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ÅRSMØTE  

 

I 
 

 BÆRUM GOLFKLUBB 
 

TORSDAG 18. FEBRUAR 2021, KL. 18.00 
Digitalt på Teams 

 

 

 

      Dagsorden: 

  
1. Godkjenne de stemmeberettigede 

2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen  

3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden 

4. Behandle BmGKs årsberetning  

5. Behandle BmGKs regnskap og balanse med noter, revisors beretning og kontrollkomiteens 

rapport  

6. Behandle forslag og saker 

 6.1 Leasingavtaler maskiner 

 6.2 Oppussing av foajé og proshop i klubbhuset  

7. Vedta medlemskontingenter, budsjett og revisors godtgjørelse 

8. Behandle BmGKs organisasjonsplan 

9. Valg 

 

Årsmøtedokumentene er lagt ut i klubbens lokaler og på klubbens internettsider en uke før 

årsmøtet. Kunngjøringen om årsmøtet er annonsert på klubbens internettside 17. januar 2021, 

samt annonse i Budstikka i henhold til klubbens lover: §14 (2) 

 

Bare medlemmer i henhold til klubbens medlemsregister, og som har fylt 15 år, er fremmøte- 

og stemmeberettiget. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt iht. klubbens lover §5 og 

§17. 
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Forslag til forretningsorden for digitalt Årsmøte i Bærum Golfklubb  

• Årsmøtet ledes av den valgte møtelederen 

• Protokoll føres av den valgte referent  

• Alle skal slå av video/kamera og lyden 

• All kommunikasjon skjer via chatten 

 

• Chatten skal kun brukes til: 

o Å be om ordet 

o Å stemme 

o Å informere om at man forlater årsmøtet 

 

• Chatten skal ikke brukes til å dele synspunkter eller kommentere forhold, kun stille spørsmål. 

• Man ber om ordet ved å rekke opp hånden og skrive i chatten 

• Ingen kan ta ordet uten at møteleder gir vedkommende tillatelse til å snakke 

 

 

• Stemmegivning skjer på følgende måte: 

Det er møtelederen angir hvilken sak det skal stemmes over og hva de stemmeberettigede 

skal skrive i chatten for å avgi stemme. 

  

-stemmer du «FOR» skal du ikke foreta deg noe  

-stemmer du «MOT», skriver du «MOT» i chatten  

-når avstemming skal starte, skriver møteleder «START» i chattefeltet, og når tiden er ute – 

skriver møteleder «STOPP» i chattefeltet.  

-det settes 30 sekunder til avstemming. Når tiden er ute, er det ikke mulig å endre avgitt 

stemme. 

-deretter telles evt. «MOT» stemmer opp og møteleder presenterer resultatene etter 

avstemningen. Vedtak fattes etter hver sak. 

 

• Personer som forlater årsmøtet, må melde fra i chatten: «navn / forlater møtet» 

 

For øvrig refereres det til klubbens lover som omhandler årsmøtet §5 - §17. 
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ÅRSBERETNING 2020 

 
4.1 Styret 

På årsmøtet 26. februar 2020 ble følgende styre valgt: 

Styreleder:  Bente Grobstok   

Nestleder:  Kjell Dagestad        

 Styremedlem:  Marianne Klemp       

 Styremedlem:  Terje Andersen 

 Styremedlem:  Jostein Trulsrud  

 1. vara:  Kristin Anchersen 

 2. vara:  Jan Lie Amundsen 

 

Styret har i perioden hatt 10 styremøter. Ut over dette har styret direkte, eller gjennom klubbens 

administrasjon hatt kontakt med Norges Golfforbund, noen av Bærum kommunes etater, 

Bærum Idrettsråd, offentlige organer, andre golfklubber, bankforbindelse, revisor og 

grunneiere.  

Bærum Golfklubb er lokalisert i Lommedalen i Bærum kommune. 

 

 

4.2 Komitéer/Revisor 

 
Komitéer etablert av Styret: 

Banekomité:   Leder: Jostein Trulsrud / Fredrik Horn-Eriksen (fra høsten 2020) 

 Stein Sunde, Kristin Anchersen, Magne Fjellstad, Anders Lien, 

Fredrik Horn Eriksen, Charlie Westrup, samt daglig leder, 

sportssjef og head-greenkeeper  

Damekomité:   Leder: Kristin Anchersen 

Berit Gamnes, Catarina Haugen, Nicole Trangsrud, Mariann 

Fjellstad, May-Liss Nilsen, Anita Helgesen og Tove Røren 

Andersen 

 Disiplinærkomité:  Leder: Inger Lise Thronsen  

 Odvar Waaler  

 Dugnadskomité:  Leder: Svein Erik Tegnér 

 Knut Foldvik, Fredrik Horn Eriksen, Anders Myhre Harto, 

Trond Wilhelmsen, Geir Andersen, Terje Sørensen, Kristin 

Anchersen og Thor Thronsen, samt sportssjef og head-

greenkeeper 

 Handicapkomité:  Leder: Stein Sunde 

     Jostein Trulsrud 

Hederskomité:          Leder: Petter Th. Bagstevold 

Bjørg Romøren Aasheim, Bente Grobstok og Bente Rosenberg 

Herrekomité:   Leder: Anders Lien 

Geir Andersen, Terje Andersen og Marius Thorp 
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 Junior/Elitekomité:  Leder: Knut Foldvik  

 Charlie Westrup (coach), Hanne Sølvsberg (økonomi), Emelie 

Westrup (Trollgolf), Morten Olsen, Hilde Skomakerstuen, 

LasseHermansen, Andreas Øverland, Vibeke Rosén-Nordli og 

trenerteam 

 Senior Herrekomité:  Leder: Trond Wilhelmsen 

 Arne Nossum, Magne Fjeldstad, Nils Morten Hagen og Svein 

Erik Tegnér 

 SeniorMixkomité:  Leder: Thor Thronsen 

 Karen Sørdalen og Miklos Degré 

Turneringskomité:   Leder: Fredrik Horn Eriksen 

Marius Thorp, Erik Pfister og Anders Lien  

Valgkomité:   Leder: Christian Lorck 

Hege Kristine Huse,Aina Olsen og Svein Erik Tegnér. 

Kontrollkomité:  Leder: Knut Egil Harto 

Bård Bakkejord, Anne Edvardsen og Pernille Argell. 

 

Revisor:    Nitschke AS, statsautorisert revisor Hans Hagen.  

 

 

 

4.3     Personale 
Pr. 31. desember 2020 er det 4 menn og 2 kvinner ansatt i Bærum GK; 3 i administrasjonen 

og 3 på banen. Klubben jobber for likestilling og godt arbeidsmiljø. I tillegg har klubben 

deltidsansatte på banen i sesongen. Styret vil rette en stor takk til de ansatte for meget god 

innsats for klubben. 

 

 

 

4.4 SPILLESESONGEN 2020 

 

4.4.1 Generelt 
Anlegget startet med årets dugnad torsdag 30. april med et godt oppmøte tross restriksjoner 

grunnet covid-19. Banen åpnet for spill torsdag 07. mai og 9 hull ble stengt 19. oktober. 

Intensjonen til klubben var å holde 9 hull åpne i en ekstra uke, dessverre la været en effektiv 

stopper og banen stengte helt 23. oktober. Sesongen 2020 har vært over all forventning på 

tross av alle utfordringer man har stått ovenfor med en global pandemi. Banekvaliteten har 

vært meget god gjennom hele sesongen. Tiltak og arbeid som har blitt gjort har gitt resultater 

på banen, spesielt dressing av fairway viser seg å tydelig forbedre kvaliteten på 

spilleoverflatene.  

 

 

4.4.2  Gjennomførte prosjekter 
Det er gjennomført en del større prosjekter og vesentlige utbedringer på banen i år i henhold 

til den 5-års baneplan; vanningsanlegg, veier, drenering og utbedring av tee-steder,  
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der det har vært betydelige vedlikeholdsetterslep. Se detaljer i rapporten fra Banekomiteen. 

 

Kafeen, selskaps- og møtelokalene i 2. etasje er pusset opp og kjøkkenet er oppgradert. 

 

Ventilasjonsanlegget på klubbhuset var i ferd med å kollapse grunnet manglende vedlikehold 

og service. Anlegget ble utbedret og fungerer nå tilfredsstillende.  

 

Tirsdagsgjengen har utført en del arbeid og vedlikehold på banen, treningsområdene og på 

klubbhuset.  

 

Vi deltar i prøveprosjektet fra 2018 «ICE-BREAKER / Vinterdekking av greener» igangsatt 

av STERF i samarbeid med NIBIO, NGF og 4 andre baner på Østlandet. Målet med 

prosjektet er å skape et tørt klima under dekket, slik at det ikke blir dannet is på selve 

greenen. Det skal igjen føre til bedre overlevelse for gresset og bedre forutsetninger for økt 

kvalitet og tidligere baneåpning. Prosjektet er så langt vellykket, og for sesongen 2020/21 er 

Samtlige 18 greener og 3 treningsgreener dekket. 

 

 

4.4.3  Spilte runder på hovedbanen: 
Totalt antall registrerte spilte runder:    2017     2018   2019            2020 

 Medlemmer    10 516  10 956            11 783         16 393 

 Greenfee      3 674    3 468              3 442           5 499 

 Sponsorer         911       831                 806           1 397   

 Turnering      4 712    5 192   4 449           5 506 

 Totalt     19 813  20 447            20 480        28 795 

 

 

4.4.4 Årets sportslige prestasjoner 
Under LAG NM på Stavanger leverte vårt herrelag en absolutt godkjent prestasjon og endte 

til slutt som nummer 9. Med den plasseringen beholdt vårt herrelag plassen i den øverste 

divisjonen. Laget besto av Anders Myhre Harto, Frederik Frank Kollevold, Anders Engelsen, 

Marius Tandberg og Marius Thorp. Damelaget konkurrerte i 2. divisjon på Romerike GK og 

etter to dager med strålende innsats endte laget på en tredjeplass. Kjersti Tubaas, Gigi 

Frokjaer, Erika Sørvig og Emelie Westrup blir dermed værende i denne divisjonen også neste 

år, med et klart mål om å rykke opp en divisjon i 2021. 

 

På juniorsiden stilte vi også to lag. Lagene skulle i utgangspunktet spille på hjemmebane i 1. 

divisjon, men grunnet at flere lag ikke kunne stille ble våre lag flyttet opp til øverste divisjon. 

Det ble en nyttig og lærerik uke for våre unge lag. Guttelaget, som besto av Marius Tandberg, 

Andreas Tangen, Ola Tubaas-Hermansen, Simen Mæland og Storm Foldvik, endte etter tre 

dager på Oslo GK som nummer 15. Det betyr en tur ned en divisjon til neste år, men med et 

klart mål om å rykke rett opp igjen. Jentelaget med Beatrice Riisnes, Emilie Bergh-Jacobsen, 

Christine Wei Huse og Kaja Funderud Skomakerstuen kjempet hele veien men endte til slutt 

på en 7. plass. Dette betyr at vi neste år har to lag i første divisjon. 
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Individuelt har det vært flere gode prestasjoner på Srixon og Narvesen Tour blant våre 

juniorer. Det jobbes veldig godt i juniorgruppene og flere har markert seg i foregående 

sesong, noe som gir god grunn for videre entusiasme, inspirasjon og motivasjon. 

