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Innkalling og saksdokumenter 
 

Årsmøte Bjaavann Golfklubb – Kristiansand 

Clarion Hotel Ernst 

22. mars 2023, kl. 1800 

 

Saksliste 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.  

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 

6. Behandle innkommende forslag og saker. 

7. Fastsette kontingenter og avgifter. 

8. Vedta idrettslagets budsjett. 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

10. Foreta følgende valg:  

a) Leder og nestleder 

b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 

c) Valg av revisor 

d) Valg av kontrollkomité 

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet 

 

 

Styret  

 

Etter årsmøtet utropes årets ildsjel av Styret 
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Bjaavann Golfklubbs forretningsorden ved 

Årsmøte torsdag 22. mars 2023 

1. Dirigenten har, når de finner det nødvendig, rett til å fremme forslag om begrensninger av 
taletiden og strek med inntegnede talere. 

 

2. Når ordet forlanges, skal det skje ved visning av tegn. 

 

3. Delegatene kan tale fra sin plass i møtesalen. 

 

4. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten, før strek er satt og være undertegnet med navn på 

forslagstiller. 

 

Etter at det er satt strek ved inntegnede talere, kan forslag ikke fremmes eller trekkes. 

 

5. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. 

 

Valgene foregår ved hemmelig avstemming dersom 1 av de fremmøtte krever det og det er 

mer enn en kandidat. For å bli valgt må en ha fått flertall (over halvparten) av de avgitte 

stemmer. 

 

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall 

 

6. I protokollen innføres alle forslag, hvem som deltok i debatten, samt de fattede vedtak. 

 

7. Mobiltelefoner skal ikke benyttes og skal stå på lydløs under møtet. 

 

 
 



 

Side 3 av 41 

 

ÅRSBERETNING 2022 

Bjaavann Golfklubb - Kristiansand 

01.01.-31.12.2022 

 

Styrets årsberetning 2022 
Styret har i 2022 avholdt 9 formelle styremøter samt flere arbeidsmøter i perioden. 2 planlagte 

møter ble avlyst. Styreprotokollene er publisert på hjemmesiden. Styret tar selvkritikk på 

behandlingstiden fra styremøter er avholdt til referat blir publisert. Dette er et område styret vil 

forbedre i 2023. 

 

Medlemsstatus 
År Damer Herrer Totalt Kvinneandel 

2022 112 797 909 12% 

2021 139 824 963 15% 

2020 119 647 766 16% 

2019 91 516 607 15% 

2018 110 544 654 17% 

2017 140 632 772 18 % 

2016 130 560 690 19 % 

2015 145 622 767 19 % 

2014 141 576 717 20 % 

2013 160 756 916 17 % 

2012 176 808 984 18 % 

2011 223 1003 1226 18 % 

2010 233 919 1152 20 % 

 

Klubbens kanskje viktigste arbeid har i år som tidligere år vært å fokusere på hvordan man best kan 

få flere medlemmer samt hindre frafall av medlemmer.  

I løpet av 2022 var det registrert 1078 medlemmer i Golfbox. Dette synes noe høy og kan skyldes feil 

innrapportering. Ved årsslutt var tallet i Golfbox 909 medlemmer. Tallet er noe ned fra hva som ble 

rapportert i 2021. 2021 var et ekstraordinært år knyttet til pandemien som bidro til en stor 

tilstrømning av nye medlemmer til golfklubber i hele Norge. Nå som alle restriksjoner er opphevet og 

økonomien blir strammere for de fleste vil det kunne ha en negativ påvirkning på vårt tilfang av nye 

medlemmer, noe utmeldingen kan tyde på. Styret sammen med de ansatte har denne utfordringen 

høyt på agendaen og vil følge utviklingen nøye gjennom sesongen.  

Vårt mål er å bygge klubben videre slik at flere tilbringer mer tid på vårt flotte anlegg. Dette mener vi 

vil generere et bedre miljø og inntjening til klubben. 
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I 2023 vil klubben jobbe fokusert på aktiviteter vi kan tilby våre medlemmer og potensielle nye 

medlemmer. Dette være seg nybegynnerkurs, treningsgrupper og økt kapasitet på Pro-tjenestene. Vi 

vil også fortsette den gode utviklingen av banen, klubbhus og treningsanlegg.  

 

Online markedsføring 

Dette er en todelt satsning fra klubben. Først og fremst så kjører vi generelle kampanjer om golf og 

klubben. Hensikten er å markedsføre klubben mot både eksisterende medlemmer, greenfee spillere, 

sponsorer og potensielt nye medlemmer. 

Vi har markedsført oss nasjonalt i forskjellige nettaviser, Facebook, Instagram og Google.  

Vi har også hatt et samarbeid gjennom sesongen med Polaris Media A/S som har hjulpet med 

publisering av annonser på nettaviser nasjonalt og lokalavis på papir.  

I tillegg til dette har vi kampanjer direkte rettet mot potensielt nye golfere. Her markedsfører vi VTG 

kurs, datoer, prøvemedlemskap og fordeler med golf. 

Facebook er vår viktigste plattform for arbeidet. 

 

VTG og nybegynnerarbeid 

Året startet bra med nytt prosjekt i samarbeid med NGF, Innendørs VTG. Vi startet første kurs 4. 
mars innendørs, før det ble litt opphold til neste innendørs kurs 22. april. Grunnen for dette er at vi 
kun har hatt lukkede grupper. Ikke større publisering for å holde kursene innendørs da dette var et 
prosjekt.  
 
Vi startet utendørssesongen 30 april med 17 deltakere. Og fortsatte med VTG kurs til starten av 
september. Totalt 12 kurs ble holdt, hvorav 3 var lukket kurs (2 innendørs prosjekt og Blå Kors).   
 
Totalt sett har vi hatt 145 påmeldte på kurs (av disse er det 27 junior). Noen kurs ble avlyst pga for få 
påmeldte. Men de påmeldte ble flyttet over til andre kurs.  
 
Takk til Kari-Anne Høiklev og Gordon, samt deres hjelpere for god innsats. 

 

Administrasjon 
Regnskapsfører, Liv Reykdal har som tidligere år vært ansatt i 20% stilling. Samarbeidet fungerer bra. 

Tor Johannessen er i tillegg en viktig støttespiller for styret som økonomiansvarlig, selv om dette er 

en dugnadsstilling. 

Klubbsekretær Glenn Ugland jobbet for klubben i hele 2022. I starten av 2023 ble klubben og Glenn 

enige at hans ansettelsesforhold i klubben skulle opphøre. Hans siste dag som ansatt var 28.2.2023.  

Klubben har ansatt daglig leder – Martin Stallemo. Han startet opp i februar og er godt i gang med å 

sette seg inn i klubbens rutiner og praksis. Martin vil være klubbens leder og rapportere til styret. 

Dette vil sikre at driften av klubben blir mer kontinuerlig og helhetlig enn hva et dugnadsbasert styre 

kan.  Han vil også ta over arbeidet med våre samarbeidspartnere/sponsorer og ha ansvaret for 

proshop og kaféen.  

Til å støtte Martin er Siw Frustøl engasjert for 2023 til å drifte kaféen.  
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2022 var siste året av avtalen mellom Gordons selskap og klubben hvor han var ansvarlig for Pro- 

shop og drift av kaféen. Fra 1.1.2023 er Gordon engasjert i en 1 års avtale med Bjaavann  som Pro. 

Proshop og kaféen tilbakeføres til klubben for 2023. 

 

Sportslig satsning – Nicolai Langeland 

Bjaavann bør være et sted man som junior eller elitespiller skal kunne ha mulighet for å satse, og bli 

god i golf. Som en del av denne satsningen, så har man leid inn Nicolai Langeland gjennom sitt 

selskap. Hovedfokuset vil være rettet mot yngre spillere, samt spillere på elitenivå. 

- Langeland vil i tillegg delta fysisk på trening med klubben 

- Han vil også følge opp aktuelle spillere via videoanalyse og treningsopplegg 

- Langeland skal samarbeide med Gordon Murray om den delen av arbeidet som overlapper 

- Langeland skal i samarbeid med Sportslig utvalg utarbeide en plan for den sportslige 

satsningen for klubben 

Fra 1.1.2023 er Nicolai klubbens Head-Pro og blir ansvarlig for utvikling av pro-tjenester til klubbens 

medlemmer sammen med Gordon. De vil fortsette den positive utviklingen av undervisning, kursing 

o.l. i tett samarbeid med Sportslig utvalg og Juniorutvalget. 

Digitalisering 

Microsoft 365 og særlig Teams er styret og klubbens viktigste plattform. Styret har brukt løsningen 

flittig de siste årene, både til daglig kommunikasjon for styret, samt avholde styremøter. Dette slik at 

styret oftere kan være fulltallig da flere av medlemmene har jobber som medfører reise.  Andre 

utvalg har også begynt å bruke Teams mer aktivt, og vi har en klar ambisjon om å utvide dette til flere 

utvalg. 

Klubben er også i ferd med å ta i bruk løsning for årshjul, og vi tar sikte på å etablere årshjul for styret 

og relevante utvalg. Løsningen er gratis og leveres av NGF. Dette vil vi fokusere enda mer på i 2023 

da vi ser at her er det gode løsninger for drift av vår klubb. 

