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1  Godkjenne de stemmeberettigede 
Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, 

hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi 

stemme ved fullmakt. 

Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet 

kun er åpent for medlemmer 

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antall 

styremedlemmer (gjelder ikke ved annen gangs innkallelse). 

Styrets forslag til vedtak: 

Det er …. stemmeberettigede til stede og årsmøtet er vedtaksført. 

2  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
 

2.1  Innkalling 
Innkallingen skal sendes ut minst en måned før årsmøtet og ble lagt ut på hjemmesiden og sendt på e-

post til medlemmene 22.1.2020 

Saksdokumentene skal være tilgjengelige senest en uke før årsmøtet og var tilgjengelige på klubbens 

web og kontor fra 14.2.2020 

2.1  Forretningsorden  
1. Møtet ledes av den valgte dirigent 

2. Protokollen føres av den valgte sekretær 

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak 

a. Taletiden er 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang 

b. Unntatt fra dette er innledningsforedraget 

4. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid 

5. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for de inntegnede talere 

6. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten 

a. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og inneholde forslagsstillerens navn 

b. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt 

c. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til 

votering 

7. Med unntak for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. 

Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

8. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot, samt hvem som 

har hatt ordet i den enkelte sak. 
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2.3  Sakliste 
Sak 1  Godkjenne frammøtte representanter. 

Sak 2  Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 

Sak 3  Velge møteleder, sekretær, 2 representanter til å underskrive protokollen og 2 personer til 

tellekorps. 

Sak 4  Behandle styrets årsmelding for perioden og årsrapport fra utvalgene. 

Sak 5  Behandle revidert regnskap for perioden 

Sak 6  Behandle innkomne forslag 

Sak 7  Fastsette kontingenter og avgifter og for perioden fra 01.01.21 tom 31.12.21 

Sak 8  Budsjett for 01.01.2020 -31.12.2020 

Sak 9  Behandle klubbens organisasjonsplan 

Sak 10  Valg iht. klubbens gjeldende lov-norm 

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendringer som ikke er oppført på utsendt/kunngjort 

saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved 

godkjenning av sakslisten. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Innkallingen til, samt saksliste og forretningsorden for årsmøtet 2019 i Stiklestad GK godkjennes. 

 

3 Velge møteleder, sekretær samt 2 medlemmer til å underskrive 

protokollen 
 

Styrets forslag til vedtak: 

Dirigent: Jon Arve Hollekim 

Sekretær: Kjetil Pettersen 

2 medlemmer velges blant frammøtte medlemmer til å underskrive protokollen. 

2 medlemmer velges blant frammøtte medlemmer til tellekorps 
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4 Behandle årsberetning fra styre og komiteer 

Stiklestad Golfklubb driver golfaktivitet i Verdal i Nord -Trøndelag Fylke. Stiklestad Golfklubb har 

klubblokaler på Trones i Verdal. Stiklestad Golfklubb er tilsluttet Norges Golf-forbund. Stiklestad 

Golfklubbs golfbane ble anlagt og først tatt i bruk som korthulls-bane med 6 hull høsten 1993. 

Nåværende første 9-hull ble offisielt åpnet 12. juni 2001. De siste 9 hullene ble tatt i bruk i juni 2008. 

Banen er en skog- og parkbane med internasjonal standard. Klubbhuset med tilhørende 

treningsområde ble tatt i bruk sommeren 2005. Banen er vanligvis spilleklar i april / mai, og sesongen 

varer til oktober/november. 

4.1  Styrets sammensetning 
Leder   Bjørn Heggelund  

Nestleder  Per Kristian Aunet  

Styremedlemmer Stian Reiersen Arntsen 

Pål Ragnar Telnes  

  Lindis Semb  

Varamedlemmer Kari S Norum 

Jon Arve Hollekim  

4.2 Revisor 
Revisorgruppen Namdal – Innherred AS 

4.3 Valgkomité 
Leder   Brita Kleven Torsvik  

Medlemmer  Åge Storhaug 

Ingolv Bengtsen  

Varamedlem   Terje Iversen 

4.4 Møtevirksomhet 
Styret har gjennomført 7 styremøter i løpet av året hvor til sammen 67 saker har blitt behandlet. Det 

har også vert møter i arbeidsutvalget mellom styreleder og de ansatte gjennom hele sesongen.   

4.5 Representasjon 
Golfklubben var representert på golftinget ved Petter Hagström og Pål Ragnar Telnes. 
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4.6 Medlemsutvikling 
Klubben har 532 medlemmer pr 31.12.2019. I fjor var det 584 medlemmer pr.31.12.2018. Dette er en 

nedgang på 52 medlemmer. Det er i perioden 01.01.2019 til 31.12.2019 innmeldt 55 nye medlemmer 

(53 i 2018). Den store nedgangen i antall medlemmer mellom årene 2018 og 2019 beror på at det ble 

gjort en skikkelig opprydding av medlemsdatabasen i 2017. I 2019 er medlemstallet per 31.12 100 % 

riktig i forhold til at alle har gjort opp sine økonomiske forpliktelser.  

