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Generelt 

Kristiansand Golfklubb Norges 7. eldste klubb og det er godt over 40 år siden de første golfslagene ble slått her på 
klubben. De siste årene har det vært en betydelig oppgradering av anlegget og sesongen 2021 bar også godt preg av 
diverse arbeider. I løpet av sesongen 2020/2021 har vi kommet i mål med både oppgradering av driving range, nytt 
utslag på hull 9 og hull 1 samt bygging av nytt driftsbygg. Det definitivt største prosjektet var byggingen av nytt driftsbygg 
med innendørs golfsenter. Dette ble ferdigstilt i begynnelsen av november og passet veldig greit i forhold til oppstart av 
vintersesongen innendørs.  
 
Selv om pandemien satte sitt preg på samfunnet også i 2021, kom heldig vis norske golfklubber og vi her i Kristiansand 
Golfklubb veldig greit gjennom dette. Vi har gjennomført enkelte smitteverntiltak og vi har per skrivende stund ikke hatt 
noen form for utbrudd her på klubben. Vi krysser fingrene for at vi nå ser slutten på dette og at vi kan komme tilbake til 
en «normal» hverdag igjen. 
 
Vi kan i all hovedsak se tilbake på en fin golfsesong her på Kristiansand Golfklubb med høy aktivitet på både det 
sportslige og det sosiale. Selv om sesongen som nevnt ble litt preget av prosjektene som ble gjennomført, har klubbens 
medlemmer og gjester vært positive og forståelsesfulle til alt arbeidet som pågått gjennom sesongen.  
 
Klubben har vært godt besøkt gjennom sesongen og vi har fått mye gode tilbakemeldinger. Dette måtte være seg både 
banen og de oppgraderinger vi har gjort de siste årene. 
 
Det er mange medlemmer som deltar aktivt i driften av klubben gjennom sitt engasjement i forskjellige utvalg. Dette er 
selvfølgelig veldig viktig for klubben og fantastisk bra. Vi retter en stor takk til dere alle for flott innsats dere alle har gjort. 
 
Vi ser nå frem til en ny golfsesong og håper det ikke tar for lang tid før vi er i gang med 2022 sesongen. 
 
 
 
 
 



Medlemsutvikling KGK 

Per 31.12.21 er det registrert totalt 1184 medlemmer inklusive 23 personer som hadde årsgreenfee. De som har 
årsgreenfee inngår ikke i HCP og aldersstatestikken. I begynnelsen av 2020 og rett før Covid-19 ble det kjørt en 
kampanje kalt «Comeback 2020», denne kampanjen ga veldig mye medlemmer dette året og vi ser at medlemsantallet 
har falt en del i løpet av 2021. Dette var noe vi regnet med og ser ingen dramatikk i det noe reduserte medlemsantallet. 
Det har over lengre tid vært litt snakk om hva en øvre grense for medlemsantallet bør være, men her har vi ikke kommet 
fremt til en endelig konklusjon. Kan vi som klubb ligge mellom 1000 – 1100 medlemmer er nok dette noe som vi som en 
9-hulls kan håndtere greit og det vil gi en god og bærekraftig økonomi. 
 
Medlemsoversikt 

Totalt 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Voksne (m/spillerett) 607 593 635 631 661 638 605 526 533 571 618 603 595 654 882 724 

Tilbud               40 75 48 45 40 49 42 108 69 

Voksne (u/spillerett) 136 123 131 135 115 98 93 93 65 55 54 54 53 45 15 49 

Studenter                 13 34 28 19 5 5 25 29 

Ungdom 20 - 24 år 22 27 35 43 37 23 17 21 24 24 20 45 29 38 76 93 

Junior 15 - 19 år 139 130 115 96 89 87 91 46 38 23 23 27 31 29 62 83 

Junior 0 - 14 år               28 21 35 32 45 47 49 70 68 

Ansatte               5 5 5 6 5 6 5 6 6 

Sponsor               13 16 23 29 33 39 31 25 32 

Æresmedlem 5 4 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 

Årsgreenfee                   8 13 13 4 7 25 23 

Tot. medlemmer 909 877 923 912 909 853 812 778 797 833 875 878 865 912 1302 1184 

Nabo / begge klubber 20 25 32 40 36 32 35 28 25 40 35 55 76 75 0 0 

Tot. Inkl årsgreenfee 929 902 955 952 945 885 847 806 822 873 910 933 941 987 1302 1184 

Endring fra forrige år   -27 53 -3 -7 -60 -38 -41 16 51 37 23 8 46 315 -118 

                 

                 

Damer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Damer u/25 år 31 25 37 21 20 14 16 11 18 22 16 21 24 30 34 37 

Damer 25 - 60 år 119 108 111 121 115 115 99 86 108 110 104 108 100 100 132 109 

Damer over 60 75 79 74 77 79 84 86 73 73 82 88 96 99 102 125 113 

Sum dame 225 212 222 219 214 213 201 170 199 214 208 225 223 232 291 259 

Endring fra forrige år   -13 10 -3 -5 -1 -12 -31 29 15 -6 23 -2 9 59 -32 

                 

                 

Herrer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Herrer u/25 134 140 120 109 108 98 97 101 85 84 89 98 94 105 197 200 

Herrer 25 - 60 år 410 382 445 478 471 417 398 359 361 389 415 389 377 394 598 509 

Herrer over 60 140 143 136 146 152 157 151 148 152 146 163 166 171 182 194 184 

Sum herre 684 665 701 733 731 672 646 608 598 619 667 653 642 681 989 893 

Endring fra forrige år   -19 36 32 -2 -59 -26 -38 -10 21 48 -14 -11 39 308 -96 

                 

                 

HCP 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gruppe 1: under 4,5 4 4 4 4 6 8 7 7 8 6 6 6 9 8 12 14 

Gruppe 2: 4,5 - 11,4 17 12 10 13 16 13 17 20 23 35 35 33 41 41 42 32 

Gruppe 3: 11,5 - 18,4 60 57 55 69 81 84 85 87 98 108 111 107 109 128 119 110 

Gruppe 4: 18,5 - 26,4 160 126 162 165 165 179 175 169 189 190 189 209 209 220 267 247 

Gruppe 5: 26,5 - 36,0 299 319 330 358 319 327 305 265 241 254 277 276 265 238 375 334 

Gruppe 6: over 36 369 359 362 343 358 274 258 230 238 240 257 247 232 238 465 415 

Totalt 909 877 923 952 945 885 847 778 797 833 875 878 865 912 1280 1152 

 
 
 
 
 
 



Økonomi. 

Årsregnskapet er satt opp i tråd med Regnskapslovens bestemmelser. I samsvar med regnskapslovens §3-3 bekreftes 
det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Regnskapet er revidert av 
iRevisjon AS v/Per Aimar Lundal. Egen revisorerklæring er vedlagt regnskapet. Klubbens regnskaper føres internt av 
Daglig leder, Cato Benham. 
 
Klubben har klassifisert seg som et stort idrettslag (omsetning større enn 5 millioner kroner) og regnskapet føres etter 
regnskapsbestemmelsene for stort idrettslag. Driftsresultatet før ekstraordinære poster viser et årsoverskudd på 
kr. 1 235 180,-. Økonomisk sett har sesongen 2021 vært et godt år for Kristiansand Golfklubb med økning av inntekter 
på flere sentrale områder. 
 
Klubben har gjennom driftsåret økt gjelden en del og dette relaterer seg til bygging av nytt driftsbygg. Vi har per 
årsskiftet bokført et byggelån på litt i underkant av 7.3 millioner. Dette lånet vil bli redusert med spillemidler og mva-
refusjon i 2022 og 2023. Den langsiktig gjeldet som er knyttet til det nye driftsbygget er planlagt til 3.3 millioner kroner. 
 
Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelser til styrets medlemmer eller andre personer i forbindelse med diverse utvalg 
og komiteer. 
 

Organisasjon, administrasjon og daglig drift. 

Klubben har gjennom perioden blitt driftet av både heltids- og deltidsansatt personell. Totalt har 8 personer, hvorav 1 
kvinner vært ansatt. Fordelingen av faste ansatte har vært som følger, to årsverk på banen, ett årsverk som Pro/trener, 
ett årsverk på kafe/klubbhus og et årsverk som daglig leder. I tillegg til dette er har det vært ansatt sommervikarer både i 
kafé og på banen. Klubbens Head Greenkeeper, Kenneth Mayer sluttet sent på høsten 2021 og Vidar Mjåvatn overtok 
da som Head Greenkeeper. Det ble også ansatt ny Greenkeeper på slutten av året og Marius Dale begynte i stillingen 
per 1. desember. 
 
Cato Benham har vært ansatt som klubbens daglige leder i 2021. Gjennom denne stillingen er han klubbens bindeledd 
mellom styret, ansatte og klubbens medlemmer.  
 
For sesongen 2022 har vi utvidet klubbens trenerresurser ved å ansette ny Pro/trener. I februar inngikk klubben en 
ansettelsesavtale med Daniel Aulin Jansen som vil tiltrå stillingen rundt 1. juli. I tillegg til Daniel viderefører klubben sitt 
engasjement med Regine Roskifte som Klubbsekretær.  
 

HMS – Helse, miljø og sikkerhet 
Klubben har stort fokus på både helse, miljø og sikkerhet når det kommer til drift av klubben. Vårt mål er at det skal 
være trygt og godt å oppholde seg på klubbens område og at vi i størst mulig grad kan forebygge og ikke minst unngå 
ulykker og skader i forbindelse med de aktiviteter vi har i driften av golfklubben. 
 
Vi sørger også for at påvirkningen på miljøet reduseres til et minimum og at vi fortløpende har fokus på dette. I 2021 fikk 
klubben et nytt driftsbygg som inneholder både lager og et lite verksted. I forbindelse med byggingen ble det installert 
oljeutskiller slik at vi kan begrense utslippene til det minimale.  
 
Sykefraværet gjennom året har gjennom perioden vært minimalt og under 2% på årsbasis, det har ikke vært noen 
skader eller uhell som har ført til fravær. 

Samfunnsengasjement 
For Kristiansand Golfklubb er det viktig at vi stiller opp og tar samfunnsansvar. Vi er så langt det lar seg gjøre veldig 
positive til å bidra i forskjellige anledninger, og dette er noe vi også vil fortsette med i fremtiden.  

GDPR 
Klubben har etablert flere og gode rutiner i forhold til regelverket rundt GDPR. Det har gjennom perioden ikke vært 
hendelser eller situasjoner hvor klubbens rutiner ikke har fungert etter hensikten. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Maskinpark, bygg, simulator og bane 

Maskinpark 
Klubben har gjennom flere år opparbeidet seg en god og solid maskinpark som fungerer bra. For at vi til enhver tid skal 
kunne holde banen i tipp topp stand, er det viktig med en oppdatert og allsidig maskinpark. Klubben har i mange år hatt 
veldig dårlige fasiliteter til både vedlikehold og lagring av maskiner og utstyr. Nå som nytt driftsbygg er kommet på plass, 
vil dette bidra på en meget positiv måte i form av ivaretagelse av maskinparken vår. 
 
Vi vil i årene fremover fortsette prioriteringen av å fornye maskinparken slik at vi alltid utstyr nok til å vedlikeholde 
anlegget på en god og forsvarlig måte. 

Bygningsmasse 
Igjen har det vært et år med masse aktivitet og fornyelse av anlegget. Det er i 2021 bygget ny ballbu på driving rangen 
og det nye driftsbygget med innendørs golfsenter er kommet på plass. Så etter mange år med byggeprosjekter og 
oppgraderinger, må vi vel si at ting begynner å bli veldig bra…. 
 