 

 

4.4.5 Klubbmestere 
Junior piker:  Beatrice Riisnes 

Junior gutter: Marius Tandberg 

Damer: Emelie Westrup 

Herrer: Fredrik Løwenstein Mangset 

Senior damer: Kristin Gunhildrud  

Senior herrer: Jørgen Hanetho 

Eldre senior damer: Hilde Oftedal 

Eldre senior herrer: Svein Sørheim 

Putting: Anders Myhre Harto 

 

 

4.5 Samarbeidspartnere 
Bærum GK har i sesongen 2020 hatt avtaler med rett i underkant av 40 ulike bedrifter, alt fra 

større nasjonale aktører til lokale firmaer. Dette er viktige samarbeidspartnere som yter 

klubben betydelig økonomisk støtte. De representerer en vesentlig prosentdel av 

totalinntekten til klubben. Markedet blir stadig vanskeligere og administrasjonen nedlegger 

mye arbeid for å beholde de samarbeidspartnerne vi har, samt inngå nye avtaler. Arbeidet var 

i 2020 enda mer uforutsigbart grunnet pandemien, som har bydd på store utfordringer for 

svært mange bedrifter.  

 

Klubben får gode skussmål fra mange av samarbeidspartnerne. Klubben måtte avlyse et kick-

off på vårparten grunnet covid-19, men fikk gjennomført en turnering på høsten i henhold til 

retningslinjer om smittevern. Klubben har også arrangert partnertreff for noen av våre 

samarbeidspartnere, og flere av disse er booket inn for 2021 allerede. Samarbeidspartnere tok 

i bruk sine sponsortagger i større grad enn tidligere, i tråd med økningen på spill fra alle 

medlemsgrupper og gjester. 

 

Klubben har også et ønske, og har allerede iverksatt, flere ulike planer for tilbud om 

juniorsponsing i 2021. Økte sponsorinntekter mot junioravdeling vil kunne legge enda bedre 

til rette for våre juniorer og deres utvikling. 

 

 

4.6 Trener aktivitet/proshop 
Våre proer har vært Knut Schiager, Fredrik de Sousa og Anders Engelsen.  

 

For fjerde sesong på rad ble den segmenterte klubbtreningsmodellen gjennomført. Hele 

medlemsmassen ble delt inn i kategorier basert på nivå, alder og kjønn. Totalt var det 20 

forskjellige treningsgrupper, en gruppe mer enn i fjor, med totalt over 100 deltagere. 
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Handicapkategorien 0-10 har navnet Team Bærum. Dette er våre beste spillere i hvert 

alderssegment.  

 

Dette tilbudet har fortsatt innendørs på Toppgolf vinteren 2020/2021. Her har vi dog møtt på 

større utfordringer grunnet covid-19 og treningen måtte før jul utsettes til etter nyttår grunnet 

stengt anlegg. Det var i år 105 påmeldte til vintertreningen. 

 

På juniorsiden har Knut Schiager og Fredrik de Sousa hatt hovedansvaret. Knut Schiager har 

hatt ansvaret for elite- og rekruttgruppen. Fredrik de Sousa har hatt ansvaret for talentgruppen, 

mens Emelie Westrup og Anders Engelsen har hatt ansvaret for bredde jenter og bredde gutter. 

Emelie Westrup har også hatt ansvaret for Trollgolf, som er for de aller minste. For mer detaljer 

om juniorarbeidet, se komitérapport fra juniorleder. Charlie Westrup har også i år hatt et 

overordnet sportslig ansvar for juniorsatsingen. 

 

Vi har hatt elever fra Lommedalen SFO, Anna Krefting og Mølladammen ungdomsskole her 

på klubben i løpet av sesongen. Her har skolene både faste treningstider, samt at elevene har 

hatt mulighet til å komme utenom disse. Vi hadde også i år en avtale med NTG Golf. NTG har 

sin base på Bærum Golfklubb og bruker våre fasiliteter i sin trening og utvikling av spillerne. 

NTG har per 2020 10 spillere fordelt på sine tre klassetrinn. 

 

Vi fortsatte med prosjektet for de i klubben med handicap mellom 37 – 99 gjennom «Spill og 

grill med Jan», som ble gjennomført tirsdager kl. 18.00 – 20.00. Målet var å få denne 

målgruppen ut på banen og ta ned barrieren for å spille, samt få spillerne introdusert og 

inkludert i klubben. Som andre aktiviteter var det utfordringer rundt smittevern i 2020, men 

interessen og oppmøte var til tider veldig stort. Spill og Grill er en viktig del av ivaretagelsen 

av nye og eksisterende medlemmer, og vi håper situasjonen har normalisert seg i 2021, slik at 

vi kan gjennomføre mange av aktivitetene uten restriksjoner. 

 

Vi er en Golf Grønn Glede klubb. Det vil si at vi tilstreber å lage golfaktiviteter for mennesker 

med handicap. I 2020 har dette dessverre ikke vært mulig å gjennomføre grunnet covid-19. Vi 

håper dog at 2021 skal gi oss tilbake muligheten til å gjennomføre de aktiviteter vi planlegger. 

I 2019 hadde vi seks 4-timers økter med brukere på Fram Helserehab. I tillegg har vi hatt 

aktivitet for folk som står uten arbeid. En av våre trenere, Jan Skydsrud, har gjennomført 

treningen for disse gjennom sesongen.  

 

Med bakgrunn i ovennevnte, og den økte interessen grunnet pandemien, har aktiviteten på 

Bærum GKs treningsområder også i år vært meget høy. 

 

 

4.7 Restauranten 
Heidi Nilsen og Ellef Funnemark (tidligere ansatte i Lommedalen Catering) opprettet 

selskapet Bærum Catering AS, og klubben inngikk en 3-års avtale om drift av kafeen, 

selskapslokalene og catering i klubbhuset. Driftsåret 2020 ble en utfordring på grunn av 

Corona pandemien som slo til i mars. Bærum Catering mistet en betydelig del av 

omsetningen på selskaper og catering forårsaket av restriksjonen de ble pålagt. De er svært 

fornøyde med omsetningen på kafédriften i golfsesongen og planlegger nå for ny sesong 
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basert på erfaringer fra deres første driftsår på klubben. For at Bærum Catering skal ha en 

sunn drift og økonomi er de avhengig av omsetning på kafédriften fra klubbens medlemmer 

og gjestespillere i sesong. For å sikre videre drift av kafeen og tilbudet til våre medlemmer, 

ønsker styret å innføre frivillig restaurantforskudd fra sesongen 2021. Nærmere informasjon 

på årsmøtet 18. februar 2021. 
 

 

4.8 Medlemsstatistikk 
 

Hovedbanemedlemmer 

Medlemsmassen på hovedbanen har økt med 79 medlemmer fra 942 i 2019 til 1021 i 2020. 

Passive medlemmer har gått fra 110 til 80. Dette er primært utmeldinger relatert til helse- og 

aldersmessige årsaker. Vi har i 2020 kun tatt med betalende medlemmer i statistikken - 

sponsortagger, grunneiere og ansatte er ikke medregnet. 

 

 
 

Korthullsbane medlemmer 

Korthullsbane medlemskapet ble innført i 2006. I de senere år har medlemsmassen vært relativ 

stabil. I 2020 har vi minsket medlemsmassen med 4 personer kontra 2019.  

 

 
 

 

4.9  Økonomi med kommentarer   
Driftsresultatet ble 623.079 NOK bedre enn det vedtatte årsbudsjettet. Inntektene ble 

2.350.911 bedre enn budsjett og kostnadene ble 1.704.852 høyere enn budsjett.  

I 2019 ble kontoene Sponsorer/turneringer eksterne og Instruksjon nettoført. Dette ble endret 

til bruttoføring i 2020. Avvik mot fjoråret på inntektssiden på disse kontoene utgjør 941.385 

og på kostnadssiden 961.825. 

 

Medlemmer korthullsbanen

2016 2017 2018 2019 2020

Voksen (22-99) 563 563 584 577 586

Junior (0-21) 74 114 100 88 75

Sum 637 677 684 665 661
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På inntektssiden hadde vi høyere greenfee- og driving rangeinntekter og medlemsvekst samt 

at vi fikk refundert høyere mva enn budsjettert. 

 

På kostnadssiden hadde vi vesentlig lavere utgifter til lønn administrasjon, da klubbsekretær 

var sykemeldt store deler av 2020. Lønn bane gikk over budsjett, da det ble foretatt vesentlige 

utbedringer på banen; vanningsanlegg, veier, drenering og utbedring av tee-steder. Avvik på 

banedrift skyldes utbedring av vanningsanlegg og tee-steder der det har vært betydelige 

vedlikeholdsetterslep. Se detaljer i rapporten fra Banekomiteen. 

 

På klubbdrift har det påløpt ekstraordinære kostnader i forbindelse med utbedring 

ventilasjonsanlegg på klubbhuset samt juridisk bistand med nabosaken på hull 3 / 

Blunkerudveien.  

 

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret 

mener det fremlagte regnskapet gir et riktig bilde av resultat og stilling pr. 31.12.2020. 

 

 

4.10  Investeringer  
Totale investeringer for 2020 ble kr. 847.566. 

  

 Investeringer 2020: 

 Rangematter til driving rangen - øvre del     21.375 

 Arkitekthonorar ifbm utnyttelse av klubbhus til simulatorer/trening  31.875 

 Høytrykksspyler og gripe til gravemaskinen     51.188 

 Utleietraller         19.214 

 Innredning utbedring kjøkken og kafé               566.999 

 Inventar kjøkken og kafé                156.915  

                    847.566 

 

 

4.11  Greenfee 
Prisen på greenfee for sesongen 2020 var kr. 600 alle ukedager. Medlemmer kunne ta med 

inntil 3 gjester, og måtte selv spille med sine gjester. Pris for medlems gjest var kr. 450. 

Korthullsbanemedlemmer kunne ikke ta med gjester til redusert greenfeepris i helger, og fikk 

heller ikke selv rabattert greenfee i helger.  

 

Resultatet på greenfeeinntektene ble kr. 2.471.00, som er kr. 770.000 over budsjett. I greenfee- 

inntektene ligger også utleie av biler og traller. Greenfeeinntektene representerer ca. 13 % av 

klubbens totale inntekter i 2020. 

 

I 2020 hadde vi også et utvidet samarbeid med Haga Golfklubb. Aktive hovedbanemedlemmer 

fikk mulighet til å kjøpe fritt spill på Haga GK for kr.1 990. 62 medlemmer kjøpte fritt spill på 

Haga i 2020 og dette samarbeidet vil fortsette i 2021. I tillegg forhandlet vi frem en avtale som 

ga alle våre juniormedlemmer t.o.m. 18 år fritt spill på Haga i 2020. 
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4.12 Samarbeid/arbeid 
Styret setter stor pris på det antall timer som legges ned i frivillig innsats for Bærum GK. Styret 

vil takke for all innsats fra alle frivillige som bidrar med glede og innsatsvilje til utviklingen 

av Bærum GK. Dette er et viktig bidrag for klubben både økonomisk og for et godt og hyggelig 

klubbmiljø. 

 
 

4.13 HMS  
Styret er av den oppfatning at de ansattes arbeidsmiljø blir ivaretatt på en god måte og at det 

ikke foregår aktiviteter i strid med gjeldende forskrifter hva gjelder forurensning av natur og 

miljø. 

Det har vært høyt sykefravær i administrasjonen i 2020. Dette skyldes en langtids 

sykemelding. I driftsavdelingen har det ikke vært sykefravær i 2020. 

