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Styreleders forord 
Annus horribilis. Det forferdelige året. Slik beskrev britenes dronning Elizabeth II i en berømt tale året 
1992, da prinsesse Diana og tronarving Charles ble separert, den tidligere svigerdatteren Sarah poserte 
toppløs i avisene og Windsor Castle ble herjet av brann. Kan vi fristes til å bruke samme uttrykk om 2020? 

Det er ingen tvil om at den verste verdensomspennende pandemien på100 år har satt sitt preg på året som 
var og vil fortsette å gjøre det lenge inn i det nye. Året har også vært preget av hyppige overskrifter med 
smittetall, intensiv tall og dødstall og med utenkelige sitater som feks nyhetsankeret i TV2 som meldte 
følgende på kanalen; «På grunn av smitteutbruddet på mink-farmene i Danmark, må landskampen mellom 
Island og England kanskje flyttes til Albania». 

  

Det har vært en tid for ettertanke for mange og vi har kanskje blitt påminnet om andre verdier og levd våre 
liv noe saktere enn vanlig. Mange har gjenoppdaget vårt eget langstrakte land og kanskje oppdaget nye 
steder og fått nye opplevelser. Det er mange spennende golfbaner i det flotte landet vårt og vi er så heldige 
at vi har to av dem i vår egen klubb og sokner til flere andre flotte baner.  

2020 startet med optimisme og pågangsmot i Sola Golfklubb. Vi fikk årsmøtets godkjennelse til en 
finansieringsmodell for å realisere to lenge etterlengtede prosjekter. Så kom regjeringens lock down i mars 
og verden ble snudd opp ned.  

Som ansvarlig klubb så vi oss umiddelbart nødt til å starte en prosess med nedbemanning og permittering 
da all organisert idrett ble stengt ned. Deretter startet vi arbeidet med å få på plass et regelverk og rutiner i 
samarbeid med NGF med sikte på å få åpnet opp så fort det lot seg gjøre. Sammen med mange andre 
klubber øvet vi press på myndighetene for å få folk ut på banene igjen. Det ble åpning til påske og det ble 
spilt rekordmange runder i nydelig vårvær og slik skulle det fortsette. Etter flere år med oppgang i spilte 
runder, blåste vi alle rekorder i 2020. Antall spilte runder, antall medlemmer, omsetningsrekord og 
nedbørsrekord. Det siste har vært ujevnt fordelt. Våren var tørr, juli våt og august og september var veldig 
bra. Mest nedbør kom det i november, men fortsatt spilte våre medlemmer mye golf.  

Styret satte seg flere mål i starten av året. Vi har jobbet en del med å fordele oppgaver for å styrke vår 
støtte opp mot komiteene og de ansatte. Vi har startet arbeidet med å revidere mål og handlingsplan, men 
pandemien har foreløpig hindret oss i å forankre arbeidet i et planlagt seminar sammen med alle ansatte. 
Vi har også brukt mye tid på å få byggeprosjektene på skinner. Vi har allerede startet arbeidet med å bygge 
nytt klubbhus og et innendørs treningssenter er for øyeblikket inne til godkjenning. Jeg vet at dette er 
etterlengtede prosjekter for mange og jeg tror medlemmene virkelig kommer til å sette pris på byggene 
med de mulighetene dette gir oss når de en dag står ferdig til bruk. Det har vært viktig å få på plass gode 
avtaler med grunneiere, prosjektere gode og kostnadseffektive løsninger i tidsriktige lokaler. I denne 
sammenheng er også Proshop på Forus godt i gang med en ombygging og jeg vet at Morten gleder seg 
sammen med sine ansatte å få vist frem sortimentet på en bedre måte.  

Sportslig har vi også klart oss godt som redegjort for i styrets årsmelding. Vi har også mistet to av våre 
trofaste medarbeidere til pensjonens rekker og jeg vil spesielt takke Bent Bærheim og Kjell Sandanger for 
mange års innsats i klubben. Lykke til videre og vi håper å få se dere på banen som spillere fremover. Vi vil 
rette blikket fremover i tiden som kommer og håper på snarlig ny normal. Det som er sikkert er at vi 
mennesker er sosiale vesener av natur og savner normal omgang med andre mennesker så vel familie, 
venner og bekjente. Det ser vi alle frem til!  Jeg vil takke alle ansatte og frivillige for en fantastisk innsats 
under vanskelige forhold i året som var. Jeg vil også rette en spesiell takk til alle våre samarbeidspartnere 
for deres bidrag som er avgjørende for at vi kan drive med det vi alle elsker.  

Tom Heradstveit 

Styreleder Sola Golfklubb 

 

https://www.thetimes.co.uk/article/albania-could-host-england-v-iceland-due-to-coronavirus-3s02vdzgg
https://www.thetimes.co.uk/article/albania-could-host-england-v-iceland-due-to-coronavirus-3s02vdzgg
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Styrets årsmelding 2020 

 Møtevirksomhet 

Det har i styreperioden vært holdt 10 styremøter, samt 2 arbeidsmøter og det har blitt behandlet både 
beslutnings-, orienterings- og drøftelses- saker. Det har ikke vært deltakelse på vanlige fora som Golftinget, 
da disse har vært avlyst i 2020. 