Medlemsutviklingen er fortsatt litt urovekkende og det er meget viktig at vi lykkes beholde etablerte 

medlemmer samtidig som de nye blir godt tatt vare på. Et godt tegn for fremtiden er at utmeldingene 

rundt nyttår er betydelig mindre enn de har vert de siste årene og det håp om at denne negative 

trenden snur i 2020.  
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4.7 Gjestespillere 
Vi har hatt et fantastisk år når det gjeller greenfee med 2711 gjestespillere i 2019. Dette er en økning 

på 361 gjestespillere i forhold til 2018 og 653 flere enn i 2017. Totalt var greenfee inntektene på 

75 000 kr mer i 2019 enn i 2018 og 310 000 kr mer enn i 2017. 

Vi har hatt besøkere fra 175 forskjellige klubber. 

1. Byneset golfklubb 437 

2. Trondheim Golfklubb 304 

3. Stjørdal Golfklubb 300 

268 besøkende har brukt Golfhäftet og gjennomsnittlig reiselengde er 355 km og 4,40 timer i reisetid.  

Priset "Golfhäftet's Favourite Golf Course” går til den golfbane som har fått høyest karakter i alle 

kategorier som evalueres. Her endte Stiklestad golfklubb på andre plass i Norge, kun slått av Trysil 

golfklubb.  I kategorien beste bane i Norge ble Stiklestad golfklubb kåret som nummer 1! 

 

 

Klubben har hatt greenfeesamarbeid med følgende klubber: 

Austrått, Frosta, Helgeland, Namdal, Namsos, Klæbu, Sandnäset, Steinkjer, Storsjøbygden, Stjørdal, 

Trondheim, Åre, Östersund – Frösö.  
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4.8 Banen 
Mildvær i januar gjorde at telen slapp midlertidig i januar og ga et veldig godt utgangspunkt for 
vinteroverlevelse. Ishakking ble ikke nødvendig i år og i april kunne man konstatere at 
vinteroverlevelsen ble sjeldent god. 
 
Varm april førte til tidlig åpning og ei sein påske gjorde at påskegolf ble en realitet. Åpningsdagen ble 
på påskeaften, 20. april. 
 
Foruten noen maskinelle problemer har sesongen forløpt godt. 
 
I år som i fjor fikk vi god hjelp av frivillige på banen og arbeidslaget har bidratt på en god måte. Mange 
stødige karer å spille på gjør at det er mulig å drifte anlegget med få ansatte. 
 
Siste åpningsdag var torsdag 24. oktober.  
Etter sesongslutt var det planlagt dreneringsarbeid på hull 17, men en lang kuldeperiode tidlig 
november førte til tidlig tele og arbeidet måtte dessverre kanselleres.  
 
Tele i november er ikke spesielt gunstig, da påfølgende mildvær mest sannsynlig vil bygge is på noen 
områder. Det ligger an til ishakking i februar, men vi får satse på at 2020 også blir en bra golfsesong.  
 

Et stort takk til vårt fantastiske banemannskap, Bjørn Sverre, Daniel og Kjetil, de har som vanlig gjort 

en kjempejobb! 
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4.9  Dugnad 
En liten klubb som Stiklestad golfklubb er helt avhengig av dugnad. Dugnadsinnsatsen i 2019 har vert 

meget god.  

 350 dugnadstimer av det frivillige banemannskapet.  

 100 timer på drivingrangen.  

 120 timer i klubbhuset. 

 100 timer høst og vår dugnad. 

 60 timer nybegynnerkurs. 

 Utallige timer av alle komité medlemmer. 

Det var godt oppmøte på vår og høstdugnad og tilstrekkelig oppmøte på dugnader på rangen dagen 

før klipping, takk til alle som møtt opp.  

Vi har hatt dugnadshjelp i klubbhuset i perioder hvor de ansatte har hatt det travelt eller behov for en 

fridag, stort takk til Ole Jacob Sæther.  

En liten gruppe bidro med en fantastisk innsats i sammenheng med lagmesterskapet for seniorer. Takk 

til Joy Moe, Svanhild Gaasvik og Kirsten Nervik som sikret at deltakerne ble servert god mat og at 

klubbhuset var rent og pent i løpet av hele mesterskapet. 

Takk til det frivillige bane mannskapet, Erik Vårdal, John Ragnar Sæther, Rudolf Holmvik, Kai 

Johannessen, Erling Sæbø og Kåre Hynne. Klubben er helt avhengig av deres innsats, uten dere hadde 

banen ikke fremstått så fantastisk som den gjorde i 2019! 

Klubbens nybegynnerkurs har i har blitt gjennomført på en eksemplarisk måte. Stort takk til Christer 

Digre, Ketil Svartås, Vegard Mollan og Lindis Semb. Vårt nye tiltak for å få nybegynnere oftere ute på 

banen, nybegynnerspill, har blitt ivaretatt på en utmerket måte av Hallstein Lysberg. 

Takk til Bjørg Ravlo, Kari Norum, Svanhild Gaasvik og Kirsten Nervik som i løpet av sesongen helt 

uoppfordret passet på og tok vare på uteområde og klubbhus før og etter sine mange golfrunder.   

Vi skal heller ikke glemme alle de som sitter i komiteer og utvalg som gjør en stor jobb gjennom hele 

sesongen. Dere bidrar til masse aktivitet på klubben, tusen takk. 

