet og har hjulpet med reparasjon av stier, pluggede baller, 
beskjæring trær, og mye annet. Tusen takk for all hjelp. 

Golfparken har fått 2 nye greener, og planen er å 
åpne i mai med en ny 6 hulls sløyfe. I Golfparken 
er også alle kanalene rensket for gress og 
bunnslam fra grøftene.  

 

Medlemsutvikling  

Klubben fikk inn hele 284 nye medlemmer i 2019. 
Snittalder på nye medlemmer er på 31,1 og 17% av 
nye medlemmer er damer. Aller flest nye medlemmer får klubben i 
aldersgruppen 22-40. 224 medlemmer ble også utmeldt i løpet av 2019, noe som gir en netto økning på 
hele 60 medlemmer. Av alle utmeldinger sier over 80% at de slutter helt med golf og kun et fåtall melder 
overgang til annen klubb. 84% av alle medlemmer har nå spillerett på begge baner, noe klubben er meget 
godt fornøyd med. Av alle medlemmer har 69% et aktivt medlemskap med fritt spill. Her skulle en gjerne 
redusert antall passive medlemmer da de utgjør en større risiko for utmelding. 

Fordelingen på medlemmer pr 31.12 sees under og inkluderer også medlemmer som ikke har betalt 
årskontingent (2018 i parentes).  

Alder Damer Herrer Totalt 

Under 21 69 (69) 151 (125) 220 (194) 

22 - 40 36 (34) 424 (381) 460 (415) 

41 - 55 104 (119) 483 (510) 587 (629) 

56 - 66 116 (114) 365 (349) 481 (463) 

Over 67 82 (76) 277 (270) 359 (346) 

I alt 407 (412) 1700 (1635) 2107 (2047) 

 

Samarbeidsavtaler med firmaer 

Klubben hadde i 2019 ulike samarbeidsavtaler med 140 bedrifter.  
Antallet bedriftsavtaler er marginalt høyere enn i 2018. Bedriftsavtalene genererte kr 4.231.000,- mot 

«Sola Golfklubb er største 

idrettslag i Sola kommune» 
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budsjettert kr. 4.300.000,-. Inkludert i tallet er et tap på 130.000,- grunnet en konkurs blant våre 
samarbeidspartnere. Inntekter fra bedriftsavtaler står for ca 20% av 
klubbens totale inntekter. 

Tendensen fra de siste år med en høyere andel aktiviteter fremfor 
profilering, er nå et etablert faktum. Dette innebærer at 
gjennomsnittsavtalen er redusert i beløp, men at antallet avtaler er 
stigende. Flere og mindre avtaler (beløpsmessig) vil i fremtiden gjøre 
klubben mindre sårbar mot konjunktursvingninger.  

Det høye antallet samarbeidspartnere viser at tilbudet klubben har til 
næringslivet er verdsatt og oppleves attraktivt. Vi aner nå en forsiktig 
optimisme og tror derfor på å øke inntektene fra bedriftsavtale i 2020. 

Sola Proshop AS  

Sola Proshop AS er hel eid av Sola Golfklubb for å drive butikk delen av virksomheten. Butikken har hatt en 
god sesong hvor en har økt omsetning, spesielt rundt kølletilpasning i samarbeid med klubbens proer. 
Høsten ble utfordrende da Proshops både på Solastranden og Stavanger valgte å legge ned drift og hadde 
massive salg. Driften viser et positivt resultat, men det er tatt en avskrivning av ukurante varer som gjør at 
en i 2019 viser et underskudd på kr. 45.144,-. Sola Proshop har en gjeld på kr. 1.385.000,- til Sola Golfklubb. 
Fra 2020 så vil kr. 600.000,- av dette gjøres om til aksjekapital og styrke butikkens egenkapital. Fra 2020 vil 
butikken også ha utsalg på Solastranden og håper å kunne utnytte mulighetene med flere ansatte, 
nettbutikk og økt aktivitet gjennom hele året. 

Solastranden Proshop 

Tim Brooks valgte å si opp avtalen med Sola Golfklubb fra 31.12.2019 selv om kontrakten løp ut hele 2020 
sesongen. Klubben har vært godt fornøyd med Solastranden Proshop og miljøet de har bidratt til. Og vi 
benytter denne anledning til å takke Tim, Irene og Torbjørn for et godt samarbeid igjennom mange år og 
ønsker de lykke til videre i Stavanger. Torbjørn har vi vært så heldig å få beholde og er nå ansatt i Sola 
Proshop AS som vil overta drift på Solastranden fra starten på 2020 og vil videreføre det som har fungert 
bra, men også videreutvikle butikk og servicetilbud. 