 

 

 
 

Bærum, 4. februar 2021 

 

 

Bente Grobstok        Kjell Dagestad  

Styreleder        Nestleder   

(elektronisk signert)       (elektronisk signert) 

     

Jostein Trulsrud  Marianne Klemp   Terje Andersen 

Styremedlem   Styremedlem    Styremedlem 

(elektronisk signert)  (elektronisk signert)   (elektronisk signert)  

 

Kristin Anchersen       Jan Lie Amundsen 

1. vara         2. vara 

 (elektronisk signert)       (elektronisk signert)  

Bente Rosenberg 

Daglig leder  

 (elektronisk signert)   

Legally signed by 
Bente Rosenberg 
04.02.2021 

Legally signed by 
Bente Grobstok 
04.02.2021 

Legally signed by 
Marianne Klemp Gjertsen 
04.02.2021 

Legally signed by 
Jostein Trulsrud 
04.02.2021 

Legally signed by 
Kristin Anchersen 
04.02.2021 

Legally signed by 
Jan Lie Amundsen 
05.02.2021 

Legally signed by 
Kjell Dagestad 
05.02.2021 

 
(Alle tall i hele tusen) 

BALANSE  
31.12.2019 

 
31.12.2020 

EIENDELER    

ANLEGGSMIDLER    

Varige driftsmidler (note 2)   

Baneanlegg (18 hull)  12 289 11 743 

Korthullsbane  0 0 

Driving range  82 79 

Klubbhus  2 199 2 199 
 
Nytt klubbhus  6 140 5 913  

Legally signed by 

Andre bygninger inkl driftsbygg  344 224 
Terje Andersen 
05.02.2021 

Maskiner og utstyr  320 909  

Utstyr på baneområdet  0 l  

Sum varige driftsmidler (note 2) 21374 21 068  

SUM ANLEGGSMIDLER 

OMLØPSMIDLER 

 21374 21068  

Kortsiktige fordringer (note 5) 149 31  

Kontanter, bank, postgiro (note 3) 4 222 4 617  

SUM OMLØPSMIDLER  4 371 4 648  

SUM EIENDELER  25 745 25 716  
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5.0 REGNSKAP OG BALANSE med noter 

REVISORS BERETNING 

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT      

 

 
 

Legally signed by 
Bente Rosenberg 
04.02.2021 

Legally signed by 
Bente Grobstok 
04.02.2021 

Legally signed by 
Marianne Klemp Gjertsen 
04.02.2021 

Legally signed by 
Jostein Trulsrud 
04.02.2021 

Legally signed by 
Kristin Anchersen 
04.02.2021 

Legally signed by 
Jan Lie Amundsen 
05.02.2021 

Legally signed by 
Kjell Dagestad 
05.02.2021 

 
(Alle tall i hele tusen) 

BALANSE  
31.12.2019 

 
31.12.2020 

EIENDELER    

ANLEGGSMIDLER    

Varige driftsmidler (note 2)   

Baneanlegg (18 hull)  12 289 11 743 

Korthullsbane  0 0 

Driving range  82 79 

Klubbhus  2 199 2 199 
 
Nytt klubbhus  6 140 5 913  

Legally signed by 

Andre bygninger inkl driftsbygg  344 224 
Terje Andersen 
05.02.2021 

Maskiner og utstyr  320 909  

Utstyr på baneområdet  0 l  

Sum varige driftsmidler (note 2) 21374 21 068  

SUM ANLEGGSMIDLER 

OMLØPSMIDLER 

 21374 21068  

Kortsiktige fordringer (note 5) 149 31  

Kontanter, bank, postgiro (note 3) 4 222 4 617  

SUM OMLØPSMIDLER  4 371 4 648  

SUM EIENDELER  25 745 25 716  
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Legally signed by 
Bente Rosenberg 
04.02.2021 

Legally signed by 
Bente Grobstok 
04.02.2021 

Legally signed by 
Marianne Klemp Gjertsen 
04.02.2021 

Legally signed by 
Jostein Trulsrud 
04.02.2021 

Legally signed by 
Kristin Anchersen 
04.02.2021 

Legally signed by 
Jan Lie Amundsen 
05.02.2021 

Legally signed by 
Kjell Dagestad 
05.02.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GJELD OG EGENKAPITAL 
 
 

EGENKAPITAL  

Obligasjoner (note 9) 17 197 17 198  

Annen egenkapital (note 9) 6 823 5 963  

SUM EGENKAPITAL (note 9) 24 021 23161  

GJELD 
    

Aunen langsiktig gjeld     

Medlemslån  315 296  

Depositum utleie Gamlehuset  16 16  

Sum langsiktig gjeld  331 312  

Kortsiktig gjeld     

Leverandørgjeld  478 772  

Skyldig offentlige avgifter  115 310  

Annen kortsiktig gjeld (note 5) 800 l 161  

Sum kortsiktig gjeld  1393 2243  

SUM GJELD  l 724 2 554  

SUM GJELD OG EGENKAPITAL  25 745 25 715  

Lommedalen, 4. februar 2021 

(Elektronisk signering) 

    

 

 
(Alle tall i hele tusen) 

BALANSE  
31.12.2019 

 
31.12.2020 

EIENDELER    

ANLEGGSMIDLER    

Varige driftsmidler (note 2)   

Baneanlegg (18 hull)  12 289 11 743 

Korthullsbane  0 0 

Driving range  82 79 

Klubbhus  2 199 2 199 
 
Nytt klubbhus  6 140 5 913  

Legally signed by 

Andre bygninger inkl driftsbygg  344 224 
Terje Andersen 
05.02.2021 

Maskiner og utstyr  320 909  

Utstyr på baneområdet  0 l  

Sum varige driftsmidler (note 2) 21374 21 068  

SUM ANLEGGSMIDLER 

OMLØPSMIDLER 

 21374 21068  

Kortsiktige fordringer (note 5) 149 31  

Kontanter, bank, postgiro (note 3) 4 222 4 617  

SUM OMLØPSMIDLER  4 371 4 648  

SUM EIENDELER  25 745 25 716  
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Noter til årsregnskapet for 2020 

 
Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk for små 

foretak. 

 

Driftsinntekter og kostnader 

Inntektsføring gjøres ved opptjening. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende 

inntekter inntektsføres. 

 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.  Andre eiendeler er 

klassifisert som omløpsmidler.  Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert 

som omløpsmidler.  Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til 

grunn. 

 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet 

forventes ikke å være forbigående.  Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 

planmessig.  Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.  Kortsiktig gjeld 

balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

 

Varige driftsmidler 

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivingene er som hovedregel 

fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. 

 

Obligasjoner 

Alle som melder seg inn på hovedbanen og er 22 år eller eldre, må kjøpe en obligasjon. 

Klubben har ingen innløsningsplikt, eller annen plikt til tilbakekjøp. 

Obligasjonene er derfor klassifisert som egen post under egenkapital i balansen. 

 

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 

tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.  I 

tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 

 

Skatter 

Virksomheten har ingen inntektskilder som er skattepliktige. 

 

Pensjoner 

Virksomheten har ingen pensjonsforpliktelser finansiert over drift.  Det er etablert en 

innskuddsbasert ordning for ansatte i Bærum Golfklubb, i forsikringsselskap. 
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Note 1 Drift bane/bygg og Drift klubb        

  2019 2020    

       
Elektrisitet, diesel etc.  498 438    
Vedlikehold av bygninger, vanningsanlegg, 

etc  5 314    
Leie og vedlikehold maskiner  779 789    
Drift bane note 10 457 458    
Baneutbedring   842    
Gjødsel/frø/jord/sand  788 767    
Forsikringer  118 146    
Drift bane/bygg  2 556 3 754    

       
Drift av administrasjon, klubb og revisjon  note 4, 10 1 126 1 296    
Renhold, renovasjon, avfall  179 274    
Kontorrekvisita, telefon, porto etc  148 186    
Datadrift og service  283 263    
Reise og møte kostn  5 4    
Tap på fordringer medlemmer / Tap på krav  9 0    
Drift klubb  1 750 2 023    

       
Note 2 Varige driftsmidler   (Alle tall i hele tusen)      

 Maskiner Utstyr til  Bane- Korthulls- Driving- Driftsbygg 

 Inventar Golfbane anlegg bane range startbod og 

      andre bygg 

Anskaffelseskost 01.01.20 5 948 851 27 601 581 1 968 3 319 

Akkumulerte avskrivninger 01.01.20 5 629 851 15 312 581 1 886 2 975 

       
Bokført verdi 01.01.2020 320 0 12 289 0 82 344 

Tilgang 2020 794 0  0 21 0 

Avgang (til bokført verdi) 2020 0 0 0 0 0 0 

       
Årets avskrivninger  205 0 547 0 25 120 

       
Bokført verdi 31.12.20 909 0 11 743 0 79 224 

       

Avskrivningssats 10 - 33% 

    10 - 17 

% 2-20% 0   10 - 25% 0 - 10% 

       

 Gammelt  Nytt  Totalt     

 Klubbhus Klubbhus     

 m/gml bygg m/anlegg     

       
Anskaffelseskost 01.01.20 2 199 12 382 54 850    
Akkumulerte avskrivninger 01.01.20  6 242 33 476    

       
Bokført verdi 01.01.20 2 199 6 140 21 374    
Tilgang 2020 0 32 848    
Avgang (til bokført verdi) 2020 0 0 0    

       
Årets avskrivninger  0 258 1 155    

       

Bokført verdi 31.12.20 2 199 5 913 21 068    
       
Avskrivningssats 0 %     2 - 5%     

       
Ordinære avskrivninger av selve baneanlegget er foretatt fra åpningstidspunktet, dvs juni 1991.   
Anlegget er regulert til golf (natur/fri område) og avskrivningstiden er derfor satt til 50 år fra 2009.    
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Note 3 Bankinnskudd     
Av selskapets bankinnskudd utgjør kr 346 911 bundne midler for skattetrekk til ansatte.  

     
Note 4 Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.v      
(alle tall i hele tusen)  2019 2020  

Lønnskostnader består av følgende poster:     
Lønninger administrasjon  1 398 1 762  
Lønn deltid og spillekontroll  248   
Refunderte sykepenger  -48 -226  
Avsatt bonus DL  0 0  
Lønn administrasjon  1 598 1 536  
     
Lønn bane fast ansatte  1 566 1 614  
Lønn bane deltid  1 038 1 292  
Refunderte sykepenger  0 0  
Lønn bane  2 604 2 906  
     
Feriepenger  553 606  
Arbeidsgiveravgift  696 713  
OTP, andre personalkostnader   333  
Feriepenger og arbeidsgiveravgift  1 249 1 652  
     
Sum lønnskostnader  5 451 6 094  
     
Gjennomsnittlig antall årsverk er 6 heltidsansatte og 7 deltidsansatte.   
Deler av posten OTP og andre personalkostnader inngår i posten drift klubb   
Lønn og annen godtgjørelse daglig leder: Lønn  830 625  

 Annen godtgjørelse 4 812  

     
Det er ikke lån eller sikkerhetsstillelser til daglig leder eller styret.   

     
Klubben har en kollektiv pensjonsforsikring for de ansatte, betalt i 2020 kr. 252 573.  Det er 6 ansatte med i ordningen.    

Pensjonsforsikringen er en innskuddsbasert ordning.    
Dette medfører at fremtidige ytelser til ansatte avhenger av avkastningen på innskutte midler, og ikke av en garantert ytelse. 

Klubbens kostnad vil således være forutsigbar og lik i fremtiden med samme antall ansatte.    
Ordningen tilfredsstiller de kravene som er stillet til obligatorisk 

tjenestepensjon.   

     
Revisor     
Kostnadsført honorar til revisor for 2020 utgjør kr. 71 050 for revisjon og kr. 24 700 for konsultasjon. 

Alle tall er eks. mva.  Mva blir refundert gjennom moms kompensasjonsordningen.  
     
Se note 1 og 10.     