Informasjon om bygging av driftsbygget kommer under eget punkt litt lengre ned. 

Oppgradering av driving range 
Etter endt sesong 2020, startet vi arbeidet med å oppgradere klubbens driving range. Dette har vært noe vi har ønsket å 
gjøre i mange år og veldig bra at vi nå kunne starte opp dette prosjektet. Gjennom vinteren 2020/2021 og utover våren 
2021 ble det gjort en formidabel jobb på området. Rangen ble forlenget med 20 – 40 meter, ny drenering ble lagt, nye og 
høyere stolper ble satt ned og nytt sikkerhetsnett ble hengt opp. Det ble i tillegg gjort en stor rydde jobb på både høyre 
og venstre side av driving rangen. 
I og med at vi allerede skulle sprenge en del i området, valgte vi også å gjøre en jobb på utslaget til hull 9. Her har vi nå 
fått et mye større og bedre utslag enn tidligere og dette vil vi ta i bruk sesongen 2022. 
 
I tillegg til at vi har søkt om spillemidler for oppgraderingen, har vi også fått litt støtte av Kristiansand Kommune i 
forbindelse med sikring av stien som går i bakkant. Det har vært en tett oppfølging av økonomien i prosjektet og det 
endelige byggeregnskapet er som følger: 
 

Byggeregnskap - Driving range 

Bygge kostnader inkl. mva Regnskap Budsjett 

Grunnarbeider 1 064 000,- 593 750,- 

Stolper og nett 908 576,- 615 000,- 

Utstyr og bygg 256 234,- 75 000,- 

Sum bygge kostnader inkl. mva 2 228 810,- 1 283 750,- 

Sponsorinntekter ifm. bygging -207 410,- 0,- 

Direkte fradrag for mva -177 505,- 0,- 

Støtte fra Kristiansand Kommune -470.000,- -470.000,- 

Spillemidler -805.000,- 484.283,- 

Refusjon mva (søkbar) -266.257,- -256 750,- 

Inngåtte sponsoravtaler (3 – 5 år) -304.000,- 0,- 

Netto bygge kostnader -1 352,- 72 717,- 

  
Ut fra det man kan se av byggeregnskapet, ble prosjektet en god del dyrere enn først planlagt. Hovedårsaken til dette er 
at vi valgte å gjøre en del ekstra arbeider ifm grunnarbeider på begge sider av rangen, ny ballbu samt utslaget på hull 9. 
Videre er det også kjøpt inn en ny ballplukker og nye rangeballer. 
 
Det har vært en løpende og tett oppfølging av økonomien i prosjektet og siden vi fikk med oss noen gode sponsorer og 
økte spillemidler, klarte vi å få prosjektet trygt i havn og til en lavere kostnad enn budsjettert. 
 
Bedrifter som har vært med å bidra er Otera Infra AS, KEAS AS, Gumpens Auto Øst AS og Roar Olsen på grunnarbeid. 
Vi er superfornøyde med resultatet og ønsker å rette stor takk en til bedriftene som var med å støtte opp om prosjektet 
på driving rangen. 
 
Vi fikk åpnet den nye rangen på tampen av 2021 sesongen, men ser nå frem til en full sesong med masse aktivitet på 
området. 
  



 
Nytt driftsbygg med innendørs golfsenter 
Klubben har over en periode på flere år informert og planlagt bygging av nytt driftsbygg. Dette er det største 
enkeltprosjektet som er blitt gjennomført på klubben foruten byggingen av selve banen. Etter at det på Årsmøtet i 2020 
ble vedtatt å igangsette prosjektet, har det fra oktober 2020 til høsten 2021 foregått stor og omfattende byggevirksomhet 
i området. Selv om dette foregikk midt i golfsesongen, klarte vi stort sett å gjennomføre dette uten for store negative 
konsekvenser for den daglige driften av golfklubben. 
 
Det nye bygget ble ferdigstilt i midten av november 2021 og etter dette har det vært full aktivitet i det nye innendørs 
golfsenteret som ligger i andre etasje på bygget. I forbindelse med prosjektet er det skrevet et eget vedlegg som 
beskriver hele byggeprosessen og dette finnes til slutt i Årsmeldingen. 
 
Gjennom vinteren 2021/2022 vil vi ferdigstille det siste i forbindelse med innredning av verksted, uteområder, ny 
køllebod og andre småting før vi kan si oss helt ferdig med bygget. 
 
Selv om forholdene rundt Covid-19 har vært litt utfordrende i forhold til materialkostnader og leveringsproblemer, mener 
vi at vi har klart å få prosjektet godt i havn. Selv om bygget er veldig stort av størrelse, syntes vi resultatet er blitt veldig 
bra og at det passer godt inn i området. Som nevnt tidligere kunne vi ta bygget i bruk rundt midten av november og da 
kunne vi også ferdigstille byggeregnskapet for prosjektet. Dette er som følger: 
 

Byggeregnskap – Nytt driftsbygg med innendørs golfsenter 

Bygge kostnader inkl. mva Regnskap Budsjett 

Grunnarbeider tomt 619 328,- 375 000,- 

Grunnarbeider uteområder 476 075,- 37 500,- 

Tegninger, søknader etc. 189 502,- 43 750,- 

Oppføring av bygg 5 253 025,- 5 037 500,- 

EL-installasjoner 401 674,- 356 250,- 

VVS og miljøtiltak 460 031,- 362 500,- 

Innvendige bygge kostnader 487 816,- 187 500,- 

Diverse utstyr 18 866,- 125 000,- 

Brannsikring 194 465,- 0,- 

Ventilasjon 386 275,- 0,- 

Betongarbeid ifm. inngangsparti 2. etg 206 250,- 125 000,- 

Asfaltering 100 000,- 187 500,- 

Byggelånsrente 330 000,- 396 148,- 

Sum bygge kostnader inkl. mva 9 123 307,- 7 233 648,- 

Sponsorinntekter ifm. bygging -571 402,- -200 000,- 

Direkte fradrag for mva -867 705,- -683 750,- 

Spillemidler -2 645 000,- -2 435 125,- 

Refusjon mva (søkbar) -856 715,- -683 750,- 

Inngåtte sponsoravtaler per jan. 2022 -449 000,- 0,- 

Netto bygge kostnader 3 733 485,- 3 231 023,- 

 

Bygge kostnader 
Ut fra det man kan se av byggeregnskapet ble bygge kostnadene en del høyere enn vi i utgangspunktet hadde 
budsjettert med. Dette skyldes i hovedsak at vi har gjort en del mer jobb ifm med grunnarbeidene slik at vi fikk senket 
bygget så mye som mulig i terrenget og fikk et vedlikeholdsfritt og HC-tilpasset inngangsparti til andre etasjen. I tillegg er 
det installert et veldig bra ventilasjonsanlegg og et brannvarslingsanlegg. 
 
Vi fikk også i dette prosjektet med oss en god del sponsorer som bidro på en meget positiv måte og gjorde at vi klarte å 
lande prosjektet ganske greit og uten for mye kostnadsoverskridelser. Prosjektet har hatt en tett og god oppfølging rundt 
de økonomiske forholdene og styret / kontrollkomiteen har vært løpende informert om fremgangen gjennom 
byggeperioden. 
 

Finansiering av driftsbygget 
På Årsmøtet 2020 ble det vedtatt at klubben kunne ta opp et byggelån på inntil 7 700 000,- millioner kroner som skulle 
finansiere byggingen av bygget. Etter at spillemidler, mva refusjon og sponsorinntekter er kommet inn, ble det videre 
vedtatt at byggelånet skulle konverteres til et langsiktig lån på inntil 3 300 000,- millioner koner. 



Regelverket ifm spillemidler og mva refusjon tilsier at disse pengene normalt kommer til utbetaling mellom 1/2 – 3 år 
etter at bygget er ferdigstilt. Spillemidler følger kommunale vedtak om tildeling og mva refusjon søkes om i etterkant av 
dette. Det vil med andre ord si at klubben selv må finansiere dette fremt til utbetalingen foreligger. I tillegg er det også 
inngått en del sponsoravtaler med en avtaleperiode på mellom 3 og 5 år. På bakgrunn av dette kommer det også opp en 
egen sak rundt dette på årets saksliste. 
 
Med tanke på finansieringen av driftsbygget ble det også budsjettert med en del inntekter fra driften av golfsimulatorer i 
det nye treningssenteret. Det har de første månedene vært veldig høy aktivitet og godt belegg på alle klubbens 5 
golfsimulatorer. Dette er selvfølgelig veldig gledelig og tilbakemeldingene vi får på det nye treningssenteret er 
utelukkende positive. I tillegg til inntektene vi har på utleie av simulatorene, håper vi også å ytterlig kunne øke 
sponsorinntektene tilhørende bygget samt utleie av kølleskap. 
 
Selv om vi som nevnt må «mellomfinansiere» deler av inntektene som kommer de neste årene, tyder det meste på at vi 
klarer å lande prosjektet innfor den vedtatte langsiktige gjelden på 3 300 000,- millioner kroner. 

Simulator 
I midten av november 2021 ble det nye treningssenteret ferdigstilt og vi kunne åpne opp for medlemmer og gjester. Det 
er kjøpt inn 3 nye Trackman golfsimulatorer til dette bygget og som leies ut på timesbasis slik som de 2 vi har hatt siden 
2016. Det har gjennom de første månedene vært stor aktivitet i det nye treningssenteret med både utleie av simulatorer, 
treninger i regi av klubbens Pro og ikke minst har klubben Junioravdeling fått et flott sted å boltre seg. 
 
Covid-19 har i løpet av 2021 ikke helt sluppet taket og har dessverre også fått litt innvirkning for driften av simulatorene, 
spesielt første del av året. Høsten 2021 har gått veldig greit og heldig vis har vi ikke hatt tilløp til smittespredning som vi 
vet om her på klubben. 
 
I og med at vi nå her hele 5 simulatorer til disposisjon, åpner også dette for nye muligheter. Klubbens Pro har som nevnt 
kjørt fellestreninger for mange av klubbens medlemmer og hvor dette har blitt veldig godt mottatt. I tillegg har vi 
arrangert flere turneringer hvor det spilles på alle simulatorene samtidig og gjennom hele dagen. Dette har også vært 
veldig populært og er viktig for både det sportslige og ikke minst det sosiale i klubben. 

Bane 
Vinteren 2021 ble vi sammen med flere andre baner rundt i Norge med på ett lite prosjekt angående vinterdekking av 
greener vinterstid. Vi valgte å dekke til 2 greener. Hull 1 og 5 ble valgt ut av oss og på disse greenene ble det lagt ut 
plast med en vekst duk over seg. 
 
Banen åpnet 10. april med greener som hadde fått kjenne litt på vinteren. De siste par måneder av vinteren var 
krevende for gresset med kalde temperaturer, sur vind og tørre forhold. Dette er langt ifra optimalt og greener bar litt 
preg av det i starten men heldigvis så kom det seg ganske greit når været også samarbeidet med oss. Ikke store 
forskjeller mellom de 2 greenene som hadde dekke og de greener som ikke fikk dette. Men mulig at de 2 med dekke 
kom seg litt fortere når temperaturen kom. 
 