 Organisasjon  

Det har i 2019 vært 12 fast ansatte i klubben som fordeler seg på hhv 7 greenkeepere, Butikksjef, 
Hovedtrener, Kommersiell leder, Administrasjonssjef og Daglig leder.  

Klubben har også leid inn Jan Egil Nærland og Tim Brookes for å 
gjennomføre medlemstreninger, kurs og aktiviteter. 

Medlemsundersøkelsen blir sendt ut 3 ganger i året. Resultatene 
fra denne viser en fremgang på nesten alle områder. Spesielt 
restaurant har en stor økning, noe som viser at medlemmene er 
godt fornøyde med hva Sola Bistro leverer. Ellers så scorer både 
«klubbens sosiale miljø», «Banen», «Klubbhus» og «Ledelse og 
informasjon» bedre enn i 2018. Eneste område som har gått 
minimalt ned er «treningstilbud», noe vi vil se på til neste år. 
Generelt for de fleste områder scorer klubben bedre også enn 
snittet av tilsvarende klubber. Resultatene har blitt 
gjennomgått av styret og legger grunnlag for videre mål og 
prioriteringer. 
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Økonomi 

Regnskapet for Sola Golfklubb i 2019 viser et driftsoverskudd på kr. 1.729.512,- før avskrivninger og et 
overskudd på kr 19.569,- etter avskrivninger. De samlede inntekter er på ca kr. 21,2 mill mot samlet kr. 20,5 
mill i 2018. Økningen skyldes i hovedsak økte kontingenter. Totale salgsinntekter er redusert grunnet færre 
nasjonale turneringer. Sola Bistro overtok restaurant lokaler fra april og vi hadde ingen leieinntekter første 
kvartal. En økning i driftstilskudd og Grasrotandel har gjort at tilskudd totalt har en økning fra 2018. 
Klubben mottok ca kr. 913.000,- i momskompensasjon som er ca kr. 47.000,- mer enn i 2018. 

Langsiktig banklån er på totalt kr. 23.865.635,- og har blitt nedbetalt med kr. 873.487 i løpet av 2019. Lånet 
fra medlemmer er ved årets utgang på kr. 6.242.691,-, en reduksjon som skyldes en gjennomgang av 
andelseiere og en korrigering hvor deler har blitt overført til opptjent egenkapital. Skyldig 
medlemsinnskudd til utmeldte medlemmer er kr. 920.210,-. Det er utbetalt ca kr. 330.000,- i andeler til 
tidligere medlemmer i 2019. Klubben har en presset likviditet og en langsiktig kassekreditt på kr. 1 mill. 

Baneleie for siste kvartal på Forus ble ikke tatt med i regnskapet for 2018 og utgjør ca kr. 230.000,- og har 
blitt lagt på baneleie i 2019. I tillegg så er baneleie på Forus basert på antall medlemmer og har etter 
sammenslåing nådd et maxbeløp som gav en ytterligere økning i 2019. Baneleie fra Solastranden er økt i 
henhold til konsumprisindeks, men er fortsatt lavere enn kontraktsfestet leie.  

Styret foreslår at årets overskudd føres over til annen egenkapital. 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2019 et riktig 
uttrykk for klubbens stilling og resultatet av virksomheten. Styret foreslår at de fremlagte regnskaper 
fastsettes som klubbens resultatregnskap og balanse. 

Ut fra det som kommer frem av årsoppgjøret kjenner ikke styret til andre forhold vedrørende 
markedsforhold og prisutvikling som er av interesse for å bedømme klubbens økonomi. Etter utgangen av 
regnskapsåret har det ikke inntruffet vesentlige forhold som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret og 
som er viktig for å bedømme klubbens resultat og stilling. 
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Ansatte/Arbeidsmiljø 

 
Klubben har i 2019 hatt gjennomsnittlig 18 årsverk 
sysselsatt, inkludert innleid ekstrahjelp i løpet av 
sesongen. Sykefraværet er beregnet til 2,4 %. 
Klubben forurenser ikke det ytre miljø. 
 
Styret inkludert varamedlem består av 6 menn og 2 
kvinner. 
 
Styret vil takke alle ansatte i klubben som har 
gjennomført andre hele driftsår som Norges største 
golfanlegg på en eksemplarisk måte og vist 
endringsvilje og god kostnadskontroll. Styret ønsker 
også å takke alle av klubbens medlemmer som har 
bidratt med verdifullt arbeid i komiteer, dugnadsgjeng 
eller enkeltvis. Styret ønsker også å rette en takk til våre 
samarbeidspartnere, medarbeidere i Sola Proshop og Sola Bistro. 
 
