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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 2017: 

• 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 2017 
• 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.  Forbedring av hull 12: 
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Sak A Før årsmøtet starter; INFO om golfåret 2016 av styreleder Oddbjørn Sjøvold, 10min 
Sak B Strategidokument, Per Kristian Aunet, 5 min 
Sak C Turneringer og HCP, Pål Telnes, 5 min 
Sak D Planer i 2017- Studio, Frank V. Ingvaldsen, 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: 
 Forslag fra medlemmer  

A. Forslag fra styret; Endring av lovverk ved VALG.  
B. Forslag til honorering av styremedlemmer for 2016,  
C. Veileder for turneringer mm,  
D. Representere klubben i NGF og Golfstore/Malmø 

Sak 7 Fastsette kontingenter og avgifter fra 01.01.2017 tom 31.12 2017 
Sak 8 Budsjett for 01.01.2017 -31.12.2017 
Sak 9    Behandle klubbens organisasjonsplan for 2017 og strategiplan 2017-2019   
Sak 10 Valg iht. klubbens lov av 4.februar 2009 og vedtatt lovendring av 14.2.14.  
     a) Valg av Leder og nestleder 
    b) Valg av 5 styremedlemmer (inklusiv leder og nestleder) og 2 varamedlemmer 1

     c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
     d) 2 revisorer  eller autorisert revisjonsfirma 2

     e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett;» På    
             golf-tinget i regi av Norges Golfforbund foreslås det at SGK er representert ved styreleder og  
                 daglig leder» 
      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. 

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

varamedlem. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. 

Klubb med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og må innta 2

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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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. 

Utdrag fra NGF lovverk: 
§ 13 Årsmøtet 

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

(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. 

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

!  4



       

ÅRSBERETNINGER 2016 
Stiklestad Golfklubb 

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 6 styremøter i SGK hvor i alt 32 saker er behandlet. 

Tillitsvalgte og andre roller i Stiklestad Golfklubb:  

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 9,9 % av bedriftens totale personalkostnader. Daniel LePriellec ble 
friskmeldt i februar etter skade med skogryddeklipper. Han er under rehabilitering og får ingen men 
av skaden. Ut over dette har det ikke forekommet skader eller ulykker i regnskapsåret, og 
arbeidsmiljøet ansees som godt. Daglig leder ble sykmeldt fra 14.11.2016 og ut året. 
Selskapet har i 2016 sysselsatt 5 ansatte. Tore Halvorsen er ansatt som daglig leder i SGK. 
Fordelingen blant de ansatte har vært 0 kvinner og 5 menn. Vi har hatt 2 personer fra NAV og  ingen 
personer fra Verdal Fengsel. 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. 
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Styret i SGK 2016
Leder Oddbjørn Sjøvold

Nestleder Per Kristian Aunet

Medlemmer Rudolf Holmvik, Bente Feragen, Lindis Aardal

Varamedlem Pål Telnes; Frank Viggo Ingvaldsen

Daglig leder Tore Halvorsen

Sports- og aktivitetskomiteen

Leder Aktivitet og Sportsutvalg Frode Tronstadhagen/ Michael  Headgarth 

Turneringskomite

Leder Michael Hedgart

Medlemmer Pål Telnes, Frode Tronstadhagen, Bodil Trulsen, Bjørg Ravlo, Frank Møllegård, Kjetil Petersen, Tore 
Halvorsen

Seniorgruppe

Leder Reidar Eriksen

Medlemmer Brita Kleven Thorsvik, Kjell Ness, Kirsten Nervik, Ola Larsen, Arne Mørkved

Damegruppe

Leder Brita Kleven Thorsvik

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

Juniorgruppe

Kontaktperson Petter Hagstrøm

Medlemmer Odd Arild Bylund, Fredik Fossum og Tony Fernando

Utdanningskomite

Leder Kolbjørn Moe

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

Baneutvalg 

Leder Aksel Olsen

Medlemmer Odd Arild Bylund, Einar Olsen

HCP-komite

Leder Stian Arntsen 

Medlemmer Hans Ludvik Holberg, Aksel Olsen

Valgkomite

Leder Bjørn Heggelund 

Medlemmer Thomas Nymoen og Brita Kleven Torsvik 

Varamedlem Ketil Svartås

Revisorer

Deloitte

Ansatte

Daglig leder Tore Halvorsen

Headkeeper Bjørn Sverre Amdahl

Banemannskap Daniel LePriellec, Jan Janicki, Szymoen Piotr Janicki, Gay Vallavse

Frivillig banemann Oddvar Growe

Huskomite

Tore Halvorsen, Bodil Trulsen, Kjell Pettersen, Anne Pettersen



4 MEDLEMSUTVIKLING 
Pr. 31.12.2016 har klubben 794 medlemmer. 
Antall nye medlemmer har vært 97, mens antall utmeldte 74. Det har vært en vekst på 23 nye 
medlemmer. 

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 2016. 
Stiklestad Golfklubb sikrer miljø-politisk profil gjennom valg av leverandører og 
bransjeorganisasjoner 

6  ØKONOMISK UTVIKLING. 
Omsetningen i 2016 var kr 7.051.527,- som er kr 980.704,- mer enn i 2015 som var  
kr 6.070.823. Årsresultatet i 2016 ble kr 127.052,- mot kr 364.172,- i 2015.  
Sum Gjeld og Egenkapitalen pr. 01.01.2016, d v s ved inngangen til av året var  
kr 12.334.012,-. Sum Gjeld og Egenkapitalen pr. 31.12.2016 var kr 11.865.769,- som er en 
reduksjon på kr 468.243,-.  Egenkapitalen er økt fra kr 5.086.320,- til kr 5.713.372,-, dvs en økning 
på  
kr 627.052,-. Det er avsatt tap på fordringer på -kr 208.618,-. I 2015 var tap på fordringer -
kr486.251,- 
Styret /ledelse har anstrengt seg mye for å få inn utestående fordringer spesielt fra 
klubbmedlemmer. Det er ingen positiv utvikling når tapet er over kr 200.000,-. 
Det er gjennomført ulike tiltak i 2016 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.  

7 AKTIVITETEN FOR PERIODEN 1. JAN. 2016 – 31. DES. 2016. 
2016 har vært det åttende 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. Det er det inngått nye avtaler med grunneier og ny avtale med Sparebank Midt- 
Norge. Det har også vært meget tilfredsstillende salg i pro-shopen i 2016. Dette kan skyldes bla et 
meget godt vareutvalg. Klubbens store utfordring er fortsatt å få tilpasset driften i forhold til de 
inntektene klubben har. 

