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HOVEDMÅL FOR STIKLESTAD GOLFKLUBB  

 

TRIVSEL - TILHØRIGHET- KVALITET 

 
 Anlegget skal bli omtalt som et kvalitetsanlegg spille- og miljømessig. 

 Være et positivt element for regionens befolkning og næringsliv. 

 Utvikle et helhetlig og fullverdig golfanlegg. 

 Godt økonomisk fundament. 

 Fornøyde medlemmer. 

 
Utfordringer i 2018: 

• Ha sterkt fokus på økonomisk resultat og utvikling 

• Passe på å fordele oppgavene på flere slik at ikke sentrale tillitsvalgte blir ”utbrente” 

• Mobilisere medlemmene til dugnadsarbeid. 

• Ha en god banevert-/marshal -tjeneste.  

• Informere om viktigheten av å reparere nedslagsmerker og legge på plass torv. 

• Utvikle klubbhuset til et trivelig samlingssted for medlemmer og besøkende. 

• Få til et godt sosialt miljø og samhold blant medlemmene. 

• Ta imot og integrer nye medlemmer på en god måte 

• Videreutvikle et enda bedre tilbud for våre yngre medlemmer helt fra nybegynnere til 

satsing på talenter 

• Utvikle hjemmesiden til et redskap for intern og ekstern informasjon. 

• Øke medlemsutvikling for 2018 

• Øke beløp og antall samarbeidspartnere i næringslivet for å sikre klubben et bedre 

økonomisk fundament. 

• Videreutvikle spennende pakketilbud til besøkende i regionen, i samarbeid med sponsorer, 

reiselivsaktører og andre, hvor golf er en del av tilbudet. 

• Markedsføre klubben ovenfor andre golfklubber slik at antall gjestespillere kan økes 

ytterligere.  

• Bidra til å utvikle golfidretten i regionen 

• Tilrettelegge for at alle typer medlemmer føler seg velkommen til klubben og på banen 

• FLERE OG BEDRE GOLFSPILLERE 
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Sak A Før årsmøtet starter; INFO om golfåret 2017 av styreleder Oddbjørn Sjøvold, 15min 

Sak B GOLFBOKS Turneringer og bruk av banen, utarbeidet av Michael Hedegart, 5 min 

 

SAKLISTE: 
Sak 1 Godkjenne frammøtte representanter. 

Sak 2 Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 

Sak 3 Velge møteleder og sekretær. 

  Velge 2 representanter til å underskrive protokollen. 

  Velge 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: 

A. Forslag fra medlemmer  

B. Forslag fra valgkomite/styret; Honorering av styret. Viser til årsmøtet. 
C. Representere klubben i NGF og Golfstore/Malmø 

Sak 7 Fastsette kontingenter og avgifter og for perioden fra 01.01.19 tom 31.12.19 og justering og presisering 

for 2018 

Sak 8 Budsjett for 01.01.2018 -31.12.2018 

Sak 9    Behandle klubbens organisasjonsplan  

Sak 10 Valg iht. klubbens gjeldende lov-norm  

    a) Valg av Leder og nestleder 

    b) Valg av 5 styremedlemmer1(inklusiv leder og nestleder) og 2 varamedlemmer 

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

    d) 2 revisorer2 eller 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. 

 

FORRETNINGSORDEN: 

Årsmøtet ledes av den valgte møteleder. Protokollen føres av den valgte sekretær. 

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

for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes taletiden til 10 minutter første gang, og 5 minutter andre 

og tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutt taletid. Møteleder kan 

forkorte taletiden og sette strek for de inntegnede talere. 

 

Alle forslag må leveres skriftlig til møtelederen, og må være undertegnet med representantens navn. 

Tidligere forslag kan ikke trekkes og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller etter at 

saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 

 

Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak loven fastsetter. 

Blanke stemmer teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 

Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og mot. 

Protokollen gjennomgås og underskrives av 2 valgte representanter. 

                                                 
1 Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 

varamedlem. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.  
2Klubb med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og må innta 

følgende som nytt punkt 10 i § 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.»  Punkt 

10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 

varamedlemmer.» 
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Utdrag fra NGF lovverk: 

§ 13 Årsmøtet 

 

(1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen mars 3 måned. 

 

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på 

annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. 

Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig 

måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. 

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for 

medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling 

og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.  

 

(4) Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller 

media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 

 

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst 

tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det 

innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført 

på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete 

på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 

 

  

                                                 
3 Idrettslag må avholde årsmøte for behandling av foregående års regnskap innen utløpet av juni det påfølgende år. 
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        ÅRSBERETNINGER 2017 FOR SGK 

 
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.  

 

1 STYRETS  SAMMENSETNING  OG  MEDLEMMER  I  UTVALG 
Det er i perioden avholdt i alt 7 styremøter i SGK hvor i alt 48 saker er behandlet. 

 

Tillitsvalgte og andre roller i Stiklestad Golfklubb:  

 

Leder Oddbjørn Sjøvold 

Nestleder Frank Viggo Ingvaldsen 

Medlemmer Per Kristian Aunet, Bente Feragen, Lindis Aardal 

Varamedlem Pål Telnes, Lena Skaar 

Ass.daglig leder, 1.1.17 tom 31.10.17 Kjetil Pettersen ( DL Tore Halvorsen har i 2017 vært sykmeldt) 

Sports- og aktivitetskomiteen 

Leder Aktivitet og Sportsutvalg Kjetil Pettersen 

Turneringskomite   

Leder Michael  Hedegart  

Medlemmer Pål Telnes, Frank Møllegård, Kjetil Petersen,  

Seniorgruppe   

Leder John Ragnar Sæther /Reidar Eriksen 

Medlemmer 
Reidar Eriksen, Brita Kleven Thorsvik, Kjell Ness,  

Ola Larsen, Karen Elisabeth Karlsen, Jostein Indahl   

Damegruppe 

Leder Brita Kleven Thorsvik 

Medlemmer 
Bente Waaler, Wenche Nordli, Bente By Dyrstad, Rannveig 
Petersen, Ingrid Rosvold Dahlø 