I 2020 investerte vi i en software som heter Loopify som forenkler kommunikasjon mot 

medlemmene. Denne brukes nå flittig av administrasjonen, og gjør at vi kan enkelt sende ut 

nyhetsbrev og andre typer masse-oppdateringer til forskjellige grupper.  

Klubben har tatt i bruk EAGL til egen-booking av golfbiler. Dette er en «scann og kjør» software som 

golfere kan bruke selv for å leie biler som står oppstilt utenfor klubbhuset. Vi er ikke helt fornøyde 

med tjenestene knyttet til denne løsningen. Den skulle være «administasjonsfri» noe som viser seg 

ikke å stemme. Geofencing  - elektronisk løsning for å programmere hvor bilene kan kjøre på banen 

blir ikke levert som lovet og deres utbetalingspolicy ovenfor oss har ikke vært positiv. Klubben vil gå i 

dialog med EAGL hvor en vurdering om avslutning av samarbeidet vil bli vurdert etter dialogen. 

Klubben tok også i bruk GolfMore, en løsning som gjør bruken av greenfee elektronisk. Både 

utstedelse og registrering gjøres elektronisk, og i den forbindelse har klubben også investert i egen 

PC som står i proshop, som gjør jobben enkelt for betjeningen. Samme leverandør benyttes også til 

utstedelse av klippekort og årskort på rangen. Man kan i dag enten kjøpe klipp i app selv, eller få 

dette i proshop.  
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Drift og utvikling av banen 

Etter en lang vinter med varierende snø og isdekke kom banen fint ut på våren. Kontinuerlig 

overvåking med snøfjerning/ishakking i januar ser ut til å ha vært en bra vurdering. 2022 ble en bra 

sesong på banen. Nytt utslag på hull 1 hjalp godt på den voldsomme slitasjen, nye klippelinjer i flere 

fairways er på gang og mer sand på store deler av banen virker positivt på både fasthet og tetthet i 

gresset. Dreneringsjobb i forgreen på hull 2 ser også bra ut.  

 Vi har i vinter fjernet mye trær mellom hull 3 og hull 4. Dette er gjort for å ta banen tilbake til slik 

den var når den stod ferdig i 2003. Bunkeren i høyre fairway på hull 3 skal også tilbake i spill. Hull 15 

har fått et løft med mye fjernet underskog langs hele venstresiden, takk Roar og Arild. 

 

2023 fortsetter i samme spor som 2022. Den eneste store endringen i vedlikehold blir at vi har valgt å 

bruke noe mer penger på bedre langtidsvirkende gjødsel for fairway.  

Vi får i mars endelig levert to nye helelektriske greenklippere. Bra for banemannskap, medlemmer, 

naboer og gresset. Fairwayklipper skal forhåpentligvis være på plass før mai.  

 

Når det gjelder inngangen til NM vil det ikke ble gjort voldsomme forskjeller i vedlikehold. Vi går ned 

på klippehøyde i alt kortklipt og frekvensen på klipp øker i ukene inn mot turneringen. Ellers slipper vi 

opp roughen forsiktig fra dagene før. For medlemmer vil det i denne perioden bli litt mer 

banemannskap å ta hensyn til på dagtid. 

 

Samarbeid med andre klubber 

Vi har hatt fritt spill på Arendal og Omegn Golfklubb med unntak av juli måned. Dette har vært 

populært blant våre medlemmer, og det meldes om at det er flere Bjaavann-medlemmer som har 

tatt turen til Arendal, enn motsatt. Det er veldig positivt at våre medlemmer setter pris på tilbudet, 

og vi ønsker å videreføre dette i 2023.  

Vi har hatt vår vanlige greenfee avtale med KGK, og dette fungerer bra. Klubbenes banemannskap 

samarbeider tett og godt, og låner utstyr og maskiner av hverandre. Vi har også et godt samarbeid på 

juniorsiden. Et godt samarbeid med KGK er viktig for hele golfmiljøet i Kristiansand og det vil klubben 

jobbe videre med i 2023. 

Treningssenter 
Klubben har investert i golfsimulator og treningsrom i 1. etasje av låven. Dette stod ferdig til åpning 

den 21. November 2020.   

Styrets visjon med simulatoren var: 

• Gi klubben en ny inntektspilar å støtte seg på 

• Helårstilbud for våre medlemmer og gjester 

• Skape treningskultur, og et miljø også utenom sesong 

• Sportslig satsning og løft av klubben 

• Juniorsatsning – trening med tilbakemelding på sving, lagring av sving for utbedring over tid 

osv. 
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Klubben har nå oppgradert til 3 stykk Trackman simulatorer, hvorav 2 har et normalt oppsett med 

lerret, mens den siste er tilkoblet et Swing Catalyst oppsett for golfere som ønsker å analysere 

svingen sin. Denne brukes blant annet mye av junior og elite. For å få bedre trenings-/læringsmiljø er 

Sim 3 med Swing Catalyst flyttet og bygd inn i eget rom i treningssenteret. Dette har vi fått meget 

gode tilbakemeldinger på og våre proer fyller nå opp sine timer til ivrige medlemmer i alle aldre og 

ferdigheter. 

Simulatorsenteret var også i 2022 stengt i noen perioder pga. pandemien, samt ved ombyggingen. 

Inntekter har økt jevnlig år for år og i 2022 ble det på rett i underkant av kr 400 000,-. Med den 

satsningen vi nå legger opp til bør treningssenteret kunne genere > 500.000 i inntekter. Dette selv 

om vi holder prisnivået lavt sammenliknet med tilbud i markedet.  

Treningssenteret genererer aktivitet året rundt og slik sett blir vårt tilbud til våre medlemmer 

helårlig. Senteret er også en viktig brikke i vår satsning på yngre grupper, våre juniorer samt andre 

medlemmer som vil bli bedre i golf, noe som er helt i tråd med vår handlingsplan. 

Klubbhus 
Klubbhuset ble oppgradert vinteren/våren 2022. Dette var et nødvendig arbeid og styret vil fortsatt 

jobbe for at vårt klubbhus skal fremstå som et godt og hyggelig sted å være for våre medlemmer og 

gjester. Målet er å kunne tilby fasiliteter og tjenester som er vår bane verdig. Tilbakemeldingen på 

endringene som er gjort inne og ute er meget positive og vi ser at flere tilbringer litt mer tid ved og i 

klubbhuset. 

Medlemsundersøkelsen 

Styret er godt fornøyd med utviklingen av klubben i 2022 noe også tilbakemeldingene fra årets 

medlemsundersøkelse viser. Vi fikk en meget god score i medlemsundersøkelsen når det gjelder 

trivsel blant våre medlemmer. Undersøkelsen viser også at de er fornøyde med informasjonen de får 

fra klubben. En tilbakemelding styret, administrasjonen, komiteer og utvalg må ta innover seg er 

ønsket om litt færre turneringer som blokkerer hele banen en hel dag/ettermiddag. Her må vi være 

oppmerksomme og organisere blokkeringen slik at den blir minst mulig belastende for våre 

medlemmer. Dette vil det bli fokus på ved oppsett av turneringer for 2023. Bjaavann Golfklubb var 

blant de største klubbene, den klubben som hadde høyest svarprosent. Mer enn 40%. Tusen takk for 

engasjementet og de gode og konstruktive tilbakemeldingene. 

Proshop og Cafe 
Denne funksjonen har også i 2022 vært satt bort til Gordon Murray. Dette har fungert brukbart, og vi 

har fått positive tilbakemeldinger fra medlemmene og gjestespillere. Ombygningen av klubbhuset 

påvirket salget noe. Til sammenlikning fra tidligere år, så har vi utvidet åpningstidene noe vi også vil 

gjøre i 2023.  

Samarbeidet med Gordon har vært konstruktivt og åpent, men drift av kaféen er ikke noe Gordon 

primært ønsker å fortsette med. Etter en prosess har vi blitt enige med Gordon om å ikke forlenge 

hans 1 års avtale for drift av Proshop og Kaféen. Dette vil bli driftet av klubben fra og med 2023 og 

ligge under daglig leders ansvar. 
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Handlingsplan 2023 – bane/anlegget 
Handlingsplanen er det styrende dokumentet for hva som skal gjøres på og rundt bane hvert år. 

Under følger en oversikt over handlingsplanen, og hva som er utført i 2022:  

 

➢ Utført arbeid fra handlingsplan 2022. 

✓ Nytt utslag 56 på hull 1,   ferdigstilt 01.06 

✓ Drenering av forgreen hull 2,  ferdigstilt 15.06 

✓ Flytte bekkeløp hull 5,   ferdigstilt 01.05 

✓ Drenering hull 1 (tiltak Bjellegård),  ferdigstilt 01.08. Her fikk vi erosjonsskader i 

     høst som må repareres. 

✓ Ny sti hull 18,    utsatt til 2023 grunnet manglende levering av 

     maskin fra Hako. 

Handlingsplan 2023 er oppdatert og de vesentligste endringene er: 

✓ Legge igjen grøft hull 2/1  Kost 50.000,- 

✓ Nytt utslag hull 18, 61/56/52  Kost 30.000,- 

✓ Nytt utslag hull 17, 64   Kost 20.000,- 

✓ Totalt     Kost 100.000,- 

 

✓ Grøft hull 2,    Vi vil legge igjen og gir opp å vente på gratis 

     rør fra kommunen. 