Greenfee gjester var 2572 stk. SGK ble vi nr. 1 i Golfheftet 2016, og i 2015 nr 2, 2014 nr 1 og 2013 
nr 1. Dette er vi stolt av. Vi konkurrer med svært mange golfklubber i Norge. 

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.  

Vannprosjektet gir fortsatt fordeler mht. reduserte offentlige vannutgifter. Vannanlegget er ikke pr 
dato ferdigstilt. Det mangler ca. 100m for at hele rørnettet er koblet sammen. 
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Vi takker alle tillitsvalgte for innsatsen i 2016.  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. 

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 Verdal fengsel. 

Sportslig aktivitet. 

Vi hadde baneåpning lørdag 23. april og holdt den åpen i nøyaktig 6 måneder til søndag 23. oktober. 
Nå er det sikkert noen som mener vi kunne utsatt stengingen et par uker siden høsten har vært 
nesten like mild som sommeren i Trøndelag, men det var viktig at banemannskapet fikk nok tid til å 
gjøre banen klar for vinteren. Alle utvalgene er selvstyrte og sportslig leder har ikke hatt behov for 
særlig oppfølging. 

I starten av sesongen var han litt involvert i utdanningsutvalget og deres gjennomføringsplan for 
«Veien til golf»-kursene, men hans hovedfokus har vært turneringsutvalget og støtte 
gjennomføringen av alle de turneringene klubben har vært vertskap for.  

 Turneringer i 2016: 
Åpne turneringer er viktig både mht inntekter for klubben, men også for å få markedsført vår flotte 
bane 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 motivert for å ta på oss nye oppgaver 
nasjonalt og internasjonalt i 2017.  

Sammendrag: Den første turneringen hadde vi 7. Mai (landskamp Sverige) og den siste hadde vi 7. 
Oktober. (Nattgolf) Vi har hatt 19 medlemsturneringer, 10 Åpne turneringer, 4 NSG turneringer, 5 
Invitasjonsturneringer, samt Lag-NM og Titleist Tour. Det har vært 1365 påmeldinger, og det er 
utenom NSG, Lag-NM og Titleist Tour 

NorgesCup 2016 

Ble arrangert 2. og 3.juli. 60 personer av landets beste menn og kvinner deltok.  

Vinner herrer: Lars Mjedheim Sandvoll, Fana GK.  

Vinner damer: Julie Loennechen, Nøtterøy GK. 

Fredrik F.Fossum falt dessverre ned til en 9.plass etter en dobbel bogey på nest siste hullet.  

(Trønderavisa 5.juli 2016) 
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NM Golf - 2.divisjon 2016 
16. – 17.juli. Stiklestad GK knuste konkurrentene  
i NM. Vant med 21 slag !! 
8 lag fra Norge deltok.  Til sammen var   
lagene innom 54 golfhull denne helgen.  
Etter denne seieren er Stiklestad GK klare  
for 1.divisjon,- og er dermed eneste golflag  
i Nord Trøndelag som spiller i denne divisjonen. 

 

                                                                    (Fra venstre: Preben Dahl, Sigurd Røstad Olsen,  
                                                                    Stian Arntsen (Kaptein), Petter Hagstrøm og  
                                                                    Fredrik Fossum.) Petter Olsen var ikke med på bildet. 

Jubileumsturnering 29.7 og 30.7.2016 
Klubben feiret 25 år med jubileumsturnering hvor president Marit Wiik i Norges golfforbund åpnet 
2 dagers turneringen. 

 (Innherred Folkeblad, 15.juli 2016) 

Klubbmesterskap  arrangert 27.-28.august 2016 
Klubbmester for herrer ble Fredrik Fossum og damer  
Bente Ferragen.  
For senior herrer ble Oddbjørn Sjøvold vinner og  
for damer senior Karen Beth Karlsen. 

Autumn leaves   
arrangert 1.oktober 2016 hadde 133 deltagere. 
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Spabutikken Polarbad Open 
Sponsorturnering arrangert 11.juni 2016.  Et fantastisk premiebord lokket både medlemmer og 
Greenfeespillere. 
  
  

  

  

Avtale er her signert med  
Parkinsonforeningen GGG-golf  
grønn glede 

Golf – Grønn Glede er et initiativ fra norske  
golfklubber, Codan Forsikring/Lyberg & Partnere  
og Norges Golfforbund (NGF) i samarbeid med  
Kreftforeningen, Mental Helse, Diabetesforbundet  
og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 
NGF ønsker å sette fokus på golfens velegnethet  
som helsebringende aktivitet. De aller fleste kan  
spille golf – også parkinsonrammede. Det er en  
idrett som man kan starte med tidlig eller sent i livet,  
og golfens handikapsystem gjør at nybegynnere og  
etablerte spillere kan ha glede av å spille sammen. 

Golf - Grønn Glede er et tilrettelagt golftilbud. Formålet er å gi deltagerne mulighet til å drive 
aktivitet etter egne forutsetninger, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas. 
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Representasjon i turneringer, fra SGK: 
• Lag NM herrer, 2. divisjon var på Trones golfbane i juli. Deltakere: Fredrik Feragen Fossum, 

Preben Dahl, Sigurd Røstad Olsen, Petter Olsen, Stian Arntsen (kaptein) og Petter Hagstrøm. 
Det ble 1.plass i andre divisjon. 

• NM lag senior damer og herrer ble arrangert på Svorknes-Rena. Damerne med Karen Beth 
Karlsen, Inger Lello, Bodil Trulsen og Lise Fanakrå vant suverent og rykker opp til 2. divisjon. 
Herrelaget besto av Bjørn Karlsen, Ketil Svartås , Bjørn Heggelund og Oddbjørn Sjøvold ble nr 
2 og slått av Byneset 

• Nordea Pairs, parturnering ble gjennomført også i 2016. Det samme ble Audi Quatro Cup, 
parturnering. 

