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

år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte 

eller avgi stemme ved fullmakt. 

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

årsmøtet kun er åpent for medlemmer 

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

antall styremedlemmer (gjelder ikke ved annen gangs innkallelse). 

Styrets forslag til vedtak: 

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

2  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

2.1  Innkalling 

Innkallingen skal sendes ut minst en måned før årsmøtet og ble lagt ut på hjemmesiden og sendt 

på e-post til medlemmene 17.2.2021. Saksdokumentene skal være tilgjengelige senest en uke før 

årsmøtet og var tilgjengelige på klubbens web og kontor fra 10.3.2021 

2.2 Forretningsorden  

1. Møtet ledes av den valgte dirigent 

2. Protokollen føres av den valgte sekretær 

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

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

b. Unntatt fra dette er innledningsforedraget 

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

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

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

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

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

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

votering 

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

Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

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

som har hatt ordet i den enkelte sak. 
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2.3  Sakliste 

Sak 1  Godkjenne frammøtte representanter. 

Sak 2  Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 

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

tellekorps. 

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

Sak 5  Behandle revidert regnskap for perioden 

Sak 6  Behandle innkomne forslag 

Sak 7  Fastsette kontingenter og avgifter og for perioden fra 01.01.21 tom 31.12.21 og 01.01.22 

tom 31.12.22 

Sak 8  Budsjett for 01.01.2021 -31.12.2021 

Sak 9  Behandle klubbens organisasjonsplan 

Sak 10  Valg iht. klubbens gjeldende lov-norm 

 

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

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

ved godkjenning av sakslisten. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Innkallingen til, samt saksliste og forretningsorden for årsmøtet 2021 i Stiklestad GK godkjennes. 

 

3 Velge møteleder, sekretær samt 2 medlemmer til å 

underskrive protokollen 
 

Styrets forslag til vedtak: 

Dirigent: Svein Eggen 

Sekretær: Kjetil Pettersen 

2 medlemmer velges blant frammøtte medlemmer til å underskrive protokollen. 

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

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

klubblokaler på Trones i Verdal. Stiklestad Golfklubb er tilsluttet Norges Golfforbund. 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. 

4.1  Styrets sammensetning 

Leder   Bjørn Heggelund  

Nestleder  Stian Reiersen Arntsen  

Styremedlemmer Lindis Semb 

Kari S Norum  

  Åge Storhaug  

Varamedlemmer Fredrik Feragen Fossum 

Per Hegdahl  

4.2 Revisor 

Revisorgruppen Namdal – Innherred AS 

4.3 Valgkomité 

Leder   Ingolv Bengtsen  

Medlem  Brita K Thorsvik   

Varamedlem   Pål Ragnar Telnes 

4.4 Møtevirksomhet 

Styret har gjennomført hele 11 styremøter i løpet av året hvor til sammen 93 saker har blitt 

behandlet. 2020 var et annerledes år også for styret i Stiklestad golfklubb, fra krise og 

permitteringer til suksess og nye investeringer.  

Det har også vært møter i arbeidsutvalget mellom styreleder og de ansatte gjennom hele 

sesongen.    

4.5 Representasjon 

Det har på grunn av korona pandemien ikke vært anledning å være representert i større nasjonale 

samlinger. Golfforum ble avlyst. 
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4.6 Medlemsutvikling 

Klubben har 676 medlemmer pr 31.12.2020. I fjor var det 532 medlemmer pr.31.12.2019. Dette er 

en økning på 144 medlemmer. Det er i perioden 01.01.2020 til 31.12.2020 innmeldt 168 nye 

medlemmer (55 i 2018). Den store nedgangen i antall medlemmer mellom årene 2018 og 2019 

beror på at det ble gjort en skikkelig opprydding av medlemsdatabasen i 2017. I 2020 er 

medlemstallet per 31.12 tilnærmet 100 % riktig i forhold til at alle har gjort opp sine økonomiske 

forpliktelser.  

Medlemsutviklingen har etter flere år med nedgang snudd helt om i 2020!  