     
Note 5 Fordringer og annen kortsiktig gjeld     
Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld     

 2019 2020   
Forskuddsfakturerte inntekter 399 715   
Skyldige feriepenger 396 446   
Avsatt bonus til daglig leder 0 0   
Avsatte kostnader 5 0   
Gjeld til selger av omsatt obligasjon 0 0   
Annen kortsiktig gjeld 800 1161   
     
Gjelden forfaller innen 1 år.     
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Note 6 NGF        
Klubben er, som medlem i NIF & NGF, forpliktet til å betale en avgift til Norges Golfforbund.     
Denne avgift fastsettes av Golftinget i NGF.          
Klubben er også forpliktet til å betale Norsk Golf (tidsskriftet).       
Total innbetaling til NGF var i 2020 kr. 608 592.       

        
Note 7 Leasing og leie kontrakter       
Leasing avtalene på maskiner gikk ut i juni 2016, og vi har foretatt nye leasingavtaler etter dette.   
Klubben har også inngått leasingavtale av 6 nye maskiner til bane fra mars 2020 til april 2027.   

        
Klubben har avtale om leie av baneområdet fram til år 2029 med Bærum Kommune, samt en del mindre grunneiere.    

Total leieforpliktelse pr år (2020) utgjør kr. 616.315.       

        
Note 8 Gjeld til kreditt institusjoner       
Klubben har ingen gjeld til kreditt institusjoner.       

        
Note 9 Egenkapital          

  Annen egenkap. Obligasjoner Sum  
Saldo 01.01.  6 823  17 197  24 020  
Resultat 2020  -860   1   -859  
Saldo 31.12.  5 963  17 198  23 161  

        

        
Pr. 31.12.2020 var det 1044 medlemmer med obligasjon. Klubben innehar ytterligere 46 obligasjoner.  
Totalt er det utstedt 1090 obligasjoner.       

        
Endring av saldo på obligasjon       
Innbetalt og konvertert pr 01.01. 17 197 348     
Tilbakekjøpte obligasjoner 2020 (kr. 1 pr. stk) 178     
Gevinst salg obligasjoner  0     

Totalt innbetalt og konvertert 31.12. 17 197 526     

        
Note 10 Momskompensasjon       
I forbindelse med at det ble innført merverdiavgift på tjenester i juli 2001 ble det vedtatt en kompensasjonsordning 

for frivillige organisasjoner.  Ordningen går ut på å kompensere for merkostnaden de frivillige organisasjonene   

fikk i den forbindelse.         
Klubben fikk utbetalt kr. 604 128 som kompensasjon for perioden 1. januar til 31. desember 2019.   
Beløpet er inntektsført i regnskapet for 2020.  Kompensasjon for 2020 inntektsføres i 2021.   
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Til Årsmøtet i Bærum Golfklubb 

 
 
 
 
 
 

 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

NITSCHKE AS 
Vollsveien 17B 
Postboks 353, 1326 Lysaker 

Telefon: +47 67 10 77 00 
E-post: post@nitschke.no 

Foretaksregisteret: NO 914 658 314 MVA 

Medlemmer av Den norske Revisorforening 
Independent member of BKR International 

www.nitschke.no 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
 

Konklusjon 
Vi har revidert årsregnskapet Bærum Golfklubb som viser et underskudd på NOK 860.088. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen, noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper 
og kontantstrømoppstilling. 

 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av golfklubbens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dens resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige 
av golfklubben slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i 
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

 
Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men 
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende.  
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Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og 
god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner 
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til golfklubbens evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav for Bærum Golfklubb 
 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av golfklubbens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 

Lysaker, 4. februar 2021 
 

NITSCHKE AS 

Hans Hagen jr. 
Statsautorisert 
Revisor 
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Kontrollkomiteens rapport for regnskapsåret 2020 

 
I overenstemmelse med Norges Idrettsforbund og Olympiske og 

Paralympiske komites lov §2–12 har kontrollkomiteen ført tilsyn for 

regnskapsåret med følgende forhold: 

 
• Påsett at klubbens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, 

bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte 
økonomiske disposisjoner er i samsvar med klubbens lover og 
beslutninger fattet av årsmøtet. 

 
• Forsikret seg om at klubbens interne økonomiske kontroll er 

hensiktsmessig og forsvarlig 

 

• Påsett at klubbens regnskapsførsel er pålitelig, og at årsregnskapet 

og månedsrapporter gir et korrekt uttrykk for klubbens drift og 

finansielle stilling. Videre påse at det fremlagte forslag til budsjett 

for 2020 er realistisk og for øvrig ligger innenfor den rammen som 

er fastsatt i Norges Idrettsforbunds og Olympiske og Paralympiske 

komites lov §2–3, tredje ledd. 
 

Komiteen har i perioden hatt 9 månedlige gjennomganger av Daglig leders 

rapport til styret, regnskapsrapporter samt referatene fra styrets møter. 
Komiteleder har også hatt jevnlig kontakt med styrets leder. 

 

Årsregnskapet viser et underskudd på kr - 860 000, mot et budsjett på 

kr -1 486 000. Årets resultat øker klubbens likviditet med kr 295 000, før 

nye investeringer. Det er investert bla. i nytt kjøkken som belaster 

likviditeten med kr -848 000, mot et budsjett på kr -1 000 000. Totalt 

tilføres kr 395 000 til likviditeten. Tilgjengelig omløpsmidler er kr 
4 617 000. 

 

Kontrollkomiteen konstaterer herved at den økonomiske målsetningen for 

året er nådd. 

 

Komiteen har også hatt budsjettet for 2021 til gjennomsyn, og merker seg 

at det er foreslått et budsjett med et resultat på kr -1 033 000 samt nye 

investeringer på kr 500 000, som vil påvirke kontantstrømmen med kr - 

653 000. Med dette budsjettet vil tilgjengelige omløpsmidler ved årsslutt 

2021 være kr 3 964 000. 

 

Det er Kontrollkomiteens oppfatning at det fremlagte regnskapet for 2020 

gir et korrekt bilde av klubbens finansielle stilling, og at det fremlagte 

budsjettet for 2021 ansees som realistisk og forsvarlig. 

 

Kontrollkomiteen anbefaler at årsmøtet godkjenner det fremlagte 

regnskapet for 2020. 

 
 

8. februar 2021, 

 

 

Knut Egil Harto Bård Bakkejord Pernille Argel 

Legally signed by 
Knut Egil Harto 
08.02.2021 

Legally signed by 
Pernille Holst Argel 
08.02.2021 

Legally signed by 
Bård Bakkejord 
08.02.2021 



20 

 

 

 

 

6.0     FORSLAG TIL BEHANDLING  

 Styret har ikke mottatt forslag til saker som medlemmer ønsker å ta opp. 

 

6.1  Leasingavtaler maskiner  
 Styret har fullmakt til å inngå leasingavtaler for til sammen inntil kr. 5 MNOK. I 2021 vil vi 

 investere i en ny traktor, 3 robotplukkere og 2 robotklippere til driving rangen. Styret ber 

 derfor om fullmakt til å inngå leasingavtaler eller evt. kjøp av maskiner for til sammen inntil 

 7 MNOK i 2021.     

 

6.2 Oppussing av foajé og proshop i klubbhuset 
 Det er behov for en oppgradering av arealene i foajé og proshop, Ved å optimalisere 

 arealutnyttelsen (ta ned veggene til kontor og lager, samt sentrere resepsjonen), vil 

 effektiviteten øke og den totale kundeopplevelsen forbedres. Denne investeringen er foreslått 

 til kr. 500.000 i budsjett.  

 

 

7.0     VEDTA MEDLEMSKONTINGENTER, BUDSJETT OG REVISORS 

 GODTGJØRELSE 
 

7.1 Fastsettelse av årskontingent og innmeldingsavgift 2021 

Styrets forslag til MEDLEMSKONTINGENTER 2021 

Hovedbane 2020   Hovedbane 2021              

fra 27 år  kr. 8.100  fra 33 år  kr. 8.200  

     29-32 år  kr. 5.000  

22-26 år  kr. 3.300  25-28 år  kr. 4.000  

19-21 år  kr. 2.800  20-24 år  kr. 3.000  

11-18 år  kr. 2.000  13-19 år  kr. 2.000  

0-10 år  kr. 1.000  0-12 år  gratis  

Familie kr. 17.700  Familie  kr. 17.700  

Passive kr. 3.000  Passive  kr. 3.000 

 

Korthullsbane 2020   Korthullsbane 2021 

Fra 22 år  kr. 1.500  Fra 20 år  kr. 1.500 

0-21 år  kr. 800   13-19 år kr. 750  

     0-12 år  gratis 

Familie kr. 3.300  Familie kr. 3.300 

Styrets forslag til INNMELDINGSAVGIFTER 2021 

Innmelding hovedbane 2020  Innmelding hovedbane 2021 

Fra 22 år kr. 2.500  Fra 20 år  kr. 2.500 

Inntil 21 år kr. 1.500  0-19 år  kr. 1.000 

Familie kr. 3.500  Familie kr. 3.500 
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Innmelding korthullsbane 2020 Innmelding korthullsbane 2021 

Fra 22 år kr. 1.300  Fra 20 år  kr. 750 

Inntil 21 år kr. 800   0-19 år  kr. 500 

Familie kr. 1.500  Familie kr. 1.500 

 

7.2 Budsjett 2021 
 

 BUDSJETT 2021   2019 2020 2021 

 INNTEKTER   regnskap   budsjett   regnskap   budsjett  

 Sum Inntekter       12 310      13 070       15 421      14 100  

 KOSTNADER       

 Driftskostnader       13 620      14 520       16 225      15 085  

 DRIFTSRESULTAT  -      1 310  -     1 450  -         801  -        985  

 Renteinntekt                3               4                1               2  

 Rentekostnader/gebyrer              49             40              60             50  

 Netto finans  -           46  -          36  -           59  -          48  

 Resultat før driftsfremmede poster  -      1 356  -     1 486  -         860  -     1 033  

       

 Årsresultat  -      1 356  -     1 486  -         860  -     1 033  

 + Årets avskrivninger         1 183        1 200         1 155        1 200  

 Tilført fra driften  -         173  -        286            295           167  

 + Nye låneobligasjoner/utbetaling medl. lån   -           26  -          30  -           19  -          20  

 Egenfinansiering  -         199  -        316            276           147  

 Økning/reduksjon kortsiktig gjeld & fordring            383                -  -         967  -        300  

  -Nye investeringer  -         105  -     1 000  -         848  -        500  

 tap på salg fordringer       

 Netto kontantstrøm              79  -     1 316  -      1 539  -        653  

 Likviditetsbeholdning  1/1         4 130        4 222         4 222        4 647  

 Likviditetsbeholdning  31/12         4 222        2 906         4 647        3 994  

 

 

7.3 Revisors godtgjørelse 
Styret innstiller på at revisor honoreres etter ny avtale pålydende NOK 50.000 med virkning 

fra 2021. 
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8.0       BEHANDLE KLUBBENS ORGANISASJONSKART  
 

Bærum GK er en etablert klubb med en stabil og profesjonell administrasjon og et vel utviklet 

tillitsmannsapparat. 

Personalet er en viktig suksessfaktor for å utvikle klubben videre. Det er derfor av stor betydning 

fortsatt å legge til rette for gode arbeidsforhold og videre utviklingsmuligheter i klubben.  

 

Klubbens funksjoner er organisert som vist i figuren under.  
 