Herregruppe 

Leder Ikke aktiv i 2017 

Medlemmer   

Juniorgruppe 

Kontaktperson Petter Hagstrøm 

Medlemmer Fredrik Fossum, 
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Utdanningskomite 

Leder Eigunn Brakstad 

Medlemmer 
Ketil Svartås, Odd Arild Bylund, Christer Digre, Kenneth Nilsen, 
Lise Fanakrå og Frank Møllegaard 

Baneutvalg  

Leder Odd Arild Bylund, 

Medlemmer   

HCP-komite   

Leder  Stian Arntsen  

Medlemmer  

Valgkomite 

Leder Bjørn Heggelund  

Medlemmer Thomas Nymoen og Brita Kleven Torsvik  

Varamedlem Ketil Svartås 

Revisorer 

  Deloitte 

Ansatte 

Ass.Daglig leder Kjetil Pettersen 

Headkeeper Bjørn Sverre Amdahl 

Banemannskap Daniel LePriellec,  Ingrid Corlett, Odd Arild Bylund 

Frivillig banemann Oddvar Skrove 

Huskomite   

  Tore Halvorsen, Bodil Trulsen, Kjell Pettersen, Anne Pettersen 

 

2 FORTSATT DRIFT AV GOLFKLUBBEN. 
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn 

ved utarbeidelsen av regnskapet. Selskapets økonomiske og finansielle stilling er tilfredsstillende. 

 

3 ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE / LIKESTILLING. 
Sykefraværet i selskapet utgjør 1,4 % av bedriftens totale personalkostnader. Vi har hatt 1 

langtidssykmelding for daglig leder.  Det har ikke forekommet skader eller ulykker i regnskapsåret, 

og arbeidsmiljøet ansees som godt. 

Selskapet har i 2017 sysselsatt 5 ansatte. Kjetil Pettersen har i golfsesongen vært engasjert som 

assisterende daglig leder i SGK. Fordelingen blant de ansatte har vært 1 kvinne og 4 menn. I 

tidsbegrensede perioder har vi hatt 3 personer fra Kriminalomsorgen. Styret har bestått av 5 

styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Fordelingen i styret har vært 2 kvinner og 3 menn. 

Golfklubben har en tilfredsstillende likestillingspolitikk i aktivitetene i klubben. 

 

4 MEDLEMSUTVIKLING 
Klubben har 586 medlemmer pr 1.januar 2018. I fjor var det 768 medlemmer pr.01.01.2017. Dette 

er en nedgang på 182 medlemmer. Det er i perioden 01.01 til 31.12.2017 innmeldt 56 nye 

medlemmer. Nedgangen er grunnet bla en opprydding i golfbox, men det meste er utmeldinger. 
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5 MILJØ OG MILJØPROFIL. 
Stiklestad Golfklubb er ikke pålagt krav om behandling av utslipp. 

Utover ordinært avfall som leveres avfallsdeponi, forurenser ikke selskapet det ytre miljø. 

Klubben har foretatt kildesortering av avfallet i 2017. 

Stiklestad Golfklubb sikrer miljø-politisk profil gjennom valg av leverandører og 

bransjeorganisasjoner 

 

6  ØKONOMISK UTVIKLING. 
Det er gjennomført ulike tiltak i 2017 for å bedre gjeld og forpliktelser for SGK. Videre er det foretatt 

opprydding i kundefordringene. Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir ett rettvisende bilde 

av utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling.  

 

Vedlagt oversendes utkast til årsberetning og årsregnskap med noter for 2017, som viser et 

overskudd på kr. 121.014,- noe som er en resultatnedgang på kr. 6.038 ift til året før. 

 

Omsetningen i 2017 ble på kr. 5.943.641, noe som er en omsetningsnedgang på kr. 1.107.886. 

 

Gjelden pr 1.1.2017 var kr 6.152.397,- og pr 31.12.2017 var den kr 5.131.982,-. Dette ga en 

gjeldsreduksjon på kr 1.020.415,- i 2017. 

 

Egenkapitalen var 1.1.2017 kr 5.713372,- og den 31.12.2017 var den kr 6.963.458,-. Egenkapitalen 

har økt med 1.230.086,- i 2017. Det er avsatt tap på fordringer på kr 100.592,- ( kr 486.251,- i 

2016). Åpne poster er kr159.354,- 

(kr 476.787,52,- i 2016) 

 

7 AKTIVITETEN FOR PERIODEN 1. JAN. 2015 – 31. DES. 2017. 
2017 har vært det tiende året med full drift av en 18 hulls golfbane.  Vi har et fantastisk fullverdig 

anlegg som alle våre medlemmer og gjester kan nyte godt av!   

 

Økonomien i klubben har i flere år vært anstrengt, men både i 2013, 2014, 2015 og 2016 har vi sett 

klare forbedringer. I 2017 har vi slitt med økonomien, dvs spesielt med likviditeten. De nye avtalene 

med grunneier og med Sparebank Midt- Norge har bidratt til å skjerpe vår kostnadsside. Det har også 

vært sånn noenlunde tilfredsstillende salg i pro-shopen i 2017. Klubbens store utfordring er fortsatt å 

få tilpasset driften i forhold til de inntektene klubben har. 

 

Greenfee gjester var 2058 spillere. 267 besøkende har brukt Golfhäftet og gjennomsnittlig 

reiselengde er 381 km og 5 timer i reisetid. Dette er en økning på 2 i forhold til 2016, men igjen en 

økning på 70 fra 2015. SGK ble kåret som nr 2 av Golfheftet til beste nordiske klubb. Sålangt har vi 

oppnådd tre førsteplasser og 2 andre plasser i de siste 5 åra. 

 

Medlemsmassen er fortsatt for liten til fullt ut å forsvare et 18 hulls anlegg. Det må fortsatt jobbes 

aktivt for å få flere av de som starter på våre golfkurs til å bli medlemmer i klubben.  

 

Vi ønsker å påpeke at vannprosjektet fortsatt gir fordeler mht. reduserte offentlige vannutgifter. 

Vannanlegget er ikke pr dato ferdigstilt. Det mangler ca. 100m for at hele rørnettet er koblet sammen. 