4.10 Økonomisk utvikling 
Vedlagt oversendes årsberetning og årsregnskap med noter for 2019, som viser et overskudd på kr 

157 875,- mot kr 230 106,- i 2018.  Omsetningen i 2019 ble på kr 5 919 741, som er en 

omsetningsøkning på kr 214 543,-. Sum Gjeld og Egenkapitalen pr. 31.12.2018, d v s ved inngangen til 

av året var kr 11 884 885,-. Sum Gjeld og Egenkapitalen pr. 31.12.2019 var kr 11 881 099,- som er en 

reduksjon på kr 3786,-. Egenkapitalen er økt fra kr 7 726 064,- til kr 7 883 939,-, dvs. en økning på kr 

157875,-.  

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir ett rettvisende bilde av utviklingen og resultatet av 

foretakets virksomhet og stilling. 

4.11 Fortsatt drift 
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn 

ved utarbeidelsen av regnskapet. Idrettslagets økonomiske og finansielle stilling er tilfredsstillende.  
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4.12 Ansatte, arbeidsmiljøet og likestilling 
Sykefraværet i klubben utgjør under 1 % av bedriftens totale personalkostnader. Det har ikke 

forekommet skader eller ulykker i regnskapsåret, og arbeidsmiljøet ansees som godt. Klubben har i 

2019 sysselsatt 6 ansatte. Daglig leder og heaedgreenkeeper i 100 % fast stilling, 

Klubbsekretær/greenkeeper og 1 greenkeepere i sesongstillinger, 1 ferievikar på klubbhuset og en 

mindre stilling for ekstrahjelp på banen. 

Daglig leder    Petter Hagström 

Klubbsekretær/greenkeeper  Kjetil Pettersen 

Ferievikar klubbhus   Massi Rostad 

Head Greekeeper   Bjørn Sverre Amdahl 

Greenkeeper    Daniel LePriellec 

Ekstrahjelp bane   Odd Arild Bylund 

Fordelingen blant de ansatte har vært 1 kvinne og 5 menn. Styret har bestått av 5 styremedlemmer og 

2 varamedlemmer. Fordelingen i styret har vært 1 kvinne og 4 menn. Golfklubben har en 

tilfredsstillende likestillingspolitikk i aktivitetene i klubben. 

4.13 Pro shop 
Pro shopen har hatt en positiv utvikling i 2019. Varelageret har blitt redusert med kr 100.790,-. 

Proshopen har hatt en økt i omsetning med 103.567,- og økt fortjenesten for andre året på rad, 24,9 

% i 2019 mot 22,3% i 2018. Dette viser at mange av klubbens medlemmer er lojale og kjøper det 

meste av utstyret i klubbens egne Pro shop, dette er meget viktig da alt overskudd går rett inn i 

klubbkassen. 

4.14 Kafé  
Kaféen har hatt økt omsetning i 2019 sammenlignet med 2018. Dette til tross for at vi arrangerte 

junior-NM i 2018 hvor det ble solgt veldig mye mat. 

4.15 Samarbeidspartnere 
Klubben har i 2019 hatt 32 samarbeidspartnere mot 26 i 2018. Klubben er helt avhengig av støtten 

disse bidrar med og vi ønsker å rette et stort takk til alle som samarbeidet med oss i 2019. 

Samarbeidspartnere i 2019: 

Belka Golf Nordic, Bellini, Berg regnskap, Bilhuset Visborg, Boli, Byggmester Kollstad, CNB Consult, 

COOP Midt-Norge, Exponor, Frøseth AS, Glava, Grande Entreprenør, Grädda i Åre, Inderøy Slakteri, 

Jeca Invest, JKE, Jægtvolden fjordhotell, Lindseth Reklame, Midtnorsk Betong, Motortrade, Mur og 

Puss, Norbohus, Oskars, Scandic Stiklestad, Skjækerhatten, Sparebank1, Steen Betong, Stiklestad 

Eiendom, Sveberg Rør, Tankesmia, Trønder-Avisa,Vangs 

4.16 Sportslig aktivitet og årsberetninger fra komiteene 
Banen åpnet i år på påskeaften 20.april. Siste åpningsdag var 24. oktober. Årsberetningene fra 

komiteene gjengir den sportslige aktiviteten. 
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4.16.1 Barn og junior gruppa 
 
2019 var et godt år for barn og juniorgruppa med god deltakelse i alle våre aktiviteter.  

 Vi har i år som i fjor sett økt tilstrømning av barn som ikke har foreldre som spiller golf. Dette er et 

tegn på at vi etter flere års godt arbeid begynner å etablere golfen som et idrettstilbud på lik linje med 

andre idretter på Innherred. Vi har i sommersesongen 2019 hatt tre treningsgrupper, 4-6 år, 7-8 år og 

9-12 år. Disse gruppene har til sammen hatt nærmere 50 barn innom og en etablert kjerne på over 30 

som i stort sett stiller på det som er av aktiviteter.  

 Som de siste årene ble Diplom-Is Cupen en stor suksess. Vi gjennomført 3 Cuper i løpet av sesongen 

og hadde i gjennomsnitt 31 deltakere på hver cup. Diplom-Is Cupen er en «turnering» som spilles på 

en 6 hulls korthullsbane som vi tradisjonelt sett har laget på hull 1 på store banen. I år har det vist seg 

at våre unge lovende har vokst ut av den banen, da det er mange som slår «for langt» har vi i stedet 

benyttet oss av hull 17 og 18. Hver cup avsluttes med premieutdeling og is på klubbhuset. 

 Et nytt tilskudd i aktivitetskalenderen er «stjernejakt». Dette er et konsept laget av golfforbundet og 

har blitt et populært innslag i våre treninger. Stjernejakt har blitt arrangert cirka en gang i måneden på 

våre ordinære treningstider.  