Styret ønsker å rette en spesiell takk til grunneiere både på Solastranden og Forus for et godt samarbeid 
igjennom 2019. Klubben setter pris på og verdsetter at grunneiere lar klubben disponere eiendommer som 
har i flere tilfeller tilhørt familier i generasjoner. Vi håper og tror at også grunneiere setter pris på klubbens 
arbeid med å ivareta interessen til partene gjennom et profesjonelt og faglig godt arbeid som utføres av 
klubbens greenkeepere. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid i 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrets forslag til vedtak; 

Styrets Årsmelding for 2019 godkjennes 
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Sak 5. Behandle regnskap for 2019   
 

 



 

 

11 Årsmøte i 2020 

 

Sola Golfklubb 

20 Februar 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 Årsmøte i 2020 

 

Sola Golfklubb 

20 Februar 2020 

 

 

 

 



 

 

13 Årsmøte i 2020 

 

Sola Golfklubb 

20 Februar 2020 

 

 

 



 

 

14 Årsmøte i 2020 

 

Sola Golfklubb 

20 Februar 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 Årsmøte i 2020 

 

Sola Golfklubb 

20 Februar 2020 

 

 

 

 

 



 

 

16 Årsmøte i 2020 

 

Sola Golfklubb 

20 Februar 2020 

 



 

 

17 Årsmøte i 2020 

 

Sola Golfklubb 

20 Februar 2020 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Regnskap for 2019 vedtas som foreslått av styret 
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Sak 6. Behandle saker og forslag  

1. Utbetaling av andeler 

Vedtatt på årsmøtet i 2014:  

«Årsmøtet er opptatt av at likviditeten til Sola Golfklubb er under kontroll og forutsigbar. For medlemmer 

som melder seg ut av klubben vil klubbens økonomiske situasjon være bestemmende for når andelen kan 

betales tilbake. For at klubben skal ha oversikt over den økonomiske situasjonen før en eventuell utbetaling 

vil tilbakebetalingen tidligst finne sted året etter at man har meldt seg ut. Klubben skal arbeide for at lånet 

blir tilbakebetalt innen 3 år. Det påløper ingen renter i perioden mellom medlemmet melder seg ut og til 

andelen er tilbakebetalt. 

 

Klubben har skyldig andeler kr. 345.990,- fra utmeldte medlemmer i 2017, kr. 280.530,- fra utmeldte 

medlemmer i 2018 og kr. 293.690,- fra utmeldte medlemmer i 2019.  Totalt kr. 920.210,- som klubben ikke 

har likviditet til å utbetale i 2020. 

 

Styrets forslag til vedtak; 

For å opprettholde kontroll på likviditeten foreslås det at medlemmer utmeldt i 2017, som fikk utbetalt 50% 

av opprinnelig innskudd i 2019, får resterende utbetalt i 2020. Medlemmer med andel utmeldt i 2018 og 

2019 får ikke utbetalt andel i 2020 og betaling utsettes i minimum 1 år. 

2. Finansiering av klubbhus og innendørshall  

Klubben ønsker en forpliktelse fra medlemmer for å gjøre nødvendige investeringer i klubbhus på 

Solastranden og en innendørshall på Forus. Begge prosjekter fremstår som nødvendige for at klubben også 

fremover skal være attraktiv og skape økt aktivitet gjennom hele året, både inne og ute. Prosjektene er 

utredet og gjennomgått i informasjonsmøter for medlemmene. Endelig vedtak om bygging vil eventuelt 

vedtas på et ekstraordinært årsmøte hvor endelige tegninger og kostnadsbudsjetter blir presentert. 

Eventuell innbetaling faktureres i etterkant. Innbetaling fra medlemmer vil holdes på et minimum og en vil 

tilpasse prosjektene for å få mest mulig tilskudd og støtte fra kommune, samarbeidspartnere og fylke. Man 

legger opp til egeninnsats. For medlemmer som blir innmeldt etter fakturering har funnet sted vil det 

innføres en innmeldingsavgift. 