Rangen fikk seg også ett realt ansiktsløft i år. Forlengelse av rangen, fjerning av kratt foran Pro-bua, nye og høyere 
stolper og nytt nett rundt hele rangen. På tvers av rangen og over hull 9 ble det også lagt ned ny drenering. Dette er 
viktig for å ta hånd om problemer som vi har hatt med overvann i området. Sammen med ny bu til ballautomat fremstår 
nå rangen i en mye bedre utgave en tidligere 
 
Vi bygget nytt utslag på hull 9. Det har blitt flyttet 15 meter lenger inn mot skogen slik at vi får en bedre utsikt mot green. 
Har i tillegg blitt endel større slik at det skal bli lettere å holde tritt med slitasjen. Nytt utslag ble også anlagt på hull 1 av 
overskuddsmasser fra sprengingen til nytt bygg. Gjenstår litt arbeid før disse 2 utslagene kan tas i bruk, men vil bli 
prioritert så fort været tillater det. Utslag 43 hull 4 ble rettet opp litt samt forlenget noen meter Vi åpnet også opp det nye 
utslaget på tuppen av hull 4 for spill. 
 
Greener og foregreens ble luftet og dresset som normalt. Dette er viktig for å ha så friske greener som mulig og vi 
fortsetter med dette også i årene fremover. Vi fikk også tatt i bruk den nye lufteren som ble kjøpt sammen med 
Bjaavann, Grimstad og Arendal. Denne maskinen lager mindre merker i green og gir mere luft nede i profilen. Ellers på 
bane så har det vært vanlig vedlikehold. Vi introduserte også Divot flasken i år og bruken av denne har vært veldig bra. 
Vi er veldig fornøyde med resultatet og kjører på videre med dette i kommende sesong. 
 
Som vanlig så gjør dugnadsgjengen på mandager en utmerket jobb og dette setter vi veldig stor pris på. 
 
Hilsen  
Banemannskapet 
 
 
 
 
 



Dugnadsgjengen – «Martha`s Engler» 
Igjen må vi bare bøye oss i støvet for den iherdige dugnadsgjengen som vi har blant noen av klubbens pensjonister. 
Stort sett hver uke gjennom hele sesongen stille de opp og gjør en kjempejobb på banen. De fikser og ordner i alle 
blomsterbedene, legger sand og frø i divots, rydder på rangen og rundt klubbhus. Arvid Kittelsen har de siste årene vært 
leder av gruppa og den som har organisert arbeidet. Dette er superbra og en stor takk til dere alle. 

 

Utvalg 

Kristiansand Golfklubb har alltid hatt et stort engasjement blant klubbens medlemmer og vi har en rekke utvalg som gjør 
en glimrende innsats for å fremme både det sportslige og sosiale i klubben. Etter to år med Covid-19 er selvfølgelig en 
del av klubbens aktiviteter blitt noe redusert, men vi krysser nå fingrene for at vi er på vei tilbake til normalen. 
 
Etter en sesong er det alltid noen utskiftninger i enkelte utvalgene og vi jobber nå med å rekruttere nye medlemmer til 
disse. Ved å delta i ett av utvalgene for man ta del i de forskjellige aktivitetene som skjer på klubben. I tillegg treffer man 
mange nye mennesker og sist men ikke minst en super innsats for det sportslige og sosiale i klubben. 
 
Vi ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt gjennom sesongen 2021 og håper de aller fleste blir med videre. 
 
Følgende utvalg har fungert gjennom sesongen 2021: 

Damedag Seniorgruppa 

Natalia van Putten (leder) Knut Båshus - leder 

Else Seland Bjørgum  Dag B. Danielsen 

Ingrid Wirsching Helge Hansen 

Laila Nordlid Christer Brodin 

Åse Melling Karterud  Harald Arnvard 

Anne Kaupang Inger Marie Ruud 

Shirley Netland Inger Brodin 

Anne Wirsching Atle Kirkeng 

Junior- utvalget / trenere Gubben 

Helge Pettersen (leder) Frank Nordrum (leder) 

Harald Haraldsen Sven Arild Egebakken 

Thomas Karterud Kjell Gabriel Sørvig 

Harald Sannarnes «Martha`s Engler» 

Hege Benham En stor og flott gjeng med pensjonister som  

Henry Thams gjør en fantastisk jobb både på og rundt banen. 

Frode Magnussen leder av utvalget den den som har organisert  

Grethe Elise Pettersen arbeidet de siste årene er Arvid Kittelsen 

Chris Andersen Takk for innsatsen alle sammen! 

Hege Skår  

Nybegynner-/VTG utvalget HCP - utvalget 

Frank Nordrum (Leder) Mika Sundin 

Robert Vabo Kyrre Kjærgaard 

Christer Brodin Knut Arild Kaupang 

Baneutvalget Baneverter 

Trond Jansen Martin Stallemo (leder) 

Knut Arild Kaupang Sjur Wangen 

Vidar Mjåvatn Inge Fossdal 

Marius R. Andersen - konsulent Egil Strømme 
 Frank Nordrum 

Turneringsutvalget Sportslig utvalg 

Frank Nordrum (leder) Robert Vabo 

Oddbjørn Åteigen Frode Magnussen 

Inge Fossdal Nicolai Nilsen 

Inger Marie Ruud Chris Andersen 

Lars Langeland Thomas Karterud 

 Marius R. Andersen - konsulent 



Norges Golfforbunds sin utdeling av «Årets Ildsjel» 
Norges Golfforbund deler hvert år ut en pris kalt «Årets Ildsjel» til en person som gjennom året har utmerket seg spesielt 
i form av sitt engasjement i klubben. Vi har de siste årene hatt en veldig fremgangsrik og god junioravdeling. Det er i 
hovedsak én grunn til dette og det er at vi har noen fantastiske foreldre som stiller opp. De har klart å lage et fantastisk 
miljø for vår yngste golfspiller med høy fokus på både det sportslige og sosiale. Her får barna en trygg og god plass å 
være og hvor de finner mange nye venner. 
 
Selv om kanskje dugnadsånden i norske idrettslag har avtatt litt med tiden, er det fortsatt veldig mange som gjør en 
fantastisk dugnadsjobb for sin lokale klubb. Her i Kristiansand Golfklubb har vi vært veldig heldige og har i alle år hatt 
mange av våre medlemmer som gjør en fantastisk jobb for klubben. Dette er utrolig viktig og bygger om både det 
sportslige og ikke minst det sosiale i klubben. 
 
Det er jo utrolig gøy at Norges Golfforbund legger merke til det arbeidet som blir gjort her i klubben og har kåret Helge 
Pettersen som er leder av klubbens junioravdeling til Årets Ildsjel for 2021. De siste 5 – 6 årene har det vært en rivende 
utvikling i junioravdelingen og Helge Pettersen har gjort en fantastisk innsats for å bygge opp det vi har i dag. 
Junioravdelingen vi har i dag består av mange og ivrige «Golfmammaer» og «Golfpappaer» som i felleskap har skapt et 
fantastisk opplegg for vår yngste golfspiller. 
 
Vi syntes det er veldig gøy, og ikke minst veldig fortjent at Helge Pettersen fikk denne prisen og en stor gratulerer både 
han og resten av junioravdelingen. 

 

Samarbeidspartnere 

Kristiansand Golfklubb har de siste årene klart å etablere et veldig godt forhold til det lokale næringsliv. Dette er 
selvfølgelig veldig positivt og noe vi vil fortsette å jobbe med. Vi har nå en stor portefølje av Samarbeidspartnere fra det 
lokale næringsliv og vi som klubb benytter oss av de så godt det lar seg gjøre i den daglig driften. 
 
For enkelte bransjer har pandemien vært en utfordring og vi håper jo nå at denne går mot slutten. Vi har selvfølgelig hatt 
stor forståelse og sympati for bedrifter som har hatt tunge tider i pandemien og bidratt så godt vi har kunnet til å bidra 
med «smidige» løsninger der hvor det har vært behov for dette. 
 
I forbindelse med oppgradering av Driving Range og oppføring av nytt driftsbygg, er det også etablert en del nye 
samarbeidspartnere. Dette har vært utrolig viktig og ikke minst i forhold til at vi har klart å «lande» prosjektene på en god 
måte. Vi ønsker å takke alle som har vært med å bidra i sesongen 2021 og ser virkelig frem til flere år med godt 
samarbeid. 
   
 

Hovedsamarbeidspartner Hovedbanen Hovedsamarbeidspartner Korthullsbanen 

Sixt AS DNB 

Hullsponsor Hovedbane Hullsponsor Korthullsbane 

HK Motorservice AS DNB 

Marnar Bruk AS Metall Bygg AS 

Bakården Myhrvold Storkjøkken AS 

Værtshuset Pieder Ro Slakter Frivold AS 

Neumann AS British Cars 

Dagfin Skaar AS Hõrmann Norge AS 

Motor Forum AS  

Sixt AS  

Andre samarbeidspartnere 

Frigstad Bygg AS Ege Mur & Betong AS HK Motorservice AS 

Din Reisepartner Ribe Betong AS HC Reklame 

EGG Arkitektur AS Elkem ASA SG Armaturen AS 

NorEngros AS Color Line AS Kjemico AS 

KEAS AS ElektroTema Agder AS Franzefoss AS 

Saigon Nam Nam Selecta AS Foss Bad 

Otera Infra AS Gumpens Auto Øst AS Entreprenør Roar Olsen 

Sørlandsreklame AS Norwegian Concept AS Vavik og Tønnessen AS 

Junioravdelingen 

Lunde Holding AS Sørlandsreklame AS Fristeren Catering AS 

British Cars AS SR Bank Meny Rona AS 



DNB Otera Infra AS Gumpens Auto Øst AS 

SR Bank Norsk Stål AS Svemer AS 

Spareskillingsbanken   

 
 
 
 

Sponsorutvikling Kristiansand Golfklubb 

År Barter Penger Totalt 

2011                    20 000                  152 000                  172 000  

2012                    20 000                  178 000                  198 000  

2013                    30 000                  222 000                  252 000  

2014                  212 204                  353 600                  565 804  

2015                    65 300                  536 500                  601 800  

2016                  121 176                 611 082                  732 258 

2017 186 200 458 366 644 566 

2018 160 400 463 656 624 056 

2019 217 700 525 533 743 233 

2020 166 700 404 866 585 566 

2021 299 783 529 500 829 283 

  

 
Andre samarbeidsforhold 

Golfsporten har fått en skikkelig oppsving de to siste årene og det har vært høy aktivitet på både vår og naboklubbene 
sine baner. Vi har et tett og godt samarbeid med våre naboklubber og dette vil vi selvfølgelig også prioritere i årene som 
kommer. Videre har klubben opparbeidet et godt samarbeidsforhold til leverandører, Norges Golfforbund, Norges 
Idrettsforbund og Kristiansand Kommune. 
 
Både administrasjonen og klubbens styre har stort fokus på fortsatt utvikling av samarbeidet og mener dette er viktig for 
den videre utviklingen i Kristiansand Golfklubb.   
 
Samarbeid Mandal Golfklubb og Grimstad Golfklubb 
Det har de siste årene vært et utvidet og godt samarbeid mellom oss her i Kristiansand Golfklubb, Mandal GK og 
Grimstad GK. Spesielt avtalen om fritt spil hos hverandre i perioden 1. mai til 31. august. Vi er alle 9-hulls baner og et 
samarbeid som dette er viktig på mange områder. Spesielt med tanke på når klubben avvikler diverse 
turneringer/arrangementer så har medlemmene et fullverdig alternativ på de to andre klubbene. 
 