 

Vi takker alle tillitsvalgte for innsatsen i 2017.  Det har vært utført mye godt arbeid i utvalgene.  Det 

er imidlertid viktig å få til godt teamarbeid med innsats fra alle gjennom god planlegging, 

målsetninger og fordeling av oppgaver. 
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Vi vil også takke banemannskapet for det gode resultatet av deres ni-tidige arbeid for å holde 

golfanlegget i god stand.  Vi vil også gi en stor takk til Kriminalomsorgen. 

 

Sportslig aktivitet. 
Banen åpnet i år med dugnadsgolf fredag 28 april, og full åpning av banen lørdag 29 april. Siste 

åpningsdag var søndag 22 oktober. Det vil alltid være litt diskusjoner rundt tidspunkt for åpning og 

stenging, men vi har år etter år en av landets beste baner på sommeren og banemannskapet må få 

benytte den tiden de trenger før åpning og etter stenging til klargjøring. I høst måtte de ta en pause i 

klargjøringen pga snø. 

 

Det meste av det sportslige har gått greit uten noen innblanding fra SL. Særlig bare og junior gruppa 

har igjen hatt et stort løft. Petter og Fredrik har gjort en kjempe innsats.  

 

Greenfee gjester var 2058 spillere. 267 besøkende har brukt Golfhäftet og gjennomsnittlig 

reiselengde er 381 km og 5 timer i reisetid. Dette er en økning på 2 i forhold til 2016, men igjen en 

økning på 70 fra 2015. 

 

Golfhäftet kåret oss til Norges og Nordens nest beste bane i 2017. Med en score på 4,76/5 ble vi 

kun slått av Norsjø med en score på 4,80/5. Dette føyer seg inn i rekken av gode tilbakemeldinger 

fra Golfhäftes brukere som har kåret oss til nr.1 i 2013, 2014 og 2016 og nr.2 i 2015 og 2017. Det 

skal vi være stolte av. Alle besøkende med Golfhäftet får en spørreundersøkelse etter sitt besøk, og 

det vi scorer best på er banen og hvordan de blir tatt imot av de ansatte i klubbhuset, som har vært 

det vi har scoret best på i alle år. 

 

SGK har også i 2017 gjennomført nybegynnerkurs. Det er i perioden 01.01 til 31.12.2017 innmeldt 

56 nye medlemmer. 

 

Turneringer i 2017 

Åpne turneringer er viktig for klubben, både med tanke på inntekter, men også for å markedsføre 

klubb, bane og sponsorer til nye spillere. 

 

Våre medlemsturneringer skal gi et variert tilbud til medlemmene og skal bidra til å skape et godt 

sosialt miljø i klubben, Vi i Stiklestad Golfklubb er svært motiverte til å ta på oss nye oppgaver i 

2018. Årets store høydepunkt blir Junior-NM 2-3 august hvor vi ønsker å vise fram klubben fra sin 

beste side. 

 

Sammendrag: Den første turneringen ble arranger 6 mai og den siste 14 oktober. Det har blitt 

arranger 10 åpne turneringer, 4 NSG turneringer, 3 medlemsturneringer, 2 invitasjons turneringer 

samt Midtnorsk mesterskap og Narvesen Tour. I tillegg arrangerte vi 4 Diplom-Is turneringer for 

våre barn og juniorer, med stort oppmøte.  

De største turneringene i 2017 var Autumn Leaves (88), Golfhäftet Trophy (80) og Belka Golf 

Nordic Open (77). 

 

Klubbmesterskap 

Klubbmesterskapet ble arrangert 26 og 27 august. 35 spillere deltok i mesterskapet. Klubbmester 

for damer i 2017 ble Lise Fanakrå og for herrer Christer Digre. I senior ble det seier til Ketil Svartås 

og Lise Fanakrå, mens Åsmund Norum ble beste junior. 
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Autumn Leaves 

Var igjen vår største turnering med 88 deltakere den 7 oktober. 

Vinneren i klasse A var Pål Ragnar Telnes med 64 slag og i klasse B ble det seier til Svein Arvid 

Hatling med 72 slag. 

 

Representasjon i turneringer 

• Lag NM herrer 1. divisjon ble arrangert 21-23 juli på Elverum GK. Etter 5 runder på 3 

dager, og totalt 856 slag, greide laget målet sitt og beholdt plassen i 1. divisjon med 1 slags 

margin. Laget besto av Petter Hagström, Fredrik Feragen Fossum, Anders Bangstad, Harald 

Svensen og Stian Arntsen 

• Lag NM senior herrer 2. divisjon ble arrangert 12. og 13.august på Tyrifjorden GK. Bjørn 

Karlsen, Bjørn Heggelund, Ketil Svartås og Oddbjørn Sjøvold stilte for Stiklestad. Det ble 

4.plass blant 16 lag i 2.dagers turnering med green-some og singelturnering.  

 

• Lag NM senior damer 2. divisjon ble arranger på Tyrifjorden GK. Lise Fanakrå, Karen Beth 

Karlsen, Sissel Trøan og Bodil Trulsen representerte Stiklestad. Laget ble nr 6. 

• Lag NM senior damer 3. divisjon ble arrangert på Stjørdal GK. Her ble klubben representert 

ved Bjørg Hanna Ravlo, Rannveig Petersen, Bente Feragen og Brita Kleven Thorsvik. Laget 

ble nr 6. 

• Fredrik Fossum feiret sin første profesjonelle seier som golfspiller på SGK 
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 Til styret i Stiklestad Golfklubb, 

 

Referat til årsrapporten fra Fredrik Fossum: 

Dette året hadde jeg min første fulle sesong, som profesjonell golfspiller. Jeg hadde som mål i år å 

hevde meg på Swedish Future Series, samt å være med og klare noen cut’er på Nordic League.  

 

Jeg har tatt store steg denne sesongen, og har vært med i toppen flere ganger på Future Series, samt 

klart tre av sju cut’er på Nordic League. Utviklingen og resultatene har gitt meg troen på at jeg i 

løpet av de nærmeste årene kan bli blant de beste i Skandinavia. Dette gir motivasjon til videre 

satsing, og jeg ser allerede frem imot neste sesong. Høydepunktet i år var da jeg vant 

Schilfverschioldspokalen på Swedish Future Series. 