✓ Utslag hull 18,    Bedre grunnforhold/vekstmasse, bedre linjer 

     fra utslag. 

✓ Utslag hull 17,    Dagens 64/61 er for liten, spesielt med NM 

     2023. Lager ny tee 64 ca. 15 meter bak 

Budsjettet for 2023 reflekterer disse aktivitetene. 

 

Sponsorsituasjon 
Her har klubben leid inn Thomas Moy som jobber på en provisjonsavtale. Thomas økt inntektene til 

klubben med sin innsats til rett rundt 400.000.- der fokuset har vært på å få inn penger og ikke bytte 

tjenester. Dette har han langt på vei lyktes med. 

For 2023 har styret valgt å si opp engasjementet til Thomas og det videre arbeidet med sponsorer vil 

bli ivaretatt av daglig leder. 

 

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

at denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.  

Regnskap og informasjon gitt i noter er i henhold til lover og regler klubben er underlagt. Styret 

sammen med de ansatte har jobbet med godkjent budsjett som rettesnor og gjort disponeringer 

deretter. 

Vi har hatt et godt økonomisk år i 2022, inntekter har økt fra 2021 (hvilket var et meget godt år). 

Dette har gitt oss noe handlingsrom til å tilby flere tjenester til våre medlemmer noe som er tatt 
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meget godt imot. Dette har ført til noe høyere kostnader innen enkelte poster i budsjettet, men 

totalt sett ble resultatet 142 884,- mot budsjettert 25 364,-.  

Totalt sett hadde vi i 2022 høyere inntekter enn i 2021. Driftsinntektene økte til 9 980 353,- noe som 

er opp nesten 580 000,- fra 2021. 

Medlemskontingenter er den største posten, og i 2022 ble den på 5,9 mill kr mot 5,4 mill kr i 2021.   

Utgiftssiden havnet på totalt rundt 9,8 millioner, opp fra 8.6 mill kr i 2022. Økningen skyldes i økte 

leasingkostnader, samt en del ekstra til IT, gjødsel, vanningsanlegg og reservedeler. Prosjekter 

knyttet til endringer i klubbhus, treningssenter og uteområder har også bidratt til et økt 

kostnadsbilde, samt at det generelle kostnadsnivået på varer og tjenester økte kraftig i løpet av året.. 

Klubben har en totalgjeld på ca 1,9 millioner, hvorav 900 000,- er lån fra Kristiansand kommune, 

mens de resterende fordeler seg på leverandørgjeld, offentlige avgifter (f.eks. MVA), samt annen 

kortsiktig gjeld.   

Klubben har en positiv egenkapital. 

Førøvrig henvises det til vedlagte reviderte regnskap og revisjonsberetning (Sak 5). 

 

Driving Range 
Driving-range funksjonen har i år, som tidligere år, vært organisert og ledet av Jon A. Johannessen og 

hans lojale dugnadsgjeng på 19 personer. Arbeidet har blitt utført til punkt og prikke som alltid.  

Investering til ny løsning for vask av baller har forenklet og effektivisert arbeidet noe. Styret og 

klubbens medlemmer takker for nedlagt innsats gjennom året (705 dugnadstimer). 

Til tross for en nedgang i omsetning fra 2021 viser underliggende tall at våre medlemmer bruker 

rangen mer enn årene 2019 og 2020. Forårets rekord kan nok tilskrives at KGK hadde sin range stengt 

gjennom store deler av sesongen. 

Rangen er et viktig element i klubbens satsning videre og det er under planlegging et større prosjekt 

for oppgradering av Range og treningsfelt. Dette vil styret komme tilbake til senere når alle 

elementer er på plass. 
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Aktivitet  
For å få et riktig bilde av hva som skjer på banen er GolfBox et uunnværlig hjelpemiddel. Men, det 

fordrer at vi bruker systemet og registrerer oss når vi spiller. De følgende tall fra GolfBox som nok 

ikke er 100% korrekte, men gir en god pekepinn om aktiviteten. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Bestilte tider 
(runder) 

12501 10106 12627 24020 26238 22845 

Turneringer (antall 
flighter) 

1165 946 1229 554 1036 1116 

KGK  707 680 875 670 437 218 

Grimstad 32 80 65 113 131 77 

Mandal 62 32 56 92 128 57 

Arendal 45 46 65 375 314 210 

Utsikten 20 19 47 48 46 37 

Stavanger  56 57 88 205 199 108 

Greenfee 901 1437 1912 3980 4080 2094 

Antall ulike klubber Ca 110 Ca 130 Ca 135 Ca 120 Ca 125 154 

 

Aktiviteten var i 2022 mer lik 2019 enn pandemiårene 2020 og 2021. Bestilte tider er dog vesentlig 

høyere enn 2019. 

 
NM 2023 
Som kjent har Bjaavann GK fått tildelt NM i golf for Parautøvere, Damer og Herrer.  
Arrangementet planlegges i et eget prosjekt. Ambisjonen er at vi skal lage et arrangement som vi 
som klubb kan være stolte av. Vi har derfor lagt opp til aktiviteter for publikum samt noen 
overraskelser. 
Spillere og publikum skal gjennom dette få en svært god opplevelse. 
Ukeplanen er som følger: 

Søndag 
30/7 

Mandag 
31/7 

Tirsdag 
1/8 

Onsdag 
2/8 

Torsdag 
3/8 

Fredag 
4/8 

Lørdag 
5/8 

Søndag 
6/8 

Innspill Innspill Pro-Am Kvalik Spill NM Spill NM Spill NM Spill NM 

  Innspill Innspill Herrer/ 
Damer 

Herrer/ 
Damer 

Herrer/ 
Damer 

Herrer/ 
Damer 

     Cut Paragolf 
NM 

Paragolf 
NM 

 
Prosjektet er startet opp og undergrupper er etablert og i gang med arbeidet. Prosjektgruppa har 
hatt jevnlige møter, fellesmøter med alle undergrupper, samt møter med enkeltgrupper. Det er også 
etablert en webside for NM. Denne vil bli lansert i løpet av mars måned. 
 
Anskaffelser av provisorisk utstyr er under kontroll med hensyn til både leveranse og budsjett. 
Underholdning er under planlegging og vil blant annet inneholde en “Golfens dag” på Torvet lørdag 
5. August fra kl 11-15. Dette vil være i samarbeid med andre lokale golfklubber og Golfforbundet. 
 
Økonomigruppa er i gang med utarbeidelse av budsjett og kravet er at prosjektet skal gå i pluss. 
Det vil forut for årsmøte bli sendt ut litt mer informasjon om potensielle inntekter og kostnader 
knyttet til NM. 
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Vi har hatt to møter med NGF og et møte med befaring med Discovery+. TV dekningen er det største 
løftet for Discovery+ Norge i 2023. På møtet fikk vi bekreftet at både Espen Kofstad og Kristian Krogh 
Johannessen stiller. Disse er Norges nest høyest rankede profesjonelle golfspillere. Begge spiller på 
DP World Tour (Europatouren).  
 
 
Styrets sammensetning 

Styreleder: Lasse Buvarp 
Nestleder: Svein Tange Jenssen 
Styremedlemmer: Anne-Marie Schumann, Espen Olsen, Øyvind Larsen 
Varamedlemmer: Elisabeth Aas-Lyngby, Johan Winge 
 
Valgkomité 
Leder: Sally Hoff 
Medlemmer: Tor Johannessen, Vidar Borgen 
Varamedlem: Knut Notland 
 
Revisor 
Revisjonsfirmaet Eliassen AS 
 
Kontrollkomité 
Leder: Tore Hansen 
Medlem: Oscar Jebsen 
Medlem: Terje Nilsen 
 
Utvalgsledere 
Turneringsutvalg: Ingarth Kallevik (trakk seg fra posisjonen høsten 2022) 
Dameutvalg: Anne Marie Schumann 
Dugnadsutvalg: Svein Tange-Jensen 
Juniorutvalg/elite og ansvarlig for barneidretten: Øyvind Larsen 
Sportslig utvalg: Roger Markussen 
Banekomite: Preben Lønn 
Medie- og Kommunikasjonsutvalg: Espen Olsen 
Nybegynnerutvalg: Kari Anne Høiklev 
HCP-utvalg: Pål Østberg 
Seniorutvalg: Uten formell leder i 2021 
Golf Grønn Glede (GGG): Per Anders Havnes 
Course Marshall utvalg: Uten formell leder i 2021 
 

Samarbeidspartnere 
Vi ønsker å takke alle våre samarbeidspartnere for alle deres bidrag i 2022. Dette er starten på en ny 

og spennende tid for Bjaavann GK, og det vil skje svært mye spennende i de neste årene som gjør at 

Bjaavann blir et verdifullt sted å være sponsor. 

 

Redegjørelse for årsregnskapet 

Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme klubbens stilling og resultat som ikke 

kommer frem av årsregnskapet. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som 

etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet. Regnskap og informasjon knyttet til 

regnskap og posteringer følger pålagte lover og retningslinjer. 
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Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering 
Styret anser arbeidsmiljøet i organisasjonen som godt. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne 

forbindelse.  

 

Bjaavann Golfklubb - Kristiansand har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling 

mellom kvinner og menn, og har innarbeidet en personalpolitikk som anses for å være kjønnsnøytral 

på alle områder. Organisasjonen hadde ved årets utløp ansatt 4,2 årsverk; 0,2 kvinne og 4,0 menn. 