Det blir selvsagt meget viktig i tiden som kommer å ta godt vare på de nye medlemmene. Lykkes 

vi med det ser fremtiden lys ut for Stiklestad golfklubb. En annen fremtidig utfordring som vi kan 

lese ut av tabellen er antall kvinnelige medlemmer, her er det rom for utvikling. 
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4.7 Gjestespillere 

Til tross for stengte grenser har vi hatt et fantastisk år når det gjeller greenfee med hele 3934 

gjestespillere i 2020. Dette er en økning på 1223 gjestespillere i forhold til 2019 og 1843 flere enn i 

2018. Totalt var greenfee inntektene på 400 000 kr mer i 2020 enn i 2019 og 475 000 kr mer enn i 

2018. Ser vi helt tilbake til 2017 var greenfee inntektene 710 000 kr mer i 2020 enn i 2017. 

Vi har hatt besøkere fra 143 forskjellige klubber. 

1. Byneset golfklubb  794 

2. Trondheim Golfklubb  679 

3. Stjørdal Golfklubb  344 

220 besøkende har brukt Golfhäftet og gjennomsnittlig reiselengde er 342 km og 4,40 timer i 

reisetid.  

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

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

Norsjø golfklubb.  

 

 

 

Klubben har hatt greenfeesamarbeid med følgende klubber: 

Austrått, Frosta, Helgeland, Namdal, Namsos, Klæbu, Steinkjer, Stjørdal, Trondheim. 
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4.8 Banen 

Vi var litt spent på hvordan vinteroverlevelsen ville utarte seg våren 2020, ettersom telen gikk ned 

allerede tidlig i november 2019. En lang vinter med islagte områder fører ofte til problemer, men 

det gikk bedre enn fryktet, og vi havnet omtrent på normalen. Eneste unntaket var green nr 8, som 

gikk av med døden. For lange perioder under is og vann gjorde at den ikke var mulig å redde.2 

måneder med provisorisk green ble resultatet. 

Koronavåren bød på mange ivrige golfere, noe som er gledelig, og mye av banevedlikeholdet ble i 

enkelte perioder flyttet til tidligmorgen/senkveld for å få mer effektiv drift. Dette er positivt både 

for banemannskap og golfere. 

I år som i fjor fikk vi avgjørende hjelp av mange frivillige, noe vi er takknemlige for.  Vi klarte å 

holde akseptabel standard stort sett hele sesongen. Unntaket var et par perioder da vi hadde for 

få hender. Midtnorsk mesterskap havnet i en av disse "down-periodene" dessverre, men man 

lærer av slikt. 

Juni ble ekstremt tørr, og med tørkeperioder kommer vanningsrestriksjoner fra kommunen. Det er 

ubehagelig å vente på regn som aldri kommer, men tørkesommeren 2018 viste oss at gresset tåler 

mange uker uten vann. En ny problematikk som oppstår ved tørre greener er oppblomstring av en 

moseart som heter sølvmose. Denne arten holder ekstremt godt på fuktighet, og konkurrerer ut 

greengresset, når vi ikke kan tilføre nok fuktighet til greenene. Vi har drevet med tidvis aggressiv 

vertikalskjæring med påfølgende sanddressing, samt lufting, gjødsling og jerntilsetting for å få bukt 

med denne mosen, og vi ser at det er mulig å sette den tilbake. Men mose på kortklipte greener 

er et problem som man aldri vil bli kvitt helt. 

Etter endt sesong er det blitt gjort en del gravearbeid. Hull nr 10 skal få seg et nytt utslag, og 

grovarbeidet er ferdig. Finplanering og såing vil bli gjort til våren. I tillegg er tett drenering på hull 

16 utbedret. Drenering av hull 17 er påbegynt, og nedre del av fairway 17 ble gjort i denne 

omgang.  Denne jobben vil fortsette høsten 2021. 

Vi har et klart mål om å heve standarden på banen litt etter litt. Dette er viktig for omdømmet til 

banen, og det føles meningsfylt for ansatte å se at ting går rette veien. 

Head greenkeeper Bjørn Sverre Amdahl 

Styret retter et stort takk til vårt fantastiske banemannskap, Bjørn Sverre, Daniel, Kjetil og det 

frivillige banemannskapet, de har som vanlig gjort en kjempejobb! 
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4.9  Dugnad 

En liten klubb som Stiklestad golfklubb er helt avhengig av dugnad. Dugnadsinnsatsen i 2020 har 

vert meget god.  

 350 dugnadstimer av det frivillige banemannskapet.  