Årets aktiviteter 

2020 har for alle vært et annerledes år og for 
golfklubben startet sesongen med at banene måtte 
stenge etter pålegg fra NIF og en felles dugnad for å 
redusere smitte. Klubben var da raskt ute med å 
forberede en uoversiktlig situasjon og permitterte 
ansatte helt eller delvis samtidig som både styret og 
administrasjon jobbet aktivt inn mot NGF for å få åpnet 
golfbanene igjen. Alle aktiviteter ble satt på vent og en 
gjorde nødvendige tiltak og restriksjoner på anlegg og 
baner. Når sesongen kom i gang etter påske så 
fordoblet antall spilte runder seg i forhold til 2019. Det 

høye aktivitetsnivået holdt seg oppe da også resten av 
året. Deltakelse på ukentlig Medal økte med 12%, antall spilte runder økte med 50% og omsetning på 
driving range økte med 50% sammenlignet med 2019. 84% av alle medlemmer har registrert minimum 1 
runde i golfbox, mot 76% i 2019. Det var hele 80 stk som har registrert mer enn 100 bestilte starttider i 
2020, noe som er mer en dobbelt så mange som året før. 

Det ble ikke avholdt noen nasjonale turneringer i 2020, men en klarte å opprettholde klubbturneringer med 
noe annet format enn tidligere da en ikke kunne samle store grupper. Alle ukentlige turneringer fra 
damekomite, seniorkomite og medalkomite har også blitt gjennomført og med god deltakelse 

Klubben er avhengig av frivillige for å opprettholde aktivitet og skape klubbmiljø. De frivillige fra alle 
komiteer gjør en fantastisk innsats og fortjener en stor takk. Men for at det ikke skal bli for mye arbeid på 
enkelte, så trenger klubben stadig flere frivillige for å følge opp alle aktiviteter. Ønsker du å bidra, så ta 
kontakt med administrasjon som hjelper deg i gang. 

Sportslige resultater 

2020 ble et noe amputert år med tanke på turneringer, da mange nasjonale turneringer har blitt redusert 
og utsatt grunnet pandemien. Men Lag-NM ble gjennomført med gode resultater for våre lag. 

• Lag-NM senior ble i år spilt på Stavanger GK og våre damer endte på en hederlig 4 plass. Herrene 
endte på en 10 plass og beholdt da plassen i eliteserien sammen med damene 

• Både Junior jentene og guttene spilte meget bra under Lag NM junior på Oslo GK og beholdt 
plassen i eliteserien.  

• I Norsk Seniorgolf sitt Lag NM vant damene 1 divisjon avd B, og rykker opp til 1 divisjon i 2021. 
Herrene fikk en 6 plass i 2 divisjon avd B. 

• Klubben har nå også hele 5 tidligere juniorspillere på College golfstipend i USA 

• Totalt har 60 spillere vært med på Region Tour Rogaland 

• Franziska Sliper ble beste spiller med 8. plass på OoM. 
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Klubbmestere i 2020 
Klasse Herrer Damer 

Klubbmester Eirik Tage Johansen Franziska Sliper 

Senior Bjørn Egil Ludvigsen  
Eldre Senior Per Berge  
Matchplay Anders Rein  
Putting Dennis Grønbekk Mette Brodtkorb 

 

Snitthandicapet for etablerte spillere i klubben 2020 var 19,2 og 
snitthandicapet for alle medlemmer var 26. Fordelingen av handicap 
etter antall pr kategori kan en lese ut ifra rapport fra hcpkomiteen. 

Bygg og anlegg 

Vi kan se tilbake på et utfordrende år grunnet den betydelige økningen 
av spillere på begge baner, samt at en også i perioder har hatt redusert 
banemannskap. Det har da blitt mest fokus på vedlikehold og ikke rom 
for store utbedringer på banene. Heldigvis har været vært generelt 
godt i 2020 slik at en heller ikke har trengt de store utbedringene. 

Nå på høsten har en klart å oppgradere greenområdet på Hull 1 på 
Forus med nye grøfter, endring av masse og drenering. Det har i løpet 
av året også blitt laget ny innspillsgreen på det nasjonale 
treningsanlegget som vil stå klar i løpet av våren. Golfparken ble ferdig 
ombygget og tatt i bruk i løpet av sesongen. På Solastranden har en 
også investert i oppgradering av vanningsanlegget og fått nye 
rangeballer i løpet av sesongen. 

Vedlikehold av maskiner blir nå veldig godt ivaretatt med 
en nyansatt mekaniker og vil på sikt bidra til å kunne 
redusere reparasjonskostnader på begge anlegg. 

Vinteren 2020/2021 vil det bli mest fokus på klubbens nye 
byggeprosjekter da ansatte skal stå for alt grunnarbeid før 
nye bygg skal reises på både Solastranden og Forus. Det vil 
derfor ikke være noen større ombygginger eller endringer 
på banen. Men det er bestilt nye masterplaner for begge 
anlegg, slik at en i årene fremover vil sette av midler og 
prioritere endringer og ombygginger av banene. 