Kommentarer til organisasjonskartet: 

Sekretær: klubbsekretær har vært sykemeldt store deler av 2020 og er 100% sykemeldt fra 01.02.2021. Fra 

02.03.2021 går hun over på Arbeidsavklaringspenger. Klubbsekretærens oppgaver ivaretas av henholdsvis DL 

og sportssjef. Regnskap føres nå av et eksternt regnskapsfirma gjeldende fra 01.01.2021.  
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9.0  VALG 
 

9.1 Valgkomitéens innstilling til Styre i Bærum Golfklubb for 2021: 
Styreleder:   Bente Grobstok (gjenvelges 1 år) 

Nestleder:   Kjell Dagestad  (ikke på valg) 

Styremedlem:   Terje Andersen (gjenvelges 2 år) 

Styremedlem:   Marianne Klemp (ikke på valg) 

Styremedlem:   Jan Lie Amundsen (ny fra vara til styremedlem, 2 år) 

1. varamedlem:  Kristin Anchersen (gjenvelges, 1 år) 

2. varamedlem:  Jostein Trulsrud (ny fra styremedlem til vara, 1 år) 

 

Valgkomitéens innstilling er enstemmig. 

 

9.2 Valgkomitéens innstilling til Kontrollkomité 2021: 
Medlem: Knut Egil Harto (gjenvelges) 

Medlem: Bård Bakkejord (gjenvelges) 

            Medlem: Pernille Argel  (ny, går fra vara til medlem) 

Varamedlem: Hilde Oftedal  (ny) 

 

Kontrollkomitéen konstituerer seg selv. 

 

Valgkomitéens innstilling er enstemmig.  

 

Valgkomitéen i Bærum Golfklubb 16. desember 2020 

 

 

Christian Lorck      Aina Olsen  Hege Huse             Svein Erik Tegnér  

 (sign.)   (sign.)   (sign.)   (sign.) 

 

 

9.3 Valgkomitéen har bestått av:  
 Christian Lorck (leder), Aina Olsen, Hege Huse og Svein Erik Tegnér 

 

Styrets forslag til Valgkomité for 2021:  

Leder:  Christian Lorck  (gjenvelges) 

Medlem: Svein Erik Tegnér  (gjenvelges) 

Medlem: Aina Olsen   (gjenvelges)  

 Varamedlem: Hege Kristine Huse  (gjenvelges)  

 

 

Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd 

BmGK har representasjonsrett.  
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10.0 KOMITÉENES RAPPORTER  

 

10.1 DAMEKOMITÉEN  
 Damene er delt inn i 2 serier, Formiddag og Ettermiddag. 

 

Sesongen startet 12. mai med Texas Scramble på formiddagen og ordinær serierunde på 

ettermiddagen. Siste spilledag ble avsluttet 15. september for begge serier. 

 

Damene har gjennomført 20 spilledager både med serierunder og vennskapsturneringer på 

formiddagen og ettermiddagen.  2 runder ble avlyst pga dårlig vær. Vi hadde besøk av Oslo, 

Haga og Grini i juni og Kjekstad i september. Bærumsdamene tok i år tilbake vandrepokalen 

fra Kjekstad! 

 

Grunnet Covid-19 ble det dessverre ikke arrangert turnering i juni i forbindelse med den 

internasjonale kvinnegolfdagen. 

 

I alt har 75 spillere deltatt i dameseriene hvorav 44 på formiddag og 31 på ettermiddag. Totalt 

er det registrert 814 spilte runder.  Alle klasser i begge serier har variert i spilleformene 

gjennom sesongen. 

 

Vi har hatt ukentlige premieutdelinger med logoballer til klassevinnere for både 

formiddagsspill og ettermiddagsspill og småpremier i ekstrakonkurranser.  Videre har vi hatt 

loddtrekning av vin på alle spilledager.  

 

Den tradisjonelle rekefesten ble arrangert 7. juli.  Avslutningsfesten med premieutdeling for 

hele sesongen under ett ble avholdt 25. september adskilt for formiddag og ettermiddag i år 

for å kunne ivareta smittevernet. Formiddagsserien avsluttet med 9 hull og lunsj, og 

ettermiddagsserien avsluttet med golffri og middag på kvelden. Hyggelig samvær ble det 

likevel med utdeling av mengder av premier, gaver og et lotteri. Ingen gikk tomhendte hjem! 

 

I alt har 8 damer bidratt med avviklingen av spill i løpet av sommeren.  Berit Gamnes, 

Catarina Haugen, Nicole Trangsrud, Mariann Fjellstad på formiddagen. May-Liss Nilsen, 

Anita Helgesen, Tove Røren Andersen og Kristin Anchersen på ettermiddagen. Alle 

komitemedlemmer fortsetter neste sesong. 

 

Damene fortsetter sesongen innendørs med både styrketrening og simulatorgolf. 

 

Vi takker banemannskapene for en flott bane, og Marius, Bente og gutta i shopen for all hjelp 

gjennom sesongen. Vi avslutter sesongen med gode minner om flott bane og en fantastisk 

sesong tross litt variert vær. Vi er også veldig takknemlige for at vi driver utendørsidrett, og 

har kunnet være aktive og sosiale gjennom hele sommersesongen tross Covid-19! 

    

 

 Kristin Anchersen 
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10.2 DISIPLINÆRKOMITÉEN 
Disiplinærkomiteen har behandlet en sak som omhandlet uakseptabelt oppførsel på Bærum 

golfbane.  

For disiplinærkomiteen 

Inger-Lise Thronsen 

 

 

10.3 DUGNADKOMITÉEN 
Anlegget startet med årets dugnad torsdag 30. april med et godt oppmøte tross restriksjoner 

grunnet covid-19. 

 

Imidlertid har 15 ivrige karer i Tirsdagsgjengen (TG) vært å se på banen så å si hele 

sesongen. De har lagt ned et betydelig antall arbeidstimer til nytte for klubben, og det er 

loggført henimot 500 timer. Det har vært oppgaver som maling og beising av klubbhuset med 

terrasse, samt hele rekkverket på begge sider av P-plassen. Servicebua mellom hull 9/10 ble 

vasket og klargjort og et midlertidig gulv ble lagt siden man nesten gikk gjennom bjelkelaget. 

Vi har bistått greenkeeper med å etterfylle divots og gjøre forefallende arbeid på banen, og 

mot slutten v sesongen ble det gjort klar 1.000 sandsekker for å kunne holde på plass 

presenninger som skal legges over alle greener på vinteren. Noen fra TG stilte også opp på 

kort varsel for å bistå med å legge på plass presenningene. 

 

En stor takk til vår daglige leder som alltid er på utkikk etter meningsfulle arbeidsoppgaver vi 

kan fylle, og som gjør at anlegget kan vise seg fra sin beste side for både medlemmer og 

gjester. 

 

Svein Erik Tegnér. 

 Leder 

 

 

10.4 HANDICAPKOMITÉEN 

   Handicapkomiteen har i 2020 bestått av Jostein Trulsrud og Stein Sunde (leder). 

I 2020 har vi hatt 5 henvendelser i forbindelse med regulering av handicap. Alle er blitt løst 

med hyggelige tilbakemeldinger. 

 

I det gamle handicapsystemet (før 1.mars 2020) var det obligatorisk med en årlig 

handicaprevisjon – den ble gjennomført ved årsskiftet og ble kalt «årsrevisjon». 

 

Også i WHS (World Handicap System) snakkes det om handicaprevisjon, men en slik 

handicaprevisjon går ut på fortløpende å «rydde opp» i en spillers scorearkiv dersom det er 

feilregistreringer, eller å gjøre en vurdering av registrerte runder dersom spilleren mener at 

handikapet er feil. 
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Handicaprevisjoner gjøres dermed gjennom hele året og er ikke lenger en oppgave lagt til 

årsskiftet. 

 

Har du gamle runder som ikke er godkjent av markør, eller dobbeltregistreringer – kontakt 

Handicapkomiteen – de kan rydde opp. 

 

Handicapkomitéen har følgende mandat:   

• Skal ha oversikt over alle handicaptellende runder til alle medlemmer som har Bærum 

GK som hjemmeklubb. 

• Kan suspendere handicapet til en spiller i henhold til suspensjon og tap av handicap. 

• Har rett til å erklære en runde som ikke handicaptellende før spillet starter på grunn av 

ekstremt dårlig vær eller baneforhold. 

• Kan etter eget skjønn justere enkeltpersoners handicap, mellom den årlige 

handicaprevisjonen, hvis det foreligger mistanke om at en spillers handicap er for høyt 

eller lavt i forhold til spillerens forventete resultater. 

• Hvis komitéen ikke klarer å løse en sak på egenhånd, skal saken forelegges NGF. NGFs 

avgjørelse vil være endelig. 

 

Bærum 04.01.2021 

Stein Sunde 

 

 

 

10.5 HERREKOMITÉEN 

Herrene i Bærum Golfklubb har hatt en strålende sesong i 2020 med den ukentlige -

Herreserien som hovedaktivitet. 

  Herrekomitéen har i 2020 bestått av følgende medlemmer: 

  • Anders Lien (leder) 

  • Geir Andersen 

  • Terje Andersen 

  • Marius Thorp (BMGK) 

 

  Oppsummering av sesongen: 

Det ble avviklet simulatorgolf/vinterserie på Bærum Golfsenter i perioden november -mars. 

Vinner av serien ble Lasse Røren Andersen. 

Utendørssesongen 2020 satt deltagerrekord med god margin, hele 120 spillere deltok i løpet 

av sesongen. Gledelig at mange nye fjes dukker opp og er med.  

  Herreserien har gjennomført 20 turneringsrunder. 

  Tilbakemelding fra deltakerne er generelt veldig positive, både sosialt og sportslig. 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

  Resultater Herreserien 2020 (de tre beste pr. klasse) 

 

Plass A-klassen B-klassen 

1 Svein Sørheim (107p) Magne Høgheim (168p) 

2 Fredrik Vigsnæs (98p) Anders Krydsby (161p) 

3 Terje Andersen (96p) Bård Bakkejord (161p) 

 

   Resultater brutto 2020 (8 tellende runder) 

 

Plass A-klassen B-klassen 

1 Marius Thorp (531slag) 66,4 snitt Anders Krydsby (660slag) 82,5 snitt 

2 Anders Lien (596slag) 74,5 snitt Henrik Michaelsen (670slag) 83,8 

snitt 

3 Lasse R Andersen (604slag) 75,5snitt Magne Høgheim (684slag) 85,5 snitt 

 

 

  Herre komitéen 2021 

  Komiteen vil i februar/mars ta stilling til om det blir endringer i sammensetningen. 

 

  På vegne av Herre komitéen 

  Sandvika, desember 2020 

  Anders Lien 

 

 

 

10.6 JUNIOR/ELITEKOMITÉEN  
Komitémedlemmer: 

Leder:    Knut Foldvik (avtroppende) 

Coach:     Charlie Westrup 

Dugnadsansvarlig:   Morten Olsen (avtroppende) 

Økonomi/regnskap:  Hanne Sølvsberg 

Spond/oppfølging bredde: Vibeke Rosén-Nordli, avløst av Hilde Skomakerstuen 

Foreldrekontakter:  Lasse Hermansen 

    Andreas Øverland 

    Bjørn Sandvik 
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Nøkkelpersoner for juniorgruppen: 

Hovedtrener:   Knut Schiager 

Trener:    Fredrik de Sousa 

Trener:    Anders Engelsen  

Trollgolf:   Emelie Westrup 

Sportssjef:    Marius Thorp 

Daglig leder:   Bente Rosenberg 

 

Som for alle andre, har 2020 vært et spesielt år, og i positiv retning! Juniorgruppen har de 

siste årene hatt en jevn økning i antall deltagere på trening og i konkurranser, men i 2020 ble 

økningen enda større enn de foregående år! Totalt 75 deltagere i treningsgruppene, hvilket er 

en økning på 20 stk fra 2019-sesongen! 