Klubbens styre består av 7 personer, hvorav 2 er kvinner.  

Klubben arbeider for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, 

nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, 

lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. 

Klubbens rutiner og retningslinjer, herunder personalhåndbok og HMS er under gjennomgang av 

daglig leder. Klubben har som mål å oppdatere disse i tråd med veileder fra forbundet innen 

utgangen av 2023. 

Ytre miljø 

Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. 
 

GDPR 

GDPR personvern instruks ble innført i 2018, og har fungert tilfredsstillende i 2021.  

Dette gjelder også It instruks som ble innført samme år, som gjelder regler for hvordan vi behandler 

personopplysninger i klubben vår. Denne skal sendes ut hvert år til ALLE som har tilgang til 

medlemsinfo i Golfbox og annet.  
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Takk til alle som står på for klubben! 
Styret takker alle medlemmer, tillitsvalgte, frivillige, ansatte og samarbeidspartnere, for helhjertet 
innsats og entusiasme for å bidra til at klubben har hatt et flott 2022. 

 

Bjaavann Golfklubb – Kristiansand, 

15.03.2023 

 

 

Lasse Buvarp   Svein Tange Jenssen  Anne-Marie Schumann 
Styreleder              Nestleder            Styremedlem 

 

 

Espen Olsen   Øyvind Larsen 
Styremedlem   Styremedlem 
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Årsrapporter 2022 

I det følgende er årsrapportene fra de ulike utvalg, komitéer og grupper gjengitt. 

• Sportslig utvalg 

• Golf Grønn Glede (GGG)  

• Turneringsutvalget  

• Dameutvalget  

• Senior elite / Norsk Seniorgolf  

• Nybegynnerutvalget  

• Juniorutvalget 

• Drivingrangegruppa 

• Medie- og kommunikasjonsutvalget 

• Kontrollkomitéen – Lages når de ser årsberetningen 

 

Rapport Sportslig utvalg 2022 

Sportslig utvalg ble opprettet i 2022 med Roger Markussen som leder med følgende mandat: 

Sportslig utvalg skal legge til rette for golf som idrett og være en paraply for all idrettslig aktivitet i 

klubben. De overordnede oppgavene skal være å utarbeide en sportsplan med tydelige sportslige 

mål for klubben og gi alle medlemmer et treningstilbud som blir tilpasset til nivå og ambisjoner.  

Utvalget skal også administrere uttak og økonomiske støtteordninger for junior- og elitespillere som 

skal representere klubben i regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser. 

Klubben engasjerte Nicolai Langeland som trener med intensjon å få han inn som ansatt i klubben fra 

2023. Han har i samarbeid med Gordon hatt diverse kurs og treninger som har vært veldig vellykket. 

Sportslig utvalg har ikke et eget budsjett, men vil nødvendigvis administrere budsjetter for junior 

elite og alle NM og lag-NM uttak. 

Utvalget består av: 

• Roger Markussen (leder) 

• Lasse Eidskrem  (senior) 

• Nicolai Langeland (trener) 

• Mari Filippa H. Larsen (junior) 

• Arne Sverre Salvesvold (elite) 
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Årsrapport fra Utvalg Golf Grønn Glede (GGG) 2022: 
 

GGG-utvalget hadde i 2022 følgende medlemmer: 

Oscar Jebsen 

Yngvar Knutsen 

Dag Ivar Andreassen, ansvarlig for samlinger mandager og simulatortreninger 

Per-Anders Havnes, leder 

2022 var den 10. sesongen med GGG på Bjaavann. De to første sesongene prøvde vi oss litt fram, og 

den modellen vi landet på i 2015, har vi bygd videre på senere. I år er 40 norske golfklubber med på 

GGG-satsingen i Norges Golfforbund. Styrene i Bjaavann Golfklubb har i alle år støttet GGG som et 

viktig samfunnsprosjekt. 

Deltakere i GGG 

Deltakerne i GGG er personer med fysiske eller psykiske helseplager som golf kan bidra til å lindre. 

Veldig få av deltakerne ville i utgangspunktet tro at golf kunne være noe for dem, og vi kan ikke nå 

direkte fram til hver enkelt. Vi har derfor hele tiden samarbeidet med institusjoner eller 

organisasjoner som har kontakten med GGG-deltakerne våre.  

De siste årene har dette vært Energiverket - førstelinjetjenesten til Kristiansand kommune for 

psykiatri og rus, Bymisjonen i Kristiansand og Parkinsonforeningen i Kristiansand. I 2022 hadde vi ca. 

40 individuelle deltakere med inntil 25 samtidig på mandager. Det var 19 samlinger i 

utendørssesongen. 

Aktiviteter 

Det aller viktigste er GGG-samlingene mandag formiddag i sesongen. I år har vi jevnlig hatt over 20 og 

opp til 30 deltakere på mandagene. Deltakerne blir invitert ut på banen med en gang. Grupper på 

inntil fire deltakere går sammen med en frivillig som gir enkel instruksjon samt passer på sikkerhet og 

golfetikette. De som ønsker det, får tilbud om instruksjon og trening på øvingsområdene. Vel 50 

GGG-deltakere og flere ledsagere fullførte spesielt tilrettelagt VTG-kurs i løpet av årene. En frivillig 

fullførte Trener 1 opplæring i 2022. 

I 2022 har vi hatt midler til å reservere starttider slik at GGG-deltakere som er kvalifisert gjennom 

VTG-kurs og spill, men som ikke er medlem av en golfklubb, kan få spille 9 eller 18 hull sammen med 

golfhjelper i samlingene på mandager. Alle samlinger på mandager blir avsluttet med vaffel og kaffe 

på terrassen. 

I 2022 har vi kunnet betale delvis medlemskontingenten for 7 GGG-deltakere med VTG-kurs som ikke 

har råd til det selv. Vi har også lånt ut golfutstyr til sponsede medlemmer. Før og etter 

utendørssesongen har det vært GGG simulatorspill 3 timer hver fredag. 

Frivillige 

GGG har ikke kunnet gjennomføres uten stor innsats av frivillige golfhjelpere. Deres viktigste 

kvalifikasjon er godt humør og interesse for andre mennesker. I 2022 hadde vi bidrag fra 15 

golfhjelpere. De følger en vaktplan som går over et par måneder med 3 til 6 på vakt hver gang. Hver 

time fra golfhjelperne gir et betydelig tilskudd til klubbens økonomi. Selv får de gode opplevelser og 

deler gleden hos deltakerne som får oppleve golf og vår praktfulle bane. 
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Økonomi 

Klubben har i alle år blitt kompensert for bruk av våre ressurser til GGG gjennom ekstern økonomisk 

prosjektstøtte. Klubbens egeninnsats i GGG er timene til de frivillige «golfhjelperne». I 2022 støttet 

Norges golfforbund oss med 25.000 kr. Vi fikk 108.600 kr. i støtte fra Samlelegatene i Kristiansand 

kommune og 60.000 kr. fra kommunens satsing på å gjenoppstarte aktiviteter etter korona. Samlet 

mottok klubben kr. 193.600 i støtte til GGG i 2022. Av dette var ca. 70% direkte tilskudd til klubbens 

økonomi. Et annet viktig bidrag til GGG er at flere av klubbens medlemmer har gitt brukt golfutstyr til 

GGG. 

GGG-samarbeid  

Vi har i alle år hatt glede og nytte av nær kontakt med NGF og deres 40 GGG-klubber. De siste par 

årene har vi også inngått samarbeid med to prosjekt som begge jobber med finansiering og 

klubbsamarbeid mot tilsvarende målgruppe som våre GGG-deltakere. Prosjektene heter henholdsvis 

Et slag av gangen og Hekta på golf. Det siste førte til samlingen vi hadde 19. september med 

gjestende GGG-deltakere fra Larvik, Grimstad og Mandal. 

Per-Anders Havnes 

Leder GGG-utvalget 

 

Årsrapport fra seniorutvalget 2022  

  

Det har blitt gjennomført 17 seniorturneringer i år. Kun en har blitt avlyst på grunn av 

baneforholdene.  

På disse turneringene det blitt spilt 511 runder, fordelt på 70 damer og 441 menn.  

Totalt har 87 personer deltatt på disse.  

Det er en kraftig nedgang fra tidligere år, da vi i år ikke fikk lov til å arrangere seniorturneringer i juli 

måned.  

Vi fikk heller ikke i år fått arrangert noen turer.  

Komiteen har blitt utvidet fra to til tre medlemmer. Nytt medlem er Odd Terning, han er jo en dreven 

kar fra tidligere turneringskomiteer og til god hjelp.  

  

For seniorkomiteen  

Ottar Skretting, Odd Terning og Roy Moen 
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Årsrapport 2022 - Turneringsutvalget  
Ingarth Kallevik satt som leder frem til han gikk av i halvveis i sesongen. 

Øvrige medlemmer av utvalget var Erlend Jerstad, Andy Mac Connacher , Per Morten Omdahl og 
Anne-Marie Schumann. 

Det ble avholdt 61 turneringer på Bjaavann gjennom sesongen. 

17 Guttetirsdager, 8 Damedager 

Ellers så er turneringene fordelt på juniorer med Srixon og Narvesen, samt landskamper. 