 

Lag-NM-laget spilte i år 1. divisjon på Elverum GK. Etter en storseier i fjorårets 2. divisjon var 

målsetningen naturligvis å beholde plassen i divisjonen. I juni ble det arrangert kvalifisering, hvor 

Fredrik Fossum, Petter Hagstrøm, Stian Arntsen, Harald Svendsen og Anders Bangstad sikret seg 

en plass på laget. Etter fem runder og 856 slag greide laget å beholde plassen i 1. divisjon med ett 

slags margin. Dette ble et historisk resultat for klubben, da det er første gang vi har greid å beholde 

plassen i nest øverste divisjon. 

 

Med dette sier jeg takk for en utviklingsrik sesong, både for min egen del, og for klubbens 

sportslige del. 

 

Mvh 

Fredrik Feragen Fossum 
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Trones Golfbane 

Hull 4: Velpleid rough på hull 4 

  
Forbedringer av Hull 12 

  
Maskiner 

 
Parkinsongruppen 

SGK startet arbeidet med GGG sammen med Parkinsonforeningen i 2016.  GGG, dvs Golf , Grønn 

Glede et initiativ ved Norges Golfforbund. I 2017 var målet 12 deltagere fra NPF og 9 er i gang 

med golf. Vi hadde som mål 2017 at 15 starter med golf. Totalt tar vi sikte på omkring 20-25 

deltagere fra ulike grupper. Deltagerne i GGG får spille på golfbanen på 9 hull hver tirsdager fra kl 

13 -kl 16. Vår PRO vil legge inn øvelser for gode bevegelser sammen med fysoterapaut. Golfspillet 

er en god treningsform for en som har sykdommen Parkinson. Stiklestad Golfklubb og Norges 

Golfforbund i samarbeid med Nord Trøndelag Parkinsonforening demonstrerte bruken av 

paragolfer tirsdag 30 mai 2017. 
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Ansatte og innleide ressurser 
Banemannskap har vært Bjørn Sverre Amdahl som er klubbens head greenkeeper. I tillegg jobber 

Daniel LePriellec samt Ingrid fra Brasil. Oddvar Growe har også bidratt på frivillig basis også i år. 

Odd Arild Bylund har arbeidet på banen og rangen og bidratt med å holde ballautomaten til enhver 

tid med rangeballer. 

Kjetil Pettersen har betjent Proshop og resepsjon. Fredrik Feragen Fossum og Masi Rostad har vært 

innleid i noen grad for å avlaste daglig leder. Lise Fanakrå har hatt noen vakter.   

 

SGK har hatt Max som pro ca hver 14. dag denne sesongen. Vi har en god stab av trenere i kategori 

1. Disse er Christer Digre, Kenneth Nilsen, Lise Fanakrå, Ketil Svartås, Frank Møllegård og Odd 

Arild Bylund og Preben Dahl. Denne satsningen har vært en suksess for klubben.  

 

Verktøy og systemer 
Vi har også i 2017 fortsatt hatt utfordringer med utsending av fakturaer for medlemskap. I 2018 vil  

styret følge opp hva vi vil med hjemmesiden og hvilke personer som skal administrere siden. Den bør 

være oversiktlig for klubbmedlemmer og eksterne samt enkel å administrere. 

 

Dugnad 
I 2017 hadde vi 2 runder med dugnadsarbeid på banen i april. I alt 30 møtte opp. I tillegg har 

medlemmer deltatt på ulik dugnadsinnsats i klubbhuset og gjennom utvalgene og sist og ikke minst 

årets turneringer. Det er helt nødvendig at medlemmer bistår på forskjellig vis med dugnadsinnsats - 

ikke minst sett i lys av klubbens økonomi. 

Onsdagsklubben sponset putteområde i Proshopen. Her er det tre hull med mulighet til å putte og 

chippe. Bildet viser dugnadsgruppa.  
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Bildet viser 3 hull på putting-området. 

 

Andre forhold 
• Vi har hatt greenfeesamarbeid med Stjørdal GK, Trondheim GK, Frosta GK, Åre GK, 

Storsjøbygden GK, Krokom GK, Namsos GK, Namdal GK , Steinkjer GK , Helgeland. 

• Klubbens sponsorinntekter noe redusert i 2017. 

• Det har vært et begrenset salg i proshopen i løpet av sesongen.  

• Vi har også kjøpt inn maskindeler til klippere ol i 2017 som vi skal bruke i 2018. 

• Det er avholdt 3 møter mellom grunneier og SGK i 2017. 

Hole-in-one i 2017 

Navn Dato Hull Kølle 

Egil Sundal  26.06.17 2  

Sigmund Fløttum  30.07.17 8  

 

Vi håper årsrapporten samlet sett gir klubbens medlemmer den ønskede informasjon om klubbens 

aktivitet i 2017. Årsrapporten skal gi grunnlag for de vedtak som årsmøtet skal fatte.  

Golfsesongen 2017 har etter styrets mening vært svært vellykket både for ansatte, klubbens 

medlemmer, våre gjester og samarbeidspartnere. 
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Sak 4 B  Årsrapporter fra utvalgene: 

Årsmelding fra Turneringsutvalget og utdanningskomite, vedlegg 4.7.1., side 14-15 

Årsmelding fra Damegruppa, vedlegg 4.7.2, side15 

Årsmelding fra Barn og Juniorgruppa, vedlegg 4.7.3, side 16 

Årsmelding fra Seniorgruppa, vedlegg 4.7.4, side 19 

Årsmelding fra HCP-komiteen, vedlegg 4.7.5 side 21 

Årsmelding fra Banekomite, vedlegg 4.7.6, side 21 

Årsmelding PRO, vedlegg 4.7.7, side 22 

 

Årsmelding turneringsutvalg og utdanningskomite, vedlegg 4.7.1 

Sportslig aktivitet 

 

Banen åpnet i år med dugnadsgolf fredag 28 april, og full åpning av banen lørdag 29 april. Siste 

åpningsdag var søndag 22 oktober. Det vil alltid være litt diskusjoner rundt tidspunkt for åpning og 

stenging, men vi har år etter år en av landets beste baner på sommeren og banemannskapet må få 

benytte den tiden de trenger før åpning og etter stenging til klargjøring. I høst måtte de ta en pause i 

klargjøringen pga snø. 