 

Treningsgruppene sesongen 2020 

For sesongen 2020 har treningsgruppene vært som følger: 

«Elite», «Rekrutt», «Utvikling» og «Bredde», hvorav de 3 førstnevnte er «satsningsgrupper», 

og breddegruppene er for de «ferskere» golferne i alder 9-19 år. Mange av de som har deltatt 

i bredde i år, vil flyttes til satsningsgrupper neste sesong. I tillegg har vi en gruppe 

«Trollgolfere» som er de aller minste, i alderen 4-8 år.  

Det var 17 deltagere «satsningsgruppene», 29 i breddegruppene og 29 trollgolfere.  

Vi tilbyr 3 treningsøkter gratis for barn og ungdom som ønsker å prøve, for så å vurdere om 

de vil melde seg på organisert trening.   

 

Målet for vår juniorvirksomhet er at vi både skal bygge en god og trygg bredde, og samtidig 

ha et opplegg til de spillerne i klubben som ønsker å satse på golf som sin idrett.  

 

Mandag ettermiddag var gjennom sommersesongen den dagen i uken hvor alle våre juniorer 

er på treningsfeltet. For de ivrigste har vi treningsopplegg 3 ganger i uken + interne 

turneringer, matcher mellom treningsgruppene og matcher mot andre klubbers juniorer, samt 

samlinger noen helger i løpet av sesongen.  

Elite er våre beste juniorer, der målsetningen er å etablere seg på toppnivå i Norge og 

kvalifisere seg til NM. I denne gruppen starter spesialiseringen på alvor og det blir mer 

konkurransebasert trening rettet mot å prestere på golfbanen. Forventningene våre er at 

spillerne skal delta på: Narvesen Tour, Srixon, NM og forhåndsbestemte klubbturneringer 

som KM og Generasjonsturneringen.  

 

Rekrutt er gruppen under Elite, for spillere med ønske om å utvikle seg som golfspiller og 

etter hvert ta steget til Elite gruppen. Fokus er å skape mest mulig konkurransebasert- og 

detaljbestemt undervisning. Rekrutt forventes å delta på Narvesen Tour turneringer i løpet av 

sesongen, samt klubbturneringer som KM og Generasjonsturneringen.  
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Utvikling er gruppen under Rekrutt, for spillere med ønske om å utvikle seg som golfspiller 

og etter hvert komme opp til de øvre gruppene. Deltagerne forventes å delta på Narvesen 

Tour turneringer i løpet av sesongen, samt klubbturneringer som KM og 

Generasjonsturneringen. Fokus for gruppene er å skape et godt miljø og skape bedre 

forståelse for spillet og sin egen golf.  

 

Bredde vil være inngangen til golf for spillere med klubbhandicap, fordelt på en gruppe for 

gutter og for jenter. Innlæring skal ha leken i fokus der følelse av mestring er viktig. 

Breddegruppene vil være inngangen til golf og er første trinnet for aktiv golftrening. For 

breddegruppene oppfordres det til deltagelse på Narvesen Tour, samt klubbturneringer som 

KM og Generasjonsturneringen.  

 

Trollgolf er introduksjon til golf for våre aller minste (4-8 år), der all læring skal ha lek i 

fokus. Målsettingen med Trollgolf er å skape et sosialt og hyggelig miljø med golf. 

Deltagerne deles inn i ulike grupper; de minste jentene og guttene, og de eldste guttene og 

jentene. Vi gjør langslag ved driving range, golflek i golflekeland og putteøvelser på putting 

green. Trollgolferne lager sin egen sang som synges på alle treninger. 

Forventninger til spillere: Ha det gøy sammen, lek og moro, stille på trening og aktiviteter, 

være positiv og gjøre sitt beste! 

 

Rekruttering i nærmiljø og fra øvrige deler av Bærum må sies å ha vært meget god.  

 

Sesongens treningsopplegg: 

Sommer:  

Mandager: treningstid for alle juniorer med sine respektive grupper  

Torsdager: banespill med Charlie Westrup, åpent for alle juniorer 

Fredager: felles trening for breddegruppene og rekrutt/elite 

 

Vinter 19/20 og 20/21 

Vintertreningen ble brått avbrutt av korona i mars 2020.  

20/21 vintertrening startet opp 2 uker etter at utesesongen var over, men er dessverre nå satt 

på vent til korona-reglene mykes opp igjen. Vi håper å komme i gang igjen på nyåret med 

følgende opplegg; 

 

Golfteknikk inne på Toppgolf 1 dag i uka, og fysisk trening på Mølladammen skole med 

Charlie 2 dager i uka.  

Det er 22 påmeldte juniorer til vintertrening 20/21.  
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Turneringsspill 

Alle våre juniorer oppfordres til å delta i turneringer, men vi skal også ta vare på de som ikke 

vil spille turnering. Mange av våre juniorer har deltatt i flere av våre klubbturneringer og 

andre turneringer i distriktet. 

 

Narvesen Tour 

Turneringsserie som er åpen for alle juniorer, inndelt i aldersbestemte klasser; mix 6-8, mix 

9-12, jenter 13-15, jenter 16-19, gutter 13-15, gutter 16-19. Vi har hatt 25+ juniorer som har 

deltatt på forskjellige baner på Østlandet. Våre juniorer har markert seg høyt på resultatlistene 

ved flere anledninger under Narvesen Tour 2020, og har flere seire og andre pallplasser.  

 

Srixon Tour 

Turneringsserie for eliten av Norges juniorer, hvor det er kvalifisering for deltakelse. Vi har 

hatt 3 spillere (1 jente og 2 gutter) som har deltatt.  

 

Western Cup 

Dette er en turnering mellom klubblag i Region Østlandet-Vest; Ballerud, Haga, Oslo og 

Bærum, for juniorer alder 11-19 som ikke er kvalifisert til Srixon Tour. Bærum kom på 

2.plass, bak Ballerud. 

Lag-NM gutter 

Vårt lag ble invitert til spill i Elite-divisjonen, som følge av at andre lag som var kvalifisert 

ikke kunne stille lag. Våre beste gutter stilte på Bogstad, og bet fra seg så godt de kunne, men 

klarte ikke å kvalifisere til elitediv neste år.    

 

Lag-NM jenter 

Samme situasjon som for guttene; jentene fikk også invitasjon til Elitediv og stilte på 

Bogstad. Til tross for god innsats; begge lag stiller neste år i 1 div, hvis ikke årets situasjon 

gjentar seg.  

 

Egne turneringer arrangert 

Narvesen Tour 1.august 

Totalt 93 spillere, hvorav 18 fra BmGK stilte til start. Våre egne gjorde det sterkt, og vi hadde 

vinner i både gutter 13-15 (Knut Magnus), og gutter16-19 (Storm). I jenter 13-15 fikk vi 2,3 

og 4 plass (Christine, Beatrice og Kaja). 

 

Narvesen Tour arrangeres på ny i 2021. 

 

Lag-NM junior 1 div, 6-7.aug 

Her skulle vi hatt med lag både i jente- og gutteklassen, men begge våre lag fikk tilbud om å 

stille i lag-NM junior Elite på Bogstad.  
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Dermed ble lag-NM på BMGK avviklet uten egne lag til start, men arrangementet ble 

avviklet prikkfritt, og tilbakemeldinger fra deltakere og forbund var bare positive.  

 

Generasjonsturneringen 15.aug  

Totalt 32 lag påmeldt og mange av våre egne juniorer spilte. Dette er en veldig hyggelig og 

sosial turnering for flere generasjoner, og det gir en god egeninntekt til juniorgruppen. 

Generasjonsturneringen er kommet for å bli! 

 

Klubbmestere 2020 

Junior piker: Beatrice Riisnes 

Junior gutter: Marius Tandberg. Marius hevdet seg også godt i herreklassen, og endte 

der på 5.plass 

Vintertreningsleir i Portugal 

15.-22. februar 2020, Troia Golfclub:  

En givende uke med mye golf, fysisk trening og sosialt samvær for juniorer og foreldre – 

totalt 31 personer.  

16 juniorer, 12 foreldre, coach Charlie Westrup, trener Fredrik DeSousa og hovedtrener Knut 

Schiager.  

 

Vi hadde planene klare for vinterferietur uke 8 til Costa Ballena i 2021. Dessverre måtte den 

avlyses pga corona-restriksjoner, som så mye annet for tiden.  

 

Turer og utflukter  

April: Planlagte turer til Sverige måtte dessverre avlyses.   

Vi erstattet turer med mye fin trening hjemme på BMGK, hvor vi kunne «tjuvstarte» 

sesongen på treningsfeltet tidlig i april, som følge av mild vinter. «Satsningsgruppene» reiste 

på tur til Holtsmark og Tyrifjorden, hvor vi hadde fine treningssamlinger og banespill.  

 

Breddegruppene hadde sine samlinger på Ballerud og Kjekstad.  

 

Okt: Sesongavslutnings-tur ble i år lagt til Larvik og Borre, med hotellopphold i Horten. 

Meget bra samling, hvor våre juniorer fikk bryne seg på vanskelige putte-øvelser med «guru» 

Jon Karlsen på Borre.  

Vi hadde også «Ryder Cup» over to dager mellom voksne og juniorer. Voksen-laget vant 

knepent, men vi må nok innse at vi hadde en fordel av å ha trenerteamet på vår side! 

 

Andre sosiale, miljøskapende tiltak 

Flere av våre planer måtte avlyses, men noe fikk vi til:  
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Jan: Innebandy på Rud, med foredrag av Kiropraktor Axel fra Eureka Sandvika; viktigheten 

av å trene riktig og trene kjernemuskulatur for å holde seg skadefri. 

Mai: Speedgolf på korthullsbanen der alle, på tvers av gruppene, deles inn i lag. Laget som 

fullfører på kortest mulig tid vinner. Sosial og morsom «turnering» som vi starter 

utesesongen med hvert år.  

 

Juni: Motivasjonsforedrag med Marius Thorp på BMGK.  

 

Breddegruppene for de yngste har hatt flere runder med «Familie-scramble» og sosialt 

samvær på KHB gjennom sesongen.  

 

Dugnad og baneåpning 11. mai. Juniorene plukket rangeballer i områdene utenfor rangen og 

baller som var plugget på selve rangen. 

 

Økonomi  

Juniorgruppen er bl.a. finansiert gjennom støtte fra BmGK: 1 % av klubbens budsjetterte 

inntekter, i tillegg til: 

-tilskudd fra Bærum Kommune 

-Grasrotandel fra Norsk Tipping 

-LAM-midler fra Norges Idrettsforbund 

-sponsorinntekter 

-treningsavgifter 

-generasjonsturneringen 

-dugnader/loddsalg 

 

Midlene brukes til felles beste; treningssamlinger og rekruttering, noe støtte til alle våre 

juniorer som deltar i ulike turneringer. Maks støtte for en juniorspiller er satt til kr 10.000,- pr 

år.  

 

Juniorgruppen har sunn økonomi og forholder seg til de økonomiske retningslinjer som er 

satt.   

 

Golf Camp 

Hvert år arrangerer BmGK 2 Golf Camps, hhv i uke 26 og 33. Dette er et golfkurs tilrettelagt 

for barn mellom 5 - 13 år. Kurset går over 5 dager, og etter endt camp får alle deltagere bevis 

på gjennomført "veien til golf" kurs, og «golfbil-lappen». Barna blir delt opp i grupper; for de 

som har spilt litt golf og de som aldri har spilt før. 

 

Vi har 3 meget kvalifiserte trenere som er ansvarlige for Golf Camp her i klubben: 

Fredrik de Sousa - PGA utdannet pro 
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Emelie Westrup - tidligere Europatour-spiller 

Charlie Westrup - tidligere landslagstrener i Norge og i Sverige 

I tillegg hadde noen av våre aktive juniorer jobb som hjelpetrenere. 