Dessverre gikk Grimstad Golfklubb ut av samarbeidet midt i sesongen 2021 og hvor gratis spill opphørte 1. juli. Vi håper 
og tror at Grimstad GK er tilbake som part i samarbeidet fra og med sesongen 2022. 
 
Samarbeid Bjaavann Golfklubb 
Det er gjennom sesongen 2021 vært et godt samarbeid med Bjåvann Golfklubb på forskjellige områder. 
Banemannskapet på de to klubben har igjen hatt en sesong med et godt og bredt samarbeid. Her har man bistått 
hverandre med både kunnskap og utstyr. 
 
For noen år tilbake hadde vi et samarbeid med Bjåvann GK om et såkalt «Nabomedlemskap». Dette var et tilbud til de 
som ønsket å spille begge banene og til en redusert pris i forhold til dagens ordning. Kristiansand Golfklubb har de siste 
åren forsøkt å få denne ordningen på plass igjen, men har vi dessverre ikke lykkes med. Vi håper jo at dette kan komme 
på plass igjen og tror det er viktig at vi har et godt tilbud til de golfspilleren i byen som er mest aktive og spiller mest. De 
er gode ambassadører for golfsporten og er spesielt viktig i forbindelse med rekrutering av nye spillere til golfsporten. 

 
Styremøter 
Også året 2021 ble preget av Covid-19, men årsmøtet ble avholdt som planlagt 25. mars, og det ser også ut til at det 
kommende årsmøtet kan bli avholdt som planlagt 24. mars. Styremøter har blitt avholdt som normalt, dvs. månedlige 
møter.  Et av styremedlemmene bor i Spania om vinteren, og har deltatt på telefonlinje.  Dette har fungert greit.  

Det har vært et spennende år der vi har sluttført byggingen av ny range og vårt nye, flotte driftsbygg og 
treningssenter.  Begge prosjektene er blitt sluttført innenfor de økonomiske rammene som var lagt til grunn av 
årsmøtet.   Den langsiktige finansieringen blir lagt frem for det kommende årsmøtet.  



Den sportslige aktiviteten i klubben er avhengig av at de ulike underutvalg fungerer.  Styret har derfor hatt møter med de 
ulike underutvalgene i løpet av året.  Målet er å få til et godt samarbeid til beste for driften av hele klubben. 

Referat fra styremøtet lastes ut på klubbens hjemmeside slik at medlemmer kan følge med. 

Dag B. Danielsen 
Styreleder KGK 

Miljø 
Styret mener de ansattes arbeidsmiljø blir ivaretatt på en ordentlig måte og at det ikke foregår aktiviteter i strid med 
gjeldene forskrifter når det gjelder forurensning av miljø og natur. Det er også etablert HMS rutiner i klubben som på en 
positiv måte forebygger skader og uhell i forbindelse med driften. I 2021 ble også det nye driftsbygget ferdigstilt, og dette 
vil ytterlig bidra til en god ivaretagelse av miljøet. Her er det installert egen oljeutskiller som tar hånd om alt vann som 
brukes til å spyle maskinene vår med.  
 

Junioravdelingen 

Målsetning: I KGK junior er alle velkommen uavhengig av HCP og ambisjoner. Vi skal tilby et godt miljø, der de kan 
trives som barn/unge. Og ikke minst får de gode forhold til å trene/utvikle seg dersom de ønsker å bli virkelig gode i golf 
fremover. Vi tilpasser treningstilbudet etter det nivået de unge selv ønsker å være på. De mest ivrige som ønsker å 
prioritere golf trener nå flere ganger i uken, og spiller mange turneringer gjennom sesongen.  Vi har i år etablert nye 
grupper som juniorene kan velge i. 
 
KGK - Konkurranse (De som satser på golf som idrett) 
KGK - Rekrutt (De som ønsker å bli bedre, og ønsker turneringspill) 
KGK - Jenter (Jenter alle aldre) 
KGK - Blå (13-19 år) 
KGK - Rød (8-12 år) 
KGK - Knøtter (4-7 år) 
 
2021 har på ny vært et spesielt år for golfen. Covid-19 har vært en pådriver for vekst i golfsporten, så også blant 
juniorene. Men det har igjen vært krevende for trenerne og klubben og kunne tilrettelegge for å samle barn og unge på 
treninger, sosiale samlinger, turer og turneringer.  Vi har uansett vært heldige at vi har kunnet gjennomføre idretten vår 
utendørs og med liten smitterisiko gjennom sesongen. Men når vi kom til vintertreningene og simulator/klubbhus arena 
har dette vist seg å være litt mer utfordrende. Vi har vært litt av og på ettersom smittetrykket har variert og vi har ikke 
kunne gjennomføre mange av de planene vi hadde. Allikevel har vi klart å etablere et visst treningstrykk gjennom 
vinteren. Spesielt på grunn av det nye treningsanlegget. 
 
Sesongen sett under ett har vært meget vellykket og vi teller nå ca 130 medlemmer under 20 år som regnes som 
juniorspillere. Vi har også en god gruppe som er har fylt 20 år som vi fortsatt regner som en del av «juniorgruppa». 
Disse bidrar på treninger og i miljøet selv om de ikke er juniorspillere lenger. 
 
 

Treninger: 
 
9-19 ÅR. Generell treningsgrupper 
 
De aller fleste juniorene trener 1 gang i uken. Vi gir mulighet til å trene 2 ganger. Den ene gangen er lek og moro og så 
prøver vi å gå mer i detalj på trening nr.2. Så her er det ofte de litt eldre og de som er mest motivert som møter opp. 
Målet med treningene våre er som regel at de skal ha det så moro og føle at de mestrer noe slik at de kommer tilbake 
neste uke. Dette har vært en grunnleggende faktor for at avdelingen vokser. Vi oppfordrer barna til å trene utenom 
fellestreningene, og uten voksendreven aktivitet. Det er her de blir bedre og interessen for spillet golf vokser. 
 
De beste og mest ivrige barna trener nok opp mot 5 dager i uken i sommersesongen. 
 
KKG / Akademiet - Videregående skole og golf 
Tilbud med golf som hoved idrett i videregående utdanning startet høsten 2019. Dette tilbudet ligger nede med brukket 
rygg pt. I mangel på trener ressurser falt dette sammen og dreier seg nå om 2 spillere/elever som er medlemmer på 
Bjåvann. De leier Nicolai Langeland (pro Miklagard) som trener og klarer å opprettholde aktiviteten.  2 av spillerne fra 
KGK-Junior som ville kunne brukt tilbudet har valgt Wang Tønsberg som sin skole, hvor trenerressursene er tilstede. 
Det ser vel heller ikke ut som at vi har noen kandidater til et slikt tilbud på i hvert fall 3 år frem i tid. Men plutselig dukke 
det opp dersom forholdene og motivasjonen er tilstede. 
 

Turnering sesong 2021 
 



Lag NM Junior 2021 
Gjengen fra KGK-Junior gjorde det vi ikke trodde var mulig. Vi rykket opp fra 1.divisjon til Eliteserien. En fantastisk 
laginnsats fra alle 5 deltakere og lagkaptein Kenneth Mayer resulterte at de vant sin divisjon på Kjekstad Golfklubb. 
Spillere: Leon Benham, Ruben Haraldsen, Sebastian Thams, Benjamin Sordal-Pettersen og Sebastian Seglem. Vi er 
superstolte og gratulerer til hele laget. 
 
Narvesen Tour:  
Vi har hatt meget god deltakelse på Region Sør`s Narvesen Tour som er bredde nivået i juniorgolf i alderen 6-19 år. Det 
er delt inn i flere klasser ut fra nivået og alder på spillerne. For de aller fleste barn er dette en flott inngang til golfsporten 
og det å spille med andre fra andre klubber og byer. Kjempegøy lavterskel tilbud. Vi har ikke hatt fellestur arrangert av 
klubben i år grunnet covid-19 og reiseregler.  
Narvesen regionen strekker seg fra Solum Golfklubb til Kristiansand og består av 12 turneringer gjennom sesongen. I 
2021 avholdt KGK sin første Narvesen Tour. Før restriksjonen kom var det påmeldt 98 spillere til denne turneringen, det 
endte på omlag 70 spillere. Men veldig bra arrangement. Takk til Frank Nordrum for god hjelp, uten deg hadde det ikke 
gått. 
Vi skal igjen arrangere Narvesen Tour i 2022. 
 
Srixon Tour:  
Målet for KGK junior i 2021 var å ha 1 spiller kvalifisert til Srixon Tour. Det er det høyeste junior nivået i Norge.  
Både Benjamin Sordal-Pettersen (5 turneringer inkl Junior NM Salten) og Sebastian Seglem (1 turnering) klarte å 
kvalifisere seg. Beste resultat ble Benjamin med en 23 plass på Srixon Bjåvann. 
 
Lokale turneringer: 
Flere av juniorene spiller i våre lokale turneringer på klubben. Stor takk til turneringsutvalget for å legge til rette og gjøre 
slik at de kan være med. 
 
Kees Verkerk Juniorfond. Turnering arrangert dog litt avstumpet i forhold til planlagt grunnet covid-19. Takk til 
turneringsutvalg for flott hjelp. Takk til Kees Verkerk som stiller opp år etter år, veldig viktig dette. 
 
KGK Junior Invitational som ble igjen arrangert på klubben. Her får alle juniorene som hadde lyst, mulighet til å delta. I 
tillegg hadde vi invitert voksne som bidrar inn til junioravdelingen som golfvenner delta. Dette var stor suksess med live 
kommentatorer på terrassen som skrøt av deltakerne på innspill og green hull 9. Dette var til stor glede for store og små.  
Takk til sponsor Slakter Frivold for pølser, brød og premier til kidsa. 
 
Halloween Nattgolf utgikk grunnet dårlig vær . 
 
Juniorene som skal spille vanlige klubbturneringer får ikke lov til det før vi voksne i KGK junior gir dem en form for 
klarering til å delta i klubbturneringer. De skal bla ha etablert et hcp under 36. 
 
Sponsor/fond 
Vi har også i år hatt en egen konto for juniorsponsorer som har vært en stabil og god gjeng de siste årene. Tusen takk 
for all hjelp, det betyr mye for videre satsing og utvikling. Vi har en tavle på klubbhuset hvor vi kan selge profilering og vi 
har selvsagt vår flotte klubbgenser som har en flott ryggtavle prydet av våre flotte samarbeidspartnere. Dette vil vi 
fortsette å utvikle og gjerne tilby til alle som er interessert. 
 
Oppsummering 2021 
Alt i alt et nytt flott år til tross av Covid-19. Vi er nå i gang med planlegging for en normal golfsesong med turer, sosiale 
arrangementer, turneringer uten restriksjoner og masse trening. Det er det som knytter oss sterkere sammen og skaper 
en god kultur. Målet er 2 fellesturer med overnatting og 1 treningsleir. 
 
Utfordringer som vi har hatt i 2021 og litt forventninger til 2022. 
 
Trenere:   
Trener 1 kurs ble ikke gjennomført i 2021. I løpet av sesongen 2022 arrangerer vi Trener 1 kurs her på Kristiansand 
Golfklubb. Her vil mange av aktivitetslederne i KGK Junior få økt sin kompetanse og vil kunne gi bedre treningsopplegg i 
2022. 
 
Vi har savnet en Golftrener som kan ta seg av de bestes spillerne i mange år. Dette har medført et visst frafall av de 
eldre og bedre spillerne som blir så gode at vi foreldre/aktivitetslederne ikke klarer å gi dem mer teknisk påfyll. Dette er 
en utfordring vi håper at Kristiansand Golfklubb ser og tar tak i. Spesielt når vi tenker på å ivareta og opprettholde på de 
beste spillerne slik at vi kan stille slagkraftige lag i Lag NM i fremtiden. Det er også viktig å få spillere som er gode nok til 
å kunne representere klubben i regionale, nasjonale og internasjonale turneringer. 
 