 

Medlemsutvikling  

Klubben fikk inn hele 414 nye medlemmer i 2020 (465 hvis en tar med junior golfskolen). Dessverre så var 
det også hele 290 personer utmeldt i begynnelsen av året, slik at netto medlemsvekst ble på 124 stk noe vi 
er meget godt fornøyd med. Fordelingen på medlemmer pr 31.12 sees under og inkluderer også 7 
medlemmer som ikke har betalt årskontingent. Sola Golfklubb er største idrettslag i Sola kommune. 
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Alder Damer Herrer Totalt 

Under 21 65 (69) 196 (151) 261 (220) 

22 - 40 47 (36) 485 (424) 532 (460) 

41 - 55 100 (104) 492 (483) 592 (587) 

56 - 66 111 (116) 366 (365) 477 (481) 

Over 67 84 (82) 285 (277) 369 (359) 

I alt 407 (407) 1824 (1700) 2231 (2107) 

 

75% av medlemmer er nå aktive og kun 11% har beholdt spillerett på kun en bane. Antall aktive 
medlemmer har økt med hele 215 stk. Dessverre har andelen kvinner blitt redusert til 18%. Størst økning 
blant nye medlemmer finner en i aldersgruppen 22-40 

Samarbeidsavtaler med firmaer 

Klubben har i 2020 samarbeidsavtaler med drøyt 130 bedrifter. 80% deltar i vårt nettverksprogram, Sola 
Business Partner Club. Antallet bedriftsavtaler er marginal høyere enn i 2019. Bedriftsavtalene genererte 
netto ca kr 4.550.000,- og budsjett ble nådd. 

Vi startet året med en betinget optimisme i markedet, men så traff pandemien oss med et brak. Flere 
lovende prosesser med nye bedrifter ble umiddelbart stanset og flere under reforhandling fikk pålegg om 
avventing og/eller reduksjon. Alt dreide seg plutselig om et meget usikkert 2020, 
permitteringer/oppsigelser og smittevern. «Gjenåpningen» i april medførte endringer i livsmønster og 
reisevaner, samt at golf kunne gjennomføres som en trygg syssel gav en betydelig aktivitetsøkning. Men 
omtrent alle bedrifts arrangementer og turneringer ble utsatt. Dette medførte at 90% av våre 
arrangementer ble gjennomført i perioden august – oktober. Men det gledelige var at vi fikk gjennomført så 
godt som alt og at ingen bedrifter krevde refusjon pga manglende gjennomføring. Et par større turneringer 
som ble avlyst fikk vi også kompensasjon for. En stor takk til alle medlemmer for forståelse og fleksibilitet i 

denne hektiske perioden. 

I skrivende stund herjer fortsatt viruset og samfunnet er 
underlagt strenge restriksjoner, men vi tror jo at golf kan 
spilles og at arrangementer kan gjennomføres som i 2020. 
Bortsett fra et par fusjoner og avganger opplever vi heldigvis 
stor lojalitet blant eksisterende kunder. Vi har også allerede 
signert flere nye avtaler for 2021.  

Våre nye prosjekter (klubbhus og innendørs treningshall) vil 
også gi oss et bedre produkt og nye kommersielle muligheter.  

Sola Proshop AS  

Året startet ved at en pusset opp shop på Solastranden med nytt kjøkken og maling av shop samt ny dør til 
terrasse. Som alle andre ble det en ny hverdag å forholde seg til da covid19 gjorde sin inntreden i 
begynnelsen av Mars. Alt ble satt på vent og stengte anlegg gjorde at usikkerheten var stor da en endelig 
satte i gang i April. En ble tatt på senga av ca dobbelt så mange bookinger og ca 3 ganger så mye ”drop in” i 
shop av kunder så en måtte legge om på opprinnelig plan for å demme opp for aktiviteten som oppstod 
spesielt på Forus. 

Aktiviteten var jevnt høy gjennom hele året og vi har nok hatt den travleste sesongen vår noensinne.  
Rekord antall custom fittings, stor takk til Henning og Jan Egil for all hjelp i 2020. Takk til greenkeepere og 
administrasjon for bistand ved behov. 

«Medlemsvekst på netto 124 

nye medlemmer i 2020» 
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Totalomsetning doblet seg i forhold til 2019 og endte til slutt på kr. 8.092.558. En leverer et positivt resultat 
på kr. 533.651,- samt at likviditet er forbedret og varelager er redusert betydelig. 

Vi takker alle våre trofaste medlemmer og kunder for støtten i 2020. Shopen er allerede i gang med å 
utvide shop på Forus og vi venter i spenning på nye lokaler på Solastranden i slutten av 2021.  

Organisasjon  

Det har i 2020 vært 14 fast ansatte medarbeidere i klubben 
som fordeler seg på hhv 8 greenkeepere, 2 
butikkmedarbeider, Hovedtrener, Kommersiell leder, 
Administrasjonssjef og Daglig leder. Det ble ansatt en ny 
greenkeeper som mekaniker med oppstart fra sommeren. I 
tillegg ble en greenkeeper overflyttet til assisterende 
butikksjef i Sola Proshop AS. 