   

 Stor takk til de som har bistått for planlegging og gjennomføring av turneringer i 2016 og våre 
frivillige som har stått på i alle utvalgene.  Rammen for en god og attraktiv bane har head-green-
keeper Bjørn Sverre Amdal og banemannskapet ordnet med. Daglig leder Tore Halvorsen har stått 
på for klubben i sesongen. Stiklestad Golfklubb vil også rette en stor takk til grunneierne Jon A., 
Aage og Mette Rostad for et konstruktivt samarbeid. 
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Utdrag fra utvalgenes årsmeldinger:  

Turneringsutvalget:  
Det har vært 12 større åpne turneringer. Totalt 970 deltakere. 7 invitasjons turneringer, Norges Cup, 
Narvesen Tour og 2 regionale turneringer for Norsk Senior Golf. Sesongen ble avsluttet med 
Nattgolf i Oktober.  Jfr. Egen årsmelding 4.7.1 

Utdanningsutvalget: 
Det har i 2016 vært gjennomført 9 «Veien til Golf» kurs. Totalt antall deltakere har vært 63.  
Innmeldingsprosenten har vært knappe 60%.   Jfr. egen årsmelding 4.7.2 

Damegruppen: 
Damegruppen har arrangert 4 turneringer og 20 selskapsrunder. Det har i alt deltatt 20 damer i 
turneringene og 27 på selskapsrundene. Utvalget har også i år hatt ansvaret for Pink Cup, tremanns 
scramble med 21 deltakere fra Norge og 15 fra Sverige. Kr. 10.000,- ble oversendt Kreftforeningen. 
Jfr. egen årsmelding 4.7.3 
  
Bane og J Turner 
Banearkitekt Jeremy Turner besiktiger banen sammen med grenkeeper Bjørn Sverre Amdal og 
grunneier Jon A Rostad. Turner utarbeidet har utarbeidet et utkast til forbedringer på banen. Hull 12 
ved furuskogen er skogbunnen ryddet og småskog og grantrær fjernet i desember måned 2016. 
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Forbedringer av Hull 12 i furuskogen på venstre side på bildet 

Det er på senhøsten/vinteren 2016 gjort betydelige forbedringer av hull 12. Blant annet er det 
fjernet en god del skog og kratt i dog-legen til venstre. Skogbunnen vil erstattes med gress. 

Klubbhus området bader i solskinn og god golfstemning. 
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Vi tar sikte på å utvide parkeringsplassen både i nord- og sørenden 

!  

Det er planlagt å gjøre en utbedring av parkeringsplassen ved klubbhuset. 
P.t noe usikkert når dette arbeidet tar til. 
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         Juniorutvalget: 

!  

I sesongen 2016 har det vært  

2 treningsgrupper. 4-6 år / 7-12 år.  

Kommende sesong vil det bli 

 åpnet for en 3.gruppe: 13-16 år.     

 Jfr. egen årsmelding  4.7.5 
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Seniorgruppen: 
I 2016 har 93 ( 2015: 69) seniorer deltatt på våre seniorrunder en eller flere ganger. I alt har det vært 
525 (2015: 548) oppmøter på i alt 24 (26) torsdagsrunder. Største oppmøte var 33 (2015:34) 
personer på runde i juli. Styre er stolt av denne formidable økningen i antall oppmøter. Det tyder på 
høy grad av trivsel i seniorgruppa. Av de som har deltatt har 24 (2015:26) vært med over 10 ganger. 
Jfr. egen årsmelding 4.7.6 

Trener 1: 
Vi takker alle trener 1 med treninger, instruksjon og kursoppfølging: Diss er: Ketil Svartås, Kenneth 
Nilsen, Christer Digre, Lise Fanakrå, Odd Arild Bylund, Preben Dahl og Frank Møllegård. I tillegg 
har Petter Hagstrøm og Fredrik Fossum bistått SGK med veileding og instruksjon. 

Treningstilbud: 
Det har i år, som i fjor, vært gjennomført et treningsprogram for «NM gruppa» i regi av vår PRO 
Max Segersten. Det ble satt et tak på rundt 20 deltakere som gjennomførte ukentlige treninger fra 
slutten av mai frem til Lag NM ble avholdt i midten av juli. I tillegg har Trener 1-gruppen 
gjennomført treninger for både junior, damer og herrer. 

Deltakelse / representasjon 
Styreleder Oddbjørn Sjøvold og daglig leder Tore Halvorsen har representert klubben ved  
Golfmessen og Golfstore-arrangementet i Malmø 3. og 4.oktober 2016.  
  

Ansatte og innleide ressurser 
Banemannskap har vært Bjørn Sverre Amdahl som er klubbens head greenkeeper. I tillegg jobber 
Jan Janicki(sluttet i 2016), Daniel LePriellec samt Z. Janicki. Oddvar Growe har også bidratt på 
frivillig basis også i år. Odd Arild Bylund har arbeidet på rangen og bidratt med å holde 
ballautomaten til enhver tid med rangeballer. 
Daglig leder Tore Halvorsen har hatt ansvaret for driften av klubbhuset og lagt ned et betydelig 
arbeid.  Fredrik Feragen Fossum og Masi Rostad har vært innleid i mindre grad for å avlaste daglig 
leder. På frivillig basis har Bodil Trulsen, Lise Fanakrå,, Kjetil Pettersen, Michael Hedegart, Gøran 
Zakariassen og Odd Waage 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 og Odd Arild 
Bylund. Denne satsningen har vært en suksess for klubben.  

Verktøy og systemer 
Vi har også i 2016 fortsatt hatt utfordringer med utsending av fakturaer for medlemskap. I 2016 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. 
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Dugnad 
I 2016 hadde vi en stor arbeidsdugnad 11.april. 52 medlemmer deltok. Totalt er det utført over 1800 
dugnadstimer blant klubbmedlemmer gjennom året. Hver onsdag ble det plukket baller ved driving-
rangen. I tillegg har medlemmer deltatt på ulik dugnadsinnsats i klubbhuset og gjennom utvalgene 
og sist, men ikke minst- årets turneringer. Det er helt nødvendig at medlemmer bistår på forskjellig 
vis med dugnadsinnsats - ikke minst sett i lys av klubbens økonomi. 

Andre forhold 
• Vi har hatt greenfeesamarbeid med Åre GK, Storsjøbygden GK, Krokom GK, Namsos GK, 

Namdal GK , Steinkjer GK , Helgeland. 
• Klubbens sponsorinntekter har økt noe i 2016. 
• Det har vært et godt salg i proshopen i løpet av sesongen.  
• I mars 2016 arrangerte SGK golf-tur til Belek i Tyrkia. Ca 32 personer deltok.   
• Det er avholdt 2 møter mellom grunneier og SGK i 2016. 

Hole-in-one i 2016 

Vi håper årsrapporten samlet sett gir klubbens medlemmer den ønskede informasjon om klubbens 
aktivitet i 2016. Årsrapporten skal gi grunnlag for de vedtak som årsmøtet skal fatte.  
Golfsesongen 2016 har etter styrets mening vært svært vellykket både for ansatte, klubbens 
medlemmer, våre gjester og samarbeidspartnere. 

!  