 150 timer på drivingrangen.  

 100 timer i klubbhuset. 

 80 timer høst og vår dugnad. 

 130 timer nybegynnerkurs. 

 50 timer juniortrening. 

 Utallige timer av alle komitémedlemmer. 

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

dagen før klipping, takk til alle som møtt opp.  

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

en fridag, et stort takk til Ole Jacob Sæther.  

Nytt for året var en fast ordning for plukking av drivingrange for å avlaste den evige ildsjelen Odd 

Arild Bylund. I tillegg til Odd Arild har Per Solve Sørli og Roger Furøy stått for ballplukkingen på en 

glimrende måte. 

Takk til det frivillige bane mannskapet, Erik Vårdal, John Ragnar Sæther, Kai Johannessen, Reidar 

Eriksen, Erik Øyen og Kåre Hynne. Klubben er helt avhengig av deres innsats, uten dere hadde 

banen ikke fremstått så fantastisk som den gjorde i 2020! 

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

instruktører! Christer Digre, Ketil Svartås, Vegard Mollan, Lindis Semb, Bjørg H Ravlo har sammen 

Med Petter Hagström vært hovedinstruktører, Petter R Olsen, Sigurd R Olsen og Åsmund Norum 

har også bidratt på hvert sitt kurs.   

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

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

4.10 Økonomisk utvikling 

Vedlagt oversendes årsberetning og årsregnskap med noter for 2020, som viser et overskudd på 

kr 997 317 mot kr 157 875,- i 2019.  Omsetningen i 2020 ble på kr7 626 491, som er en 

omsetningsøkning på kr 1 706 750,-. Sum Gjeld og Egenkapitalen pr. 31.12.2019, d v s ved 

inngangen til av året var kr 11 881 099,-. Sum Gjeld og Egenkapitalen pr. 31.12.2020 var kr 12 

697 777,- som er en økning på kr 816 687,-. Egenkapitalen er økt fra kr7 883 939,- til kr 8 886 

708,-, dvs. en økning på kr 1 002 769,-.  

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

klubbens virksomhet og stilling. 
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4.11 Fortsatt drift 

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

grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Idrettslagets økonomiske og finansielle stilling er 

tilfredsstillende. 

4.12 Ansatte, arbeidsmiljøet og likestilling 

Sykefraværet i klubben utgjør under 1 % av bedriftens totale personalkostnader. Det har ikke 

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

2020 sysselsatt 6 ansatte. Daglig leder og heaedgreenkeeper i 100 % fast stilling, 

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

mindre stilling som vaskehjelp på klubbhuset. 

Alle ansatte var permittert en periode på senvinteren/våren da Koronapandemien satte full stans i 

aktiviteten på klubben. 

Daglig leder    Petter Hagström 

Klubbsekretær/greenkeeper  Kjetil Pettersen 

Ferievikar klubbhus   Emil Garberg 

Head Greekeeper   Bjørn Sverre Amdahl 

Greenkeeper    Daniel LePriellec 

Vaskehjelp     Asbjørg Jacobsen 

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

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

Golfklubben har en tilfredsstillende likestillingspolitikk i aktivitetene i klubben. 

4.13 Pro shop 

Pro shopen har hatt en meget positiv utvikling i 2020. Varelageret har blitt redusert med kr 

56 612,- og er ved årets slutt på kr 163 448,-. Proshopen har hatt en økt i omsetning med 468 

613,- og økt fortjenesten for tredje året på rad, 28,9 % i 2020 mot 24,9 % i 2019 og 22,3% i 2018. 

Dette viser at mange av klubbens medlemmer er lojale og kjøper det meste av utstyret i klubbens 

egne Pro shop, dette er meget viktig da alt overskudd går rett inn i klubbkassen. 

4.14 Kafé  

Kaféen har hatt økt omsetning sammenlignet med fjoråret, kr 571 325,- i 2020 mot 488 874,- i 

2019. Dette til tross for at vi i starten av sesongen ikke kunne ha normal drift på grunn av 

pandemien.  

 
 



Stiklestad Golfklubb – Årsmøte 2021        
Orgnr: 979912323 

 

13 
 

4.15 Samarbeidspartnere 

Klubben har i 2020 hatt 32 samarbeidspartnere. Klubben er helt avhengig av støtten disse bidrar 

med og vi ønsker å rette et stort takk til alle som samarbeidet med oss i 2020. 