Det meste av det sportslige har gått greit uten noen innblanding fra SL. Særlig bare og junior gruppa 

har igjen hatt et stort løft. Petter og Fredrik har gjort en kjempe innsats.  

Golfhäftet kåret oss til Norges og Nordens nest beste bane i 2017. Med en score på 4,76/5 ble vi 

kun slått av Norsjø med en score på 4,80/5. Dette føyer seg inn i rekken av gode tilbakemeldinger 

fra Golfhäftes brukere som har kåret oss til nr.1 i 2013, 2014 og 2016 og nr.2 i 2015 og 2017. Det 

skal vi være stolte av. Alle besøkende med Golfhäftet får en spørreundersøkelse etter sitt besøk, og 

det vi scorer best på er banen og hvordan de blir tatt imot av de ansatte i klubbhuset, som har vært 

det vi har scoret best på i alle år. 

 

Turneringer i 2017 

Åpne turneringer er viktig for klubben, både med tanke på inntekter, men også for å markedsføre 

klubb, bane og sponsorer til nye spillere. 

Våre medlemsturneringer skal gi et variert tilbud til medlemmene og skal bidra til å skape et godt 

sosialt miljø i klubben, Vi i Stiklestad Golfklubb er svært motiverte til å ta på oss nye oppgaver i 

2018. Årets store høydepunkt blir Junior-NM 2-3 august hvor vi ønsker å vise fram klubben fra sin 

beste side. 

 

Sammendrag: Den første turneringen ble arranger 6 mai og den siste 14 oktober. Det har blitt 

arranger 10 åpne turneringer, 4 NSG turneringer, 3 medlemsturneringer, 2 invitasjons turneringer 

samt Midtnorsk mesterskap og Narvesen Tour. I tillegg arrangerte vi 4 Diplom-Is turneringer for 

våre barn og juniorer, med stor oppmøte på alle.  

De største turneringene i 2017 var Autumn Leaves (88), Golfhäftet Trophy (80) og Belka Golf 

Nordic Open (77). 

Klubbmesterskap 

Klubbmesterskapet ble arrangert 26 og 27 august. 35 spillere deltok i mesterskapet. Klubbmester 

for damer i 2017 ble Lise Fanakrå og for herrer Christer Digre. I senior ble det seier til Ketil Svartås 

og Lise Fanakrå, mens Åsmund Norum ble beste junior. 

Autumn Leaves 

Var igjen vår største turnering med 88 deltakere den 7 oktober. 

Vinneren i klasse A var Pål Ragnar Telnes med 64 slag og i klasse B ble det seier til Svein Arvid 

Hatling med 72 slag. 
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Representasjon i turneringer 

• Lag NM herrer 1. divisjon ble arrangert 21-23 juli på Elverum GK. Etter 5 runder på 3 

dager, og totalt 856 slag, greide laget målet sitt og beholdt plassen i 1. divisjon med 1 slags 

margin. Laget besto av Petter Hagström, Fredrik Feragen Fossum, Anders Bangstad, Harald 

Svensen og Stian Arntsen. 

• Lag NM senior herrer 2. divisjon ble arrangert på Tyrifjorden GK. Bjørn Karlsen, Bjørn 

Heggelund, Ketil Svartås og Oddbjørn Sjøvold stilte for Stiklestad. 

• Lag NM senior damer 2. divisjon ble arranger på Tyrifjorden GK. Lise Fanakrå, Karen 

Beth Karlsen, Sissel Trøan og Bodil Trulsen representerte Stiklestad.  

• Lag NM senior damer 3. divisjon ble arrangert på Stjørdal GK. Her ble klubben representert 

ved Bjørg Hanna Ravlo, Rannveig Petersen, Bente Feragen og Brita Kleven Thorsvik. 

 

 

Årsmelding Turneringsutvalget 2017 

 
Medlemmer: Kjetil Pettersen, Pål Ragner Telnes, Frank Møllegård, Michael Hedegart. 

Turneringer 2017: 

10 åpne turneringer  476 deltakere 

2 invitasjonsturneringer   95 deltakere 

Klubbmesterskap    35 deltakere  Mestre Lise Fanekrå og Crister Digre 

Matchplay     32 deltakere Vinner  ? Grove 

Nattgolf     36 deltakere 

Forbundsturneringer har vært en Navesen tour for ungdom og tre runder Seniorgolf mini tour. 

Landskamp mot Sverige ble i år avlyst på grunn av dårlig vær (skulle gått i Åre) 

2017 har vært ett dårlig turneringsår med lite deltakelse. Det til tross for at det i 2017 er avholdt 

færre turnering en tidligere. Spesielt klubbmesterskap med bare 35 deltakere er skuffende. Hva 

årsaken til det dårlige oppmøter er, er ikke godt å si, men man må nok se på både spilleformat og 

tidsbruk i fremtiden. 

Positivt var nattgolfen som var fullbooket med 36 deltakere og det til tross for til dels meget dårlig 

vær. Også Matchplay må siges å være enn suksess med 32 deltakere. 

 

Michael Hedegart 

Leder turneringsutvalget  

 

Årsmelding Damegolf 2017, vedlegg 4.7.2 

      
Styret: Brita Kleven Thorsvik (leder), Inger Lello (kasserer), Wenche Nordli, 

Rannveig Petersen, Berit Krane og Ingrid Rosvold Dahlø.  

Møter: Styret hadde styremøte den 19.04 i forbindelse med forberedelser til 

sesongen. I tillegg har det vært en del mailing i løpet av sesongen 

Den 02.05 hadde vi invitert alle damene til oppstartsmøte. Den 25.09 hadde vi 

avslutning med oppsummering av sesongen, utdeling av premier, «utlodning» 

og sosialt samvær.  Avslutningsmøtet ble annonsert via mail den 15.09 med 

påminning den 24.09.  Kun 7 damer møtte opp, derav 4 fra damestyret. 