Daglig leder    Styreleder    Nestleder 

Navn Dato Hull Kølle

Andrew Walton 30.april 10

Hans Jørgen Jonassen 17.juni 8

Egil Sundal 8.oktober 10
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Sak 4 B  Årsrapporter fra utvalgene: 

Årsmelding fra Turneringsutvalget, vedlegg 4.7.1., side 17 
Årsmelding fra Utdanningskomiteen, vedlegg 4.7.2, side 18  
Årsmelding fra Damegruppa, vedlegg 4.7.3, side19 
Årsmelding fra Herregruppa, vedlegg 4.7.4, side 20 
Årsmelding fra Juniorgruppa, vedlegg 4.7.5, side 21 
Årsmelding fra Seniorgruppa, vedlegg 4.7.6, side 24 
Årsmelding fra Baneutvalg og HCP-komiteen, vedlegg 4.7.7 side  
 
Vedlegg 4.7.1: 

Årsmelding Turneringsutvalget 2016 

Medlemmer: Bodil Trulsen, Bjørg Hanna Ravlo, Kjetil Pettersen, Pål Ragner Telnes, Tore 
Halvorsen, Lise Fanakrå, Frank Møllegård, Michael Hedegart. 

2016 har vært ett bra turnerings år. Det har vært gjennomført 12 større åpne turneringer med 970 
deltakere. 7 invitasjons turneringer, Norgescup,  Narvesen tur, Norsk senior golf har hatt to 
regionale turnering, Match Play, og det har vært fire onsdagsturnering med avsluttende finale .  
Nytt av året er Ekstremgolf, hvor vi spilte bane baklengs, ikke så mange deltakere, men dem der var 
med syntes dette var artig og kunne gjentas.  
Som avslutting på sesongen stod også Nattgolf på programmet i år, etter flere års fravær. Hadde 
plass til noen flere, men også her var der stor enighet blant deltakere om at dette måtte vi fortsette 
med. 
Simulator turneringer, 3 stykk, har ikke vært like vellykket. Der er dessverre for få som ser 
simulatorgolf som ett vinter alternativ. Vi fortsetter dog satsinger og håper at flere vil få øyene opp 
for dette. 
Turneringer er viktig for klubben både med hensyn til det sosiale innad i klubben og å få vist frem 
klubben for andre spillere enn vår egne. Vi har hatt deltakere fra hele landet og også mange 
svenskere stiller på våre turneringer.  
Når det gjelder økonomi, bidra turnering i høy grad til å gi kjærkomne inntekter til klubben. Det 
gjelder både turneringsavgift, green fee, rangeautomat og mer salg i kiosk og pro shop. De endelige 
inntekter kan man lese ut fra regnskap, som ikke er ferdig nær dette skrives. 
Vil også benytte anledningen til å takke dere som har stilt opp og hjulpet til på turneringer, uten 
dere går det ikke. Jeg håper vi også i 2017 kan få lov å spørre dere om en hjelpende hånd og vi ser 
gjerne at flere melder seg til tjeneste, så ikke det blir så stor belastning på noen få. 

Michael Hedegart 
Leder turneringsutvalget  
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Vedlegg 4.7.2:  

Årsmelding fra Utdanningsutvalget 2016. 

Utdanningsutvalget har i løpet av året gjennomført 9 Veien Til Golf- kurs. Antall deltagere på hvert 
kurs har imidlertid vært lavere enn ønskelig, så totalt antall deltagere er kun 63. Med en 
innmeldingsprosent på vel 60 % så er vi ikke fornøyd med årets «resultat». 
Selv om vi er mange instruktører i klubben, viser det seg likevel at det kan være utfordrende å klare 
å besette alle kurs med instruktører/trenere.  
Utdanningsgruppa er etter undertegnedes mening en av de viktigste gruppene i klubben. Den skal 
sørge for den nødvendige rekrutteringen av nye spillere og medlemmer til klubben. For å klare å 
oppnå de ønskede mål kreves det stor innsats – ikke bare fra trenere og ledere, men også fra alle 
andre medlemmer og styret.  
Før neste sesong foreslår jeg at styret inviterer Utdanningsutvalget til en diskusjon ang. strategi 
fremover- både på kort og lang sikt. Etter mine år i utvalget føler jeg vel at vi er nokså alene – og at 
oppfølgingen fra styret har vært fraværende. Hvis styret mener at rekruttering er viktig er det jo litt 
merkelig at de i løpet av disse årene aldri har kontaktet gruppen. Inspirasjon kommer ofte ovenfra! 
Dette ikke ment som kritikk, men som et forslag til forbedring. 

Undertegnede leder i Utdanningsutvalget ønsker nå å gå av som leder og ønsker det nye 
styret lykke til videre. 

Jeg benytter samtidig anledningen til å takke alle trenere/ledere og ikke minst faddere, som 
har bidratt i sesongen. Dere har gjort en meget bra og viktig jobb alle sammen. Takk for 
samarbeidet! 
Disse har bidratt som trenere/ledere i sesongen: Ketil Svartås, Lise Fanakrå, Kenneth 
Nilssen , Christer Digre, Odd Arild Bylund og Frank Møllegård. 
 
30.12.2016 
For Utdanningskomiteen 
Kolbjørn Moe 
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Vedlegg 4,7.3:    

 Årsmelding Damegolf 2016

Styret: Brita Kleven Thorsvik (leder), Inger Lello (kasserer), Wenche Nordli, Rannveig Petersen, 
Berit Krane og Ingrid Rosvold Dahlø. 

Antall damer i klubben: 
Aldersfordeling på damene i Stiklestad golfklubb pr. 31.12.2016 (Pr.12-10-2015): 

Det er innmeldt 31 damer som medlemmer, i løpet av 2016. 

Aktiviteter: 

Møter: Styret hadde møte den 13.04 i forbindelse med forberedelser til sesongen og den18.10 med 
oppsummering av sesongen samt utarbeiding av uttalelse til «Veileder for turneringer og hcp- 
regulering».  I tillegg har det vært en del mailing i løpet av sesongen.  Den 26.04 hadde vi invitert 
alle damene til oppstartsmøte og den 15.09 hadde vi avslutning med oppsummering, diskusjon om 
neste sesong, utdeling av premier, «utlodning» og sosialt samvær.  

Selskapsrundener: Det startet med selskapsrunder tirsdag den 03.05 (05.05) og avslutning den 
20.09 (15.09). Hadde organiserte damekvelder i juli, men det hadde vi ikke i 2015.  I alt 27 damer 
har deltatt en eller flere ganger på 20 (16) damerunder, men har hatt bare 122 (127) oppmøter til 
tross for organiserte kvelder i juli. 