Alle ansatte, foruten greenkeepere var permittert helt eller 
delvis i perioden fra 19.03 – 13.04. I tillegg har 
administrasjonssjef vært sykmeldt helt eller delvis gjennom 
hele året grunnet operasjon. Course Manager var også 
sykmeldt grunnet operasjon deler av året.  

Klubben har i tillegg til Hovedtrener også leid inn Jan Egil Nærland for å gjennomføre kurs og aktiviteter. 

Medlemsundersøkelsen blir sendt ut 3 ganger i året. Resultatene fra denne viser en fremgang på flere 
områder. Men viser også at områder som har blitt påvirket av koronasituasjon, slik som medlemstrening, 
turneringer og spørsmål rundt åpningstider i Proshop, er redusert i forhold til 2019. På spørsmålet om en vil 
anbefale klubben til venner, familie og kolleger har en økt mest i forhold til 2019, noe en er meget godt 
fornøyd med. Sola Bistro har også fått meget gode tilbakemeldinger og blir i undersøkelsen rangert som 
den nest beste golfrestauranten i landet. Det en vil jobbe videre med og sette fokus på i 2021 er klubbens 
sosiale miljø, bedret informasjonsflyt og åpningstider i Proshop. 

Økonomi 

Regnskapet for Sola Golfklubb i 2020 viser et driftsoverskudd på kr 2.816.690,- før avskrivninger og et 
overskudd på kr 1.099.092,- etter avskrivninger. De samlede inntekter er på ca kr 23,2 mill mot samlet kr 
21,2 millioner i 2019. Økningen skyldes i hovedsak økte salgsinntekter fra Greenfee og Driving range. 
Leieinntekter er redusert da klubben gav en måned leiefritak som koronastøtte til leietakere, men har også 
mottatt tilskudd i krisepakke. En har også fått 
redusert tilskudd fra Lokale aktivitetsmidler, 
driftstilskudd, og utstyrsmidler, men også en liten 
økning fra Grasrotandel. Klubben mottok kr. 
939.000,- i momskompensasjon. 

Langsiktig banklån er blitt refinansiert til samlet lån 
på totalt kr. 23.250.000. Lånet er nedbetalt med kr. 
615.635,- i løpet av året. Lånet fra medlemmer er 
ved årets utgang på kr. 5.828.026, en reduksjon på 
kr. 414.665 fra 2019, som skyldes innbetalinger fra 
kontingenter. Det er utbetalt ca kr. 325.000,- i 
andeler i 2020. Klubben har ikke hatt behov for 
kassekreditt i 2020 og har pr 31.12 bankinnskudd på 
ca 2,2 mill. 
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Baneleie er største driftskostnad og var i 2020 kr. 2.361.049,- og står for 43% av banekostnadene. Det vil fra 
2021 betales full baneleie ihht gjeldende kontrakter på begge anlegg og baneleien vil da øke mer enn vanlig 
konsumprisindeks i 2021.  

Styret foreslår at årets overskudd føres over til annen egenkapital. 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og 
balanse for regnskapsåret 2020 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. 

Ansatte/Arbeidsmiljø 

Klubben har i 2020 hatt 12 faste årsverk. I tillegg har det i sesongen vært innleid ekstrahjelp på banen. 
Sykefraværet er beregnet til 6,5 %. Klubben forurenser ikke det ytre miljø. 
 
I løpet av året har tidligere head greenkeepere Kjell Sandanger og Bent Bærheim begge gått av med 
pensjon. Styret ønsker å takke dem begge for lang og tro innsats for klubben og håper å se dem begge 
tilbake på banen som golfere. Begge er tildelt livsvarig medlemskap i Sola Golfklubb 
 
Styret inkludert varamedlem består av 6 menn og 2 kvinner. 
 
Styret vil også takke medarbeiderne i klubben som selv med redusert bemanning og nasjonale restriksjoner 
har klart å gjennomføre en sesong utenom det vanlige og leverer et fantastisk resultat for klubben, både 
økonomisk og på arbeidsmiljø.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrets forslag til vedtak; 

Styrets Årsmelding for 2020 godkjennes 
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Sak 5. Behandle regnskap for 2020   
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Styrets forslag til vedtak: 

Regnskap for 2020 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. 280.530,- fra utmeldte medlemmer i 2018, kr. 293.690,- fra utmeldte 

medlemmer i 2019 og kr. 185.714,- fra utmeldte medlemmer i 2020.  Totalt kr. 759.934,-. 

 

Styrets forslag til vedtak; 

For å opprettholde kontroll på likviditeten foreslås det at medlemmer utmeldt i 2018 og 2019 får utbetalt 

andeler i 2021. Medlemmer med andel utmeldt i 2020 får ikke utbetalt andel i 2021 og betaling utsettes i 

minimum 1 år. 

2. Informasjon om byggeprosjekter 

Klubben vedtok på årsmøtet i 2020 en ekstra innbetaling på maksimalt kr. 1.500,- til egenkapital for bygging 

av nytt klubbhus på Solastranden og innendørs treningshall på Forus. Denne faktureres når igangsettelses-

tillatelse er gitt fra Sola kommune på begge prosjekter. 