 Lag NM junior 

I 2019 stilte Stiklestad GK for andre året på rad med eget guttelag i Lag NM for junior. Vi spilte i 1. 

divisjon på Asker Golfklubb. Vi bodde i eget hus vi fikk låne av familien til en av spillerne, og det ble en 

god opplevelse som skapte godt samhold over felles måltider. Stor takk til Lewis fra Byneset Golfklubb 

som stilte opp for oss slik at vi kunne få til et lag. Guttene spilte en god turnering og kom til slutt på en 

fin fjerdeplass, som betyr at vi rykket opp og skal spille i øverste divisjon i 2020. Spillere på Laget var 

Åsmund Sandnesmo Norum, Emil Garberg, Robin Toldnes og Lewis Douglas. 

 Narvesen Tour. 

Vi hadde også god deltagelse på Narvesen Tour fra klubben i 2019. Dette er det regionale tilbudet for 

juniorer. Narvesen Tour er det lokale lavterskel tilbudet vi ønsker at så mange som mulig av juniorene 

våre blir med på. I 2020 sesongen har vi planlagt å leie felles buss for 2 av disse turneringene som 

arrangeres utenom vår egen klubb. 

 Sesongen ble avsluttet med den tradisjonsrike junioravslutningen, med hele 31 deltakere. 

 Trenere og ledere for barn og juniorgruppa 2018 har vert: 

Stian Arntsen, Petter Hagström, Fredrik Feragen Fossum, Emil Garberg, Robin Toldnes, Åsmund 

Sandnesmo Norum, Thomas Nymoen. Vi har også hatt flere andre foreldre som stått klare og med kort 

varsel stilt som trenere og turneringsledere på en glimrende måte.  

  

Tusen takk til alle som stiller som frivillige rundt barn og juniorgruppen! 

  

For juniorgruppa Stian Arntsen og Petter Hagström 
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4.16.2 Eliteavdelingen 
 

I 2019 har det vært bra med aktivitet for eliteavdelingen i Stiklestad Golfklubb.  

Trones tour 

Turneringsserien Trones Tour ble videreført fra sesongen før. Målgruppen til Trones Tour er 

golfspillere med hcp under 15, som har både høyt og lavt ambisjonsnivå. Terskelen for deltagelse skal 

være lav, og turneringsserien skal være en god arena for å konkurrere og utvikle seg sammen med 

lokale golfere. Turneringsserien genererte 4 000,- i startavgifter, som ble brukt til å kjøpe gavekort fra 

proshopen. Til sammen deltok 34 spillere på de ni turneringene, som ble arrangert. Vinneren av Order 

of Merit i både brutto –og nettoklassen ble Sigurd Røstad Olsen. Vinnere av enkeltturneringer i 

bruttoklassen var Fredrik Fossum (4), Sigurd Olsen (2), Petter Hagstrøm (1), Anders Sørhuus (1) og 

Petter Olsen (1). Vinnere av enkeltturneringer i nettoklassen var Sigurd Olsen (2), Jarle Nesbø (1), 

Fredrik Fossum (1), Anders Sørhuus (1), Stian Arntsen (1) og Christer Digre (1). Trones Tour ble også 

benyttet som kvalifisering til Lag-NM for herrer. 

Lag-NM 1.div 

Lag-NM 1.div ble spilt på Hauger GK fra 19.-21. juli. Laget som representerte klubben var Fredrik 

Fossum, Sigurd Olsen, Petter Hagstrøm, Petter Olsen og Anders Sørhuus. Turneringen bestod av 2 x 18 

hull foursome, 18 hull fourball og 18 hull single. På grunn av omstruktureringer i divisjonssystemet 

beholdt kun 4 av 16 lag plassen i 1. divisjon. Etter 162 spilte hull og 705 slag endte laget på en 

respektabel 10. plass, men som likevel betyr nedrykk til 2. divisjon. Laget kjempet tappert, spilte mye 

god golf og var forholdsvis fornøyd med resultatet. Målet blir å rykke opp til førstedivisjon igjen i løpet 

av de nærmeste årene. 

Fredrik Fossum – Profesjonell golfspiller 

Fredrik Fossum representerte klubben i 15 profesjonelle turneringer i 2019. Fredrik klarte cut’en i tre 

turneringer på Nordic League, med 17. plass i PGA Championship på Österlen GK som beste resultat. 

På Swedish Future Series ble det to topp-20 plasseringer. Selv om Fredrik fornyet spillerettighetene på 

Nordic League for 2020, så bestemte han seg etter sesongen for å avslutte sin profesjonelle satsing. 

Han ønsker likevel å fortsette som bidragsyter for klubben og eliteavdelingen, samt å spille noen 

turneringer som hobbyproff.  

For eliteavdelingen Fredrik Feragen Fossum og Stian Arntsen 
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4.16.3 Seniorgolf 
 
Definisjon seniorer 
Damer og herrer fra og med det året de fyller 50 år.   
 
Målsetting 
Seniorgruppa skal bidra til at det er et godt sportslig, sosialt og inkluderende miljø i Stiklestad 
golfklubb. Seniorgruppa skal spesielt lage aktiviteter for seniorer som kan spille golf på dagtid. 