Dameturneringer: Vi har arrangert 4 interne turneringer.  Netto slaggolf.  Vi har spilt i 3 klasser: A  
4 – 25,9: 10,  B  26 – 36: 8,  C 37 – 54: 2. 20 damer har deltatt i turneringene fra 1 – 5 ganger fra 
SGK.  I tillegg hadde vi en turnering hvor det også deltok 24 damer fra Trondheim, Stjørdal og 
Byneset.  Vinnerne etter 4 runder ble: Klasse A: Karenbeth Karlsen, klasse B: Rannveig Petersen og 
i klasse C var det kun 2 deltakere som derfor ble slått sammen med klasse 2. 

Pink cup: Damegruppa hadde ansvaret for Pink cup i år også.  Vi spilte tremannsscramble.  Det var 
21 (40) deltakere + 15 fra Sverige.  Ca. kr 10.000 (kr 8.500) ble oversendt Kreftforeningen. 

Brosjyre:Også i år er det utarbeidet egen damebrosjyre til utdeling i klubbhuset og spesielt til 
damer som er med på nybegynnerkurs. 

Økonomi: Nytt av året var at all inntekt ble innbetalt klubben og alle premier kjøpt i proshop. Det 
ble innbetalt mer enn det som ble tatt ut. 

20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 I alt

19 (16) 16 (19) 42 (48) 53 (47) 46 (41) 19 (17) 2 (2) 197 (190)
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Konklusjon:  
Damegruppa vil arbeide for at damegolf oppleves som et trivelig og inkluderende tilbud til alle 
damene i klubben. Vi vil spesielt være opptatt av at nykommere føler seg godt ivaretatt.   

Oppmøte i 2016 var lavere enn i 2015, men vi har fortsatt som et klart mål å øke oppmøte på 
damekveldene - og gi et mer variert tilbud slik at damegolfen blir noe annet enn en vanlig 
selskapsrunde.  

Det er forslag om flere endringer neste år for å få flere damer med. Det er et sterkt ønske om 
treningskvelder med pro og med trener 1. Det vil også bli vurdert om damekveldene skal variere 
med hver andre tirsdag og hver andre onsdag.  Det er også ønske om at klubbhuset er åpent etter 
rundene. Noen ønsker flere turneringer, også en 18-hulls turnering, noe som også vil bli vurdert. 

Vi i styret ser fram til en ny sesong og håper på mange fine golfopplevelser for damene i klubben i 
neste sesong. 

Verdal, 31.12.2016 
Brita Kleven Thorsvik     Inger Lello                   Wenche Nordli   
Rannveig Petersen     Berit Krane               Ingrid Rosvold Dahlø 

 Vedlegg 4,7.4:  

ÅRSRAPPORT 2016 -  HERREGOLF 
Denne gruppen har ikke vært aktiv i 2016. 
Det foreligger derfor ingen rapport fra denne gruppen. 
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Vedlegg 4,7.5 
Barn og juniorgruppa 2016 

!        !  

2016 har vert en flott sesong med god deltakelse i våre aktiviteter for barn og unge. 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 2016 hatt 2 treningsgrupper 4-6 år og 7-12 år og det har vert over 40 spillere innom og vi 
har en kjernegruppe på i underkant av 20 spillere som i stort sett deltatt på hver trening. Noen av 
deltakerne blir 13 år til neste sesong hvilket betyr at vi da får enda en treningsgruppe (13-16 år).  
Utover ukentlige treninger har vi også hatt en meget vellykket tur til Frosta hvor våre spillere fikk 
muligheten til å prøve seg på en annen bane. 
Sesongen ble avsluttet med en junioravslutning med morsomme aktiviteter og pizza med 17 
deltakere.  

!       !  
TUR TIL FROSTA ! 
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!      !  

Trenere og ledere for barn og juniorgruppa 2016 har vært: 

Petter Hagstrøm   Juniorleder og trener 
Fredrik Feragen Fossum Trener 
Preben Dahl   Trener 
Grete Madsen   Oppmann  
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Til styret i Stiklestad Golfklubb, 

Jeg ønsker med dette å takke for samarbeidet i 2016. Jeg hadde som mål denne sesongen å 
stabilisere meg på et profesjonelt nivå i Sverige på Nordea Futures Tour og Nordea Tour. Sesongen 
har vært min beste, og mest stabile sesong så langt. Jeg har målt krefter mot de beste golferne i 
Skandinavia, og har troen på at jeg i løpet av de nærmeste årene kan bli blant de beste på dette 
nivået. Dette gir motivasjon til videre satsing, og jeg ser allerede frem imot neste sesong. 
Høydepunktet i år var å vinne Lag-NM på hjemmebane med 21 slag, og dermed sikre opprykk til 
neste års 1. divisjon. 

Jeg håper klubben ser verdi i samarbeidet, og i bidragene jeg yter for å gi tilbake. Etter å ha flyttet 
hjem har jeg hatt gleden av å stille opp som barne –og juniortrener i team med Petter Hagstrøm og 
Preben Dahl. Vi har hatt 5-10 deltagere ukentlig i alderen 4-6 år, og 10-15 deltagere i alderen 7-13 
år. Innsatsområdet for 2017 vil være å opprette en treningsgruppe for juniorer i alderen 13-18 år, 
med mål om å skape et trygt miljø hvor juniorer kan utvikle ferdigheter og verdier, og på sikt 
representere klubben på lokalt –og nasjonalt nivå. Her vil jeg bidra med mine erfaringer, og 
sammen med de øvrige juniortrenerne vil vi legge grunnlaget for at Stiklestad Golfklubb skal få en 
solid juniorgruppe, som forhåpentligvis vil bære frukter for klubben i flere år fremover.  

Ved siden av juniorarbeidet, vil jeg fortsette i min rolle som kaptein for Lag-NM laget, arrangere 
kvalifiseringsrunder, ha ansvaret for logistikken rundt reisen til Lag-NM, samt inkludere og 
involvere de beste spillerne i klubben, slik at vi kan hevde oss i neste års 1. divisjon. 

Med dette sier jeg takk for en utviklingsrik sesong, både for min egen del, og for klubbens 
sportslige del. Jeg håper at klubben er villig til å fortsette samarbeidet i 2017. 

 
Mvh 
Fredrik Feragen Fossum 
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 Vedlegg 4.7.6 

   ���

ÅRSMELDING SENIORGOLF 2016. 

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

Også i 2016 ble det utarbeidet en seniorbrosjyre som ble lagt ut i klubblokalet. 