Selskapsrundene: Vi startet med selskapsrunder tirsdag den 02.05 (03.05) og avslutning den 19.09 

(20.09). Hadde ikke organiserte damekvelder i juli, men det hadde vi i 2016.  I alt 29(27) damer har 
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deltatt en eller flere ganger på 16 (20) damerunder, men har hatt kun 99 (122) oppmøter. En runde 

ble avlyst pga lite oppmøte. Styremedlemmene stod for 46 av oppmøtene. 

Dameturneringer: Vi har arrangert 4 interne turneringer.  Netto slaggolf.  Vi har hatt 3 klasser: A  

4 – 24,9: 9 (10),  B  25 – 36: 6 (8),  C 37 – 54:  0 (2). I alt 15 (20) damer fra SGK har deltatt i 

turneringene fra 1 – 4 ganger.  Vinnerne etter 4 runder ble: Klasse A: Brita Kleven Thorsvik, klasse 

B: Anne Berg Wolan.   I tillegg hadde vi en turnering hvor det også deltok 20 (24) damer fra 

Trondheim, Stjørdal, Frosta og Byneset, men bare 5 fra SGK.   

Pink cup: Damegruppa hadde ansvaret for Pink cup i år også.  Vi spilte tremanns Scramble, 18 

deltakere. 

Brosjyre: Også i år er det utarbeidet egen damebrosjyre til utdeling i klubbhuset og spesielt til 

damer som er med på nybegynnerkurs.  

Trening med Max: I utgangspunktet ønsket vi treningskvelder med Max tidlig i sesongen.  I stedet 

ble det gjennomført tre kvelder sent i september/oktober, et tiltak som ble godt mottatt. 

Brev til styret: I avslutningsmøtet ble situasjonen i damegolfen diskutert. Konklusjonen var at 

lederen skulle sende brev til styret. Slikt brev ble sendt den 25.09. Brevet inneholdt en 

oppsummering av sesongen hvor det går fram at gjennomsnittlig oppmøte har vært 4,6 og hvor 

nesten halvparten av oppmøtene har vært av medlemmer i styret. Det ble også vist til brev til 

Sportslig leder hvor det ble orientert om ulike tiltak som har vært forsøkt de siste to årene for å få 

større oppslutning om damegolfen. 

Konklusjon i brevet: 

1. Styret i damegruppa har avsluttet sine verv pga lite oppmøte på damekveldene. 

2. Damemøtet foreslår at damekveldene på tirsdager erstattes med Klubbkvelder for alle 

medlemmene, gjerne med egen klasse for damer og egne dameballer. 

3. Damemøtet foreslår at styret oppnevner damekontakt, gjerne en av damene som sitter i 

hovedstyret, alternativt oppnevner nye personer som har ansvar for damegolf neste sesong. 

Sittende styre takker for seg og overlater til styret å vurdere evt. videre satsing på egen damekveld 

neste sesong. 

 

Verdal, 16.11.2017  

Brita Kleven Thorsvik          Inger Lello             Wenche Nordli      Rannveig Petersen      

Berit Krane          Ingrid Rosvold Dahlø   

 

 

Vedlegg 4.7.3 

 
Barn og juniorgruppa 2017 
2017 har vert en fantastisk sesong for barn og juniorgruppa med god deltakelse i alle våre 

aktiviteter. Barn og juniorarbeidet fikk noe av en nystart for et par år siden og vi har i dag fått en 

etablert kjerne av unge lovende som deltar på våre treninger og aktiviteter. Vi har i år prøvd å 

utvikle våre aktiviteter ytterligere, bland annet har vår egen turneringsseire Diplom-Is cupen blitt en 

stor suksess! 

Vi har i 2017 hatt 3 treningsgrupper 4-6 år, 7-12 år og 13-19 år. Det har vert over 50 spillere innom 

våre aktiviteter og vi har en kjernegruppe på 30-40 spillere som deltar på de fleste av våre 

aktiviteter. 13-19 års gruppa har også hatt innendørstrening på simulatoren på vinteren. 

Vi har for første gang på flere år stilt regelmessig med flere deltakere på Narvesen Tour. På vår 

egen Narvesen tour på Stiklestad golfklubb stilte vi med 18 spillere! 

Vi har også arrangert 4 egne konkurranser på klubben (Diplom-Is cupen), med meget god deltakelse 

(20-30 spillere hver gang). 
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Vår tradisjonelle tur til Frosta, hvor våre spillere får muligheten til å prøve seg på en annen bane ble 

også i år en suksess. 

Sesongen ble avsluttet med en junioravslutning med Diplom-Is cup og pizza her stilte 27 deltakere.  

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

 

Trenere og ledere for barn og juniorgruppa 2017 har vert: 

Petter Hagstrøm   Juniorleder og trener 

Fredrik Feragen Fossum Trener 

Max Segersten  Trener 

 

Flere ivrige foreldre har vert viktige bidragsytere i løpet av sesongen, ingen nevnt ingen glemt!  
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Vedlegg 4.7.4: 

 

 
ÅRSMELDING SENIORGOLF 2017 

 
Definisjon seniorer: 

Damer og herrer fra og med det året de fyller 50 år.   

 

I 2017 deltok det 10 medlemmer i aldersgruppen 50 – 99 år, som ikke deltok året før. 

Det er ikke utarbeidet oversikt over antall medlemmer i SGK, samt aldersfordeling i 2017, fordi 

disse tallene er litt usikre. Imidlertid er aldersfordelingen på de som har deltatt slik:  

  

Født 1930 – 39: 4   1940 – 49: 37 1950 – 59: 26            1960 -69: 2 

 

Styret:I 2017 har styret i seniorgruppen bestått av følgende personer: John Ragnar Sæther – leder 

en kort stund, Reidar Erling Eriksen -  nestleder, Brita Kleven Thorsvik –sekretær, Kjell Ness -  

kasserer/turneringsleder for selskapsrunder, Jostein Indahl - ass. Turneringsleder, Ola Larsen – 

turneringsleder, Karen Elisabeth Karlsen – styremedlem. 