Ekstraordinært årsmøte i 2020 vedtok finansiering og bygging av disse prosjektene. 

Det foreligger igangsettelsestillatelse på bygging av klubbhus, mens det er søkt, men ikke godkjent enda 

igangsettelse av innendørshall. Byggekomite gjennomgår oppdatert status på årsmøtet og informerer om 

fremdriftsplan og avtaler med grunneiere.  
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Sak 7. Forslag medlemskontingent 2021 
 

Medlemstype 2021 Mnd 2020 

Hovedmedlem* Kr. 9.800,- 829,- Kr. 9.700,- 

Ektefelle/samboer* Kr. 7.400,- 629,- Kr. 7.300,- 

Junior eldre (14-21) Kr. 2.700,- 229,- Kr. 2.600,- 

Junior yngre (0-13)** Kr. 990,- 89,- Kr. 990,- 

Pensjonister (+67)* Kr. 8.800,- 739,- Kr. 8.700,- 

Student Kr. 4.300,- 369,- Kr. 4.200,- 

Passive medlemmer Kr. 2.990,- 259,- Kr. 2.990,- 

Spillerett valgfri bane Kr. 8.400,- 710,- Kr. 8.300,- 

Ektefelle valgfri bane Kr. 6.700,- 570,- Kr. 6.600,- 

 

 

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 

Klippekort instruksjon Ja Ja X 

Årskort Driving range 2.750,- 2.750,- 3.500,- 

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 

Rabatt på Hakadal 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. Denne videreføres i 2021 

og det vil legges på et fakturagebyr på kr. 30,- i 2021. 

Treningsavgifter for 2021 fastsettes av administrasjon 
*Medlemmer med innbetalt andel gis kr. 700,- i rabatt 

** Medlemskategori Junior yngre er økt alder fra 11 til 13 år 

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Kontingentene for 2021 vedtas som foreslått av styret 
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 Sak 8. Vedta klubbens budsjett for 2021 
 

Budsjett  

Kontingenter 12 300 000 

Bedriftsinntekter   4 600 000 

Salgsinntekter   4 600 000 

Andre inntekter   1 800 000 

 Sum driftsinntekter 23 300 000 

  

Varekostnad 2 200 000 

Lønnskostnad 9 700 000 

Driftskostnad 2 600 000 

Banekostnad 6 000 000 

 Sum driftskostnader  20 500 000 

  

Driftsresultat før avskrivninger 2 800 000 

Ordinære avskrivninger 1 750 000 

  

Driftsresultat 1 050 000 

   

Sum Finansposter    700 000 
   

 Resultat    350 000 

 

 

Styrets forslag til vedtak;  

Det fremlagte budsjett for 2021 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 2021 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   Gjenvalg 1 år 

Jon Thore Øglænd   Nestleder   Gjenvalg 2 år 

 

b. Styre – 5 medlemmer og 1 varamedlem 

Tore Andre Eide    styremedlem  ikke på valg 

Bjørn Fallentin    styremedlem  ikke på valg 

Hilde Fagervik    styremedlem  ikke på valg 

Benedikte Pettersen   styremedlem  ny for 2 år 

Einar Håkon Osland   styremedlem  gjenvalg 2 år 

Freddie Ullestad   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 
Hovedmål setninger: 
 
-                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. 
2020 var et surrealistisk år med sine utfordringer rundt Corona pandemien. Treningsgruppene ble redusert 
i antall og turneringsprogrammet utsatt til slutten av Juni.  
Heldigvis fikk vi gjennomført treningsleiren i Spania etter plan i vinterferien. 

Våre beste spillere presterte på 
det øverste turneringsnivået i 
Norge, og vi kan takke golf Pro 
Henning Lindanger for flotte 
resultater og fantastisk 
fremgang. 
  

Juniorkomiteen var i 2020 svært 
opptatt av en voksende gruppe 
juniorer som er på vei mot det 
høyeste junior nivå i Norge. På 
tross av at vi i 2020 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 integrert 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 2021 også utenfor junior komiteen. 
 
I forbindelse med at Solastranden og Sola GK 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. 
 
I dag har Sola GK totalt 5 spillere som er på College. Disse spillerne er: 
 

- Caroline Berge «South Alabama University» Alabama 
- Anna G Bech «Missouri Western State University», Missouri 
- Franziska Sliper «University of Miami», Florida 
- Tomine Bjerkelo «Colorado State University», Colorado 
- Thea Bjerkelo «Colorado State University», Colorado 
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Sportslige resultater i 2020: 
  
Sola GK oppnådde følgende resultater i 2020 på junior siden. 
 