Aldersfordeling på seniorene i Stiklestad Golfklubb pr. 31.12.16 (2015 i parentes): 

Fra 1.1.2016 ble aldersgrensen for menn senket til 50 år. 
Nye medlemmer i aldersgruppen 50 – 99 i 2016: 19 menn og 13 damer, i alt 32 medlemmer. 

Styret:  
I 2016 har styret i seniorgruppen bestått av følgende personer: Reidar Erling Eriksen -  leder,  Arne 
Mørkved – nestleder, Brita Kleven Thorsvik –sekretær, Kjell Ness -  kasserer/turneringsleder for 
selskapsrunder, Jostein Indahl - ass. Turneringsleder, Ola Larsen – turneringsleder, Kirsten Nervik – 
styremedlem. 

Målsettinger: 
Den viktigste målsettingen for seniorgolfen er at seniorene skal ha det trivelig og få en sunn og god 
mosjon ved i være med på seniorgolfen. 
Årets seniorgolfer kåres på avslutningsmøte. Her legges det vekt både på oppmøte og resultat. 

- Årets seniorgolfer utnevnes blant de som har over 10 oppmøter og 

Alder 50-59 55-59 60-69 70-79 80-89 90-99 I alt

Menn 106 (52) 109(103) 50(45) 8(8) 2(2) (210)

Damer 53(47) 46(41) 19(17) 2(2) 0 120(107)

I alt 155(144) 69(54) 10(10) 2(2)
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- som har best gjennomsnittsresultat av sine beste 10 runder. 
Målsettingene ligger på hjemmesiden. 

Møter: 
Vi hadde styremøte den 12.04 før sesongstart hvor styret konstituerte seg. Videre ble det arrangert et 
informasjonsmøte den 21.04 før sesongstart. 
I løpet av sommeren ble det avklart at vi kan fortsette med ”vin-premier” i tillegg til gavekort i 
proshoppen. I oktober avga vi uttalelse om «Veileder for turneringer og ”hcp-regulering” 

På møte den 20.10 oppsummerte vi sesongen, delte ut premier og hadde et stort ”gratislotteri”, 1 
lodd pr. oppmøte. 

Oppmøte2016 (2015 i parentes): 
I 2016 har 93(69) seniorer deltatt på våre seniorrunder en eller flere ganger. I alt har det vært 525 
(548) oppmøter på i alt 24(26) torsdagsrunder. Største oppmøte var 33 (34) personer på runde i juli. 
Styret er stolt av at det gode oppmøtet i 2015 også har fortsatt i 2016. Det tyder på høy grad av 
trivsel i seniorgruppa. Av de som har deltatt har 24(26)vært med over 10 ganger. 

Norsk Seniorgolf (2015 i parantes): 
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 09.05 og 29.08. I alt var det 59(52) deltakere til sammen på de to turneringene. Den 
29.08 var også Landsdelsfinale nord. I tillegg ble det arrangert Uttaksturnering 2016, den 01.07, i 
alt 55 (38) deltakere.  Dette var første av tre turneringer som ble arrangert samme helg i Trøndelag. 
Det betyr at det var i alt 114 deltakere i år.  

Vi stilte med både damelag (Bodil Trulsen, Lise Fanakrå, Karen-Beth Karlsen, Inger Lello) og 
herrelag (Bjørn Karlsen, Bjørn Heggelund, Oddbjørn Sjøvold, Ketil Svartås) i NM for lag.  
Damelaget vant og herrelaget ble nr. 2 i sine klasser. 
Nytt av året var egen ”Match-serie” hvor de fleste av medlemmene deltok på en eller flere 
konkurranser mot Stjørdal og Trondheim. 

Medlemsturneringer (2015 i parentes): 

Det ble sendt mail til alle seniorer før turneringene. Det var med 22 (27) menn og 8 (11) damer på i 
alt 1 - 4 turneringer.  I alt var det 61 (71) oppmøter. Også i år var det få damer som deltok.  Ingen 
damer deltok mer enn 3 ganger.  Det var en herreklasse og en dameklasse. Netto slaggolf over 18 
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 4 turneringer ble Kjell Ness 59 slag og Kirsten Nervik 62 slag. 
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Årets Seniorgolfer 
Reidar Erling Eriksen ble årets seniorgolfer med 15 oppmøter og et gjennomsnitt på sine ti beste 
runder på 18,5 poeng. Han fikk diplom for sin fine innsats. Dette ble oversendt pr e-post til Spania. 

Regnskap 2016 – Seniorgolf 

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

Trones golfbane, 30.12.2016 

Reidar Eriksen    Brita Kleven Thorsvik  Kjell Ness  

Ola Larsen       Arne Mørkved   Jostein Indahl   
  
Kirsten Nervik 

Beholdning pr. 01.01.2016 3994

Inntekter 2016

Startkontigent 27200

Utgifter 2016

Gavekort 18550

Overført SGK 6200

Vinkjøp 1456

Avslutning m. premiering 1759

27959

«Underskudd» 2016 757

Beholdning pr. 01.11.2016 3237
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Vedlegg 4.7.7:  

Årsrapport 2016 – Baneutvalget/HCP-komiteen 

!  
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Handicapkomiteen har behandlet 1 sak i 2016 
Det har den siste tiden vært flere henvendelser til klubben angående spillere med ukorrekt handikap 
i turneringer og som ikke benytter golfreglene og etiske regler i golfspillet. Dette er veldig synd. 
Det vil pga dette bli utført kontroller i Golfbox i slutten av året sammen med handikaprevisjonen.  

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 forholdene, 9 eller 18 hull, 
dårlig eller god score. Kun da vil handikapsystemet fungere som det er tenkt. 

Handicapkomiteen har i tillegg diskutert med styret og blitt enige om at alle turneringer i regi av 
klubben skal være handicaptellende. Dette gjelder også for turneringer som arrangeres av andre 
avdelinger enn Turneringskomiteen. Det oppfordres videre til at alle “private” turneringer som 
legger inn blokkering i Golfbox skal ha handicapjusteringer så langt dette lar seg gjøre. 

Videre vil vi bruke denne muligheten til å informere om noen av endringene i EGA Handicap 
Systemet som kom i 2016. Spillere i HCP kategori 2 (4.5 – 11.4) kan ha 9 hulls handicaptellende 
runder. Års-revisjon utgår og erstattes av handicaprevisjon som gjøres av klubben. 

NGF; Handicapbestemmelsene forutsetter at alle spillere gjør sitt beste for å spille hvert hull i hver 
handicaptellende runde med så få slag som mulig, og at alle handicaptellende selskaps- og 
turneringsrunder registreres i GolfBox. 