NSG Turneringer med Sissner og Sørlandstour 

Det ble avhold Klubbmesterskap i Klassene: 

Herrer (61)  22 deltakere 

     Damer (52)  2 deltakere 

Senior Herre(56) 35 deltakere 

Senior Dame(44) 2 deltakere 

Eldre Senior(52) 11 deltakere 

Super Senior (44) 4 deltakere 

 

Dessverre liten deltagelse blant damene i klubben. Turneringsutvalget 2023 ser på løsninger for å øke 
deltagelse.  

Ellers så var den turneringen med flest deltagere Bjaavann Greensome med 112 deltagere. Noe som 
forteller oss at dette er en turneringsform flere synes det er gøy å spille.  

Noe vi kan bli bedre på er å lage arrangementer som er tilrettelagt nybegynnere.  

Hvis noen føler seg kallet til oppgaven, så er det plass til en som tar seg av og gjennomfører 2 til 3 
turneringer (9 hull ) for nybegynnere. 

Turneringsutvalget takker alle deltagere og frivillige, og gleder seg til ny sesong. 

 

Årsrapport 2022 – Dameutvalget  

Det er gjennom sesongen arrangert 15 damedager hvorav 7 av disse er spilt på Bjaavann, 7 på Kgk og 
en i Mandal.  

Suveren vinner av OoM 2022 - Nina Roland 

Vi fortsetter samarbeidet med Kgk også sesongen 2023.  

Gjennomsnitt deltagelse er 20 spillere. Her er det et stort forbedringspotensiale. Håper å få til en 
samling med damene i januar hvor vi kan bli enig om spilleformer og andre aktiviteter for å få flere 
damer til å spille turneringer.  

Vi må lage flere turneringer som ufarliggjør golfen, som texas scramble, greensome etc. Samtidig må 
vi ivareta de som ønsker å samle poeng til OoM, og som synes turnering er gøy.  
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Økonomisk, så går vi i null, men må kanskje her se på om vi kan få noen midler tildelt for flere sosiale 
arrangementer for å bygge opp damenes nettverk i klubben. Blir man kjent med flere, så blir det 
mindre skummelt å delta på turneringer.  

Jeg håper også å kunne arrangere noen turer til andre klubber i Norge og Danmark. Dameutvalget 
har i år bestått av:  

Lisbeth Lunden, Claire Jebsen, Inger Amundsen og Anne-Marie Schumann 

 

Årsrapport 2022 – Senior elite / Norsk Seniorgolf  

  

 NSG Senior Tour 2022:   
NSG arrangerte over 110 single turneringer (1924 spillere) på landsbasis i 2021 som inngår i NSG 
Classic Tour, herav 2 på Bjaavann og ca. 10 på Sørlandet som helhet.    
  
I tillegg kommer Lagmesterskap med over 803 spillere, Landsfinale og NSG Lagserie Match som 
engasjerer 127 klubblag (927 spillere) fra hele landet.   
  
Totalt er det spilt ca 12.000 runder i NSG-regi i 2021. For å delta i disse må man i tillegg til 
klubbtilhørighet være medlem av Norsk Seniorgolf.  
  
I Bjaavann GK er blant de største klubbene i NSG. Vi har ca 50 medlemmer og av disse er det i 
overkant av 30 spillere som har spilt turneringer på NSG Classic Tour.   
  
Totalt er det over 3267 medlemmer i NSG hvorav 800 er kvinner.  
  

Representasjon  
Bjaavann hadde i 2022 dessverre ikke med spillere som representerte Norge internasjonalt.   
  

Lagserien  
Bjaavann stilte i år 1 lag i Lagserien i Match.   
Bjaavann vant pulje 13 MB.  
  

NM Senior 2022  
NM Senior ble i 2022 arrangert på Kjekstad utenfor Drammen/Asker. Vi hadde to spillere med i Herre 
klassen - Erlend Jerstad (34) og Jakob Kallevik (37)  
  

Lag NM 2022  
Bjaavann var representert med 3 lag denne helgen. Vi spilte 1 divisjon Vestfold. 2 divisjon 
på Borre  og 3 divisjon på Bjaavann. Bjaavann møtte dessverre kollektivt «veggen» og rykket 
dessverre ned fra 1 divisjon.   
 Vårt lag i 2 divisjon endte på 15 plass og laget i 3 divisjon endte på 5 plass,  
 Vi har dessverre ikke damespillere nok i klubben som vil spille turneringer og kan dermed ikke stille 
damelag. Vi håper vi etter hvert klarer å stille med damelag.  
  

KM Senior 2022  
Vinneren av klassen Senior Herre ble Olaf Røed  
Vinner av klassen Eldre Senior ble Paal Østberg  
Vinneren av klassen Super Senior Herre ble Terje Haugen  
Vinneren av klassen Senior Dame ble Wei Fen Hou  
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Seniortrening  
Det ble ikke arrangert egne seniortreninger i 2022 som var planen. Det ble heller lagt opp til at 
spillere fulgte ferdig oppsatte gruppetreninger med Nicolay Langeland  
  
  

Oppsummering  
Det er pr i dag ca 50 NSG medlemmer på Bjaavann, noe som gjør at vi er blant de største enkelt 
klubbene i NSG.   
   
Vi har i år stilt med 1 lag i lagserie match og hatt 3 lag med i lag-NM, og vi håper at enda flere lokale 
spillere får opp øynene for det fantastiske turneringstilbudet som Norsk Seniorgolf har, og stiller opp 
på flere turneringer.   
  
Øvrig informasjon og statistikk finnes på NSG’s hjemmeside: http://seniorgolf.no/  
Vi satser på ytterligere tilsig av NSG medlemmer i 2023.  
  
Kristiansand, januar 2023  
  
Lasse Eidskrem  
Klubbkontakt NSG  
 

Årsrapport for Nybegynner utvalget 2022 
  
Året starte bra med nytt prosjekt i samarbeid med NGF, Innendørs VTG. Vi startet første kurs 4 mars 

innendørs, før det ble litt opphold til neste innendørs kurs 22 april. Grunnen for dette er at vi kun har 

hatt lukkede grupper. Ikke større publisering for å holde kursene innendørs da dette var et prosjekt. 

Vi startet utedørssesongen 30 april med 17 deltakere. Og fortsatte med VTG kurs til starten av 

september. Totalt 12 kurs ble holdt, hvorav 3 var lukket kurs (2 Innendørs prosjekt og Blå Kors).  

Totalt sett har vi hatt 145 påmeldte på kurs (av disse er det 27 junior). Noen kurs ble avlyst pga for få 

påmeldte. Men de påmeldte er flyttet over til andre kurs. 

I fjor var det en kjempe innsats fra Miljøutvalget med å ordne fadderoppgaver. I år uteble disse. 

Dette må finnes en løsning på til neste sesong, da det er nye regler som trer i kraft for VTG opplæring 

i alle klubber. Vi går bl.a. bort fra 1 dags opplæring, og opplæringen blir lagt i moduler som kan tas på 

ulike tidspunkt måter.  

Modul 1: teorikurset. Dette kan vi gjennomføre på klubben som vi gjorde før i tiden. Banevisning 

med teori og noe innendørs. Eller vi kan benytte oss av E-læringen til NGF. Det krever mer å 

gjennomføre som tidligere med teori på bane og noe innendørs. Men er desidert bedre enn E-

læringen. 

Modul 2: praktisk golf med pro og hjelpetrener. Her blir det undervist de ulike slagene og utstyret vi 

bruker. Dette kan gjøres som 1 dagsundervisning som før. 

Modul 3: banespill med faddere. Kursdeltakerne skal ha spilt minimalt 18 hull for delt opp i 2 eller 

flere dager for å få fullført kurset.  

  

http://seniorgolf.no/


 

Side 21 av 41 

Kursdeltakerne får kursbeviser som har huket av hvilke moduler som er gjennomført. Dvs. at de kan 

ta modulene ved ulike kurssteder.  

Mer informasjon om dette kommer fra NGF i januar, så da begynner den store forberedelsen etter 

nye undervisning smal. Og dvs. NU trenger ekstra krefter inn for å få gjennomført dette.  

I tillegg til denne nye VTG opplæringen. Er det et stort satsningsområde på de 3 påfølgende årene fra 

NGF med til rette lagte treninger for de nyutdannede golferne. Noe vi har innarbeidet med et godt 

system med Drop-In timer. 

Det har kun vært gode tilbakemeldinger fra deltakerne som har fortsatt etter kurset og i tillegg møtt 

opp på Drop-In timer med Gordon og meg på mandager.  

Også i år har Drop-In timer vært godt utnyttet av ny medlemmer og de som tok VTG året før. 

Gjennomsnittlig oppmøte er 7 - 10 stk. pr mandag. Drop-In startet 19 april, og holdt det gående ut 

september med unntak av noen enkelte mandager hvor vi måtte avlyse pga. restriksjoner mm.  

Vi håper på å fortsette med en god del kurs også i 2022. Men ønsker helt klart å få en høyre 
prosentandel til å melde seg inn etter kurset. Vi skal også se på mulighetene for innendørskurs på 
nyåret. 
 