Srixon Tour: 
Gutter U19 
T3.   Plass Srixon Tour 1 Vestfold GK                     Alexander Idland 
T18. Plass Srixon Tour 2 Gamle fredrikstad GK   Alexander Idland 
T7.   Plass Srixon Tour 4 Elverum GK                     Alexander Idland 
T7.   Plass Srixon Tour 5 Kragerø  GK                    Alexander Idland 
 
Jenter U19 
19.   Plass Srixon Tour 1 Vestfold GK                     Ruth Tønnessen 
  9.   Plass Srixon Tour 2 Gamle Fredrikstad GK   Ruth Tønnessen 
11.   Plass Srixon Tour 3 Meland GK                      Ruth Tønnessen 
T16. Plass Srixon Tour 5 Kragerø GK                      Ruth Tønnessen 
 
Jenter U15 
7.   Plass Srixon Tour 1 Vestfold GK                       Ella Tønnessen 
T7. Plass Srixon Tour 2 Gamle Fredrikstad GK     Ella Tønnessen 
7.   Plass Srixon Tour 5 Kragerø GK                        Ella Tønnessen 
 
OOM Srixon Tour 2020: 
 
Jenter 

- 17. Plass – SOLA GK – Ruth Tønnessen (U19) 
-   8. Plass – SOLA GK – Ella Tønnessen    (U15) 

 
Gutter 

-   9.   Plass – SOLA GK – Alexander Idland 
-   83. Plass – SOLA GK – Øyvind Øyri 
- T87. Plass – SOLA GK – Herman Eide 
- T95. Plass – SOLA GK – Vincent Alhaug 

 
Lag NM junior jenter ble spilt på Oslo GK. Ida Berge, Elena Kerr og Sonja Øyri spilte meget bra og beholdt 

plassen i Elite divisjon. Guttene, Alexsander Idland, Øyvind Øyri, Rasmus Dragland, Herman Eide og 

Vincent Alhaug endte på en solid 9. Plass og beholdt plassen I elite divisjonen.   

Spillere fra klubben har vært aktive i Garmin Norges Cup med flere hederlige plasseringer.  
Beste plassering på Norges cup var Alexander med sin 27. plass på Hauger GK. 
 
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 Srixon Tour. 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 2020 sesong og håper at vi i 
2021 kan skilte med enda bedre resultater.  
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Turneringskomite 

Det har vært et annerledes år for gjennomføring av turneringer. Men det har også innført en del ting som 

vil bli videreført i årene fremover. Som f.eks elektronisk score på mobil har gjort at en kan følge livescore 

underveis på runden og redusert behovet for scoreinntasting fra turneringskomite.  

Det ble ikke avholdt noen nasjonale turneringer i 2020.  

Shotgun turneringer har for det meste ikke kunne 

gjennomføres og premieutdelinger har blitt avlyst. Men 

allikevel har det vært stor deltakelse og en lister opp de 

største. Mye av det sosiale preget på turneringene falt 

vekk og en håper at det åpnes opp igjen for dette i 2021.  

Det har vært utfordrende å få nok frivillige i komiteen til å 

ha ansvarlige til stede under hver turnering og noen gikk 

kun på «selvstyr» med bistand fra Proshop. Dette fungerte 

overraskende bra, men en ønsker helst å ha en turneringskomite til stede. 

Spillegarantien har også gjort det mulig for alle, selv de som ikke deltar på turnering, å få starttider selv i et 

år da antall spillere har økt betraktelig.  

Medal 

Året medal sesong ble noe kortere enn tidligere, men det ble gjennomført 21 runder med Tirsdagsmedal og 

Onsdagsmedal, mot hhv 24 og 25 runder i 2019. Men selv med færre runder har antall deltaker økt, spesielt 

på Solastranden der økningen er på hele 26%. Vi gratulerer vinnerne i de enkelte kategorier:  

Klasse Tirsdagsmedal Onsdagsmedal 

Brutto Eclectic Glenn Hanasand (-21) Glenn Hanasand (-16) 

Netto Eclectic Kristjan Kristijansson (-31) Kristjan Kristjansson (-29) 

Order of Merit Glenn Hanasand (173) Joar Thorkelsen (183) 

Kombinert OoM Joar Thorkelsen (290) 

 

Annet 

Det ble også satt opp en ny ukentlig turnering på Solastranden, kalt «How low 

can you go?». Den spilles fra Tee 30 og passer da for både nybegynnere og 

etablerte som ønsker å spille banen kortere enn det de vanligvis gjør. Det har 

deltatt i snitt rundt 10 spillere hver uke.  

Høstgolf ble også arrangert på Solastranden i Oktober og November med et snitt 

på 40 deltakere ukentlig 

Det har i tillegg 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. 

Stor takk til alle frivillige i Turneringskomite, Medalkomite, Foreldregruppen 

junior og medlemmer som har bidratt med utallige dugnadstimer. 

Gjennomføring har vært fremragende. Stor takk til Banemannskapet som har levert baner av topp kvalitet.  

Turneringer  Deltagere 

Sola Proshop Open      176 

Pizzabakeren Open  159 

Equinor Open Høst  100 

Fab. Lounge Ladies Open  99 

Klubbmesterskapet  89 

Matchplay Cup  83 

Equinor Open Vår  76 

16 Mai Open  65 
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Handicapkomite 

Komiteen har bestått av Emil Aarthun og Bjarne Seljelid. 

Starten på sesongen ble litt spesiell, med overgang til nytt handicapsystem, World Handicap System WHS. 