SGK, 25.01.2017 

Stian Arntsen 

Sak 5 Revidert regnskap for perioden 

Vedlegg 5.1 Regnskap 2016, se vedlegg bakerst    
Vedlegg 5.2 Revisjonsrapport 2016, se vedlegg bakerst    

Sak 6 Innkomne forslag, 

Vedlegg 6.1  
A: Innkomne forslag medlemmer: Ingen 
B: Forslag fra styret; Endring av lovverk ved VALG. Forslag til honorering av styremedlemmer for 2016, 
Veileder for turneringer mm, Representere klubben i NGF og Golfstore/Malmø 
Honorering av styret. 

          

Vedlegg 6.1  Honorering av Styret 

Forslag til honorering av styremedlemmer for 2016 presentert av valgkomite. 

Sak 7   Kontingenter og avgifter. 
Styret ønsker å ha en enkel og tydelig kontingentstruktur basert på tilnærming til dagens behov og 
andre golfklubbers kontingentstruktur.  
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 Kontingent for SGK f.o.m. 01.01.2017 tom 31.12.2017: 

*Inklusiv medlemskap, Rangeballer, kaffe, skap i kjeller, golfbil 5 runder, 2 dusin golfballer Supersoft, 2 
protimer 
Vedtak: Framlagte forslag til kontingenter / avgifter vedtas av årsmøtet 26.02.2017 og gjøres 
gjeldende fom 01.01.17.   
Styret i samarbeid med daglig leder gis fullmakt til å inngå rabatterings -avtale med samarbeidende 
klubber og samarbeidspartnere. 
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Benevnelse Avgift Avgift junior/ungdom Merknad

N y b e g y n n e r k u r s + 
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 

Medlemstype K o n t . 
(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/student 
16-20 år

2 300

Ungdom 
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 J a , 
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

Livstidsmedlem 50 000 Fra 50 år Ja 1 pr adresse Ja Ja Ja

Spesial ordning 
Hovedmedlem*

9900 Ja 1 pr adresse Ja Ja Ja



Kontingent for SGK f.o.m. 01.01.2018 tom 31.12.2018: 

*Inklusiv medlemskap, Rangeballer, kaffe, skap i kjeller, golfbil 5 runder, 2 dusin golfballer Supersoft, 2 
protimer 
Vedtak: Framlagte forslag til kontingenter / avgifter vedtas av årsmøtet 26.02.2017 og gjøres 
gjeldende fom 01.01.18.   
Styret i samarbeid med daglig leder gis fullmakt til å inngå rabatterings -avtale med samarbeidende 
klubber og samarbeidspartnere. 
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Medlemstype K o n t . 
(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/student 
16-20 år

2 300

Ungdom 
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 J a , 
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

Livstidsmedlem 50 000 Fra 50 år Ja 1 pr adresse Ja Ja Ja

Spesial ordning 
Hovedmedlem*

9900 Ja 1 pr adresse Ja Ja Ja

Benevnelse Avgift Avgift junior/ungdom Merknad

Nybegynne r ku r s + 
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 



Sak 8 Budsjett for 01.01.17 – 31.12.17 
Vedlegg 8.1 
Forslag til budsjett framlagt i årsmøtet.  

!  

Vedtak: Forslag til budsjett for 2017 vedtas av årsmøtet 26.02.2017 som retningsgivende for styrets 
arbeid for kommende periode. 

Sak 9 Klubbens organisasjonsplan og strategiplan 
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Sak 9.1 Ny organisasjonsplan for 2017: 
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Sak 9.2 Ny strategiplan for 2017-2019            

Stiklestad Golfklubb 

Strategiplan 2017 – 2019 

Innledning 

Stiklestad Golfklubb (SGK) har ved utgangen av 2016 rundt 800 medlemmer. 
Stiklestad Golfklubbs golfbane ble anlagt og først tatt i bruk som korthullsbane 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, tegnet av arkitekt Jeremy 
Turner. Banen er vanligvis spilleklar i april / mai, og sesongen varer til oktober/november.  

Sommeren 2005 åpnet klubben sitt nybygde klubbhus tegnet av den kjente arkitekten Kjell Lund. Et 
hus som gir muligheter for økt aktivitet og utvikling av klubben. Investeringer er også gjort i nye 
treningsfelt. Betydelige offentlige midler er gitt i støtte til disse investeringene. 

Klubben har hatt en meget bra evne til å utvikle anlegget og fått finansiert dette. Utfordringen 
fremover blir å videreutvikle en organisasjon som følger opp mulighetene og forpliktelsene 
anlegget gir. Dette gjelder så vel utvikling av idrettslaget, trivsel og miljø, samt styring, ledelse og 
drift av virksomheten. 

Gjennom å arrangere Titleist Tour i 2012 og NM 2013 ble klubben etablert som en arrangør på topp 
nasjonalt nivå. 

Visjon 

”Stiklestad Golfklubb – litt din” 

Se også visjonsbeskrivelse som ligger i vedlegget bakerst. 

Verdigrunnlag 

Stiklestad Golfklubbs slagord ”litt din” gjør seg utslag i at klubben har; 

 En medlemsstyrt organisasjon, et inkluderende og sosialt miljø 

 Åpenhet, ærlighet og tydelighet om virksomheten til medlemmer og lokalsamfunn 

 Dugnadsånden og fellesskapsfølelsen står sterkt 
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Hovedmål 

I 2019 skal Stiklestad Golfklubb med Trones golfbane være vel etablert og anerkjent som Midt-
Norges fineste og mest attraktive 18 – hullsbane. 

Kjerneprosesser 

Primæraktivitetene i golfvirksomheten er å rekruttere, å ivareta, å utvikle golfspillere og prestere. 

Rekruttere 

Delmål: Øke antall medlemmer i klubben til 900 innen utgangen av 2019. 

Klubben skal: 
- Dekke behovet for Veien til golf – kurs. 
- Tilrettelegge anlegget for Veien til golf - opplæring og veien videre. 
- Øke antall kvinnelige medlemmer. 
- Øke antall barn og juniorer. 
- Jobbe aktivt for å få flere til å melde seg på kurs. 
- Aktivt jobbe for å få folk til å melde seg inn etter gjennomført kurs. 