Treningsfasiliteter 
Utfordringene vi hadde i 2020 er tatt tak i og resultatet er fantastisk. Ny range som ikke alle ballene forsvinner fra (den 
var jo ikke i stand store deler av 2021 sesongen, men det måtte til). Meget bra jobbet av administrasjon og 
greenkeepere. Takk, vi gleder oss allerede til vår 2022. 



 
Nytt innendørs senter !!! Vi eier våre egne treningsarenaer innendørs, vi er ikke avhengig av 3.parts anlegg hvor vi må 
leie dyr treningstid. Helt rått. Håper alle medlemmer i KGK forstår at vi er heldige her. Book timer i egen klubb !! Alle 
disse pengene blir dyttet inn i egen golfklubb, vinn-vinn for alle parter. Trenger ikke si mer. Glimrende ide og fantastisk 
gjennomført. Dette har gjort innendørstrening for juniorgjengen til en drøm. Vi kan lett være 30 stykker av gangen på 
trening uten problem, hvor alle barna blir aktivisert uten å stå for mye i kø. 
Takk til administrasjon, styret og greenkeepere for å få dette gjort. Helt unikt. 
 
Konkurranse gruppen:  
Her må trener situasjon avklares 100 % for å opprettholde tilbud til skolene. Linken mellom rekrutt og 
konkurransegruppen må bli bedre slik at klubbens sportslige sjef vet hva som rører seg av talentet og treningsvilje 
nedover i års trinnene. Dette for å kunne gi likt tilbud til alle juniormedlemmene i KGK –junior. Spesielt til dem som 
ønsker det. 
Konkurranse gruppen er nå egentlig borte da de beste og eldste spillerne har enten flyttet eller trappet ned. Vi jobber 
med å gjenoppbygge dette før lag NM 2022. Denne gangen i eliteserien etter vår fantastiske prestasjon med opprykk i 
fjor. 
 
2022 
Trener situasjonen må avklares i styret og aktivitetene bør være i gang begynnelsen av Mars. Veien til 
konkurransegruppen må avklares med forventninger og forpliktelser. 
 
Banen: Nye tee steder, ser utrolig bra ut. Spesielt for juniorene som ikke slår så langt vil dette være moro.  
 
Korthullsbanen: Bør rustes opp med litt stell rundt greener, rydding av skog og nye flagg og kopper. Den bør også 
merkes rundt hele banen med røde pinner eller hvite pinner. Dette for å lettere kunne trene på regler, og det blir også 
gøyere å spille poeng på banen. 
 
Håper og tror at rekrutteringen fortsetter og at vi klarer å skape golfere, både de som ønsker å bare spille for hobby og 
dem som ønsker å følge drømmen sin. Viktor Hovland klarte det så hvorfor ikke noen fra Kristiansand også…. Vi har 
fantastiske forutsetninger. Lang sesong, mange flotte baner inne 1 times kjøring, korthullsbane, et treningsområde som 
mange misunner oss. Nå også innendørs treningssenter. Rått 
 
Jeg gleder meg til 2022 
 
 
Helge Pettersen 
Leder av Junioravdelingen KGK 
 
 

Sportslige aktiviteter 

Gjennom året 2021 har det vært en rekke sportslige aktiviteter tilknyttet klubben. Foruten alle turneringer i regi av 
turneringsutvalget har det vært stor aktivitet på både hovedbanen, korthullsbanen, Driving range, klubbhus og i 
golfsimulatorene. Vår Pro, Marius R. Andersen oppsummerer året: 

Veien til Golf (VTG) 
I 2021 ble det gjennomført totalt 7 VTG kurs med. Selv med Covid-19 gikk kursene som normalt etter gjeldene 
forskrifter. Vi hadde satt maks antall deltakere på 20 stk pr kurs, og disse ble som regel fullt opp. I tillegg hadde vi noen 
ekstra kurs som ble hold. Totalt hadde vi 160 deltakere og av disse ble 100 stk medlem i Kristiansand Golfklubb. Alle 
deltakere måtte gjennom en E-læring på nett og 1 dag med praktisk trening. I tillegg måtte de delta minimum 1 gang på 
nybegynner trening, og 2 fadderrunder på banen måtte gjennomføres. 

Fra mai til september var det ukentlige teninger for nybegynnere. Tilbudet og hensikt med treningene er å skape 
mestring/ivaretakelse for alle mellom 37og 54 hcp. Treningene var gratis for alle i denne hcp-kategorien. 

Takk til alle VTG trenere og faddere som bidro til at alle nye golfere fikk veiledning og ivaretakelse. 

Fellestrening/Individuelle treninger 

 Herre. 

 Dame. 

 Nybegynner. 

 Senior. 

 VTG. 



 Protimer. 

 Prorunder. 

 Inne treninger. 

Custom fitting 
Gjennom sesongen hadde vi ukentlige fellestreninger. Herre, dame, senior gruppene hadde ett variert program med 
teori og praksis. Vi vil også ha samme type trening i 2022, og vi åpner for flere gruppe treninger for flere deltakere i 
ukedager. Samtidig vil vi også ha temabaserte treninger i valgte helger. 

Etter åpning av det nye simulator senteret har vi etablert ukentlige innendørs treninger. Totalt har vi 50 medlemmer som 
deltar! Treningene startet i november 2021 og strekker seg til april 2022. Fokus er å holde kropp og sving i gang, men 
samtidig forbedre sving slik at ikke man starter på blanke ark når utesesongen slås i gang. Trackman er ett fantastisk 
treningsverktøy og deltakere blir også gradvis opplært i hvordan systemet fungerer ettersom det er mange ting å 
forholde seg til. Det er utrolig gøy at medlemmer og gjester benytter anlegget både til spill og ikke minst trening. 

Junioravdelingen 
KGK har mange juniorer i sving, og enda flere juniorer begynte med golf i 2021. Dette er utrolig gøy og fantastisk at vi 
har klart å få med oss den yngre golfere på et såpass høyt aktivitetsnivå. Klubben er veldig takknemlig for at så mange 
foreldre har bidratt og engasjert seg i juniorarbeidet på klubben. Ukentlige treninger i forskjellige aldre trener for å bli 
bedre, og for å delta i et sosialt og inkluderende miljø. De reiser landet rundt og deltar på Narvesen Tour. De eldste 
juniorene har også vært innom Srixon Tour som er øverste nivå for juniorer nasjonalt. Via bra spill på Narvesen Tour har 
de klart dette. I 2022 ønsker klubben å utdanne flere trener både til junior og andre grupper. Med økt medlems vekst i 
2021 er vi avhengig av mer kompetanse og kapasitet på alle ledd i klubben. 

Junioravdelingen til KGK blir snakket om nasjonalt og andre klubber er fasinert av jobben som blir gjort hos oss. Dette 
fører også til gjeve priser som hvert år blir utgitt på golftinget. Årets ildsjel 2021 ble Helge Pettersen fra Kristiansand 
Golfklubb. Gratulerer igjen! 

Resultater 2021 
Lag NM Herrer 2. divisjon 
Ble spilt på Sandefjord GK og vi stilte med følgende spillere: 

 Marius Rosvold Andersen 

 Daniel Aulin Jansen 

 Benjamin Sordal Pettersen 

 Thomas Karterud 

 Ruben Haraldsen 

Etter nedrykk fra 1 divisjon i 2020 gikk Lag NM for oss på Sandefjord GK. Målet for 2021 var at vi skulle ha med juniorer 
som skulle teste seg på ett høyere nivå. Ruben og Benni var de som klarte å kvalifisere seg inn til laget. Samtidig hadde 
vi litt rutine i laget med Daniel, Thomas og Marius. Vi håper flere juniorer sakte men sikkert kan vokse seg inn på laget 
slik at de eldre kan tre av. Laget endte som nummer 4 av totalt 18 lag og vi var ett slag fra pall plass i 2 divisjon. 

Lag NM Junior 1. divisjon 
Ble spilt på Kjekstad GK med følgende spillere. 

 Leon Benham 

 Sebastian Thams 

 Benjamin Sordal Pettersen 

 Ruben Haraldsen 

 Sebastian Anonsen Seglem 

Etter debuten i 2019 på Asker GK var juniorene supermotivert for spill igjen. I 2020 forbedret de score med 50 slag på 
Bærum GK, og i 2021 ble det opprykk til 1 divisjon på Kjekstad. KGK sine juniorer vant til slutt 1 divisjon med 3 slag til 
Drøbak GK. Det ble en skikkelig triller mot slutten, men de klarte til slutt å holde hodet kaldt. Gratulerer så mye med flott 
innsats. 

Norsk Senior Golf 2 divisjon Herre 
Ble spilt på Norsjø GK og vi stilte med følgende spillere: 

 Osmund Daland 

 Oddbjørn Åteigen 

 Oddvar Høydal 



 Kyrre Kjærgaard 

KGK endte som nummer 18 av totalt 18 lag og dermed nedrykk til 3 divisjon. Vi mobiliserer i alle ledd og satser på 
opprykk igjen i 2022. 

Norsk Senior Golf 3. divisjon Damer 
Ble spilt på Kongsberg GK 

 Solfrid Hitreskog 

 Anne Austrud Kaupang 

 Laila Nordlid 

 Hege Benham 

KGK endte som nummer 8 av totalt 9 lag. 

Klubbmester Herre 2021 

1. Thomas Karterud 
2. Benjamin Sordal Pettersen 
3. Marius Rosvold Andersen 

Klubbmester Dame 2021 

1. Natalia Van Putten 
2. Unn Hauge 
3. Anne Wirsching 

Klubbmester Senior Herre 2021 

1. Hans Åberg 
2. Oddbjørn Åteigen 
3. Olaf Larssæther 

Klubbmester Senior Dame 2021 

1. Unn Hauge 
2. Anne Wirsching 
3. Nancy Meum 

Klubbmester Junior 2021 

1. Benjamin Sordal Pettersen 
2. Ulrik Foss Rosseland 

Sportslig utvalg 
I 2021 ble ett nytt sportslig utvalg etablert og har gjort en fin jobb ved å lage et utkast til en sportslig plan for Kristiansand 
Golfklubb. Utvalget vil informere om litt om denne på informasjonsmøtet i forkant av Årsmøtet. Så snart det lar seg gjøre 
vil den sportslige planen også legges ut på klubbens nettsider og være tilgjengelig for klubbens medlemmene. Det 
legges opp til at klubbens sportslige plan skal være et «levende» dokument som til enhver tid kan tilpasses og endres 
etter de ressurser som til enhver tid finnes i klubben. Medlemmer av SU: 

 Robert Vabo (Leder) 

 Frode Magnussen 

 Nicolai Nilsen 

 Chris Andersen 

 Marius Rosvold Andersen (Konsulent) 

Banen fremstod nærmest perfekt til KM, men gjennom sesongen har det aldri blitt spilt så mange runder på KGK i en 
sesong. Takk til Vidar og Kenneth for at banen og spesielt greenene alltid er jevne og fine. Vi i shop har fått mange 
tilbakemeldinger både fra gjester og medlemmer at banen/greener alltid er bra! Til slutt må vi takke Turneringsutvalg for 
all organisering og gjennomføringer av turneringer. Våre medlemmer er heldige som kan møte opp og delta på alt som 
blir organisert. 