Samarbeidspartnere i 2020: 

Aasen Sparebank, Aktiv., Belka Golf Nordic, Bellini, Berg regnskap, Boli, Jeca Invest, Obs BYGG, 

Frøseth, Glava, Grande Entreprenør, Inderøy Slakteri, JKE design, Jægtvolden Fjordhotell, Lena 

Maskin,   Lindseth Reklame, Midtnorsk Betong, Motortrade Verdal, Mur og Puss, Nordbohus, 

Norconsult, Oskars, Skandic Stiklestad, Skjækerhatten, Sparebank 1, Stiklestad Eiendom, Sebo 

Boliger, Sveberg rør, Tankesmia, Trones gård, Trønderavisa, Vangs. 
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4.16 Sportslig aktivitet og årsberetninger fra komiteene 

Banen åpnet i år 22.april. Siste åpningsdag var 25. oktober. Årsberetningene fra komiteene gjengir 

den sportslige aktiviteten. 

4.16.1 Sports- og Aktivitetskomiteen 

Barn- og juniorutvalget 

2020 var et godt år for barn og juniorgruppa med god deltakelse på alle våre aktiviteter.  

Vi har over flere år sett en økt tilstrømning av barn som ikke har foreldre som spiller golf. Dette er 

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

linje med andre idretter på Innherred. Vi har i 2020 hatt 50 barn og unge på trening med en 

etablert kjerne på over 30 som stort sett stiller på det meste av aktivitet.  

På grunn av stort trykk på banen i 2020 har det vært noen utfordringer med å kunne gjennomføre 

så mange Diplom-Is turneringer som vi ønsket.  

Narvesen tour er det regionale tilbudet for juniorer. Dette er et lokalt lavterskeltilbud vi ønsker at 

så mange som mulig av juniorene våre blir med på. Vi har ikke på mange år hatt så mange spillere 

fra Stiklestad golfklubb som tatt turen og representert klubben på «bortebane» som i 2020. På 

Byneset golfklubb vant vår egen Emil Garberg.  

28.juni arrangerte vi Narvesentour på hjemmebane. Turneringen ble gjennomført med glans 

takket være meget god dugnadsinnsats. Det var til sammen 41 spillere som deltok, med det var vi 

den største Narvesenturneringen i Midt-Norge. Vi stilte med hele 24 deltakere fra SGK og vår egen 

Johannes Troset Engan stakk av med seieren i Gutter 19. 

Srixon tour er det øverste nivået for juniorgolf i Norge. Her har Stiklestad golfklubb vært 

representert av Åsmund Sandnesmo Norum som endte på en strålende 20:e plass på order of 

merit, med bland annet en meget meritterende 15:e plass på Junior-NM. Dette lover gott for 

fremtiden! 

Sesongen ble avsluttet med den tradisjonsrike junioravslutningen, med hele 30 deltakere! 
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Eliteutvalget 

Turneringsserien Trones Tour ble avhold for tredje år på rad. Målgruppen til Trones Tour er 

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

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

med lokale golfere. Til sammen deltok 38 spillere på de åtte turneringene, som ble arrangert. 

Vinneren av order of merit i brutto-klassen ble Petter Røstad Olsen og vinneren av order of merit i 

netto-klassen ble Ketil Svartås. Trones Tour ble også benyttet som kvalifisering til Lag-NM for 

herrer. 

Lag-NM 2. div ble spilt på Sorknes GK fra 18.-19. juli. Laget som representerte klubben var Fredrik 

Feragen Fossum, Sigurd Røstad Olsen, Petter Røstad Olsen, Åsmund Sandnesmo Norum og Emil 

Garberg. Turneringen bestod av 18 hull foursome, 18 hull fourball og 18 hull single. Det var et 

ungt lag som reiste til Rena med ambisjoner om å kjempe om opprykk til 1. divisjon. Selv om 

målsetningen ikke ble oppfylt, leverte guttene godt spill og endte på en fin 3. plass i turneringen. 

Det ser lyst ut for fremtiden med unge dyktige golfere, som har ambisjoner om å spille seg opp 

blant de beste klubbene i landet. 