Ivareta 

Delmål:  Begrense og stoppe frafallet for å skape en netto økning antall medlemskap innen slutten 
av perioden. 
- Opprettholde en bred medlemsmasse, det gjelde seg alder, yrke eller geografi. 
- Skape tilhørighet slik at folk melder seg inn i klubben og forblir medlemmer. 
- Legge til rette for at alle nybegynnere får god oppfølging. 
- Ivareta damegolfens, herregolfens og seniorgolfens ansvar for å gi tilbud som er inkluderende 

og som legger vekt på det sosiale aspektet ved golfen. 
- Legge til rette for at de som ønsker det gis tilbud om tilpasset trening. 
- Ha som mål å øke antall medlemmer (utvikler seg til å komme) under 26 i HCP etter anbefaling 

fra Golfforbundet. 
- Skape gode rollemodeller. 

Utvikle 

Klubben skal: 
- Ha tilbud om trening og turneringer for juniorer.  
- Skape en ambisiøs juniorsatsing hvor flere hevder seg i landsdelen. 
- Aktivt arbeide for at golf blir et alternativ for de som ønsker å drive individuell idrett på høyt 

nivå.. 
- Tilrettelegge for deltagelse i lag – NM både på dame- og herresiden. 
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Prestere 

Klubben skal: 

-    Bidra til at golfspillere på et forholdsvis høyt nivå får mulighet til å konkurrere jevnlig. 
-    Bruke disse som rollemodeller og en verdifull del av klubbens utviklingsmiljø. 

Støtteprosesser 

Organisasjon og medlemskap 

Klubben skal: 

- Sørge for at klubbhuset er et åpent og trivelig samlingssted med rom for forskjellige aktiviteter. 
-  Utvikle en organisasjon som matcher anlegget og får utnyttet de mulighetene som ligger i 

markedsføring og bruk av et slikt anlegg. 
- Utnytte de mulighetene anleggets kvalitet og beliggenhet til å øke antall medlemmer. 
- Øke frivilligheten og definere fremtidig ressursbehov. 
- Kartlegge og gjøre nytte av kompetansen som finnes i medlemsmassen. 
- Utnytte de forskjellige muligheter for dugnadsarbeid som finnes. 
- Gjennom utstrakt bruk at utvalg med klare, definerte oppgaver, gi mange medlemmer 

mulighet til å bidra aktivt i klubbens drift. 

Kompetanseutvikling 

Leder- og organisasjonsutvikling 

Klubben skal: 

- Involvere medlemmene i drift og utvikling av klubben. 
- Fremstå med en profesjonell ledelse og ansatte i kombinasjon med et veldrevet idrettslag drevet 

på frivillig basis. 
- Styre virksomheten ut fra utviklingsorienterte mål og planer til beste for medlemmene. 
- Skape et godt arbeidsmiljø for klubbens ansatte, med velorganiserte betingelser og god 

personalledelse. 

Trenerutvikling 

Klubben skal: 

- Utdanne trenere etter behov. 
- Sikre at utdannede trenere blir brukt i det sportslige arbeidet. 
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Økonomi og finansiering 

Klubben skal: 

- Ha en god og velstyrt økonomi. 
- Fokus på å øke inntektsmulighetene som ligger i klubbhuset, næringslivet, turneringer, gjester 

og nye medlemmer. 
- Ivareta god likviditetsstyring.       
- Sikre gode avtaler om nedbetaling av lån. 
-     Utnytte de ressurser golfforbundet bidrar med. 
- Videreføre et godt samarbeid med grunneier. 

Anlegg 

Klubben skal: 

- Sikre at banen blir driftet og vedlikeholdt på et høyt nivå tilpasset klubbens økonomi. 
- Tilpasse og videreutvikle treningsområdet. 

Arrangement 

Klubben skal: 

- Gjøre oss kjent som en god arrangør av turneringer. 
- Videreutvikle samarbeidet med klubber i regionen. 
- Utnytte muligheten nærheten til Sverige og Trondheim gir for økning i antall gjestespillere. 

Kommunikasjon 

Klubben skal: 

- Ha en god dialog med grunneier gjennom jevnlige møter og informasjonsutveksling. 
- Ha en god dialog med kommunen, fylkeskommunen, Golfforbundet og næringslivet.  

Golfens samfunnsverdi 

Klubben skal: 

- Synliggjøre golf som en helsebringende og samfunnsnyttig aktivitet, både i lokal-media og 
nærområdet. 

- Videreføre en god forankring i det lokale og regionale politiske miljø. 
- Markedsføre anlegget som et referanseprosjekt for positiv stedsutvikling og økt bolyst. 
- Være åpen og positiv til å inngå forpliktende samarbeid med organisasjoner som har som formål 

å fremme helse og trivsel for spesielle grupper 
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Vedlegg til strategiplanen 

Visjonsbilde 

I år 2019 ser vi for oss at Stiklestad Golfklubb med Trones golfbane er vel etablert og anerkjent som 
Midt - Norges fineste og mest attraktive 18 – hulls bane. Antall medlemmer i klubben er 900. Antall 
gjestespillere ligger årlig på rundt 3500. Klubben har en aktiv juniorgruppe hvor flere juniorer 
hevder seg i Midt – Norge. Klubben stiller lag i Lag – NM både på dame- og herresiden. Klubben 
fremstår med profesjonell ledelse og ansatte i kombinasjon med et veldrevet idrettslag drevet på 
frivillig basis. Klubbens økonomi er god og velstyrt. 

SKs slagord ”litt din” gjør seg utslag i at klubben fremstår med å ha; 

 En medlemsstyrt organisasjon, et inkluderende og sosial miljø 
 Åpenhet, ærlighet og tydelighet om virksomheten til medlemmer og lokalsamfunn 
 Dugnadsånden og fellesskapsfølelsen står sterkt 

Klubbhuset er et åpent og trivelig hus som rommer aktiviteter for medlemmene, gjester og 
støttespillere i næringslivet; Proshop, kafé/spiseri med skjenkerettigheter, fasiliteter for møter, 
mindre konferanser og arrangement. 

Banen med treningsfasiliteter blir driftet og vedlikeholdt på et nivå som gjør banen kjent som en 
kvalitetsbane, men tilpasset klubbens økonomi. 

Nye medlemmer blir fulgt opp på en inkluderende måte og med en god pedagogisk introduksjon og 
oppfølging til sporten. Juniorsatsingen er velorganisert og ambisiøs- Klubben er kjent for vel 
gjennomførte turneringer både lokalt, regionalt og på tvers av landegrensen. 

Ansatte i klubben har et godt arbeidsmiljø, velorganiserte betingelser og god personalledelse. 
Virksomheten er styrt ut ifra utviklingsorienterte mål og planer til det beste for medlemmene. 

  
Sak 10  Valg iht. klubbens lov av 4.  februar
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