Sportslig hilsen 

Marius Rosvold Andersen 
HeadPro Kristiansand Golfklubb 

Turneringsutvalget 
Igjen startet vi en golfsesong med diverse usikkerhet rundt situasjonen rundt Covid-19. Var det nå slik at vi i det heletatt 
kunne ha organiserte turneringer? hvor mange kunne delta og hva slags begrensninger vil NGF anbefale for 
gjennomføring av turneringer? 
 
Til tross for usikkerheten kjørte vi i gang turneringssesongen den 17. april og da med Dugnadsturneringen. 
Gjennom sesongen ble det arrangert totalt 12 klubbturneringer som da kom i tillegg til de ukentlige turneringene vi har. 
Lag-turneringer er populære og vi arrangerte 4 av disse.  
  
Order of Merit gikk som normalt, men her var det få som stilte til start! I OOM finalen er ingenting avgjort, før finalen er 
spilt! Før finalen dro i gang kunne nesten alle som stilte til start vinne sammenlagt, men til slutt var det Regine Roskifte 
som var best og vant årets Order of Merit! Et meget godt eksempel på at «alle» kan vinne i finalen 
  
Turneringsutvalget har bestått av ivrige medlemmer som har gjort en glimrende innsats. Turneringer er viktig for 
klubben, både med tanke på det sportslige og det sosiale.  

For sesongen 2022 arbeides det intenst med å få flere medlemmer inn i Turneringsutvalget slik at man kan he flere 
resurspersoner å spille på. Vi er veldig glade om noen ønsker å ta del i denne viktige jobben. 

Frank Nordrum 
Leder Turneringsutvalget 
 
«Gubben» 
Sesongen 2021 startet litt «kronglete» med tanke på at «Gubbeutvalget» var blitt ganske så redusert og lite som var 
kommet på plass før sesongstart. Litt på sparket ble det slik at undertegnede tok ansvar for de første turneringen slik at 
vi kom i gang med Gubbe-sesongen for 2021. Når man nå først var i gang med organiseringen av Gubben, ble det like 
godt til at undertegnede tok resten av sesongen også. Håper jo at vi kan få utvidet utvalget med nye medlemmer til 
sesongen 2022. 
 
Order of Merit 2021 – Totalt ble det avholdt 11 Gubber i tillegg til to turneringer som ble avlyst. Totalt var det over 100 
spillere som deltok på Gubben og selv om dette var en liten nedgang fra tidligere år, ble det en spennende avslutning på 
Order of Merit 2021. Igjen var det Sven Arild Egebakken som gikk av med seieren: 
 
1. plass  Sven Arild Egebakken  624 poeng 
2. plass  Inge Fossdal   592 poeng 
3. plass  Henrik Pedersen  568 poeng 
 
Vi ser frem til en ny sesong med Gubbe i 2022 og felles Gubbe/Damedag i juli måned. 
 
Frank Nordrum 
Leder Gubbeutvalget 

 
«Damedag» 
Damedag er fast ukentlig turnering som gjennom mange år utviklet seg som positiv, sosial og gøy arrangement.  
 
I 2021 midt i pandemien ble sesongen vel gjenført.  Som tidligere årene Damedag spiles annen hver tirsdag på KGKs 
og Bjaavanns bane, med unntak av juli, da de ukentlige turneringene ble avviklet sammen med Gubben på onsdager. I 
2021 hadde vi godt samarbeid med Dameutvalget på Bjaavann GK og tenker å fortsette med det. 
 
En gang i måned hadde vi løpende start som fungerte veldig bra og kan blir alternativ til sesonger seinere. I 2021 ble det 
planlagt og gjennomført 17 turneringer. Gjennomsnittlig antall deltakere var på 24,3 spillere, tallet har falt ned på 11,5 
mot 2020. 
Andre år på rad Bjaavann GK står som arrangør for Womens Golf Day. Det viser stor interesse fra KGK damene. Dette 
er arrangement som heier på alle kvinnelige golfspillere. Damedag starter på drive range med gratis trenings baller og 
med liten trening økt med klubbens Pro Gordon Murry. Deretter er konkurranse på putting green og «closes to pin» 
chipping konkurranse. Slike dager tenker vi burde arrangere også på KGK. 
 
Resultater fra “Årets Dame”: 

1. Natalia Van Putten 

2. Inger Marie Ruud 

3. Else Brit Seland Bjørgum 



Dameutvalget ønsker selvfølgelig fortsatt flere deltakere på Damedagen og ikke minst at flere blir med i 
klubbturneringene, men det ser ut til at interessen for turneringspill hos KGK fortsatt er synkende.  
 
Dameutvalget takker for sesong 2021. 
For dameutvalget 
Natalia Van Putten 
 
 
«Seniordag» 
Også denne sesongen ble preget av Covid-19. For å redusere smittefaren ble starten av sesongen arrangert med 
starttider og den vanlige sesongavslutningen ble sløyfet.  Det er gjennomført 21 turneringer.  4 ble avlyst p.g.a. dårlig 
vær. Den 17. juni var vi invitert til Mandal og 12. august var Mandal hos oss. Den 16-17. august arrangerte gruppa en tur 
til Utsikten i Kvinesdal.  44 spillere var med. 
 
Deltakelse 
75 spillere har deltatt på en eller flere turneringer og gjennomsnittet pr. turnering er 33. Det er litt lavere enn foregående 
år. 
 
Spilleformer 
Alle turneringer har vært Maximum Score (tidligere Slaggolf). Startformene har vært både starttider og shotgun. 
 
Premiering 
Hver femte spiller har blitt premiert; samt en trekkepremie i hver klasse. I tillegg har vi på en del av rundene premiert 
nærmest pinnen og lengste drive. Premiene har vært gavekort, vin og baller. 
 
Vinnere av Order of Merit. 

Damer: Inger Marie Ruud 
Herrer: Arvid Kittelsen 

 
Økonomi 
Det er ikke ført regnskap for gruppa, men gjennom sesongen er inntekter og utgifter registrert sånn omtrentlig i et 
regneark. Oversikten skal være korrekt med noen hundrelapper pluss/minus. 
 
Start kontingenter 70.500,- 
Premier   42.518,- 
Kaffe og mat  16.600,- 
Overskudd  11.382,- 
 
Seniorkomite 
Komiteen har bestått av: 
Knut Båshus - Leder 
Dag Berthrand Danielsen 
Inger Marie Ruud 
Harald Arnvard 
Helge Hansen 
Inger Brodin 
Christer Brodin 
Atle Kirkeng 
 
Alle fortsetter til neste sesongen. 
 
Godkjent av seniorkomiteen 5. januar 2022. 
 
Nybegynnertreninger 
Gjennom sesongen 2021 ble det avviklet ukentlige treninger for nye golfspillere i klubben. Treningene er allsidige og 
inneholder både trening på putting green og range, men også banespill. Det er i hovedsak undertegnede og Robert 
Vabo som har organisert og gjennomført nybegynnertreningene i 2021. En spesiell takk til Robert som stort sett har vært 
på ALLE treningene og stilt opp på en glimrende måte. 
Det har vært godt oppmøte på treningene med en positiv og hyggelig gjeng. Vi kjører på i 2022 og håper på godt 
oppmøte gjennom denne sesongen også. 
 
Frank Nordrum 
Leder av Nybegynner- /VTG-treninger 
 

 
 
 



A rets klubbmestere i 2021 

Herrer   Thomas Karterud 
Damer   Natalia Van Putten 
Junior   Benjamin Sordal Pettersen 
Senior Dame  Unn Houge 
Senior Herre  Hans Åberg 
 
Styret i Kristiansand Golfklubb ønsker å gratulere alle klubbmestrene i 2021. 
 
 

Order of Merit KGK 2021 

Regine Roskifte 
 

    

A rets Gubbe og Dame i 2021 

Årets Dame  Natalia van Putten 
Årets Gubbe  Sven Arild Egebakken 
 
 
 
 
 
 
Kristiansand, 1. mars 2022 
 
 
 
 
__________________________ _________________________  ____________________________ 
Dag B. Danielsen   Terje Lilletvedt    Didrik Åstveit  
Sign.     Sign.     Sign.    
 
 
 
 
__________________________ _________________________  ____________________________ 
Knut Båshus    Rolf Arild Johannessen   Tone Eriksen   
Sign.     Sign     Sign.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Original og signert Årsmelding ligger i klubbens Protokoll  

 



 
Regnskap 2021 - Balanse 

 
 

EIENDELER 
ANLEGGSMIDLER 

Varige driftsmidler 
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2,3 15 760 394  6 401 138 
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2,3 192 585  90 516 

Sum varige driftsmidler  15 952 980  6 491 654 

 
Finansielle anleggsmidler 

Andre langsiktige fordringer  5 730  0  

Sum finansielle anleggsmidler  5 730  0  

 

SUM ANLEGGSMIDLER  15 958 710  6 491 654  

OMLØPSMIDLER 

Varer  641 791  343 137 

Fordringer 
Kundefordringer  289 978  239 807 
Andre kortsiktige fordringer  110 695  203 950 

Sum fordringer  400 673  443 757 

 
Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 1 256 622  1 305 171 

 

SUM OMLØPSMIDLER  2 299 085  2 092 066 

 

SUM EIENDELER  18 257 795  8 583 719 
 

EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 
Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital  5 521 418  4 286 238 

Sum opptjent egenkapital  5 521 418  4 286 238 

 

SUM EGENKAPITAL  5 521 418  4 286 238 

 
GJELD 
LANGSIKTIG GJELD 
Annen langsiktig gjeld 
Gjeld til kredittinstitusjoner 3 9 818 456  2 665 000 

Sum annen langsiktig gjeld  9 818 456  2 665 000 

 

SUM LANGSIKTIG GJELD  9 818 456 2 665 000 
 
KORTSIKTIG GJELD 

Skyldig offentlige avgifter  273 202  311 675 
Annen kortsiktig gjeld  2 644 718  1 320 806  

 

SUM KORTSIKTIG GJELD  2 917 921  1 632 481  
 

SUM GJELD  12 736 370  4 297 481 

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD             18 257 795          8 583 719 
 

 

Note 31.12.2021     31.12.2020 



 
Regnskap 2021 - Resultatregnskap 

 
 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 
Driftsinntekter 

Salgsinntekt  3 515 418  3 620 474 
Annen driftsinntekt  6 051 196  5 372 262 

Sum driftsinntekter  9 566 614  8 992 736 
 
Driftskostnader 

Varekostnad  1 917 008  2 047 715 
Lønnskostnad 1 3 286 417  3 026 457 
Avskrivning på varige driftsmidler 2 47 024  49 620 
Annen driftskostnad  2 766 917  2 752 661 

Sum driftskostnader  8 017 366  7 879 454 

 

DRIFTSRESULTAT  1 549 248  1 113 282 
 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
Finansinntekter 

Annen renteinntekt  1  100 

Sum finansinntekter  1  100 
 

Finanskostnader 

Annen rentekostnad  314 069  141 271 

Sum finanskostnader  314 069  141 271 

 

NETTO FINANSPOSTER  -314 068  -141 271 
 

ORDINÆRT RESULTAT  1 235 180  972 112 
 

ÅRSRESULTAT  1 235 180  972 112 
 
 

OVERF. OG DISPONERINGER 

Overføringer annen egenkapital  1 235 180  972 112 
Sum overføringer og disposisjoner  1 235 180 972 112 

 
 
Kristiansand, 03.03.2022 
Styret i Kristiansand Golfklubb 

 
 
_______________________  ____________________  ______________________ 
Dag B. Danielsen    Terje Lilletvedt   Tone Eriksen 
Styreleder     Nestleder    Styremedlem 
 
 
 
_______________________  ____________________  ______________________ 
Knut Båshus    Didrik Åstveit   Rolf Arild Johannessen 
Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 
 
 
 
_______________________ 
Cato Benham 
Daglig leder 

 
 
 
 

Original og signert revidert regnskap ligger i klubbens Protokoll 

Note 31.12.2021     31.12.2020 



Noter 2021 

Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. 
Selskapet har endret flere regnskapsprinsipper i samsvar med regnskapsloven 1998. Endringene beskrives nedenfor. 
 