Seniorutvalget 

Aktiviteten i seniorgruppa har vært god i 2020 tross en roligere start en vanlig. Det er arrangert 11 

ordinære 9-hullsrunder, 5 turneringer 9-hull (Eclectic), 3 turneringer 18 hull (alternativt ordinær 9-

hullsrunde) og 4 parturneringer.  I alt 23 seniorrunder. 

Deltakelsen i seniorgruppas aktiviteter har de siste 4 sesongene vært stabilt høyt med 84 

individuelle deltakere for 2020. Det gledelige er at av disse er det 22 nye deltakere som ikke har 

deltatt før (mot 15 de to foregående årene). Dette betyr at innsatsen med å legge til rette for alle, 

uavhengig av ferdighetsnivå og ambisjoner har lyktes. 

Årets seniorgolfer for herrer ble Jostein Indahl, med 23 oppmøter og 267 nettoslag på sine 8 beste 

runder. Årets seniorgolfer for damer ble Rannveig Petersen med 17 oppmøter og 277 nettoslag 

på sine 8 beste runder. De fikk begge diplom og gavesjekk for sin fine innsats. 

I år var det Jostein Indahl som hadde flest oppmøter blant herrene. Han deltok på alle 23 rundene.  

Blant damene var det 3 damer med like mange oppmøter: Kirsten Nervik, Brita Kleven Thorsvik og 

Bente Waaler, alle hadde 20 oppmøter. 

Det har vært svært god oppslutning om seniorrundene i år. Antall oppmøter har økt fra 672 i 2019 

til 759, til tross for en torsdag mindre i år. I alt 22 medlemmer som har deltatt i år deltok ikke i fjor. 

Antall damer har økt fra 18 i 2019 til 23 i år. 

Stiklestad GK var også i år representert også i Lagmesterskapet (NSG) for senior. I 2. divisjon deltok 

vi med et herrelag og et damelag. I 3. divisjon deltok 1 damelag. 

NSG arrangerte 4 turneringer på Trones i år med i alt 173 deltakere. 
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Dameutvalget 

Vi startet sesongen med å tilby en treningsdag med Petter og Fredrik som instruktører. En må vel 

kunne si at dette ble en suksess. Nesten 35 damer melte seg på til trening lørdag 6. juni. Med så 

mange deltakere ble det delt opp i 2 grupper hvor en gruppe gikk ut og spilte 9 hull, og den 

andre gruppen fikk instruksjoner på puttegreen og med chipping, bunkerslag og andre øvelser. 

Før bytte av grupper serverte noen hyggelige herrer lunsj (hamburgere) på damene. Dette håper 

vi å kunne få til igjen sesongen 2021.  

Sesongen videre ble gjennomført med 13 damekvelder med varierende oppmøte. Under 

sesongen er det arrangert Eclectic golf som har gått over 4 kvelder, vanlige selskapsrunder med 

ulike spilleformer, og vi har arrangert en 18 hulls runde.  

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

På grunn av Korona pandemien har det ikke vært arrangert Ladies Tour Trøndelag som planlagt, 

men håper at denne turneringen er på programmet igjen kommende sesong med flere 

arrangørklubber en tidligere. Det er heller ikke blitt arrangert Pink Lady turnering denne sesongen.  

Sesongen ble avsluttet med en hyggelig sammenkomst etter en selskapsrunde. 

4.16.2 Utdanningskomiteen 

Utdanningskomiteen har blitt ledet av styrets representant Lindis Semb i samarbeid med daglig 

leder Petter Hagström. 

2020 ble på mange måter spesielt også for våre nybegynnerkurs. Korona pandemien sammen 

med et enormt interesse for å begynne med golf bidro til nye utfordringer for 

utdanningskomiteen. Golfforbundet var raskt på banen og laget et «koronavennlig» kursopplegg 

som ble tatt i bruk. Innledningsvis var det kun lov å ha 4 deltakere på hvert kurs men det ble 

ganske raskt lov med flere. 

I tillegg har vi også i år hatt det meget populære opplegget nybegynnertreninger. Det har vært 

stor pågang med fulle treningsgrupper i stort sett hver uke (24 deltakere fordelt på to timer).   