Systemet hadde en del feil/barnesykdommer som noen av våre spillere ganske kjapt fikk oppleve, siden vår 

sesong allerede var godt i gang da WHS ble innført, 1. mars. 

Etter en del jobb mot NGF og Golfbox ble feilene korrigert, og systemet har fungert rimelig bra. 

De fleste har vel vent seg til uttrykkene «netto dobbel bogey» og «handicap spilt til» og at en god runde ikke 

nødvendigvis fører til at handicapet blir justert ned. Etter hvert har alle, som registrerer alle rundene sine, 

fått et handicap som gjenspeiler reell spillestyrke. 

Handicapkomiteen har hatt mye arbeid med å godkjenne registrerte runder som markør ikke har godkjent. 

Det kan være flere grunner til at runder ikke blir godkjent av markør. Noe av grunnen kan være at samspillet 

mellom Golfbox, Golfstore og Golfbox appen ikke har vært helt enkelt å håndtere. F. eks. sender ikke Golfbox 

appen melding til markør. Dette er tatt opp med Golfbox, og blir forhåpentlig gjort noe med etter hvert. 

Det har også vært en god del dobbelt registrerte runder. Altså runden er registrert både i appen eller 

Golfstore og lagt direkte inn i Golfbox i tillegg, men dette er blitt veldig redusert utover i sesongen. 

Men størstedelen av rundene som blir liggende uten godkjenning, ser ut til å være markører som ikke vet at 

de har en runde som venter på deres godkjenning i Golfbox, eller markører som har glemt at de har en jobb 

å gjøre. Så en oppfordring fra Handicapkomiteen er: 

Klar avtale mellom spiller og markør etter runden før de forlater 

hverandre, og at alle spillere sjekker Golfbox om der ligger en 

runde og venter på deres godkjenning. 

Det har heller ikke i 2020 vært gjennomført årsrevisjon, og det 

vil det ikke bli gjort i fremtiden heller. Med WHS foretas 

revisjonen gjennom hele året. 

Handicapkomiteen har gjort manuelle korrigeringer av handicap 

for en del spillere, der det har vært nødvendig på grunn av 

vesentlig endret spillestyrke. 

Fordeling av de enkelte handicapgrupper ser en ut ifra tabell 

under hvor fjoråret står i parentes. 

  
Handicapgruppe Damer Herrer Totalt 

under 4,5 13 (12) 51 (37) 64 (49) 

4,5 - 11,4 12 (9) 254 (261) 266 (270) 

11,5 - 18,4 28 (43) 458 (492) 486 (535) 

18,5 - 26,4 69 (76) 492 (411)  561 (487) 

26,5 - 36 107 (117) 269 (241) 376 (358) 

Over 36 178 (150) 300 (258) 478 (408) 

I alt 407 (407) 1824 (1700) 2231 (2107) 



 

 

26 Årsmøte i 2021 

 

Sola Golfklubb 

25 Februar 2021 

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. 
Korona-situasjonen la selvfølgelig en demper på sesongen og planlagte arrangementer og turneringer 
måtte avlyses. 
  
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. 
• Fab Lounge Open med 100 damer. Golf, jorbær, bobler og middag 
• Nine & Dine – sesongavslutning på Sola Bistro 
• Rogaland Dame Tour arrangeres på begge banene. 
• Klubben arrangerer fellestreninger som mange damer deltar på. 
• Damegruppen har godt besøkte facebook sider.  

  
Damekomiteen har bestått av: 
Jorunn Barkved, Mette Birkedal, Hilde Fagervik, Kjersti Natterøy, Ingeborg Vassøy, Linn Terese Lohne 
Marken 
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Seniorkomite 

 

Rapport fra seniorgruppa på Solastranden 2020. 

På Solastranden har vi turneringer på tirsdager annen hver uke hele året. 
I 2020 ble det avholdt 14 turneringer mens 9 ble avlyst. (6 pga. Corona og 
3 pga. dårlig vær/få påmeldte) I snitt har det vært 45 personer med på 
hver turnering hvorav hele 30 % er damer. (20 % i 2019)   
 
I sommersesongen har vi en seniorserie som går over 10 runder hvor de 6 
beste rundene teller. Else Medhus Knudsvik vant dameklassen og Konrad 
Byberg herreklassen.  Seniorgruppa deltar også ellers i turneringsarbeidet 
i klubben. Her må nevnes Inger Marie Meling som aldri sier nei.  
 
Solastranden og Sola (Forus) har også i år deltatt med hvert sitt lag i 

Senior Lagmatch med de andre klubbene i Sør-Rogaland. Lagene kom på delt 5. plass med Stavanger GK 
som vinner. Her er det et forbedringspotensial. 
 

Seniordugnad 

Hver onsdag fra oktober til april gjennomfører seniorene 

dugnad for klubben. Grunnet Covid 19 restriksjoner er det 

noe begrenset aktivitet i 2020. Allikevel er det lagt ned 420 

dugnadstimer fra 13 personer. Innsatsen fra den enkelte har 

variert fra 3 til 17 økter.  