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. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av 
renteendring. 
 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt 
beløp på etableringstidspunktet. 
 
Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor. 
 

Note 1 - Lønnskostnader 

Selskapet har hatt 4 årsverk i regnskapsåret 

Note 2 - Varige driftsmidler 

 
Tomter, bygg, og 

annen fast 
eiendom 

Driftsløsøre, 
verktøy, kontorm. 

Sum 

Anskaffelseskost pr. 31/12 17 826 394 1 453 830 19 280 224 

    

Akk. av/nedskr. pr 1/1 2 066 000 1 214 220 3 280 220 

+ Ordinære avskrivninger 0 47 024 47 024 

+ Avskr. på oppskrivning 0 0 0 

- Tilbakeført avskrivning 0 0 0 

+ Ekstraord nedskrivninger 0 0 0 

    

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 2 066 000 1 261 244 3 327 244 

    

Balanseført verdi pr 31/12 15 760 394 192 585 15 952 980 

 
 
Note 3 - Pantstillelser og garantier m.v. 

Gjeld som er sikret ved pant og lignende: 2020 2021 
Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig 2 665 000 9 818 456 
Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig 0 0 
Totalt 2 665 000 9 818 456 

   
Bokført verdi av eiendeler som sikkerhet for bokført gjeld: 2020 2021 
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 90 516 192 585 
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 6 401 138 15 760 394 
Totalt 6 491 654 15 952 980 

   

 
Langsiktig gjeld etter år 2026 er ikke oppgitt av banken. 
 

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l. 

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 153 721 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 89 329. 

 

 

Original og signert revidert regnskap ligger i klubbens Protokoll 
         



Revisors beretning 2021 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
Til årsmøtet i Kristiansand Golfklubb 
 
 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
 
Konklusjon 

Vi har revidert Kristiansand Golfklubbs årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 235 180. Årsregnskapet består av balanse per 31. 
desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag 
av viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening 

 oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 

 gir årsregnskapet et rettvisende bilde av lagets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). 
Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av laget slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants 
(inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-
reglene), og Vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår 
vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker 
ikke informasjonen i årsberetningen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. 
Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen, og årsregnskapet og den kunnskap vi har 
opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i 
årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har 
ingenting å rapportere i så henseende. 
 
Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen er konsistent med årsregnskapet og inneholder 
de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldene lovkrav. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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 lagets 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 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 revisors oppgaver og plikter se: https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisorsoppgaver-og-plikter/ 
 

Kristiansand, 15. mars 2022 

 
________________________ 
Per Aimar Lundal 
Statsautorisert revisor 
iRevisjon AS 
 
 

Original og signert revisjonsberetning ligger i klubbens Protokoll  

 

https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisorsoppgaver-og-plikter/


Fullstendighetserklæring 2021 

iRevisjon AS 

Per Aimar Lundal 
Skippergata 2A, 4612 Kristiansand 
 
  

Uttalelse fra ledelsen 

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at: 
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Kristiansand Golfklubb for året som ble avsluttet den 31. 
desember 2020. Formålet er å kunne konkludere på hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapsloven og god regnskapsskikk. 
 
Regnskap 

Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at lagets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik 
intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at regnskapet 
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. 
 
Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig 
verdi, er rimelige. Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i 
overensstemmelse med kravene regnskapsloven og god regnskapsskikk. 
 
Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt. 
Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet. En liste 
over ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg. 
 
Opplysninger som er gitt 

Vi har gitt revisor: 

 Tilgang til alle opplysninger som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som 

regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker, 

 tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål og 

 ubegrenset tilgang til personer i laget som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra 

Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. 
 
Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon 
som følge av misligheter. Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent 
med og som kan ha påvirket laget, og som involverer: 

 ledelsen, 

 ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller 

 andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. 

Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket lagets 
regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. 
Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover 
og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. 
 
Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til lagets nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med 
disse som vi er kjent med. 
 
Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i notene til regnskapet gitt 
opplysninger om alle garantier avgitt til tredjeparter. 
 
Laget har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller heftelser på lagets eiendeler, med unntak av 
dem som fremgår av notene til regnskapet. 
 
 
Kristiansand 03.03.2022 
 
 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Cato Benham      Dag B. Danielsen 
Daglig leder      Styrets leder 
 
 
 
 
 



Kontrollkomiteens beretning 2021 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Kristiansand Golfklubb sin beretning.  
 
Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig: 
Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets og overordnet 
organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, 
at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. 
 
Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi en uttalelse til de saker som ligger 
innenfor sitt arbeidsområde. 
 
Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, og avgi en beretning til årsmøte/ting. 
 
Vi har utført følgende handlinger: Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget 

har funnet det nødvendig å gjennomgå. Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra styret og administrasjonen. Vi har 
gjennomgått styrets årsberetning for 2021 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2021. 
Vi har gjennomført møte med engasjert revisor og gjennomgått revisors beretning. For regnskapsrevisjon vises til revisjonsberetning. 
Regnskapet viser et overskudd på kr 1.235.180, og ved årsavslutning 2021 økte den frie egenkapitalen med kr 1.235.180 til kr 
5.521.418. 
 
Kontrollkomiteen har å bemerke følgende punkter: En overskridelse ved bygging av driving range på ca kr 950.000, og en 

overskridelse ved bygging av driftsbygning på ca kr 1.500.000 mot budsjett medfører en kostnadssprekk på ca kr 2.450.000. Samtidig 
ønsker kontrollkomiteen å bemerke at styret og daglig leder har vært meget flinke til å skaffe inn sponsoravtaler og annen finansiering 
for å finansiere denne overskridelsen slik at klubbens totale økning av gjeld når spillemidler og mva refusjon er mottatt er innenfor de 
3.300.000 som var rammen for investeringen. Til slutt så ønsker en å bemerke at anlegget ser ut til å ha blitt meget bra. 

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2021 godkjennes av årsmøtet. 
 
 
 
Kristiansand, 14. mars 2022 
 
 
 
 
___________________________    ____________________________ 
Sten Pedersen      Per Kåre Selle 
 
 

 
 
 

Original og signert rapport fra Kontrollkomité ligger i klubbens Protokoll  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Behandle innkomne forslag og saker 

1. Forslag fra Styret: Styret gis fullmakt til å kunne fastsette kontingenten for 2023 sesongen. Styret har anledning til å endre 

kontingenten innenfor følgende ramme: 

 Endring i konsumprisindeks + inntil 3% ekstra økning. Ved større endringer enn dette kaller styret inn til 

ekstraordinært årsmøte for å fastsette kontingent for 2023 sesongen. 

 

2. Forslag fra Styret: Styret gis fullmakt til å kunne gå i dialog med andre golfklubber i distriktet om greenfee, årsgreenfee og 

annet samarbeid. 

 

3. Finansiering av nytt driftsbygg: 

Styret i Kristiansand Golfklubb gis fullmakt til følgende: 

 

1. Opptak av langsiktig lån på kr. 3.300.000,- med løpetid på 15 år 

 

2. Opptak av kortsiktig lån på kr. 3.500.000,- med løpetid på 1 år og 4 måneder. Foruten innbetaling av spillemidler og mva-

refusjon, løper lånet avdragsfritt frem til innfrielse.  

 

Det kortsiktige lånet nedbetales når Kristiansand Golfklubb mottar spillemidler/mva-refusjon tilhørende bygging av nytt 

driftsbygg. Det er fortsatt noe usikkerhet rundt tidspunktet for utbetaling av spillemidler, men forhåpentlig vis vil disse komme 

i løpet av 2022. Refusjon av merverdiavgift kommer mest sannsynlig til utbetaling i 2023. 

 

Om det skulle bli en realitet at spillemidler eller mva-refusjon blir forsinket i forhold til ovennevnte, har daglig leder i felleskap 

med styrets leder anledning til å forlenge finansieringen med inntil 6 måneder.    

 

 

Vedta medlemskontingent 2022 

Styret foreslår at det ikke gjøres økninger i kontingentene for 2022 og at de forblir det samme som i både 2020 og 2021. 
Kontingentene som foreslåes for 2022 er som følger: 

Senior med spillerett 4.700, - Inkl. dugnadsavgift 

Senior uten spillerett 1.900, -  

Student med spillerett 2.500, - Inkl. dugnadsavgift 

Ungdom 20 – 24 år med spillerett 2.500, - Inkl. dugnadsavgift 

Junior 15 – 19 år med spillerett 1.500, - Inkl. dugnadsavgift 

Junior 11 – 14 år med spillerett 1.200, -  

Junior 0 – 10 år med spillerett 600, -  

Årsgreenfee 2.600, -  

Årsgreenfee – Klubber i Agder 3.000, -  

   
Dugnadsavgift på kr. 200 tilbakebetales med et gavekort på kr. 300,- i Proshop ved deltakelse på dugnad, styreverv, 
komiteverv eller annet frivillig arbeid. Retningslinjer for dugnadsavgiften står også beskrevet på klubbens hjemmesider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Budsjettforslag 2022 

Følgende driftsbudsjett for 2022 fremlegges for Årsmøtet: 

     Regnskap   Regnskap   Budsjett   Budsjett  

Kont Tekst 2020 2021 2021 2022 

3010 Salg - Cafè - 25% mva                         -               -17 960             (10 000)            (10 000) 

3014 Kalender - junioravd.                         -        

3020 Salg - Cafè - 15% mva            (457 842)            -385 750           (430 000)          (400 000) 

3030 Salg -  Pro-shop - 25% mva         (1 904 445)         -1 743 810        (1 500 000)       (2 265 000) 

3033 Salg - Brukt-/demo utstyr            (149 811)            -153 633           (150 000)                       -  

3031 Kølle rep. - 25% mva              (39 364)              -51 442             (45 000)                       -  

3032 Salg - Sliping - 25%mva                -27 000             (10 000)            (20 000) 

3034 Leieinnt. maskiner - Air2 G2                -64 953               (70 000) 

3040 Salg - "Veien til golf"              (36 700)              -55 700             (35 000)            (65 000) 

3041 Salg - Protjenester KGK            (127 004)            -127 844           (150 000)          (300 000) 

3042 Salg - Utleie Protjenester              (59 867)              -22 818             (59 000)          (200 000) 

3043 Salg - Trening bedrift                         -               -73 060             (10 000)            (10 000) 

3044 Salg - Simulator (25% mva)            (315 784)            -294 422           (400 000)          (580 000) 

  Belastning Junioravdelingen                  (70 000) 