Vi hadde 149 kursdeltakere i 2020 hvilket er 82 flere enn i 2019 og 109 flere enn i 2018. Vi har 

tidligere hatt en utfordring med at for få av kursdeltakerne blir medlemmer, 20 av 67 i 2019. Dette 

har snudd i 2020 hvor 76 av kursdeltakerne har blitt medlem av Stiklestad golfklubb. I 2019 ble kun 

20 av 67 kursdeltakere medlemmer. 

Nybegynnerkursene har i hovedsak blitt holdt av Christer Digre, Ketil Svartås, Vegard Mollan. Lindis 

Semb, Bjørg H Ravlo og Petter Hagström. Petter R Olsen, Sigurd R Olsen og Åsmund S Norum har 

også bidratt med hvert sitt kurs. Petter Hagström har tatt seg av nybegynnertreningene. 
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4.16.3 Turneringskomiteen 

Vi har lagt bak oss et år som har vært preget av Covid 19.  

Et år som har vært preget av regler og retningslinjer, og som da har gjort det krevende å 

arrangere turneringer. Men til samme tid, et år som virkelig i har satt golfsporten på kartet. 

 

Turneringsutvalget har først og fremst lyst til å starte med å GRATULERE Åsmund Sandnesmo 

Norum & Lise Gunn Fanakrå som klubbmestre. Vi GRATULERER også Ketil Svartås og Lise som 

klubbmester for senior. 

 

Pandemien har satt sine begrensninger. Både med tanke på ant turneringer, og ikke minst ant 

deltakere. Alle turneringer har vært gjennomført med løpende start, og utvalget ønsker å takke 

alle deltakere for deres positive innstilling til de respektive påbud. 

 

I 2020 har det vært gjennomført: 

• 11 turneringer, med til sammen 763 deltakere 

• Trones Tour, Senior golfen, Eclectic & Damegolfen 

• I 2020 var det Bellini Autumn Leaves turnering som hadde flest deltakere 

 

Turneringsutvalget oppfordrer flere av klubbens medlemmer til å delta på klubbmesterskapet. Vi 

ønsker at dette skal være den gjeveste turneringen, og sesongens «happening» for klubbens 

medlemmer. 

 

Turneringsutvalget 2020 har bestått av Åge Storhaug, Frank Møllegård, Veiko Kotka & Vegard 

Molland. Og med veldig god assistanse fra Kjetil Pettersen under årets turneringer. 

 

Utvalget takker klubbens medlemmer for et godt gjennomført turneringsår. 
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4.17 Hole-in-one i 2020 

  

Vi gratulerer Erik, Kjell Roar og Patrik som gjorde hole in one i 2020. 

Erik Øyen  22/4-20  Hull 8 

Kjell Roar Tøresvold 30/5-20  Hull 8 

Patrik Leje  8/10-20  Hull 8 

 

 

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

klubbens aktivitet i 2020. Årsrapporten skal gi grunnlag for de vedtak som årsmøtet skal fatte. 

Golfsesongen 2020 har etter styrets mening vært vellykket både for ansatte, klubbens medlemmer, 

våre gjester og samarbeidspartnere. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

De framlagte beretninger for 2020 godkjennes. 
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5 Behandle klubbens regnskap i revidert stand 
 

Stiklestad golfklubb 

Årsrapport for 2020 

- Årsregnskap 

- Resultatregnskap 

- Balanse 

- Noter 

 

Revisors beretning 
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5.1 Resultatregnskap 
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5.2 Balanse 
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5.3 Noter til regnskapet 
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5.4 Revisjonsberetning 
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5.5 Kontrollkomiteens rapport 

 

 

 

 
Styrets forslag til vedtak: 

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

beretninger fra revisor godkjennes. Kontrollkomiteens rapport tas til orientering.  
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6 Behandle innkomne forslag og saker 
A. Forslag fra medlemmer 

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

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

Valg komiteens innstilling til godtgjørelse: 

Godtgjørelse for driftsåret 2020 

Styreleder honoreres med kr 18 000, kaffeavtale og rangballer (kr 15 000 for driftsåret 2019). 

Styremedlemmene honoreres med kr 6 000, kaffeavtale og rangeballer (kr 5 000 for driftsåret 

2019).  