 

Målsettinger: 

Den viktigste målsettingen for seniorgolfen er at seniorene skal ha det trivelig og få en sunn og god 

mosjon, ved å være med på seniorgolfen.Tilbudet er i hovedsak tilpasset de som kan spille golf på 

dagtid. 

 

Møter: 

Vi hadde styremøte den 19.04 før sesongstart, hvor styret konstituerte seg. Videre ble det arrangert 

et informasjonsmøte den 27.04før sesongstart. 

 

På møte den 12.10 oppsummerte vi sesongen, delte ut premier og hadde et stort ”gratislotteri” og 

drøftinger vedr neste sesong. 23 seniorer deltok på dette møtet. 

 

Oppmøte2017(2016 i parentes): 

I 2017har 76(76) seniorer deltatt på våre seniorrunder en eller flere ganger. I alt har det vært 636 

(525) oppmøter på i alt 25(25)torsdagsrunder. Største oppmøte var 37(33) personer på runde i juli. 

Styret er stolt av at det gode oppmøtet i 2016 også har fortsatt i 2017. Det tyder på høy grad av 

trivsel i seniorgruppa. Av de som har deltatt har 25(24)vært med over 10 ganger. 

 

Norsk Seniorgolf (2016 i parentes): 

Det et 17 medlemmer i NSG fra Stiklestad GK. Brita Kleven Thorsvik er klubbkontakt.  

Norsk seniorgolf arrangerte Callaway Senior Tour for medlemmer i Norsk Seniorgolf på Trones 

golfbane den 08.05 og 28.08. I alt var det 55 (59) deltakere til sammen på de to turneringene. I 

tillegg hadde vi en lørdagsturnering den 17.06 med 32 deltakere. I tillegg ble det arrangert Mini 

Tour m/Uttak 2017, den 30.06 med i alt 51 (55) deltakere.  Dette var første av tre turneringer som 

ble arrangert samme helg i Trøndelag. Det betyr at det var i alt 138 (114) deltakere i år.  
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NM for lag: 

Vi stilte med både damelag (Bodil Trulsen, Lise Fanakrå, Karen-Beth Karlsen, Inger Lello) og 

herrelag (Bjørn Karlsen, Bjørn Heggelund, Oddbjørn Sjøvold, Ketil Svartås. Begge lagene 

nyopprykket i 2.divisjon. I tillegg stilte vi med et damelag i 3. Divisjon: Bente Feragen, Bjørg 

Ravlo, Ranveig Pettersen og Brits Kleven Thorsvik.  Både Damelaget og herrelaget beholdt plassen 

i 2. divisjon.  

 

Medlemsturneringer (2016 i parentes): 

Det ble sendt mail til alle seniorer før turneringene. Det var med 38 (22) menn og12 (8) damer på i 

alt 1 - 5 turneringer. I likhet med tidligere år, var det mindre damer enn menn som deltok i 

turneringene.Det var en herreklasse og en dameklasse. Netto slaggolf over 9 hull. Det var premie 

for nærmest pinnen på hull 2 og 8. Dessuten ble det utdelt Birdie-ball til de som fikk birdie på 

turneringene. Vinnerne sammenlagt etter 5 turneringer ble Einar Alf Olsen og Brita Kleven 

Thorsvik. 

 

Årets Seniorgolfer 

Einar Olaf Olsenble årets seniorgolfer med 23 oppmøter og et gjennomsnitt på sine ti beste runder 

på 19,2 poeng.Han fikk diplom for sin fine innsats. 

 

Flest oppmøter. 

Blant damene var det Kirsten Nervik som hadde flest oppmøter med 18 av maks 24 

oppmøter(deltakere på runde 25 ikke registrert, gjennomført etter avslutningen). Blant herrene var 

det Petter Hognestad, Ola Larsen og Einar Olaf Olsen som alle hadde 23 av maks 24 oppmøter. 

 

Regnskap 2017 – Seniorgolf 

 
Beholdning pr. 

01.01.2017 

 

3235 

   

Inntekter 2017   Utgifter 2017  
Startkontigent 31600  Premier 25551 

Andre inntekter 420  Servering 903 

Sum inntekter 32020  Sum utgifter 26454 

     

Overskudd 2017 5566    

     
Beholdning pr. 

01.12.2017 

(7460,- på konto, 1341,- i 

kasse) 

 

8801 

   

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

 

Trones golfbane, 30.12.2017 

 

Reidar Eriksen    Brita Kleven Thorsvik  Kjell Ness 

 

Ola Larsen       Karen Elisabeth Karlsen  Jostein Indahl   
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Vedlegg 4.7.5:   Årsmelding HCP komiteen 2017 

Komiteen består av: Stian Arntsen (leder), Aksel Olsen 

Offisielle saker: Komiteen har hatt et rolig år med ingen offisielle saker. 

Henvendelser: Komiteens leder har kun hatt sporadiske diskusjoner med klubben og 

turneringskomiteen.  

Oppfordring til alle medlemmer: Handikapsystemet kan ikke være opp for vurdering av den 

enkelte spiller, da blir det like mange tolkninger som det er spillere. Skriv alle rundene du går, 

uavhengig av vær, 9 eller 18 hull, dårlig eller god form. Kun da vil handikapsystemet fungere som 

det er tenkt. 

Mvh 

Stian Arntsen 

 

Vedlegg 4.7.6:   Årsmelding Banekomite 

I år har det vært mye å gjøre da jeg hovedsakelig har hatt ansvaret for rangen alene. Har til tider fått 

litt hjelp av Bjørn Sverre og Daniel, samt noen frivillige. Det har kommet bort mye range-baller i år 

uten nærmere forklaring/grunn, og det bør investeres i 6-8000 baller for kommende sesong. Det har 

vært bra oppmøte på dugnader, og spesielt på onsdager vedrørende ball-plukking, og det setter vi 

stor pris på. 

 

Det har ikke blitt tid til å kjøre marshal runder i år da bemanningen er for liten i forhold til 

arbeidsoppgaver som må prioriteres. Dette bør det bli en bedre ordning på til neste sesong.  