 
Styret i 2019 
Leder: Brita Kleven Thorsvik, nestleder: Reidar Eriksen, kasserer/turneringsleder for selskapsrunder: 
Kjell Ness, turneringsleder: Ola Larsen, ass. turneringsleder: Jostein Indahl, styremedlem: Jon Arve 
Hollekim.  
 
Møter 
Vi hadde styremøte den 14.03 før sesongstart, hvor styret konstituerte seg. Videre ble det arrangert et 
informasjonsmøte den 24.04 før sesongstart. 20 deltok på møtet. Vi hadde også et styremøte 27.08 og 
diskuterte forholdet mellom klubb og seniorutvalget. Kjell Ness og leder hadde et møte med sportslig 
leder den 03.09 og et møte den 30.09 for å forberede avslutningen for sesongen. 
 
På avslutningsmøte den 10.10 oppsummerte vi sesongen, delte ut premier og hadde et stort 
”gratislotteri” samt drøftinger vedr neste sesong. 33 seniorer deltok på dette møtet. 
 
Seniorrundene 
Tilbudet har bestått av 18 (17) 9-hullsrunder med en konkurranseklasse og en selskapsklasse. I tillegg 
hadde vi 5 turneringer, en herreklasse, en dameklasse samt en selskapsklasse. Vi spiller Svensk slaggolf 
over 9 hull (netto, hullets par + 5).  Det ble kåret sammenlagtvinnere etter 5 runder (Eclectik). 
Herreklassen ble vunnet av Torbjørn Olstad, Steinkjer GK, og dameklassen også i år av Rannveig 
Petersen 
 
Årets Seniorgolfer 
I år ble Einar Olaf Olsen årets seniorgolfer, herrer, med 24 oppmøter og et gjennomsnitt på sine ti 
beste runder på 339 nettoslag Nytt av året: Årets seniorgolfer, damer, Rannveig Petersen, med 17 
oppmøter og 378 netto slag på de 10 beste rundene.  De fikk begge diplom for sin fine innsats. 
 
Flest oppmøter 
Også i år hadde Einar Olaf Larsen flest oppmøter blant herrene. Han deltok på alle 24 rundene.  Blant 
damene var det Kirsten Nervik som hadde flest oppmøter med 17 runder. 
 
Seniorbrosjyre 
Seniorbrosjyren ble justert før sesongen og lagt ut i klubbhuset. 
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Nedenfor er en del nøkkeltall for aktiviteten til seniorgruppa i år, sammenlignet med de tre forrige 
sesongene. 

 

 2019 2018 2017 2016 
Deltakere på seniorrundene, alle: 80 84 76 76 

       Antall medl. i SGK 76 76 69 71 

       Antall menn 58 56 52 51 

       Antall damer 18 20 17 20 

       Antall nye spillere SGK (ikke deltatt året før) 15 15 10 16 

       Spillere med 10+ oppmøter  32 30 25 24 

Antall greenfeespillere 4 8 7 5 

  

Oppmøter i alt: 672 634 613 525 

       Gjennomsnitt oppmøte, alle rundene 28 29 26 22 

Antall seniorrunder 24 22 24 24 

 Turneringer        
Oppmøter på turneringene 141 169 163 68* 

       Gjennomsnitt oppmøte, turneringer 28 34 33 17 

       Antall menn, turneringer 40 44 38 22 

       Antall, damer, turneringer 13 12 12 8 

* 2016: 4 turneringer, 2017/18: 5 turneringer     

Aldersfordeling, deltakere på seniorrundene 
 f. 1936 - 39 f. 1940 - 49 f.1950 - 59 f. 1960 - 68 I alt 

2019. medl. i SGK 3 38 31 4 74 

2018, medl i SGK 4 41 30 1 76 

2017, medl. i SGK 4 37 26 2 69 

 
Det har vært god oppslutning om seniorrundene i år også til tross for flere torsdager med regnvær. 
Flere har møtt opp, men det har vært to flere runder i år.  Det er samme antall spillere i år som i fjor 
som har deltatt en eller flere ganger, og samme antall som ikke deltok i fjor, men har vært med i år.  
Antall spillere som har deltatt 10 eller flere ganger har økt litt.  
 
Norsk Seniorgolf (2018 i parentes) 
Det et 22 (20) medlemmer i NSG fra Stiklestad GK, derav 5 nye, pr 02.09.19. Brita Kleven Thorsvik er 
klubbkontakt og 1. varamedlem til styret i NSG og medlem i Turneringsutvalget. 
NSG arrangerte Sissener Senior Tour for medlemmer i NSG på Trones golfbane den 06.05, 28.06 og 
26.08.  I alt var det 110  (257) deltakere i år på 3(5) turneringer som også var åpne for inntil 10 
medlemmer i SGK som ikke er medlem i SNG. 8 (15) ikke-medlemmer deltok på en eller flere 
turneringer. I 2018 hadde vi en ekstra turnering fordi Stjørdal la «sin» turnering til Trones og vi hadde i 
tillegg Landsdelsfinale Nord. To medlemmer deltok på Landsfinalen. 
  