Varamedlemmer: Honoreres med kaffeavtale. Har vært kr 500,- pr innkalt møte. Det er ikke vært 

innkalt varamedlemmer i sesongen 2020.  
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7 Fastsette medlemskontingent 
På årsmøtet i 2020 ble det vedtatt å fastsette årskontingentene for 2021 på et ekstraordinært 

årsmøte, høsten 2020. Dette ekstraordinære årsmøtet ble avlyst på grunn av korona pandemien. 

Styret besluttet å fremskyve fastsettelsen av kontingenter til ordinært årsmøte 2021.  

Styrets forslag til kontingenter for 2021 

Kontingentkategori 
Engangsbetaling  

Januar/Februar 

Ratebetaling       

(12 måneder) 
Info 

Barn  100 kr - Til og med 12 år 

Ungdom 800 kr 85 kr 13-15 år 

Junior 2000 kr 185 kr 16-19 år 

Unge voksne 20-25  3800 kr 335 kr 20-25 år 

Unge voksne 26-30  4520 kr 395 kr 26-30 år 

Voksne 6260 kr 540 kr Fra 31 år 

Familie 11000 kr 935 kr 

Ektefeller, samboere og 

barn (inntil 19 år) skrevet på 

samme adresse.  

Fjernmedlem 3200 kr 285 kr 
Krever bostedsadresse mer 

enn 50 km fra trones. 

Greenfeemedlem                 2000 kr 185 kr 
Greenfee: 9 hull 200 kr, 18 

hull 400 kr 

Greenfeemedlem +           3020 kr 270 kr 

Klippekort med 5 x 18 

hullsrunder eller 10 x 9 hulls 

runder. Deretter greenfee: 9 

hull 200 kr, 18 hull 400 kr. 

Comeback 3995 kr - 

Gjelder for spillere som ikke 

var medlem av en norsk 

golfklubb i 2019. 
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Egne kontingenter for nybegynnere: 

Nybegynnere voksne år 

1 
- 340 kr 

Fra den måneden man 

melder seg inn og ut året. 

Nybegynnere voksne år 

2 
- 440 kr 12 måneder 

Nybegynnere familie år 1 - 935 kr 
Fra den måneden man 

melder seg inn og ut året. 

Nybegynnere familie år 2 - 935 kr 12 måneder 

Nybegynner unge 

voksne 

År 1 

- 340 kr 
Fra den måneden man 

melder seg inn og ut året. 

Nybegynner unge 

voksne år 2 
- 395 kr 12 måneder 

Nybegynnere øvrige år 1 - Full pris 
Fra den måneden man 

melder seg inn og ut året. 

Nybegynnere øvrige år 2 - Full pris 12 måneder 

 

Medlemskap tegnes for 1 år. Eventuell utmelding må skje før 31.desember. 

Styrets forslag til vedtak: 

Styret foreslår ingen endringer i årskontingentene for 2021 sammenlignet med 2020.  

Styret foreslår at kontingentene for 2022 reguleres etter KPI. 
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8 Vedta klubbens budsjett 
 

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Det framlagte budsjett for 2021 godkjennes.  
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9 Behandle klubbens organisasjonsplan og revidert sportslig plan 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Stiklestad Golfklubb – Årsmøte 2021        
Orgnr: 979912323 

 

34 
 

Revidering av sportslig plan 

Sportslig plan i sin helhet finner dere på hjemmesiden: www.stiklestad-golfklubb.no  

Forslag til revidering i sportslig plan: 

Endring i ordlyden punkt 6.4 (Seniorgolf) 

Endring i to siste avsnitt som omhandler Norsk Seniorgolf (NSG). Senioraktivitetens hovedformål er 

å drive aktivitet på golfklubben. NSGs aktiviteter er et ekstra tilbud for de som ønsker et utvidet 

turneringstilbud og ikke noe styret i stiklestad golfklubb ønsker å pålegge seniorutvalget å arbeide 

med. 

6.4 Seniorgolf 

Seniorgolf består av damer og herrer fra og med det kalenderåret de fyller 50 år. 

Seniorgruppa har som målsetning å bidra til et godt sportslig, sosialt og inkluderende miljø i 

klubben. Seniorgruppa skal spesielt lage aktiviteter for seniorer som har mulighet til å spille golf på 

dagtid. 