 

Eksempelvis vil jeg trekke frem at grunnet bra oppmøte på dugnad siste dagen, førte til at vi på 

mindre enn 3 timer (inkl 40min matpause) fikk plukket inn baller på rangen, i skogen og på åkeren, 

samt at vi fikk tatt inn alt av utemøbler og kjøretøy og klargjort for vinteren. 

 

Vi har gjort om på reglene slik at man kan droppe fra høyresiden etter bunker på hull 12 for å få 

fortgang i spillet. 

 

Enkel og kort rapport om aktivitet 2017 

 

Er det noe du lurer på så bare ta kontakt. 

 

 

 

 

Mvh 

Odd Arild Bylund   
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Vedlegg 4.7.7 PRO-rapport 
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Sak 5 Revidert regnskap for perioden 
 

Vedlegg 5.1 Regnskap 2017, se vedlegg bakerst    

Vedlegg 5.2 Revisjonsrapport 2017, se vedlegg bakerst    

 

 

Sak 6 Innkomne forslag, 
 

Vedlegg 6.1  A: Innkomne forslag medlemmer. Viser til årsmøtet. 

B: Forslag fra Valgkomite/styret; Honorering av styret. Viser til årsmøtet. 

   C: Representere klubben i NGF og Golfstore/Malmø 

   Forslag: Inntil 2 representanter fra styre og ledelse deltar iht til klubbens behov. 

 

        

Vedlegg 6.1 B  Honorering av Styret 

 

Forslag til honorering av styremedlemmer for 2017: 

 

Forslag fra valgkomite! 

 

Dette skal kompensere for juridiske ansvaret ved å sitte i styret, kjøring og arbeidet med regnskap-

strukturering og prosedyrer. 

 

LOVEN for SGK 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til klubbens tillitsvalgte gjelder: 

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, 

som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for 

sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og 
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Sak 7   Kontingenter og avgifter. 

Styret ønsker å ha en enkel og tydelig kontingentstruktur basert på tilnærming til dagens behov og 

andre golfklubbers kontingentstruktur.  

Sak 7 Kontingent for SGK f.o.m. 01.01.2019 tom 31.12.2019: 

 

Medlemstype Kont. 

(NOK) 

Kategori Spille 

rett 

Norsk golf Stemme-

rett 

HCP Kont. 

NGF 

Barn Gratis T.o.m. 11 år Nei 1 pr. adresse Nei Ja Nei 

Barn/Ungdom 700 Fra 12 år t.o.m.15år Nei 1 pr. adresse F.o.m. 15 

år 

Ja Nei 

Ungdom 

16-20 år 
2 300 

 
     

Ungdom/student 

21-28 år 
3100 Gyldig studiebevis      

Hovedmedlem 6100  Fra 20 år Ja 1 pr. adresse Ja Ja Ja 

Familie 10200 

 

Gjelder også 

ektefeller/samboere* 

Ja, 

voksne 

1 pr. adresse Ja Ja Ja, 

voksne 

Fjernmedlem 3100 

 

Krever bosteds-

adresse mer enn 40 

km fra Trones 

Nei 1 pr. adresse Nei Nei Nei 

Greenfee- 

medlem 

1 950 

 

+  halv greenfee  

 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Spesial ordning 

Hovedmedlem** 
9900  Ja 1 pr adresse Ja Ja Ja 

*Alle skal ha samme bo-adresse og inklusiv barn tom 21 år 

**Inklusiv medlemskap, Rangeballer, kaffe, skap i kjeller, golfbil 5 runder, 2 dusin golfballer Supersoft, 2 

protimer 

Benevnelse Avgift Avgift junior/ungdom Merknad 

Nybegynner kurs + 

prøver i klubbens regi 

 

Kr. 500.- 

 

Pr. kurs 

 

Kr.100.- 

 

Greenfee 9 hull 

Mandag - søndag 

Kr 250  Kr 250  

Greenfee pr dag 

Mandag - fredag 

Kr 450 

Etter kl 14 

Kr 500 

 

   

Greenfee pr dag 

Lørdag -søndag 

Kr 500    

Ballbøtte 

 

Junior opptil 20 år 

Kr 20 

 

1/2 

greenfee 

Pr. bøtte Kr 20 Rabattkort kan 

kjøpes i resep-

sjonen  

Vedtak: Framlagte forslag til kontingenter / avgifter vedtas av årsmøtet 22.03.2018 og gjøres 

gjeldende fom 01.01.19.   

Styret i samarbeid med daglig leder gis fullmakt til å inngå rabatterings -avtale med samarbeidende 

klubber og samarbeidspartnere. 
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Sak 8 Budsjett for 01.01.18 – 31.12.18 
 

 
Vedlegg 8.1 

Forslag til budsjett framlagt i årsmøtet.  

Vedtak: Forslag til budsjett for 2018 vedtas av årsmøtet 22.03.2018 som retningsgivende for styrets 

arbeid for kommende periode. 
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Sak 9     
Sak 9.1 Organisasjonsplan 2017 

Presentasjon av alternative organisasjonsmodeller 

Forslag: Ny DL og styreleder legger fram ny organisasjonsmodell ved årsmøtet i 2019 
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Sak 10  Valg iht. klubbens lov av 4.  februar 
 

 

Årsmøte 2017 Stiklestad Golfklubb 22.mars 2018 

 

Forslag fra valgkomiteen 
(Valgkomiteen har bestått av Bjørn Heggelund leder, Thomas Nymoen og Brita Kleven Thorsvik. Ubenyttet vara: Ketil Svartås) 

 

Styreleder: Oddbjørn Sjøvold (På valg) 

Nestleder: Frank Viggo Ingvaldsen (ikke på valg) 

Styremedlem: Per Kristian Aunet (På valg) 

Styremedlem: Bente Feragen (På valg) 

Styremedlem:  Lindis Aardahl (Ikke på valg) 

Varamedlem:  Pål Ragnar Telnes (ikke på valg) 

Varamedlem: Lena Skaar (på valg)  

 

 

Forslag  til nytt styre legges fram av valgkomiteen 22.3.2017. 
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