NM for lag, Norsk Seniorgolf 
 
I år var arrangementet for 3. divisjon på Trones. I alt 13 herrelag og 5 damelag fra Region Nord deltok. 
SGK stilte med 3 herrelag og 2 damelag. 
Både et herrelag og et damelag rykket opp i 2. divisjon. 
Ketil Svartås, Oddbjørn Sjøvold                       Bjørg Ravlo, Bodil Trulsen. 
Thor Gunnar Jarnes, Bjørn Karlsen                 Sissel Trøan, Karen E. Karlsen 

 
Regnskap 2019 – Seniorgolf 
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Regnskapet viser at driften har vært svært nøktern og at deltakeravgift og premieringen har ligget på 
et lavt nivå.  Det ble ikke brukt noe på seniortur i år, derfor større overskudd i år enn forrige sesong. 
Bruk av beholdningen bestemmes av seniorutvalget i samråd med deltakerne på fellesmøte vår og 
høst. 

 

Beholdning pr. 01.01.2017                  3 235  Beholdning pr. 01.01.2019             9 770 

Beholdning pr. 01.01.2018                  8 801    

Inntekter  2019 2018  Utgifter  2019 2018 

Startkontigent 33 050   31 450             Gavekort 23 352   21 925 

Renteinntekter 
 

8  Gevinster   3 848     2 134 

    Servering   1 067   1 220 

    Greenfee Åre       5 210 

Sum inntekter 33 050 31 458  Sum utgifter  28 267   30 489 

Overskudd  4 783 969     

Beholdning sesongslutt 14 562 9 770     

Seniorutvalget takker alle for sesongen og ønsker vel møtt til alle klubbens seniorer neste sesong. 

For seniorutvalget, Brita Kleven Thorsvik, Reidar Eriksen, Kjell Ness, Ola Larsen, Jostein Indahl,  
        Jon Arve Hollekim  
 

4.16.4 Damegolf 
 

Damegruppen ved Stiklestad golfklubb ble lagt ned høsten 2017 pga ulike årsaker. Etter et par år uten 

damegruppe i klubben ble det bestemt at vi igjen skulle forsøke å danne en gruppe igjen. Bente 

Feragen, Bjørg Hanna Ravlo, Bente By Dyrstad og Kari Sandnesmo Norum dannet våren 2019 en «ny» 

damegruppe hvor Kari Sandnemo Norum fikk jobben som leder av gruppa.   

Gruppens formål  

Formålet til damegruppen er å gi et tilbud til alle damegolfere i klubben. Gruppen skal være en 

lavterskel tilbud hvor vi har som mål å kose oss med en runde golf sammen med andre damer. Det skal 

være uhøytidelig, trivelig og sosialt. Gruppen har og hatt som mål å få med nybegynnere i klubben.  

Aktivitet  

Kveldene er gjennomført på tirsdager, lik de andre damegruppene i de ulike klubbene i Trøndelag. 

Gjennom sesongen har gruppen gjennomført ca 15 kvelder med ulike spilleformer. Selskapsrunder, 

Scramble, Eclectic, Bestball. 

Det har vært frivillig om en har ønsket å være med på turneringer, eller kun for å gå en selskapsrunde. 

De som har vært med på turneringen har betalt 50kr i startkontingent. Premiering ut fra antall 

deltakere og trekkepremier.  

Gruppen har ikke hatt egen økonomi, så eventuelt overskudd har tilfalt Stiklestad golfklubb.   

I oppstarten 11. juni, gjennomførte vi en turnering over 18 hull hvor vi hadde 13 deltakere, og gjentok 

suksessen den 25. juni med 9 deltakere. Utover sesongen var det varierende oppmøte, og juli måned 
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ble som forventet en måned med lavt oppmøte. Derfor vil det i kommende sesong ikke være 

organisert aktivitet denne måneden.      

I løpet av sesongen har gruppen også hatt mulighet til å delta på Ladies Tour Trøndelag, sponset av 

Nardo Bil. Klubber som er med på denne Touren er: Sommersetra, Stjørdal, Klæbu, Frosta, Byneset og 

Stiklestad. Dessverre har ikke deltakelsen fra damegruppen ved Stiklestad vært særlig høy, noe vi 

kanskje bør jobbe lit med til neste år. Damegruppen ved Stiklestad arrangerte denne turneringen 

tirsdag 10. september med 37 deltakere fra ulike klubber i Trøndelag, og 10/11 deltakere fra 

Stiklestad.  

Etter litt frem og tilbake gjennomførte vi PinkCup den 11. august. Her jobbet damegruppen bra med å 

skaffe tilveie premier til turneringen. Premier fra ulike bedrifter rundt om på Innherred gjorde at vi 

kunne premiere alle deltakerne etter endt turnering. Resultatet ble ca 11500 kr som vi kunne sende 

inn til Kreftforeningen og Pink Cup.  

Vi i Damekomiteen takker for en flott golf sesong, og satser på et nytt flott golfår 2020 

 

For damegruppen Kari S. Norum 

 

4.16.5 Utdanning 
 

I 2019 videreutviklet vi opplegget fra 2018 med et fleksibelt nybegynnerkurs. Kurset ble gjennomført 

med obligatoriske oppstartkurs og regelkurs. Deretter fikk nybegynnerne akkurat som i fjor tilbud om 

nybegynnertrening hver uke. Dette ble godt mottatt av kursdeltakerne som likte fleksibiliteten i en 

travel hverdag. Nytt for året var at vi fra juli og ut sesongen hadde nybegynnerspill på banen.  

Vi hadde 67 kursdeltakere i 2019 hvilket er 27 flere enn i 2018. Vi har fortsatt en utfordring med at for 

få av kursdeltakerne blir medlemmer, 20 av 67 i 2019. 