 

Årets deltager-antall var meget bra; 39 stk i uke 26 og 32 stk i uke 33. Vi håper en del av 

disse finner tilbake til oss og melder seg på i treningsgrupper i 2021!  

 

Barne- og ungdomsskolen og idrettslag 

Vi har hatt barn fra Lommedalen skole SFO (vår og høst) og Anne Krefting SFO (vår) en dag 

pr uke med stort antall besøkende elever gjennom hele sesongen.  

I tillegg har vi hatt ca. 300-400 elever innom fra Mølladammen ungdomsskole, og 

Lommedalen idrettslag har vært hos oss 2 ganger i "breddeidrettsuka”, der golf er en av 

idrettene barna kan velge blant.  

 

Vi ser at aktivitetstilbudet vi har hatt gjennom barneskolene og ungdomsskolen, samt det 

lokale idrettslaget, har bidratt til økt interesse og aktivitet blant barn og unge. Flere kommer 

innom for å låne køller, og benytter rangen og korthullsbanen. På denne måten blir terskelen 

lavere for å prøve golf, og veien til å delta i organisert trening blir kortere. Vi skal fortsette 

rekrutteringen gjennom samarbeid med skoler og idrettslag i nærmiljøet.   

 

Annet: 

Det er også gledelig å se at i 2020 har vi hatt to spillere som har reist til college i USA for å 

fortsette sin satsing på golf, kombinert med skole. At elitesatsingen på Bærum GK produserer 

spillere som er klare for college, både golf og personlighetsmessig, er veldig gledelig og til 

inspirasjon for flere av de yngre som kanskje ønsker å ta samme vei. Dette er en viktig brikke 

i vår juniorsatsing og det er derfor gledelig å se at Marius Tandberg og Emilie Bergh-

Jacobsen har tatt dette steget i 2020. Vi ønsker begge to masse lykke til over dammen! 

 

Til slutt vil jeg takke for meg som leder av juniorkomiteen, og overlater nå ansvaret til Roar 

Skomakerstuen.  

 

Det har vært en glede å være med på å legge til rette for at alle skal kunne passe inn i vår 

flotte juniorgjeng! Det er mange som bidrar til et flott miljø for våre barn og ungdom i 

BMGK, og det er fantastisk fint å se at rekrutteringsarbeidet gir resultater. Juniorgruppen 

vokser jevnt og trutt, og det er svært positivt for klubbens fremtid! 

Tusen takk til alle involverte i juniorgruppen for godt samarbeid, og lykke til videre med det 

viktige arbeidet med å skape godt miljø for våre unge, og fortsatt rekruttering til vår supre 

aktivitet. 

Knut Foldvik 

Leder, junior-komitéen 
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10.7 NORSK SENIORGOLF 

Golfåret 2020 ble preget av Korona som førte til vekst i antall medlemmer og greenfee 

inntekter i golfklubbene i Norge. Norsk Seniorgolf (NSG) opplevde også denne veksten. I 

BMGKs senior segment vokste antallet NSG medlemmer fra ca 45 til 58 eller 29%. Hver 

klubb har en stemmerett pr. 25 medlemmer på NSGs årsmøte. BMGK får for første gang 3 

stemmeretter på NSGs årsmøte som holdes 20.02.2021. 

 

Det gode samarbeidet mellom Haga, BMGK og Grini fortsatte i 2020 med 71 deltakere i 

Hagas turnering, 83 i BMGKs og 64 i Grinis sammenlignet med henholdsvis 66, 76 og 60 i 

2019. Samlet ble det 218 deltakere i 2020 sammenlignet med 202 i 2019 eller en vekst på 

8%.  

 

Damene beholdt sin plass i 1. divisjon i NSGs Lagmesterskap som ble utkjempet i Larvik. 

Laget vårt besto av Kristin Gunhildrud, Hege Kristine Huse, Grethe Kristensen Nysveen og 

Aina Olsen. 

 

Herrene beholdt sin plass i 2. divisjon i NSGs Lagmesterskap som ble utkjempet i Norsjø. 

Laget vårt besto av Ralph Conway Fowler, Brede Kristoffersen, John Nordli, Per Stenhamar 

og Svein Sørheim. 

 

Ellers var det utallige NSG turneringer i løpet av sesongen.  

 

Lance Keeler 

NSGs KK i BMGK 

  

 

10.8 SENIOR HERRERKOMITÉEN 
Senior Herrer komiteen har bestått av: Trond Wilhelmsen (leder), Svein Erik Tegner, Arne 

Nossum, Magne Fjeldstad og Nils Morten Hagen. 

 

Som for alle andre har vi hatt en spesiell sommer. Takket være golfforbundet har vi fått lov til 

å arrangere våre runder med spesielle regler tilpasset koronaepidemien. Vi har fulgt 

smittevernreglene og vi har ikke hatt koronasmitte i gruppen 

 

Vi har igjen hatt en fin sesong på en bane som blir bedre og bedre år for år. Også i år har vi 

måttet avlyse første runde på grunn av at banen ikke var åpnet.  

 

Betalingssystemet med en sum for hele sesongen er de aller fleste fornøyd med og det er 

kommet for å bli.  
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Utviklingen med at flere må kjøre golfbil for å gjennomføre rundene fortsetter. Klubben har 

tatt konsekvensene av dette og disponerer nå 8 biler. På grunn av smittevernregler har det 

bare vært tillatt med en spiller pr bil. Bilene har vært reservert for seniorene frem to dager før 

turneringsdagen. Proshop har overtatt bilbestillingen noe som har gjort det enklere for 

turneringsleder. 

 

Årets Match play mot Drøbak Golfklubb 2020 

Hvert lag stiller med 20 mann i matchene mellom Senior herrer Drøbak GK og Senior herrer 

Bærum GK. Det spilles fourball bestball med fullt slope handicap med shotgun start kl 10:00. 

Det spilles 10 matcher og full pott gir 10 poeng, mao så gir seier i hver match 1 poeng og et 

½ ved deling. 

 

Grunnet avlysning på BMGK hjemmebane høsten 2019 valgte vi å starte den første matchen 

på vår bane i 2020. Matchen ble avholdt den 18. juni med tradisjonell shotgunstart kl. 10:00 i 

et godt golfvær. Det ble en jevn kamp i år hvor resultatet ble 5-5, altså uavgjort. 

 

Grunnet situasjonen med koronasmitte ble det servert et karbonadesmørbrød til alle 

deltakerne på terrassen etter endt spill. 

Returmatchen ble avholdt på Drøbaks golfbane den 10. september i et nydelig sommervær 

med perfekte forhold for golfspill. Tradisjonelt hadde vi hyggelig samvær i partyteltet utenfor 

klubbhuset etter matchen med en gryterett og overrekkelse av trofeet.  

Det ble mange jevne matcher, men Drøbak dro i land nok en seier med resultat 6-4. 

 

Seniorcupen 2020 

I år hadde 31 seniorspillere meldt seg på cupen, og komiteen valgte også i år at det skulle 

spilles fra tee sted 48. 

 

Finalen ble spilt medio september mellom Svein Erik Tegner og Magne Fjeldstad. Magne 

storspilte og vant matchen og dermed cupen for 2020. Semifinalistene som ikke nådde opp til 

finalen var Henning Molander Ott og Gunnar Kjeldner. 

 

Onsdagsserien 

Onsdagsserien er vår viktigste aktivitet og går gjennom hele sommeren. 

I tråd med økningen i Golf Norge har vi også økt aktiviteten. Vi har fått 23 nye spillere, mens 

10 ikke har fornyet sitt medlemskap. 

Det er gjennomført i alt 20 tellende runder i onsdagsserien. En av rundene ble spilt fra tee 45 

for alle tre klassene. 
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I alt er det spilt 1241 tellende runder fordelt med 478 i klasse A, 461 runder i klasse B og 302 

runder i klasse C. 102 seniorer har deltatt i serien, en økning på 13 fra i fjor. I alt er det spilt 

1337 runder, en økning på 265 fra i fjor. Med tre spillere i hver spillergruppe har vi kapasitet 

til 66 spillere. I år har vi hatt 6 runder med mer enn 66 spillere med en topp 27. mai med 79 

spillere. Vi har derfor måttet ha mange grupper med 4 spillere. 

Fra mars fikk vi et nytt system for HCP beregning. Det medførte at mange spillere fikk endret 

HCP. HCP-grensene mellom klassene ble endret i år med et forsøk på å få omtrent like 

mange spillere i hver klasse. Mange nye spillere i klasse A og B og avgang fra Klasse C 

gjorde at C-klassen ble litt for liten. Ny vurdering vil bli foretatt til neste år. 

I tillegg til de ordinære rundene har det vært spilt en Texas scramble og avslutningsrunden 

med Greensome. To av de tellende rundene har blitt spilt med Shotgunstart.  Shotgunstart en 

hyggelig måte å avvikle en runde på, som samler alle deltakerne etter runden. 

 

Vår tradisjonelle avslutningsmiddag med premieutdeling for sesongen måtte dessverre 

avlyses på grunn av pandemien. Sesongen ble derfor avsluttet med greensome 7.10, med 

uhøytidelig utdeling av premier etter hvert som spillerne kom inn. Det ble servert karbonade 

og vaffel ved innkomst. 

 

Økonomi 

Seniorgruppen har hatt en solid økonomi gjennom sesongen og har avsluttet med et godt 

overskudd. Etter avtale med administrasjonen beholdes dette i gruppen. 

 

Vinnere av året serie ble  

Klasse A:  Svein Erik Tegnér 

Klasse B:  Gunnar Dammen 

Klasse  C:  Martin Gamnes 

Bruttoklassen: Brede Kristoffersen  

 

Innesesongen 2020/2021 

Innesesongen står for døren. Senior Herrer/Mix har inngått avtale som tidligere med Bærum 

Golfsenter, og har oppnådd gunstige betingelser. Detaljert informasjon er sendt ut til 

spillergruppen. Sesongen 2019/2020 ble avsluttet med tre runder fra 14.10.2020. Oppstart 

2020/2021 var onsdag 4.11.2020. 

 

Valg 

Valgkomiteen har i 2020 bestått av Terje Holm, Brede Kristoffersen og Arild Johansen. Det 

har ikke vært avholdt ordinært valg, siden avslutningen ble amputert på grunn av epidemien. 

Leder av seniorkomiteen har varslet at han trer tilbake etter sesongen 2021.  Nils Morten 

Hagen trakk seg fra komiteen siden han ikke kommer til å delta neste sesong. Valgkomiteen 

har funnet det ønskelig med en viss fornyelse av komiteen og foreslår følgende for 2021. 



37 

 

 

 

 

 

Seniorkomiteen 2021 

Trond Wilhelmsen (leder), gjenvalg  

Svein Erik Tegner, gjenvalg 

Magne Fjeldstad, gjenvalg 

Brede Kristoffersen, ny 

Hans Fredrik Myklestu, ny 

 

Valgkomiteen 2021 

Terje Holm, gjenvalg 

 Arild Johansen, gjenvalg 

Arne Nossum, ny 

Komiteen velger selv sin leder. 

 

Til slutt en stor takk til administrasjon, banemannskaper, proshop, restaurant og mine 

kolleger i komiteen for en vel gjennomført sesong. 

 

Senior Herrer  

v/Trond Wilhelmsen 

 

 

10.9 INNESERIEN – BÆRUM GOLFSENTER 
Ansvaret for arrangementet i vintersesongen påhviler en egen komite som er satt opp 

spesifikt. Komiteen står selv for all regnskapsførsel og alt opplegg for øvrig, og er på denne 

måten løsrevet fra Senior Herrer komiteen.    

 

I likhet med foregående sesong har Komiteen vært meget godt fornøyd med avtalen med 

Bærum Golfsenter, (Senteret). Det er inngått en tilsvarende avtale for 2020/2021. 