 

Estimerte kostnadsoverslag: 

      Klubbhus   Innendørshall  Samlet 

Byggekostnad   4.500.000   3.000.000   7.500.000 

-Mva        900.000      600.000   1.500.000 

-Tilskudd/støtte   1.800.000      900.000   2.700.000 

-Dugnadsinnsats      550.000      400.000      950.000 

Rest finansiering  1.250.000   1.100.000   2.350.000 

 

Styrets forslag til vedtak; 

Alle medlemmer (foruten junior og student) forplikter seg til en ekstra innbetaling på maksimalt kr. 1.500,- 

til egenkapital for bygging av klubbhus på Solastranden og innendørs treningshall på Forus. Den ekstra 

innbetalingen vil bli fakturert når byggene er ferdig prosjektert og igangsettingstillatelse er mottatt fra 

kommunen. Innbetalingen kan spres ut over inntil 3 år, med f.eks 500,- i året eller kr. 100,- i 15 mnd. Det 

opprettes en byggekomite for begge prosjekter og bygging starter så fort alle godkjenninger er på plass. 
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Sak 7. Forslag medlemskontingent 2020 
 

Medlemstype 2020 2019 
Hovedmedlem* Kr. 9.700,- Kr. 9.500,- 

Ektefelle/samboer* Kr. 7.300,- Kr. 7.300,- 

Junior Eldre (12-21) Kr. 2.600,- Kr. 2.600,- 

Knottegolfere  Kr. 990,- Kr. 990,- 

Pensjonister (+67)* Kr. 8.700,- Kr. 8.500,- 

Student Kr. 4.200,- Kr. 4.200,- 

Passive medlemmer Kr. 2.990,- Kr. 2.990,- 

Spillerett kun en bane** Kr. 8.300,- Kr. 8.200,- 
 

 

Medlemsfordeler Hovedmedlem Passiv Gjester 

Starttidsbooking 5 dager 3 dager 2 dager 

Fritt spill Forus Ja X X 

Fritt spill Solastranden Ja X X 

Fritt spill Golfparken Ja Ja X 

Gratis medlemstrening Ja Ja X 

Sesongkort Protimer 7.000,- 7.000,- 8.000,- 

Klippekort instruksjon Ja Ja X 

Årskort Driving range 2.750,- 2.750,- 3.000,- 

Medlemspris rangeballer Ja Ja X 

Fri trening på NTS Ja Ja 50,- 

Gjestegreenfee Ja X X 

Leie av golfbil 300,- 300,- 400,- 

Tilgang Golfstue/Garderobe Ja Ja X 

Tilbud på Golfreiser Ja Ja X 

Lån av ball Fotballgolf Gratis Gratis 30,- 

Rabatt på Stavanger GK 20% X X 

Rabatt på Sveio GK 300,- 300,- X 

Rabatt på Tyrifjord GK Gratis X X 

Rabatt på Trondheim GK Gratis X X 

Aktive medlemmer kan kjøpe greenfee til gjester: 
 10 stk  kr. 3.500,- 
 5 stk  kr. 2.000,- 
 

Sola Golfklubb inngikk i 2019 avtale med NorKred for innkreving av kontingenter. Dette videreføres i 2020 

og det vil legges på et fakturagebyr på kr. 30,- i 2020. 

Treningsavgifter for 2020 fastsettes av administrasjon 
*Medlemmer med innbetalt andel gis kr. 700,- i rabatt 

**Gjelder kun eksisterende medlemmer 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Kontingentene for 2020 vedtas som foreslått av styret 

 

 



 

 

20 Årsmøte i 2020 

 

Sola Golfklubb 

20 Februar 2020 

 Sak 8. Vedta klubbens budsjett for 2020 
 

 Budsjett 

Kontingenter 11 600 000 

Bedriftsinntekter   4 550 000 

Salgsinntekter   3 600 000 

Andre inntekter   1 800 000 

 Sum driftsinntekter 21 550 000 

  

Varekostnad 1 800 000 

Lønnskostnad 9 350 000 

Driftskostnad 2 100 000 

Banekostnad 5 300 000 

 Sum driftskostnader  18 550 000 

  

Driftsresultat før avskrivninger 3 000 000 

Ordinære avskrivninger 1 720 000 

  

Driftsresultat 1 280 000 

   

Sum Finansposter 1 030 000 
   

 Resultat 250 000 

 

 

Styrets forslag til vedtak;  

Det fremlagte budsjett for 2020 vedtas 

Sak 9. Organisasjonsplan 
Organisasjonsplan ble fremlagt. 

 

Styrets forslag til vedtak;  

Årsmøtet tar orienteringen til etterretning. 

Sak 10. Engasjere revisor 
Styret innstiller til at BDO reengasjeres for 2020 som revisor. 