Oppstartskursene har blitt holdt av Christer Digre, Ketil Svartås, Vegard Mollan og Petter Hagström. 

Regelkursene har blitt gjennomført av Lindis Semb og Petter Hagström. Petter Hagström har tatt seg 

av nybegynnertreningene og Halstein Lysberg har vert ansvarlig for nybegynnerspill. 

For utdanning, Petter Hagström 
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4.16.6 Turneringsutvalg 
 
Først en rettelse fra årsmeldingen 2018. Det var sneket seg inn feil navn på rekordrunden under 
Stiklestad Open i 2018. Medlemmet som klinket til med 59 slag netto var Laurits Fjørtoft. 
 
Turneringsutvalget har i 2019 hatt 3 formelle møter på klubbhuset, der ansvar og retningslinjer ble 
diskutert og vedtatt. I tillegg har vi hatt Messenger og e-postdiskusjoner løpende gjennom hele året. 
Turneringsutvalget har i 2019 bestått av Frank Møllegaard (leder), Pål Ragnar Telnes, og Vegar Mollan. 
Klubbsekretær Kjetil Pettersen har deltatt som sekretær og gitt bistand fra administrasjonen. Vi har 
fått hjelp av andre medlemmer til gjennomføring av enkelte turneringer, i hovedsak inntasting av 
resultater. 
 
Turneringsutvalget har i 2019 arrangert 15 turneringer, fordelt på 12 åpne turneringer, 1 
invitasjonsturnering og 2 medlemsturneringer. Det ble ikke arrangert klubbkvelder i 2019. Det er 
derfor en nedgang på 6 arrangerte turneringer i forhold til 2018. Ser vi bort fra klubbkveldene er det 
en økning på 2 turneringer. Fem av turneringene har vært par-turneringer. 
 
Sesongen 2019 var preget av mye vær, og det bærer nok deltakelsen i flere av turneringene en del 
preg av. Under Stiklestad Open ble det registrert rekordvarme begge dager og mange fikk nok føling 
med denne varmen underveis. I motsatt ende ble avslutningsturneringen avlyst grunnet frost i banen, 
og 112 påmeldte måtte finne seg noe annet å gjøre den dagen. Vi fikk heldigvis gjennomført 
turneringen uken etter. 
 
Totalt antall deltakere i de ulike turneringene arrangert av turneringsutvalget i 2019 er 834 deltakere. 
Dette er en økning på 9 deltakere i forhold til 825 deltakere i 2018. Tar vi klubbkveldene i 2018 med 
regnskapet er det en nedgang på 95 deltakere fra 929. Størst deltakelse i 2019 hadde Bellini Authumn 
Leaves med 120 deltakere. 
 
Landskamp mot Åre. Stiklestad GK reiste med 15 deltakere til Åre GK og tapte landskampen svært 
knepent med 28,0 mot 27,3 i snittpoeng. Åre GK stilte med 11 deltakere. 
 
Klubbmesterskap 2019: 
KM ble arrangert 24-25. august med totalt 30 deltakere, en nedgang på 9 deltakere fra 2018. 
Klubbmester for damer i 2019 ble Karen Elisabeth Karlsen som vinner med 5 slags margin. Klubbmester 
for herrer i 2019 ble Fredrik Feragen Fossum som vinner med 15 slags margin. Beste junior i 2019 ble 
Åsmund Sandnesmo Norum, og beste senior ble Bjørn Karlsen. Administrasjonen bestemte at 
premieutdeling til vinnerne skal skje på årsmøtet. 
 
For turneringsutvalget, Frank Møllegaard 
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4.17 Hole-in-one i 2019 
  

Vi gratulerer Karen Elisabeth, Einar og Petter som gjorde hole in one i 2019. 

Karen E. Karlsen  9.5.2019  Hull  10 

Einar Holmvik  6.7.2019  Hull 2  

Petter Hagström 30.8.2019  Hull 13 

 

Styret håper årsberetningen samlet sett gir klubbens medlemmer den ønskede informasjon om klubbens 

aktivitet i 2019. Årsrapporten skal gi grunnlag for de vedtak som årsmøtet skal fatte. Golfsesongen 2019 

har etter styrets mening vært vellykket både for ansatte, klubbens medlemmer, våre gjester og 

samarbeidspartnere. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

De framlagte beretninger for 2018 godkjennes. 
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5 Behandle klubbens regnskap i revidert stand 
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5.1 Resultatregnskap 
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5.2 Balanse 
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*Signert regnskap presenteres på årsmøte. Alle styremedlemmer ikke vert fysisk til stede for å signere 

før publisering av årsmøtedokumenter på hjemmesiden. Regnskapet godkjent av hele styret og daglig 

leder via e-post. 
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5.3 Noter til regnskapet 
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5.4 Revisjonsberetning 

* Ikke klar ved først publisering av årsmøtedokumenter. Presenteres på årsmøte. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Det framlagte regnskap for Stiklestad GK for regnskapsperioden 01.01. – 31.12.2018 med tilhørende 

beretninger fra revisor godkjennes. 
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6 Behandle innkomne forslag og saker 
A. Forslag fra medlemmer 

B. Forslag fra valgkomite/styret; Honorering av styret. 

*Det er vi publisering av årsmøtedokumentene ingen innkomne forslag fra medlemmer. 