Følgende arbeid er utført:  

- Produksjon av 54 trebenker til begge banene 
- Grusing av stier 
- Lagt drenering og rensket diverse grøfter 

Seniorveteraner 

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

- Desember 2019 – Feb 2020  Ragnar 
- Mai 2020 – August 2020  Asbjørn 
- Sept 2020 – November 2020 Arild 

Årets spiller (best av 24 runder) ble Arild Unneberg og årets 
deltaker ble Tor med 37 runder (alle)  

Matchspill blir også arrangert i løpet av året. Totalt deltok 27 spillere og vinner ble Arild Unneberg. 

Årets tradisjonelle golftur til Sirdal Fjellgolf bane ble gjennomført mandag 10. august. Antall deltagere var 

25, 2 i Dameklassen og 23 i Herreklassen. Resultatene ble som følger; Herreklassen ble vunnet av Frank V. 

Johnson med Arild Unneberg og Audun Salte på de neste plassene. Dameklassen ble vunnet av Ann-Christin 

Unneberg, tett fulgt av Bjørg Hole. Ekstrapremien på ett års spillerett på Sirdal Fjellgolf bane, gitt av Sirdal 

golfklubb, tilfalt Leif Nylund etter trekning blant deltagere som sa de ville benytte spilleretten. Alle 

deltagerne var meget fornøyd med både bane, vær og gjennomføring av turneringen.  
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Nybegynner komite 

 
Grunnet Korona viruset ble det satt restriksjoner på hvor mange deltakere en hadde lov til å ha på ett kurs 
med påfølgende retningslinjer for renhold og avstand. NGF opprettet også teorikurs som deltakerne 
gjennomførte på nettet. Før kurset startet, ble det sendt mail til de påmeldte med informasjon om kursets 
innhold samt link til teorikurset med oppfordring om å gjennomføre teorien innen kurset startet.  
 
Instruksjon med Pro (Jan Egil Nærland) ble gjennomført på Forus, og Fadder rundene ble gjennomført på 
Solastranden. Ansvarlig fadder stilte opp siste kursdag på Forus og presenterte seg selv. Prisen for VTG har i 
2020 vært kr 950,- pr person.  
 
Grunnet restriksjonene med Korona viruset ble det ikke gjennomført MandagsGolf i 2020. Dette vil komme 
tilbake i 2021. Følgende aktiviteter ble gjennomført 
VTG-kurs 2020      10 kurs  
Deltakere      68 stk  
Gjennomført Fadderrunde  46 stk  
Innmeldt som medlem   32 stk  
Klubbtrening     Ukentlig fra mai ut september Gratis for deltakerne å være med på  
Spill og Grill     18 deltakere – Vil bli gjennomført oftere i 2021 
How low can you go   Ukentlig. Spilles fra Tee 30 på Solastranden 

 

Som avtroppende leder for komiteen vil jeg rette en stor TAKK til alle involverte under året.  
Pro - Henning Lindanger (organisering av krusene)  
Pro - Jan Egil Nærland (gjennomføring av praksis kurs)  
ALLE Faddere som har introdusert nybegynnerne på banen.  
Torbjørn Torgersen organisatoren av How Low Can You Go  
Hilde Fagervik, Eigil Nielsen, Eva & Jan Linderud for gjennomføring av Spill & Grill.  

 
Ønsker Eigil Nielsen lykke til som ny leder.  
 
Rodney Gottfridson  
Leder Nybegynnerkomiteen 
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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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Digitale årsmøter – Kjøreregler 

I tillegg til vanlig forretningsorden så vil en i et digitalt årsmøte også ha noen ytterligere kjøreregler.  

Alle må derfor forholde seg til følgende: 

- Video og mikrofon skal være avslått under hele møtet, med mindre du blir gitt ordet. 

 

- Chatten skal ikke brukes til å dele synspunkter eller kommentere forhold, kun til følgende: 

a) Melde din ankomst 

b) Be om ordet for å fremme spørsmål eller kommentar 

c) Stemme 

d) Informere om at man forlater årsmøtet, dersom du gjør dette før årsmøtet er ferdig 

Nærmere forklaring til punktene over: 

a) Når en har logget seg på og kommet inn i selve møtet skriver en Navn og medlemsnummer i chat. 

b) Dersom du ønsker å si noe, ber du om ordet på Chat-funksjonen.  

o For at årsmøtet skal gå så greit som mulig ber vi om at spørsmål tas etter gjennomgang av 

saken. 

o All kommunikasjon skjer via chat-funksjonen. Når du får ordet slår du på mikrofonen, og 

fremmer ditt spørsmål eller kommentar. 

o NB! Husk å slå av «Rekk opp hånden» hvis du også har brukt dette. Dette gjør du ved å trykke 

på symbolet. 

c) Når vi kommer til avstemming skriver du ditt medlemsnummer, navn og «JA», «NEI» eller «BLANK». 

Dirigent vil også kunne be de som stemmer for styrets innstilling holde seg i ro, mens de som stemmer 

i mot styrets innstilling skriver dette i Chat.  

d) Dersom du forlater årsmøtet før dette er avsluttet er det viktig at du skriver dette i chatten. Skriv da 

ditt medlemsnummer, navn og «FORLATER MØTET» 
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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 

 

 

#ektegolfglede 
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