 

Situasjonen denne sesongen har vært meget spesiell og sterkt preget av Covid-19 pandemien. 

Alt forløpt normalt inntil 12. mars 2020 da nedstengning av Senteret med ett var et faktum. 

Komiteen besluttet da å vente med den formelle avslutningsprosedyren til det igjen kunne 

åpnes for spill. Heldigvis lot dette seg gjøre i siste del av september under meget strenge 

smitteverns - regler, noe Senteret har ivaretatt på en utmerket måte. Vi kunne derved avslutte 

sesongen med 3 påfølgende onsdagsturneringer fra 14. til 28. oktober.      

 

Det har vært stor interesse blant seniorene på Bærum gjennom hele denne amputerte 

sesongen. Onsdagsturneringene startet opp 30. oktober 2019 og ble avsluttet etter pausen 28. 

oktober 2020. I serien er det spilt 21 turneringer hvorav 20 inngår i premiesammendraget for 

sesongen. Det er i alt spilt 620 runder hvorav 589 tellende. 50 personer har deltatt hvorav 33 

har gjennomført 10 turneringer eller flere. 
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Snittdeltagelsen pr. turnering har vært 29,5 personer i denne sesongen mot 28,5 personer i 

foregående sesong. 

 

Senteret har i tillegg arrangert separate turneringer på fredager for Bærums Senior Gruppe 

som har vært populære med høye deltagertall. Utover onsdagsserien og nevnte turneringer er 

det spilt mange selskapsrunder.  

 

Det spilles på et rikholdig mangfold av baner over det meste av verden. Banene settes opp av 

Senteret i samarbeid med komiteen. Rundene i onsdagsserien er spilt på ulike baner. 

 

Onsdagsturneringen gjennomføres i 1 klasse med Stableford-beregning og innlagt CTP og 

LD.  Ved sesongstart blir antall slag fastsatt for den enkelte med utgangspunkt i 50 % hcp 

registret i GolfBox ved avslutningen av ute - sesongen. 

 

Komiteen setter opp startlisten hver uke. Hcp justeres med visse intervaller. Listen 

oversendes til Senteret som legger dette inn på Simulatorene slik at alt er klart før turneringen 

settes i gang.  

Resultatene for hver turnering legges inn i Golf Box av komiteen straks etter rundens 

avslutning. Order of Merit oppdateres fortløpende i Golf Box og skjer ved poengberegning. 

 

Resultatservice og premiering på stedet utsettes inntil Corona - situasjonen er løst. Et unntak 

ble gjort etter siste runde 28. oktober da premiering for sesongen fant sted med en enkel og 

rask utdeling. 

For å overholde smittevernreglene er det etter gjenåpningen ikke lenger anledning til å 

servere mat i lokalene. Spillerne må også forlate lokalene straks etter ferdigspilt runde. Det 

sosiale aspektet lider selvfølgelig pga dette.  

 

Runden den 28. oktober markerte som nevnt den formelle avslutningen av 

turneringssesongen. Premieutdelingen ble foretatt med basis i akkumulerte resultater pr. 21. 

oktober. Spillere med best sammenlagtresultater gjennom sesongen var Knut Isachsen, Bjørn-

Oddvar Gaarud, Øyvind Alf Karlsen, Svein Erik Tegner og Hans Fredrik Myklestu. 

 

Gruppen har i denne sesongen som tidligere vært meget godt fornøyd med service og 

oppmerksomhet fra Senterets side. 

 

Komitemedlemmer og ansvarlige for innendørsgolfen har vært Terje Sørensen, (leder) og 

Svein Erik Tegner. 

 

Terje Sørensen 

Leder 
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10.10 SENIORMIX 

Det ble ingen vårtur til Sverige våren 2020 da koronaen stoppet hele opplegget.  

 

SeniorMixgruppen har spilt hver fredag formiddag med forskjellige spilleformer. Her er det 

ingen tellende serie. Høydepunktene er de månedlige Texas Scramble konkurransene med 

premiering og vinlotteri. 

 

Det har i 2020 deltatt mellom 3 og 37 Senior Damer og Herrer på SeniorMix dagene.  

 

SeniorMixkomiteen har bestått av Karen Sørdalen, Miklos Degré og Thor Thronsen.  

 

Det har ikke vært avholdt noen møter. All kommunikasjon har foregått via e-post eller 

telefon. 

 

SeniorMixkomiteen 

Thor Thronsen, leder 

 

 

10.11 TURNERINGSKOMITÉEN 
På grunn av corona-situasjonen ble det et amputert turneringsprogram på Bærum Golfklubb i 

2020, med store restriksjoner på hva som var tillatt på arrangementer. Vi har som klubb følt 

at det har vært viktig å følge de retningslinjer som har vært til stede og bidra som klubb til at 

vi kan komme oss tilbake til normalen så fort som mulig. Da vi endelig kom i gang, var det 

likevel stor interesse og til tider kø av spillere for å få være med på flere turneringer. 

Dessverre skapte værgudene også noen problemer for oss i 2020, med flere avlysninger og 

utsettelser. 

 

Klubbmesterskapet trakk igjen en stor del av medlemmene med 123 deltagere til start. Første 

dag av Klubbmesterskapet ble avlyst etter et kraftig regnvær som satte hele banen under 

vann. Det var betydelig bedre forhold på lørdag og søndag, og vi gratulerer vinnerne av de 

ulike klassene i Klubbmesterskapet. Grunnet corona-situasjonen fikk vi ikke avholdt samlet 

premieutdeling etter søndagen, men alle klubbmestere skal få sin fortjente heder på årsmøte i 

februar.  

 

Klassikeren KM Putting ble avholdt i september med meget god deltagelse, 54 spillere til 

start. Anders Myhre Harto avsluttet med en meget god runde og tok sin andre strake seier i 

KM Putting, kun ett slag foran Magne Kofoed. Vi håper at ordet spres om KM Putting og at 

vi i 2021 får enda flere med på en sosial, hyggelig og ikke minst gøyal turnering på storeputt. 
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De ukentlige turneringene til damene, herrene, senior herrer og seniormix har i 2020 hatt enda 

større deltagelse enn foregående år, mye grunnet situasjonen vi har vært i. Det er likevel 

gledelig å se at så mange medlemmer deltar i ukentlige aktiviteter, noe vi håper fortsetter i 

mange år fremover. 

 

Vi er allerede godt i gang med planlegging av turneringsprogrammet for 2021, og tror på et 

nytt år med mange fornøyde deltagere. Vi har et ønske om å ivareta balansen mellom et godt 

turneringstilbud og tilgjengelig starttider for våre medlemmer. Vi håper også at vi er nærmere 

normalitet når vi skal arrangere turneringer kommende sesong. 

 

Totalt ble det spilt rett over 5 500 turneringsrunder i 2020, en tydelig økning fra de rundt 4 

450 rundene som ble registrert i 2019. 

 

Til slutt en stor takk til alle spillere, og til dere som var med på å arrangere årets turneringer, 

samt en takk til banemannskapet for jobben de gjør i forbindelse med turneringene vi har på 

Bærum Golfklubb.  

 

Vi ser frem imot en ny sesong på Bærum Golfklubb, med mye moro også i 2021. 

 

Fredrik Horn Eriksen 

Leder 

 

 

10.12 BANEKOMITÉEN  
 2020 har vært et aktivt år i forhold til utbedringer og arbeid på banen. For første gang på 

  mange år har det blitt gjort noe med det store vedlikeholdsetterslepet. Vinteren og våren 

 2020 ble det laget ny tee 56 på hull 1. Fairway og dam på hull 3 ble flyttet, og samtidig ble 

 det bygget ny bunker på hull 6.  

Resultater fra medlemsundersøkelsen GolfSpilleren i Sentrum under kategorien Bane, viser at 

vi rangerer nr. 37 av 44 klubber på landsbasis. Det er spesielt greener, bunkere og tee-steder 

som scorer lavt. Et av hovedmålene i 5-års vedtatt baneplan er at vi skal sikre en god kvalitet 

på banen for å tiltrekke oss nye medlemmer og beholde eksisterende. Det er derfor svært 

viktig at vi har fokus på det betydelige vedlikeholdsetterslepet som er definert i baneplanen. 

 

Vanningsanlegget har vært i svært dårlig forfatning, og har i år fått et stort løft. Det er byttet 

ut mer enn 40 ødelagte spredere, og det er lagt opp nye spredere til høyre for green 5. Det er 

kjøpt inn nye spredere for nesten 300.00 kroner i forbindelse med dette arbeidet. I 2021 vil 

det bli lagt nytt vanningsanlegg i fairway på hull 3. På hull 4 vil vi legge opp nytt 

vanningssystem på kulen til venstre for treet. Det gjenstår noe arbeid for å utbedre kapasitet 

og oppetid på utstyret i pumpehuset. Vi vil også gjennomføre en oppdatering av 

styringssystemet. 
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Etter at banen stengte i høst ble det satt i gang et stort prosjekt for å bygge nye større tee-

steder på hull 2 (45, 48, 54 og 56), hull 6 (54 og 56), hull 8 (45 og 48), hull 10 (45), hull 16 

(54) og hull 17 (45, 48 og 54). Her vil det også legges opp nye vanningsanlegg, og 

ferdiggress vil bli lagt til våren. I løpet av sesongen 2021 vil flere av de andre tee-stedene på 

banen rettes av.  

Vi fikk tilgang til gratis masser fra sprengning i områdene Nadderud/Bekkestua og ved hjelp 

av intern og innleid ekstern arbeidskraft, ble det kjørt ut x antall tonn med masser og x antall 

tonn vekstmasse siste kvartal 2020. Klimatiske utfordringer med mye nedbør ble en 

utfordring og arbeidet med utkjøring og opprettelse av provisoriske veier ble en betydelig 

større jobb enn estimert. 

I den langsiktige Baneplanen 2018-2024 er det avsatt midler til utbedring ev ett tee-sted pr. 

år. Ettersom vi fikk tilgang til gratis masser, valgte vi å slå sammen dette arbeidet og utbedre 

6 tee-steder i 2020. Prosjektet med utbedring av 6 tee-steder planlegges ferdigstilt før 

sesongåpning i 2021, avhengig av været. 

 

Bunkerne på Bærum Golfklubb er alt for dårlige, og banekomiteen jobber sammen med 

administrasjonen, banesjefen, NGF og andre golfklubber, med en plan for å bygge 

nye/utbedre bunkerne på banen. Dette er et stort prosjekt, som vi vil komme tilbake til med 

detaljene rundt. Foreløpig kostnadsestimat på betongdrenering ligger mellom 1,7 og 2 

millioner kroner. 

 

Klubben er en av fem klubber som deltar i «ICE-BREAKER prosjektet» som går på 

vinterdekking av greener. Dette prosjektet er igangsatt av STERF i samarbeid med NIBIO og 

NGF, hvor flere klubber på Østlandet deltar. Denne vinterdekkingen med plastduker skal 

sørge for mindre is og vannskader på golfbaner som gjør at vi kan åpne banen med bedre 

forutsetninger. I 2020 ble samtlige 18 greener og de 3 treningsgreenene dekket.  

 

Tidligere vedtatt 5-års plan ligger til grunn for det meste av arbeidet til banekomiteen. Vi ser 

dog at rekkefølgene vil omdisponeres noe og arbeidene slås sammen der det er 

hensiktsmessig i forhold til gjennomføringsevne og prosjekt-økonomi. Vi mener allikevel at 

vi så langt har levert godt på planen.  

 

 

 

 

9. desember 2020 

Fredrik Horn Eriksen, Jostein Trulsrud og Guttorm Ray Tuxen. 