Kari-Anne Høiklev 

 

Rapport juniorutvalget 2022 
 

Året har vært bra med tanke på antall runder spilt av juniorer i klubben. Vi var pr. 31.12.2022 84 

juniorer i klubben. Pr. 1.1.2023 er vi 59 spillere. Det er altså 24 spillere som er født i 2003, som ikke 

lengre regnes som juniorer. Forskjellen mellom 2023 og tidligere år er at vi vil fortsette å gi tilbud til 

eldre juniorer helt til de er 23-24 år. 

Treninger 

Vi har hatt faste treninger hele sesongen på onsdager, og i tillegg på mandager for de 5-6 av 

juniorene som har golf som sin hoved og eneste idrett. For denne gruppa har vi engasjert Nicolai 

Langeland til å følge opp progresjonen. Han er fra 2023 ansatt i klubben.  

Vi startet med knøttegolf i første halvdel av sesongen. Dette var ganske vellykket, men det skallet av 

flere og flere i løpet av sommeren. I 2023 blir planen å ha knøttegolf annenhver lørdag gjennom 

sesongen, men vi trenger hjelpere i form av foreldre som kan bidra. 

Turneringer 

Vi arrangerte i år Narvesen Tour i august og september. Her deltok t sotalt 96 pillere i alderen 5-19 

og med hcp 0,8 – 54, inkludert en gjeng fra Hjørring. 11 av spillerne var våre egne. Totalt har 15 

Bjaavann-juniorer deltatt i Narvesen Tour i 2022.  

Vi arrangerte også Srixon Tour helgen 7. - 8. mai. Her stilte 85 av Norges beste juniorer til start, 

hvorav 2 var våre egne. Totalt har 3 Bjaavann-juniorer deltatt i Srixon Tour i år. 

I 2023 skal vi arrangere Narvesen Tour og Srixon Tour (13-15) i tillegg til NM, hvor hvertfall 2 av våre 

juniorer planlegger å delta. 
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Årsrapport 2022 Driving Rangen 
 

Totalt har 19 personer vært engasjert i dugnadsarbeidet på rangen i 2022.  Dette er tre personer 
mindre enn i 2021.  Det er lagt ned 705 dugnadstimer i 2022.  Dette er betydelig mindre enn forrige 
år (-23%) hvilket har sin bakgrunn i det nye systemet for vasking av baller som har vært i bruk hele 
2022.  Arbeidet er vesentlig enklere en hva det har vært tidligere år.  
  
Arbeidet er fordelt som følger:  
Mandager: Karl Erik Hansen, John Helge Løyning, Terje Ørland, Ole Dybing,   

        Kjell Mortensen, Karly Honnemyr, Paal Østberg, John A. Hill,   
        Snæbjørn Bjørnsson Birnir, Arne Trengereid og Rune Ottersen.  

Onsdager: Harald Mykjåland, Oddleiv Pedersen, Tim Markham, Per Gustav Hansson      
        og  Jon A. Johannessen  

Helgene.:   Svein Liebermann , Pemba Tamang og Håkon Iversen  
Innkalling: Per A. Haugedal.  
  
Vår sesong startet den 15. mars og ble avsluttet 30. oktober.  
Avhengig av antall deltaker på de enkelte dager og hvor mange baller som skal plukkes blir arbeidet 
gjennomført innenfor en ramme på to til fire timer.  
Det er selvfølgelig ønskelig med flere deltakere i arbeidet, dette gjelder spesielt for helgene hvor vi er 
noe tynt bemannet.  
Det har i løpet av 2022 vært gjennomført fellesdugnader:  
16. & 19. mars 9 deltakere og totalt 19 timer Klargjøring for sesongen  
29.oktober 10 deltakere og totalt 28 timer Forberede vintersesongen   
  
  
Aktivitet på rangen.  
Den totale aktiviteten på rangen er noe lavere enn hva den var i 2021.  Årsaken til dette er det jo ikke 
vanskelig å finne.  Det bør erindres at vi i mesteparten av 2021 også hadde en betydelig trafikk fra 
KGK, dette skyldes at de gjennomførte en ombygging av rangen i 2021.  
Totalt ble det tatt ut 1.007.446 baller i 2022, dette er en reduksjon på 8,8%.  Vi må si oss svært 
fornøyde med dette resultatet som antyder at våre egne medlemmer har benyttet rangen i vesentlig 
større utstrekning enn i tidligere år.  
I snitt har vi tatt ut 131 bøtter med baller pr dag i perioden mars/oktober 2022.  Tilsvarende tall for 
2021 var på 129 bøtter.  Økningen i antall bøtter skyldes også at kurvene i 2021 inneholdt 40 baller 
og at dette ble redusert til 35 i 2022.  
  
Inntekter på rangen.  
Fra ballmaskinen er det registrert en omsetning på totalt 460.180 NOK  
Dette er en nedgang i omsetningen i forhold til 2021 på 329.650 NOK eller - 42%  
Sammenligner vi med omsetningen i 2020.  
I tillegg er det registrert følgende:  
Premiummedlemmer 68 årskort, nye medlemmer, juniorspillere og GGG totalt 56 kort på 100 bøtter 
og Dugnadsgjengen på rangen19 kort på 30 bøtter  
Total verdi på dette er 228.400 NOK  
Sammenligner vi totalomsetningen i årene   
2019 367.459 NOK økning til 2022 + 87,4%  
2020 561.040 NOK økning til 2022 + 22,7%  
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Status rangeballer.  
Vi startet sesongen 2022 med 18.600 baller tilgjengelig.  
I månedene juni og august ble det supplert ytterligere 6.750 baller.  
Vi har beregnet at vi ved avslutningen av sesongen har mellom 19.000 og 20.000 baller tilgjengelig.  
Dette betyr at vi har hatt et svinn på mellom 5.350 og 6.350 baller.  Vi frykter at det fortsatt ligger en 
god del baller i bekken på venstre side.  Hvor mange er vanskelig på si.  
  
Forberedelser til golf NM  
Vi bør være oppmerksomme på at vi for kommende år bør være sikre på at vi har tilstrekkelig med 
baller tilgjengelig.  Dette gjelder ikke minst i forhold til gjennomføringen av NM i august.  
I tillegg bør vi også se på antallet kurver/bøtter som vi har tilgjengelig i denne sammenhengen.  
  
Vi takker for godt samarbeid med styret gjennom dette året og ikke minst det gode samarbeidet vi 
har hatt med Kennet og hans medarbeider gjennom hele sesongen.  
  
16. januar 2023  
For dugnadsgjengen Driving Rangen  

  

Jon A. Johannessen  

 

Årsrapport fra Media- og Kommunikasjonsutvalget 2022 

Sosiale medier 

Det har vært stor aktivitet på de sosiale mediene i sesongen 2022. Bjaavann har en velfungerende 

hjemmeside, og bruker aktivt andre tjenester som Facebook, Instagram og Snapchat. 

I sesongen 2022 er det primært de ansatte ved Glenn Ugland og Kenneth Mayer som har publisert 

nyheter på hjemmeside og Facebook, støttet av undertegnede.  

Det er laget retningslinjer for hva som skal publiseres og hvilke emneknagger som skal brukes for 

best effekt (hashtags). 

Alt i alt har vi vært veldig synlige på sosiale medier, men håpet er selvsagt å få inn andre som kan 

være med å bidra til at dette blir enda bedre. 

Systemer 

Media- og kommunikasjonsutvalget er også eiere av systemer som klubben benytter. Primært 

Microsoft 365, som er samhandlingsplattformen for epost og Teams. Andre sentrale systemer som 

benyttes er GolfBox, GolfMore, Eagle, Trackman, Swing Catalyst og Loopify. Vi ser kontinuerlig på om 

systemene dekker klubbens behov, og følger med på om det kommer nye løsninger som vil behjelpe 

administrasjonen av klubben. 
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Infrastruktur 

I forbindelse med ombygging av klubbhuset, var det nødvendig å gjøre oppgraderinger på det fysiske 

nettet på klubben. Det er etablert et datarom i låven og et i klubbhuset, mellom disse er det strukket 

fiber. På låven har greenkeepere fått oppgradert nettverk, med dedikerte punkter på hvert kontor, 

samt bedre trådløst nett. Det er også gjort større endringer på nettverket i treningssenteret. I 

klubbhuset ble alle gamle kabler fjernet, og nytt nettverk strukket via loftet. Klubbhuset har et 

moderne datanettverk nå, men meget god dekning på trådløst nettverk. I tillegg gikk klubben over til 

trådløst bredbånd, grunnet nedstengning av gammelt kobbernett. I 2023 vil det dog oppgraderes til 

fiber. 

Hilsen 

Espen Olsen 

Årsrapport miljøutvalget 2022 

Vårt arbeid i 2022 har vært å bestille blomster og sette blomsterkassene ut rundt klubbhuset og 

fjerne disse ved sesongslutt. Huskomitéen har bestilt nye blomsterkasser som vil være på plass før 

17. Mai. 

Siden huskomitéen ikke ble involvert i forbindelse med ombygningen, så har vi ikke hatt så mye 

arbeid. Driften av kaféen har i 2022 vært satt bort til Gordon (forlengelse 1 år). 

Håper klubben satser på større meny og tilbud til medlemmer og gjester i 2023. 

Jan Spieler 

Årsrapport HCP utvalget 2022 

Leder: Paal Østberg.  