3050 Sponsor - 25% mva            (356 330)            -394 834           (600 000)          (775 000) 

3051 Sponsor - Barter (25% mva)                -42 702      

3052 Sponsor - u/mva              (26 000)              -20 000      

3053 Sponsor - skilt                (2 500)                         -      

3054 Sponsor - Baneleie/greenfee                (3 000)                -8 000      

3056 Sponsor - Junioravd.              (25 200)              -33 000                        -                        -  

3057 Egenandel Junioravd.         

3105 Medlemskap (sr.no)         (3 715 191)         -3 911 880        (3 300 000)       (3 450 000) 

3106 Skap (sr.no)              (87 800)              -81 600             (87 000)          (115 000) 

3135 Utb. Dugnad                 6 459                17 258               20 000               20 000  

3140 Inntekter - Greenfee            (391 878)            -525 816           (320 000)          (425 000) 

3141 Inntekter - Range            (310 950)            -109 430           (250 000)          (365 000) 

3150 Turneringsinntekter            (145 447)            -135 715           (120 000)          (140 000) 

3151 Inntekter - "Gubben"              (63 000)              -34 675             (55 000)            (50 000) 

3152 Inntekter - "Damedag"              (13 126)              -17 950             (22 000)            (20 000) 

3153 Inntekter - "Seniorgolf"              (60 450)              -41 550             (50 000)            (40 000) 

3154 Inntekter - Jr. Avd. (diverse)                (8 376)              -30 142                          -  

3155 Treningspakker Jr.              (44 030)              -28 600                          -  

3400 Offentlige tilskudd (mva komp.)            (267 996)            -371 408           (280 000)          (350 000) 

3600 Leieinntekter bane / klubblokaler                (1 500)                         -             (20 000)            (10 000) 

3601 Leieinntekter leilighet              (40 500)              -49 500             (54 000)            (54 000) 

3610 Utleie golfbil - mva fritt              (12 470)              -19 215             (13 000)            (20 000) 

3700 Prov. Kortselskaper               28 832                26 498               30 000               30 000  

3710 "Grasrotandel"            (119 637)            -143 123           (120 000)          (145 000) 

3715 Tilsk. NGF/ NIF/Kom./Color L            (159 608)            -557 839           (350 000)          (200 000) 

3800 Salg av brukte anleggsmidler              (18 000)              -35 000      

3900 Periodiserte Sponsorinnt.              (64 221)                         -      

Sum inntekter         (8 992 736)         (9 566 614)       (8 390 000)     (10 099 000) 

4010 Varekjøp - Pro-shop - 25% mva          1 478 344           1 763 372          1 170 000          1 500 000  

4011 Varekjøp - Køllerep. - 25% mva                         -                          -               15 000  

4019 Varekjøp - Cafè - uten mva              (10 485)                -9 383             (10 000)            (10 000) 

4019 Varekjøp - Custom. - 25% mva                           -                        -  

4020 Varekjøp - Cafè - 15% mva             273 445              258 214             230 000             265 000  

4040 Varekjøp - kurs/instruksjon               29 682                16 566               30 000               20 000  

4041 Innleide Protjenester                         -        

4049 Sponorarrangemenr u/mva                         -                          -               35 000               75 000  

4050 Sponsorkostnader - 25% mva               13 470                30 795               30 000               30 000  

4052 Premier/kost. Damedag               30 861                19 216               16 000               16 000  

4053 Kostn. til turneringer               74 690                58 900               70 000               70 000  

4054 Premier/kost. Gubbe               23 688                38 365               25 000               30 000  

4055 Premier/kost. Senior               41 595                37 465               35 000               40 000  

4056 Kost. egne arrangementer                    10 000  



4070 Inngående frakt 25% mva                    975                     337                 2 000                 1 000  

4090 Beh.endr. - Pro-shop               91 450             -298 654      

4110 Innkjøp varer, avgiftsfritt                   1 814  
   

Sum varekost          2 047 715           1 917 008          1 633 000          2 062 000  

5010 Faste lønninger          2 380 303           2 537 586          2 650 000          3 000 000  

5090 Periodiseringskonto lønn              (50 000)                         -      

5191 Påløpte FP             242 791              258 834             270 300             306 000  

5192 Arb.g.avg. påløpte FP               34 233                36 495               38 112               43 146  

5220 Fri telefon                 4 932                  3 852                          -  

5291 Motkonto for gruppe 52                (4 932)                -3 852                          -  

5409 Red. AGA 3. t 2020              (18 081)                         -                          -  

5410 Arbeidsgiveravgift             353 349              377 017             373 650             423 000  

5433 OTP - 2022               132 456               190 000  

5431 OTP - 2020             120 797                          -             130 000                        -  

5432 OTP - 2019                             -  

5433 OTP - 2018                             -  

5800 Refusjon av sykepenger                -76 802               (30 000) 

5801 Tilskudd fra NAV (påløpt 2020)              (69 102)              (50 000)   

5880 Arbeidsklær - ikke oppg.pl.                 1 902                  4 311               10 000               10 000  

5881 Verneutstyr                 7 974                13 694               12 000               15 000  

5950 Utdanning Greenkeeper / Pro                 10 500                 10 000  

5990 Andre personalkostnader               35 167                10 331               18 000               15 000  

Sum lønns- og personalkostnad          3 039 333           3 304 422          3 452 062          3 982 146  

6110 Avskrivninger               49 620                47 024               55 000               80 000  

6310 Festeavgift             145 958              155 956             156 000             156 000  

6320 Renovasjon, vann, avløp mv.               32 118                39 028               32 000               45 000  

6340 Lys, varme               57 926              109 639               90 000             180 000  

6410 Leasing maskiner             279 885              303 953             380 000             320 000  

6415 Leie/kost. vendigmaskiner               33 568                33 567               35 000               40 000  

6420 Leie Bet. Terminal - Proshop               19 336                14 290               20 000               15 000  

6421 Kostnader Nayax / Vipps               23 009                20 395               25 000               22 000  

6490 Andre leiekostnader                 1 166                     959                 5 000                 5 000  

6530 Driftskostnader - Kontor                 9 071                  7 955               20 000               15 000  

6531 Driftskostnader - Proshop               20 814                36 514               15 000               30 000  

6532 Driftskostnader - Leilighet                         -                          -                 5 000               35 000  

6532 Driftskostnader - Køllebod                   8 359                 20 000  

6540 Driftskostnader - Kafè               36 683                19 910               35 000               20 000  

6545 Driftskostnader - Simulator (inkl. leasing)             216 368              183 524             180 000             260 000  

6550 Driftskostnader - Bane             494 546              262 168             320 000             350 000  

6551 Driftskostnader - Utstyr / maskiner             154 392              232 020             150 000             180 000  

6552 Driftskostnader - Bygg/inventar             132 433                59 954               50 000               50 000  

6553 Driftskostnader - Range               48 398                          -               50 000               35 000  

6555 Driftskostnader - Aktiviteter/utvalg               35 786                          -               25 000               30 000  

6556 Driftskostnader - Junioravdelingen             117 202              111 453               90 000             365 000  

6556 Diverse inntekter Junioravdelingen                210 000           (160 000) 

6558 Driftskostnader - Seniorgolf               15 322                29 448               15 000               30 000  

6559 Kostnader "elite"               42 465                38 782               15 000               30 000  

6563 Oppgradering fiber, parkering og gatelys               163 041      

6564 Utstyr og innredning nye golfsimulatorer               101 192      

6700 Revisjonshonorar               46 322                42 413               45 000               45 000  

6720 Honorar juridisk bistand               11 385                          -                        -                        -  

6800 Kontorrekv.                           -               15 000               15 000  

6810 Kostnader data, it og tlf.             107 581              126 793               90 000             115 000  

6820 Trykksaker                 8 854                  8 636               10 000               15 000  

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv.                 8 703                          -               10 000                 5 000  

6842 Avgifter NGF / Golfbox             444 528              412 615             380 000             375 000  

6860 Møter, kurs, medlemskap               12 200                32 302               20 000               30 000  

6940 Porto/sendregning.no               32 313                26 896               30 000               28 000  

6970 Gebyrer / etableringsgeb.               26 537                41 172               30 000               42 000  

7010 Varebil - Drivstoff                 7 798                  8 102               10 000               10 000  

7011 Varebil - fors. og avgifter                 1 712                     302                 2 000                 5 000  

7012 Varebil - Rekvisita                 7 744                     239               10 000               20 000  



7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig         

7105 Øreavrunding                        4                         2      

7140 Reisekostnader, ikke oppg.pl                         -                          -               10 000               10 000  

7150 Reisekostnader, oppg.pl                           -                 5 000  

7320 Reklamekostnader                   5 051               10 000                 5 000  

7330 Gaver (ans./styre m.m.)               19 978                15 256               10 000               12 000  

7500 Forsikringspremier               90 681                97 026               85 000               98 000  

7510 Diverse kostnader                           -               20 000               20 000  

7790 Øreavrundinger                        1                         1      

Sum andre kostnader          2 792 407           2 795 936          2 765 000          3 008 000  

Sum Driftskostnader          7 879 455           8 017 366          7 850 062          9 052 146  

Driftsresultat før finans         (1 113 281)         (1 549 248)          (539 938)       (1 046 854) 

8040 Renteinntekter - Bank                   (100)                       -1                      (50) 

8150 Rentekostnader - Bank             141 271              121 651             150 000             125 000  

8151 Byggelånsrente (driftsbygg)               192 418             120 000             330 000  

Sum finanskostnader             141 171               270 000             455 000  

Årsoverskudd            (972 110)         (1 235 180)          (269 938)          (591 854) 

      

Ekstraordinære poster 2022 som balanseføres         

 Asfalt hull 1 / trekant  / parkeringsplass               140 000  

 Nye kølleskap i driftsbygg               120 000  

     
 

Klubbens lån og nedbetalingsplan         

 Langsiktig gjeld per 31.12.2021            2 535 000  

 Byggelån nytt driftsbygg            7 300 000  

 Sum gjeld per 31.12.2021            9 835 000  

 Avdrag 2022               130 000  

 Ekstraordinære nedbetalinger byggelån    
 

 Spillemidler 2022            2 680 000  

 Mva ref. 2023               950 000  

 Langsiktig gjeld åer 31.12.2023            6 075 000  

 
 
 
 
 

Bestemme idrettslagets organisasjonsplan 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styret 

 

Kontrollkomité 
 

Valgkomité 
 

Øvrige ansatte 

 
Diverse utvalg / komiteer 

 

Årsmøtet 
 

Daglig leder 

 



Foreta følgende valg 

KGK Valgkomiteens forslag til Årsmøte 

Styret 2022 
Leder:  Dag Berthrand Danielsen (1 år) - gjenvalg 
Nestleder: Terje Lilletvedt (1 år) – gjenvalg 
 
Styremedlemmer: 

Rolf Arild Johannessen 1 år – ikke på valg 
Tone Eriksen  1 år – ikke på valg 
Henrik Jakobsen  1 år – erstatter Knut Båshus * 
Ruben Haraldsen  2 år – ny (junior) 
 
*  Knut Båshus har bedt om avløsning på grunn av opphold i Spania 
 
 

Kontrollkomité 2021: 

 Sten Pedersen leder 

 Per Kåre Selle Medlem 

 Frank Nordrum Varamedlem 

 Solfrid Hitreskog Varamedlem 

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett: 

 Styret får fullmakt til å oppnevne. 

Revisor 2022:  
Per Aimar Lundal (engasjeres) 

 

 
Styrets forslag til Valgkomité 2022 

Kristiansand Golfklubb sitt styre foreslår følgende personer til klubbens Valgkomité for 2022: 

 Mikael Pedersen  Leder 

 Johan Svensson  Medlem 

 Guttorm Nilsen  Medlem 

 Ingrid Wirsching  Varamedlem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle originale dokumenter med signatur oppbevares i klubbens Protokoll. 