 

Styrets forslag til vedtak; 

Årsmøtet godkjenner styrets innstilling til revisor. 
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Sak 11. Valg  
 

1. Valgkomiteens innstilling til styre og kontrollkomité: 

 

a. Styre – leder og nestleder  

Tom Heradstveit   Styreleder   Ny for 1 år 

Jon Thore Øglænd   Nestleder   ikke på valg 

 

b. Styre – 5 medlemmer og 1 varamedlem 

Tore Andre Eide    styremedlem  Ny for 2 år 

Bjørn Fallentin    styremedlem  Ny for 2 år 

Hilde Fagervik    styremedlem  Ny for 2 år 

Jorunn Barkved    styremedlem  ikke på valg 

Einar Håkon Osland   styremedlem  ikke på valg 

Magnus Brun    varamedlem  ny for 1 år 

 

c. Kontrollkomite – 2 medlemmer og 2 varamedlem 

Svein Ueland     Leder    valg for 1 år 

Karin Hølland      Medlem   valg for 1 år 

Egil Reimers     varamedlem  valg for 1 år 

Ivar Nygård      varamedlem  valg for 1 år 

 

d. Representanter til ting og møter i organisasjoner Sola GK er tilsluttet 

Til Golftinget; Styreleder eller nestleder, ett styremedlem og inntil 2 representanter fra administrasjonen. 

Til Sola Idrettsråd; Styreleder eller nestleder. Styret utnevner øvrige representanter.  

Til øvrige møter; Styret utnevner representanter. 

 

e. Styrets innstilling til valgkomite  

Per Morten Thingbø  leder   valg for 1 år  

Elisabeth Rønning   medlem   valg for 1 år 

Brynjar Nymo    medlem   valg for 1 år 

Ronny Sigbjørnsen   varamedlem  valg for 1 år  
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Rapporter fra komiteer 

 

Kontrollkomite 
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Juniorkomite 

 

Juniorgruppen har som visjon at Sola GK skal være den mest attraktive klubben i distriktet, og har tre 
Hovedmålsetninger: 
 
-                Skape et inkluderende og sosialt miljø rundt golf som idrett 
-                Legge til rette for individuell spillerutvikling 
-                Sola skal prestere i Norgeseliten både på gutte- og jentesiden 
  
Sola GK har bygget et solid miljø rundt junior spillere, og har hatt en utvikling vi kan bygge videre på. 
Vi hadde i 2019 et nytt fantastisk år med flere spillere som presterte på det øverste turneringsnivået i 
Norge, og vi kan takke golf Pro Henning Lindanger for flotte resultater og fantastisk fremgang. 

 
Juniorkomiteen var i 2019 svært opptatt av en voksende gruppe juniorer som deltar på høyeste junior nivå i 
Norge. På tross av at vi i 2019 fikk med oss nye engasjerte foreldre i juniorkomiteen så ser vi at vi stadig 
trenger å rekruttere flere foreldre av yngre spillere. Det er disse spillerne og foreldrene som skal sørge for 
at vi får et naturlig påfyll av friske og engasjerte junior talenter. Derfor vil vi fortsatt ha fokus på 
rekruttering av håpefulle foreldre av talentfulle barn ☺. 

 
De etablerte juniorene er allerede innlemmet i et 
godt miljø og blir ivaretatt av aktive foreldre som 
følger opp trening og turneringsvirksomhet. Vi er 
derfor fortsatt svært avhengig av deltakelse fra alle 
foreldre rundt gjennomføring av aktiviteter i 
turneringsåret 2020 også utenfor junior komiteen. 
 
I forbindelse med at Solastranden og Sola ble i 2018 
en klubb, er tilbudet for at flere juniorer deltar i 
organisert konkurranse trening. I tillegg har alle 
juniorene en unik mulighet til å trene på  
2 forskjellige baner med sine særegne flotte 
egenskaper. 
 
2019 var også året da ytterligere 3 juniorer, 
Franziska Sliper, Tomine Bjerkelo og Thea 
Bjerkelo reiste over til USA for å spille College 
golf.   
I dag har Sola GK totalt 7 spillere som har klart å 
realisere College Golf drømmen pga. golf 
satsingen i klubben vår.  
Disse spillerne er: 
 

- Benedikte Pettersen «South Dakota», Dakota 
- Anders Lindanger «Friends University», Kansas  
- Caroline Berge «South Alabama University» Alabama 
- Anna G Bech «Missouri Western State University», Missouri 
- Franziska Sliper «University of Miami», Florida 
- Tomine Bjerkelo «Colerado State University», Colerado 
- Thea Bjerkelo «Colerado State University», Colerado 
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Sportslige resultater i 2019: 
  
 
Sola GK oppnådde i følgende resultater i 2019 på junior siden. 
 