Årsrapport HCP-utvalget 2022 

Hvert år så kommer det inn en god del scorekort som blir registrert uten markør i golfbox – her er det 

HCP utvalget som behandler innkomne scorekort og avgjør om scorekortet skal aksepteres eller ikke. 

Utvalget har ingen andre oppgaver gjennom sesongen.  
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HCP statistikk fordelt på kjønn og grupper i 2022: 

Klubbens utfordring er å få disse 170 spillerne som har HCP 37 eller høyere til å bli mer aktiv og 

levere inn runder i golfbox systemet.  

Det er godt over 40 medlemmer som har flere runder spilt, men som ikke leverer inn rundene i 

golfbox.   

 

Paal Østberg.  
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Årsrapport Kontrollkomite 2022 

Årsrapporten fra kontrollkomiteen ligger som eget dokument i sakspapirene da kontrollkomiteen 

ikke er en underliggende komite av styret, men selvstendig. 
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Sak 5 Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Revidert regnskap 2022 

Regnskapsperiode 1.1.2022 - 31.12.2022 

 

I vedlegg 1 følger revidert regnskap for regnskapsåret 2021 

I vedlegg 2 følger revisjonsberetning  

 

Forslag til vedtak: 

Klubbens regnskap for 2022 godkjennes. 

 

Sak 6 Behandle innkomne forslag og saker 

Sak 6.1 Fra styret:  

Godkjenning av Virksomhetsplan for klubben 

«Virksomhetsplan for Bjaavann Golfklubb – Kristiansand, 2023 – 2028» med vedlegg «Masterplan for 

Bjaavann Golfbane» godkjennes/vedtas. 

Forslag til vedtak: 

Virksomhetsplan 2023-2028 med tilhørende Masterplan for banen videreføres og godkjennes 

Sak 6.2 Fra styret:  

Fullmakt til justering av medlemskategoriene i perioden 

For å gi styret større fleksibilitet i sitt arbeid med å skape størst mulig aktivitet og øke 

medlemsmassen er det ønskelig at styret i perioden ved behov kan gi tidsbegrensede «tilbud», eller 

permanente endringer i kategorier og avgifter. 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet gir styret fullmakt til å kunne gi tidsbegrensede «tilbud», eller permanente endringer i 

kategorier og avgifter/priser på tjenester og produkter klubben tilbyr medlemmer og gjester. Bruk av 

rabattordninger vil kun gjelde kjøp til ordinære priser og det er kun mulig å benytte en rabattordning 

av gangen. 

Sak 6.3 Fra styret:  

Fullmakt til å endre goder innunder medlemskategori <<Premium-medlemskap>> 

Styret ønsker å endre inkluderende goder til premiummedlemmer. Konkret ønsker styret å ta ut 

parkering og legge inn tre pro-timer pr. År. Det vil ikke være mulig å overføre pro-timer fra et år til et 

annet. Grunnen er utfordringer med å få inn større kjøretøy til låven (greenkeeper) og endring av 

parkeringsoppsettet. Vi vil inkludere HC parkering og muligheter for elbil ladere. 

Forslag: Styret får fullmakt til å endre godene inkludert for premiummedlemskap fra og med 2023. 
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Sak 6.4 Fra Kenneth Vildalen: Forslaget ligger som helhet under vedlegg 6 

Lage siktepunkter/utstyr på driving range minst i henhold til den flotte skiltingen på driving rangen 

Forslag til vedtak fra Kenneth: 

Årsmøte vedtar at driving rangen utstyres med flagg og “blinker” for trening og da minst i henhold til 

skilting som er oppslått på utslagshuset og ballbua.  

Forslag til vedtak fra styret: 

Saken avvises da dette er ikke en årsmøtesak. Vi har en stor Dugnadsgjeng som jobber på driving 

rangen i tett samarbeid med Greenkeeper og hans medarbeidere og det er innen deres mandat å evt. 

sette ut flere siktemål etc.  Dog er det tillatt å delta i dugnadsarbeidet.   

Sak 6.5 Fra Kenneth Vildalen: Forslaget ligger som helhet under vedlegg 6 

Tittel på forslag: Implementering av HMS systemer og arbeidsreglement i alle deler av klubben slik 

AML og tilhørende forskrifter krever 

(Se vedlagt innsendt forslag for utfyllende informasjon) 

Forslag til vedtak: 

Årsmøte gir styret pålegg om snarest å utarbeide og implementere arbeidsreglementer og HMS 

systemer i henhold til Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. 

Kommentar fra styret: 

Klubben har retningslinjer og instrukser for flere områder og anlegg i klubben. Dette kan alltids bli 

bedre og nå som klubben har ansatt en daglig leder vil arbeidet med å oppgradere og implementere 

eventuelle endringer bli under hans ansvar. Styret vil sammen med daglig leder sette en plan for 

dette arbeide og innarbeide årlige kontroller og oppgraderinger i klubbens årshjul.  

Forslag fra styret:  

Saken avvises da klubben allerede har igangsatt arbeid med å oppgradere og justere gjeldende 

reglementer som klubben skal overholde ihht Norsk lov og NIF’s Lovnorm. 

Sak 6.6 Fra Kenneth Vildalen: 

Tittel på forslag: Lovendring som gir begrensinger i styrets disposisjonsrett av klubbens midler. 

(Se vedlagt innsendt forslag for utfyllende informasjon) 

Forslag til vedtak: 

Etter at styret har gjort nødvendig oppdatering av klubbens lov, pålegges styret å gjøre følgende 

endring:  

§ 9 – Regnskap og revisjon mv. - utfyllende informasjon kan leses i vedlagte forslag. 

Kommentar fra styret: 
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Styret er av den oppfatning at vi jobber etter NIS’s Lovnorm når det gjelder disposisjonsretten og at 

klubben er organisert etter gjeldende Lovnorm som sikrer klubben en god økonomisk styring med 

egen regnskapsfører, økonomistøtte (dugnad), revisor og egen kontrollkomite.  Klubben har i 2022 et 

resultat som er bedre enn budsjettert. Et budsjett som årsmøtet enstemmig vedtok og som styret 

har jobbet etter og rapporterer på til kontrollkomiteen. § 19 i klubbens Lovnorm dekker krav i NIF’s 

Lovnorm § 2-22. Å begrense disposisjonsretten utover det som er fastsatt i NIF’s Lovnorm (§ 2-22. 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang) kan synes noe 

negativt da det vil problematisere og komplisere handlingsrommet klubbens styre har til å iverksette 

aktiviteter og prosjekter som vil utvikle klubben positivt. En gjennomgang av klubbens Lovnorm for å 

tilpasse den til siste reviderte Lovnorm er planlagt. 

 

Forslag til vedtak: 

Forslaget avvises da styrets disposisjoner er innenfor gjeldende regelverk.  

Sak 6.7 Fra Kenneth Vildalen: 
Tittel på forslag: Årsmøtet endrer styrets sammensetning og utvider med et medlem 

(Se vedlagt innsendt forslag for utfyllende informasjon) 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet endrer styrets antall og sammensetning med 1 person som skal ha tittel 

ØKONOMIANSVARLIG som da skal velges på lik linje med styreleder og de andre styremedlemmene. 

Jeg foreslår at dette vervet velges for 2 år av gangen. 

Kommentar fra styret: 

Styret mener at innholdet i dette forslaget ikke stemmer. Styret og klubben har nødvendig 

kompetanse innen økonomi og kontrollkomiteen har evne og autoritet til å utføre sitt mandat ihht 

klubben Lovnorm. Det er ikke kjent for styret at kontrollkomiteen ikke har fått informasjon de har 

krav på eller etterspurt. Dette presiserer også kontrollkomiteen i sin årsrapport (se eget dokument). 

 I klubben så har vi regnskapsfører og økonomistøtte (dugnad) i tillegg til økonomisk kompetanse i 

styret. En må heller ikke glemme at vi nå har ansatt en daglig leder, som klubben har trengt lenge, 

men nedprioritert pga økonomi. Rutinene for regnskapsoppfølgning er allerede endret da vi har 

ansatt daglig leder. Når regnskapsfører har månedsoppgjøret klart, vil Daglig leder mottatt 

regnskapsrapportene. Han vil med støtte (i en periode) fra Tor Johannessen lage kommentarer som 

distribueres til Styreleder og leder for Kontrollkomiteen.  

Forslag til vedtak: 

Forslaget avvises da klubbens organisasjonsplan allerede er i henhold til NIF’s Lovnorm og styret 

utfører sine oppgaver etter de prinsipper som gjelder for idrettslag. Daglig leder vil ivareta ansvaret 

for økonomien fremover. 

Sak 6.8 Fra Kenneth Vildalen 

Tittel på forslaget: Årsmøtet må få nødvendig informasjon i innkallingen til årsmøte 2023 om 

økonomien rundt arrangering av NM i Golf 3-6 august. 

Forslag til vedtak: Dette kan leses i sin helhet i vedlagt dokument under vedlegg 6 

Kommentar fra styret: 



 

Side 31 av 41 

Diskusjonen om klubben skulle søke NM 2023 - vårt jubileums år - startet i 2020. I 2021/22 begynte 

styret å undersøke muligheten for at vi faktisk kunne få arrangementet og tilbakemeldingene var 

positive. På årsmøte 2022 ble det informert om at styret kom til å legge inn en søknad og 

tilbakemeldingen fra deltakerne var positiv. Etter at vi fikk tildelt NM ble det umiddelbart etablert et 

prosjekt med erfarne medlemmer (har arrangert NM før) og planer er under utarbeidelse. 