Seniorgruppa arrangerer seniorrunder med 1 ellet 2 konkurranseklasser og en selskapsklasse. 

Denne aktiviteten er åpen for alle seniorer og er ment som et lavterskel tilbud for alle som ønsker 

å spille golf sammen med andre. 

Aktiviteten som tilbys fra NSG på vår klubb er et ekstratilbud for medlemmer som ønsker et utvidet 

turneringstilbud. 

Seniorgruppe sammen med NSGs klubbkontakt organiserer påmelding og uttak til 

Lagmesterskapet hvor det oppfordres til at klubben er representert med ett herrelag og ett 

damelag divisjoner hvor klubben er kvalifisert. 

Endring i ordlyden punkt 7 (Lagmesterskapet, Senior, NSG) 

7 Støtte til turneringer 

Klubben har et mål om å øke rekruteringen og den sportslige aktiviteten og da med spesielt fokus 

på barn og juniorgolf. Følgende tilskudd er bestemt at skal gjelde for alle som er aktive og 

representerer klubben i turneringer. 

Lagmesterskapet 
(senior), NSG 

Startkontingent 
+ greenfee. 
 

Startkontingent + greenfee dekkes av klubben. Resten dekkes 
av deltagerne selv. Støtten er for ett herrelag og ett damelag.  
Påmeldingsavgiften til øvrige lag søkes dekt av Seniorgruppa. 
Uttakskriterier for lagene er referert i Feil! Fant ikke 
referansekilden.. 

 

 

 

 

http://www.stiklestad-golfklubb.no/
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Helt nytt punkt 8 

Fra kontrollkomiteens årsberetning: «Kontrollkomiteen tilrår at styret tydeliggjør rammene for den 

økonomiske håndtering av midler og krav til budsjett i ulike gruppers aktivitet i SGK».   

8 Økonomi 

Alle gruppene i denne sportsplanen som krever inn penger fra medlemmer i en eller annen form, 

skal lage et budsjett for sin aktivitet som skal godkjennes av Styret i SGK før sesongen starter. Hver 

enkelt gruppe søker gjennom sitt budsjett støtte til aktiviteter som fremmer gruppens formål.  

 

Styrets forslag til vedtak: 

Den framlagte organisasjonsplan, og revidert sportslig plan godkjennes. 
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10 Valg 

Valg iht. klubbens gjeldende lov-norm 

a) Valg av Leder 

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

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

d) Velge autorisert revisjonsfirma 

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

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

utvalgt person. 

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

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

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

 

10.1 Valg av styre 

 

Valgkomiteens innstilling: 

Åge Storhaug Leder     Ny  1 år  

Stian Arntsen Styremedl/sports og aktivitets kom. Gjenvalg 2 år  

Lindis Semb Styremedl/ utdanningskomite  Gjenvalg 2 år  

Bjørn Karlsen Styremedl/turneringskomite  Ny  1 år (overtar Åges plass) 

Kari Norum Styremedl/Anleggskomite  ikke på valg 1 år igjen  

 

Varamedlemmer styre:   

Fredrik Fossum      Gjenvalg 1 år 

Per Hegdahl      Gjenvalg 1 år   

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

 

10.2  Valg av kontrollkomite 

 

Valgkomiteens innstilling: 

Oddbjørn Sjøvold  Gjenvalg 1 år 

Jon Arve Hollekim  Gjenvalg 1 år 

Varamedlem    

Laurits Fjørtoft   Gjenvalg 1 år   
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10.3 Valg av autorisert revisjonsfirma 

 

Styrets forslag til autorisert revisjonsfirma:  

Revisorgruppen Namdal – Innherred AS 

 

10.4  Representanter til ting i de organisasjonsledd klubben har 

representasjonsrett  

 

Valgkomiteens innstilling: 

Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene 

 

10.5 Valg av valgkomite  

 

Styrets forslag til valgkomite: 

Petter Røstad Olsen, Pål Ragnar Telnes, Bente Norum. 

Takk til valgkomiteen 2020 som bestått av: 

 

Ingolv Bengtsen, leder, Brita Kleven Thorsvik, medlem, Pål Ragnar Telnes, vara. 

11 Vedlegg 

11.1 Sportslig plan – gjeldende, ikke oppdatert versjon  

         (Se egen fil på hjemmesiden) 
 