NM Junior gikk i år på Arendal og Omegn GK med følgende plasseringer: 
 
       6.   Marthe Alhaug Jenter U19 
      10.  Henrik Kleivenes Gutter U15 
 
OOM Srixon Tour 2019: 
 
Jenter 

- 11. Plass - Marthe Alhaug 
- 16. Plass - Franziska Sliper 
- 18. Plass - Ida Berge 

 
Gutter 

- 45. Plass - Alexander Idland 
- 64. Plass - Simon H Johansen 
- 65. Plass - Elias Barmen 
- 71. Plass - Vincent Alhaug 
- 73. Plass - Øyvind Øyri 
- 81. Plass - Herman Eide 

 
Franziska Sliper representerte Norges for Damer i EM med en glimrende 4 plass. 

I tillegg vant hun NM Match på Stavanger. Fikk også en 2. Plass I Srixon Tour match. 

Lag NM junior jenter ble spilt på Oslo GK. Franziska Sliper, Tomine Bjerkelo, Thea Bjerkelo og Marthe 

Alhaug spilte meget bra og gikk av med 3. plass i Elite divisjon. Guttene, Elias Barmen, Alexsander Idland, 

Øyvind Øyri, Simon H Johansen og Herman Eide gjorde en hederlig innsats I elite divisjonen. Men må nok 

kvalifisere seg til elite divisjon neste år.  

Spillere fra klubben har vært aktive i Garmin Norges Cup med flere hederlige plasseringer.  
Beste plassering på Norges cup var Franziska med sin 1 plass på Stavanger. 

 
Juniorkomiteen er aktiv gjennom hele året og legger opp til mange 
aktiviteter, blant annet arrangert Juleverksted, vinterserie, 
Narvesen Tour, Junior Duff, treningsleir, hyttetur osv. 
  
I år skal Sola GK arrangere åpningsturneringen for Garmin Norges 
Cup. Vi setter kjempestor pris på om du har muligheten til å bidra 
sammen med de andre frivillige. Jo flere som deltar jo mindre blir 
belastingen på den enkelte  Ta kontakt med Junior eller 
Turnerings komiteen. 
  
Juniorkomiteen ønsker å takke foreldre og administrasjonen for en 
fantastisk 2019 sesong og håper at vi i 2020 kan skilte med enda 
bedre resultater. 
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Turneringskomite 

Andre år av sammenslåingen av Sola Gk og Solastranden Gk har blitt gjennomført. Som i 2018, hadde vi 

også i 2019 mange turneringer. De frivillige har gjort en strålende jobb. Et av hovedpunktene ved 

sammenslåingen var at vi alltid skulle ha en av 18 hullsbanene åpne ved turnering. Dette har vi klart. 

Tabellen viser fordelingen av turneringer samt antall deltagere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medal 

Gjennom sesongen har det blitt arrangert ukentlig medal på både Forus (24 stk, 1621 deltagere) og 

Solastranden (25 stk, 813 deltagere). Det har vært en betydelig økning fra 2018 og en samlet økning spilte 

medal runder med over 32%. 

Klasse Tirsdagsmedal Onsdagsmedal 

Brutto Eclectic Glenn Hanasand (-20) Glenn Hanasand (-18) 

Netto Eclectic Trygve Sekse (-24) Ingvar Bærheim (-22) 
Kjell Reidar Hellestø (-22) 

Order of Merit Glenn Hanasand (212) Joar Thorkelsen (209) 

Kombinert OoM Grethe Byrkjedal (351) 

Gratulerer til samtlige vinnere. 

Regionale 

Det har blitt gjennomført Region Tour, Rogaland Dame Tour, Region Tour 50+ og Narvesen Tour både på 

Forus og Solastranden. En kan trygt si at klubben har støttet opp om golf i Regionen. 

Nasjonale 

Nasjonale turneringer fikk vi tildelt Srixon Tour av NGF. Vi var også vertskap for NSG sin Vårsprett for 

seniorer med 2 turneringer fordelt på Solastranden og Forus. Veldedighet turneringen Pink Cup ble 

arrangert på Solastranden. 

Stor takk til alle frivillige i Turneringskomite, Foreldre gruppen junior og medlemmer som har bidratt med 

flere 1000 dugnadstimer. Gjennomføring har vært fremragende. Stor takk til Banemannskapet som har 

levert baner av topp kvalitet. 