Valg komiteens innstilling til godtgjørelse: 

Godtgjørelse for driftsåret 2019 

Styreleder honoreres med kr 15.000, kaffeavtale og rangballer. (Ingen endring) Styremedlemmene 
honoreres med kr 5.000, kaffeavtale og rangeballer. (Ingen endring) 
Varamedlemmene honoreres med kaffeavtale og kr 500 pr. møte. (Ingen endring) 
 

7 Fastsette medlemskontingent 
Tidligere har satsene blitt vedtatt på ordinært årsmøte, året i forvegen. I 2019 besluttet årsmøtet at 

kontingentene skulle settes på et ekstraordinært årsmøte på høsten. Dette på grunn av en 

urovekkende medlemsutvikling og styret ønsket tid å utvikle nye medlemskategorier.  

Styret opplevde dette som en god ordning hvor medlemskontingentene kan settes etter en evaluering 

av sesongen gjennomførts. Et ekstraordinært årsmøte på høsten er også en gylden anledning å samle 

medlemmene og informere hva som skjer i klubben.  

Styrets forslag til vedtak: 

At det avvikles et ekstraordinært årsmøte på høsten der kontingenten for påfølgende år fastsettes. 
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8 Vedta klubbens budsjett 

 

 

 

Fotnoter: * Den store forskjellen beror på annen måte å føre klubbturen på i regnskapet.  

Styrets forslag til vedtak: 

Det framlagte budsjett for 2020 godkjennes.  
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9 Behandle klubbens organisasjonsplan og ny sportslig plan 
 

Det er ingen forandringer i organisasjonsplanen som ble vedtatt på årsmøte i 2019.  

 

 

Sportslig plan finner dere som separat vedlegg. 

Styrets forslag til vedtak: 

Den framlagte organisasjonsplan, og sportslig plan godkjennes. 
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10 Valg 

Valg iht. klubbens gjeldende lov-norm 

a) Valg av Leder 

b) Valg av 5 styremedlemmer (inklusiv leder) og 2 varamedlemmer 

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 

d) Velge autorisert revisjonsfirma 

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett. Møter i 

regi av Norges Golfforbund foreslås det at SGK er representert opptil 2 personer ved styreleder og 

utvalgt person 

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 

10.1 Valg av styre 
 

Valgkomiteens innstilling: 

Styreleder      Bjørn Heggelund, velges for 1 år, gj.valg 

Styreleder, leder anleggskomiteen   Kari Norum, velges for 2 år, NY 

Styremedlem, leder utdanningskomiteen  Lindis Semb, ikke på valg 

Styremedlem, leder sports og aktivitetsutvalget  Stian Arntsen, ikke på valg 

Styremedlem, leder turneringsutvalget   Åge Storhaug, velges for 2 år, NY 

1. varamedlem      Per Hegdahl, velges for 1 år. NY 

2. varamedlem      Fredrik F. Fossum, velges for 1 år, NY 

     

Nestleder velges av styret, jfr. Ny Organisasjonsplan SGK datert 17.17.2018. 
 

10.2  Valg av kontrollkomite 
Golfklubben er pålagt å ha en kontrollkomite og dette ble der av lagt inn i ny organisasjonsplan og 

vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 17.12.2018. Instruks for kontrollkomiteen ble vedtatt på årsmøte 

14.2.019.  

Instruks for kontrollkomiteen 

Kontrollkomiteen velges av årsmøtet (1 leder og 2 medlemmer). Kontrollkomiteens oppgaver består 

ikke bare i granskning av regnskap. Den skal også granske styrets totale forvaltning, både den 

økonomiske og den virksomhetsmessige. Komiteen har rett til, når som helst, å utføre sin kontroll. I 

den hensikt å lette deres arbeid skal styret sørge for at komiteen hele tiden blir holdt informert om 

styrets og komitéenes arbeid, gjennom å få tilsendt møtereferater. 

Kontrollkomiteen plikter: 
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 Kontinuerlig å følge med i klubbens virksomhet og, ved behov, gi styret råd og anvisninger 

vedrørende forvaltningen, 

 Forlange at styret innkaller til ekstraordinært årsmøte eller selv innkaller til dette, om det 

oppdages noe som strider mot medlemmenes interesser, 

 Granske årsregnskapet, iht. vedtektene, samt anbefale eller avgi anmerkninger vedrørende 

ansvarsfrihet for styret, 

 Senest på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi sin komitérapport til styret, samt 

 Under årsmøte, fremføre komitérapport. 

Valgkomiteens innstilling: 

Oddbjørn Sjøvold 

Laurits Fjørtoft 

Jon Arve Hollekim 

 

10.3 Valg av autorisert revisjonsfirma 
 

Styrets forslag til autorisert revisjonsfirma:  

Revisorgruppen Namdal – Innherred AS 

 

10.4  Representanter til ting i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett  
 

Valgkomiteens innstilling: 

Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene 

 

10.5 Valg av valgkomite  
 

Styrets forslag til valgkomite: 

Leder: Ingolv Bengtsen 

Medlemmer: Brita K. Thorsvik,  

Vara:  

*Styret er ved første publisering av årsmøtedokumenter fortsatt på leting etter kandidater. Forslag til 

kandidater presenteres på årsmøte. 

 

Takk til valgkomiteen 2019 som bestått av: 
 
Brita Kleven Thorsvik, leder, Åge Storhaug, Ingolv Bengtsen og Terje Iversen, vara 
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11 Vedlegg 

11.1 Sportslig plan (se egen fil på hjemmesiden) 
 