Kategorier Turneringer Deltagere 

Nasjonale 3 247 

Regionale 7 436 

Klubb 31 1920 

Senior 26 996 

Dame 10 126 

Junior 5 71 

OnsdagMedal 25 813 

TirsdagMedal 24 1621 

Totalt 131 6230    

Bane Turneringer Deltagere 

Solastranden 86 3386 

Forus 45 2844 

Totalt 131 6230 
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Handicapkomite 

 

Komiteen har bestått av Emil Aarthun og Bjarne Seljelid. 

I år er det ikke gjennomført årsrevisjon av handicap, slik som har vært vanlig tidligere år. Dette på grunn av 
innføringen av nytt handicapsystem WHS, World Handicap System, som blir innført i Norge 1. mars 2020.  

Forbundet har laget en god informasjonspakke om hvordan overgangen til WHS blir og hvordan det blir i 
bruk. Klubben har allerede hatt en presentasjon på medlemsmøte, og vil i tiden fremover følge forbundet sitt 
opplegg for informasjon, på hjemmesiden og evt. utsendelse til medlemmene. 

I siste del av 2019 og inntil WHS er innført, er/blir det ikke gjort manuelle korrigeringer av handicap, etter 
anbefaling av forbundet. 

Handicapkomiteen vil ha mulighet til korrigering av handicap også i det nye systemet. 

Det vil bli gjort i den grad det er behov for det, f. eks. på grunn av sykdom, skade eller annen årsak til 
vesentlig endring av spillestyrke. 

Snitthandicapet for etablerte spillere i klubben var 19,2 og snitthandicapet for alle medlemmer var 26. 
Fordelingen av handicap etter antall pr kategori var slik i 2019: 

Handicapgruppe Damer Herrer Totalt 

under 4,5 12 37 49 

4,5 - 11,4 9 261 270 

11,5 - 18,4 43 492 535 

18,5 - 26,4 76 411 487 

26,5 - 36 117 241 358 

Over 36 150 258 408 

I alt 407 1700 2107 
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Damekomite 

 

Sola Golfklubb har som mål å være den beste klubben for damegolfere i distriktet. Vi vil skape god bredde 
og ivaretakelse av damer i golfklubben gjennom et lavterskel tilbud av aktiviteter. 
 
Klubben og damekomiteen arrangerer kjekke 
turneringer, felles treninger og hyggelige sosiale 
sammenkomster. Vi fordeler aktivitetene på begge 
banene. 

• Damenes ukentlige onsdagsgolf er for alle 
damer, både nybegynner og etablerte spillere. 

• Nytt av 2019 var Ladies Liga som er 2-manns 
scramble match play. Populært og morsomt! 

• Sesong Kick Off på Sola Bistro. God anledning til å 
bli kjent med andre damer i klubben. 

• Short Game Hcp med Emil. Ett fint verktøy for å bli 
bedre på nærspill. 

• Scrambleturnering med påfølgende sosial samling, 
stor oppslutning og suksess. 

• Rogaland Dame Tour arrangeres på begge banene. 
• Juleverksted. 
• Klubben arrangerer fellestreninger som mange damer 

deltar på. 
• Damegruppen har godt besøkte facebook sider.  

 
Damekomiteen har bestått av: 
Jorunn Barkved, Ragnhild Wathne, Irene Reinkjøp, Kari Sandvik, Katarina Higson, Marthe Alhaug og 
Ann Kritin Joswig 
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Seniorkomite 

 

På Solastranden settes det opp en formell turnering i Golfbox, med 

shotgun-start kl 10, hver annen tirsdag gjennom hele året.  I 2019 ble det 

satt opp 23 turneringer, men 3 ble avlyst på grunnet av dårlig vær. 

Seniorkomiteen var også med å arrangere 4 seniorturneringer på Forus. 

Tre av disse ble avholdt med godt oppmøte mens en turnering ble avlyst 

på grunn av få påmeldte. Fra april til september er det en 10 runders serie, 

hvorav de 6 beste i Order of Merit teller. Mange av deltakerne er over 80 

år, de 2 eldste er 89 år. Det har deltatt ca. 1000 personer på årets 

turneringer. Av disse er 20 % damer.   

Gruppen som har ansvaret for seniorturneringene på Solastranden har 

også deltatt i turneringsarbeidet i klubben generelt. I tillegg deltar vi i 

Senior Lagmatch Jæren 2019-20, hvor Sola (Forus) og Solastranden stiller 

med hvert sitt lag.  

Seniordugnad 

Seniorene har gjennomført dugnad hver onsdag i vinterhalvåret, fra januar til mars, og fra oktober til 

desember. Mellom 5 til 10 seniorer har deltatt hver gang, og til sammen har det blitt vel 500 arbeidstimer i 

2019. 

 
Arbeid som er gjort er blant annet: 

- Felling av trær. Blant annet på Hull 17. Trærne ble 
kappet opp og kløyvd til ved, som er tørket og skal 
selges av junioravdeling der de får inntektene. 

- Ryddig av vegetasjon 
- Grusing av stier på banen 
- Legging av metallplater på fasade vest på klubbhuset 

Forus i forsøk på å tette bygning for lekkasjer. 
- Vipping av baller på rangen. Utrolig mange baller ligger 

plugget og må vippes opp. 

 

Seniorveteraner 

Spiller turnering hver mandag gjennom hele året, hvorav på Forus når den er åpen. Året deles inn i tre 
sesonger med individuelle vinnere: 

- November 2018 – Mars 2019 Ragnar Schwebs 
- April 2019 – Juni 2019   James Steedman 
- August 2019 – November 2019 Ragnar Schwebs 

Deltakersnitt pr runde er 20 (21 i 2018 og 19 i 2017). Dette fordeler seg på totalt 33 (41 i 2018 og 47 i 2017) 
runder i denne perioden. Det har altså vært 21 uker utan konkurranse grunnet regn, helligdager, stengt 
bane etc. 
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Matchspill blir også arrangert i løpet av året. Totalt 

deltok 27 spillere og vinner ble Richard David. 

Seniorveteranene arrangerte også tur til Sirdal 

Fjellgolf i august med 23 deltakere. I år var vi så 

heldig å kunne arrangere både dame og herre klasse 

med to deltakere i dameklassen og 21 i 

herreklassen. Klassevinner i år ble Maarit Myrnes og 

Arild Unneberg. 

Ekstrapremien på ett års spillerett på Sirdal 

Fjellgolf, tilfalt Magnus Fonnes etter trekning blant 

deltakerne som da de ville benytte spilleretten. 

Alle deltakerne var meget fornøyd med både 

bane, vær og gjennomføring av turneringen. 

Deltakerne takket organisator, Arild Unneberg, og 

sa at de allerede så frem til neste års turnering. 
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Nybegynner komite 

 
Ved inngangen av 2019 bestemte vi oss for å endre opplegget for VTG kurs. Kurset ble delt inn i flere steg, 
der steg 1 kostet kun kr 750,-. Dette ble gjort for å gjøre oss mer konkurranse dyktige i dagens marked med 
hensikt på å få øket antall deltagere fra 2018 (29 deltagere). Målsetningen var 9 kurs med totalt 72 
deltagere og at 50% gikk videre til steg 2 som inkludert et medlemskap. 
 
Det ble og satt målsetning om å avholde 8 MandagsGolf for hcp 27 – 54, samt ukentlig gratis instruksjon for 
samme målgruppe gjennom sesongen. 
 
VTG-kurs   - 12 kurs gjennomført 
Deltagere   - 99 stk 
Videre til Steg 2  - 43 stk (43,5%) 
 
MandagsGolf  - 6 stk gjennomført 
Deltagere   - Totalt 44 stk 
Gratis for deltagerne å være med på 
 
Klubbtrening  - Ukentlig fra mai ut september 
Gratis for deltagerne å være med på 
 
Vil takke Tim og Emil for vel gjennomføring av VTG-kurs, og samtlige frivillige og deltagere som har vært 
med på arrangementene. 
 
Rodney Gottfridson 
Leder Nybegynnerkomiteen 

 

 

  



 

 

31 Årsmøte i 2020 

 

Sola Golfklubb 

20 Februar 2020 

Forretningsorden 

 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.  

2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.  

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag 

settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang. Det kan foreslå 

forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere.  

4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.  

5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag 

kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke 

settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.  

6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke 

stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.  

7. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for 

og imot. Forretningsorden: Aktuelle bestemmelser i idrettens lover og bestemmelser, kommentarer og 

praktiske råd. Der det stå henvisning til § er dette §en i lovnorm for idrettslag. 
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Følg oss for oppdaterte nyheter og informasjon 

 

 

www.solagk.no 
 

www.facebook.com/solagolfklubb 

www.instagram.com/solagolfklubb 

 

 

www.solaproshop.no 

www.facebook.com/solaproshop 

www.instagram.com/solaproshop 

http://www.solagk.no/
http://www.facebook.com/solagolfklubb
http://www.instagram.com/solagolfklubb
http://www.solaproshop.no/
http://www.facebook.com/solaproshop