Informasjon vedrørende organisering og fremdrift er informert om via hjemmesiden og interesserte 

kan melde seg for å bidra til dette flotte arrangementet. Se også eget punkt om NM i dette 

dokumentet. 

Forslag til vedtak:  

Forslaget avvises da dette er orientert om over lengre tid og utfyllende.  

Sak 6.9 Fra Kenneth Vildalen 

Tittel på forslaget: Årsmøte instruerer styret til å gjøre store Forbedringer av regnskaps- og budsjett – 

mer detaljert og opplysende 

Forslag til vedtak: Dette kan leses i sin helhet i vedlagt dokument under vedlegg 6 

Kommentarer fra styret: 

Klubben fører klubbregnskapet etter gjeldende regnskapsprinsipper. Vi har egen regnskapsfører, 

økonomiansvarlig (dugnad), nå daglig leder, styret og kontrollkomiteen som påser at regnskap og 

budsjett er ihht NIF’s Lovnorm og klubbens Lovnorm. I tillegg blir regnskapet revidert av revisor. 

Forslag til vedtak: 

Forslaget avvises da klubben utarbeider budsjett og fører regnskapet ihht gjeldende lover og regler. 
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Sak 7.1 Fastsette kontingenter og avgifter 2024 
Styrets forslag til kontingenter og avgifter for 2024: 

 

Styrets forslag til kontingenter og avgifter 2024: 

Medlemskap Pris * Ved  full 

betaling innen 

31. Januar ** 

inkluderer 

Fullt medlemskap 
voksen 

719,- pr. mnd 7.900,- pr år Arendal og Omegn GK unntatt juli + Top 
Nordic Golf 

Premium voksen 999,- pr. mnd 10.900,- pr år AOOGK + Top Nordic + kaffe + ½ pris golfbil 
(kun 1 rabatt kan benyttes av gangen) + 
Rangekort + Kølleskap + 3 timer hos Pro + 
Greenfee 400,- + booking 21 dager før. 

Ung voksen  
20-28 år 

329,- pr. mnd 3.600,- pr år Arendal og Omegn GK unntatt juli + Top 
Nordic 

Junior 12-19 år  1.500,- pr år AOOGK + ukentlig trening i sesong (Barn 
eller barnebarn av fullt medlemm: 50 %) 

Barn 0-11 år  500,- pr år AOOGK + knøttetrening i sesong (Barn eller 
barnebarn av fullt medlemm: 50 %) 

VTG medlemskap 
 

419,- pr mnd 4.690,- pr år AOOGK + ukentlig trening i sesong + 50 % 
på rangekort. 75% av kursavgift trekkes av 
kontigenten for år 1. 

Medlemskap 
UTEN spillerett 

 1.990,- pr år Kun medlemskap. Betaler vanlig greenfee 

Spillerett  5.990,- pr år Forutsetter medlemskap i en klubb 
tilknyttet NGF. 

Student 
***(fulltid)  20-28 
år 

279,- pr mnd 2.990,- pr år Medlemskap og spillerett Bjaavann GK 
august-juni 

* Alle månedsbetalinger forutsetter avtalegiro og 12 mnd binding fra januar til desember.  

** Ved betaling etter 31. Januar er prisen månedspris x 12 mnd 

*** Gjelder kun august-juni. Altså ikke juli.  

 

Forslag til vedtak: 

Styrets forslag til kategorier og kontingenter vedtas. 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å kunne gi tidsbegrensede «tilbud», eller 

permanente endringer i kategorier og kontingenter. 

 

Sak 8 – Representanter til golftinget 

Forslag til vedtak: 

 
Styret ber årsmøtet om fullmakt til å velge representanter til golftinget, og andre liknende 
arrangementer på vegne av golfklubben. 



 

Side 33 av 41 

 
 
Sak 8 Vedta idrettslagets budsjett for 2023 

Budsjett 2023 
I vedlegg 4 følger forslag til budsjett for 2023 

Forslag til vedtak: 

Budsjettet vedtas som foreslått. 

Sak 9 Valg 

Årsmøtet skal foreta følgende valg:  

a. Leder og nestleder 

b. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 

c. Valg av revisor 

d. Valg av kontrollkomité, minimum 2 medlemmer 

e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. 

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

 

Innstilling fra valgkomiteen: 

Styreleder:  Svenn Lasse Buvarp   (gjenvelges for 1 år) 

Nestleder:  Svein Tange-Jensen   (ikke på valg) 

Styremedlemmer: 

Marianne Stordal  Ny (velges for 2 år) 

Øyvind Larsen   (gjenvelges for 1 år)  

Dan Belsnes   Ny (velges for 2 år) 

Varamedlemmer: 

Johan Winge   (gjenvelges for 1 år) 

Aina Malmstein   Ny (velges for 1 år) 

 

Valg av revisor 

Revisjonsfirmaet Eliassen AS   (gjenvelges for 1 år) 
 

Valgkomiteens forslag til kontrollkomité: 

 

Leder:   Tore Hansen   (gjenvelges for 1 år) 

Medlem:  Oscar Jebsen   (gjenvelges for 1 år) 

Varamedlem:  Terje Nilsen   (gjenvelges for 1 år) 
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Kommentar fra valgkomiteen grunnet feil kjønnsbalanse i innstilt kontrollkomite. 

 

Valgkomiteen har forsøkt å verve et kvinnelig medlem til kontrollkomiteen uten å lykkes. Vi har derfor 

fått skriftlig aksept for følgende fra Agder idrettskrets (AIK): Valgkomiteen må spørre på årsmøte om 

det er et kvinnelig medlem som ønsker å være med i kontrollkomiteen. En av komiteens medlemmer 

(Jebsen) vil så stille sin plass til disposisjon. Dersom ingen kvinner melder seg, så gir AIK Bjaavann 

dispensasjon til å gå videre med nåværende innstilling. 

 

Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet: 

 

Se sak 8. 

 

Styrets forslag til valgkomite: 

Leder:  Vidar Borgen     

Medlem: Thea Ahmed Ommundsen 

Medlem: Espen Olsen  

Vara:  Elisabeth Aas-Lyngby 
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Vedlegg 1  

Revidert regnskap for regnskapsåret 2022  
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Vedlegg 2  

Revisjonsberetning 2022 
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Vedlegg 3 

Forslag til Virksomhetsplan 2023-2026 
  



Virksomhetsplan 

for 
 

Bjaavann Golfklubb - 
Kristiansand 2023 – 2028 

 
 

 

Foto: Leiv Henriksen 
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1 Innledning 

1.1 Planens fundament og hensikt 
Virksomhetsplanen skal være et overordnet styringsverktøy som sikrer langsiktighet og 
kontinuitet i klubbens arbeid. Den skal skape forutsigbarhet, og også kontinuitet fra styre til 
styre. 

 

Det skal imidlertid utarbeides årlige handlingsplaner som gir en innføring i hva visjonen er for 
kommende sesong. 

 
 

1.2 Historikk og status 
Bjaavann Golfklubb – Kristiansand ble stiftet 1. juli 2003. 

 
Klubben kjøpte banen (anlegg og leierettigheter) ved Bjåvann i Ålefjær i Kristiansand 
kommune og overtok gjeldsforpliktelsene overfor Nordea Bank fra konkursboet etter 
Kristiansand Golfklubb med hensikt å bygge det påbegynte 18 hulls golfanlegget ferdig. På 
dette tidspunktet var det 9 hull som var åpnet. 

 
Klubben har i dag en av Norges flotteste 18-hulls baner og har høstet mange lovord for banen 
som er designet av det meget anerkjente golfarkitektkontoret Robert Trent Jones Jr. 

 

Anlegget omfatter også drivingrange og treningsgreen samt en treningsbunker nær 
treningsgreenen. Klubblokalene, som inneholder proshop/kafeteria, møterom/kurslokale, 
garderobeanlegg og kontorer, ligger i det tidligere våningshuset på gården Klepp i nordre 
ende av Bjåvannet. Treningssenter med puttinggreen og tre simulatorer, Swing Catalyst, 
køllebod, garasje for golfbiler, maskinhall, verksted, kontorer, undervisningsrom og 
garderobeanlegg for de ansatte ligger i driftsbygningen vegg-i-vegg. 

 
Bjaavann Golfklubb – Kristiansand er en aktiv turneringsarrangør. I tillegg til interne og 
regionale turneringer har klubben arrangert flere nasjonale turneringer. Norgesmesterskapet 
ble arrangert i 2011 og NM senior i 2020. Og vi skal igjen arrangere NM i 2023. 

 
Den økonomiske situasjonen har snudd til det positive for klubben. Vi har de siste årene hatt gode 
overskudd. Dette skyldes delvis hvordan pandemien har påvirket golfsporten, men også at det har blitt 
gjennomført flere prosjekter og tiltak for å øke omsetning og medlemsskap. Klubben har i februar 2023 
ansatt daglig leder. 

 
Klubben hadde ved utgangen av 2022 i hht. Idrettsregistreringen (NIF) hvor det meldes inn 
medlemstall til forbundet pr. 31.12 totalt 909 medlemmer. Total kvinneandel er 12%. 
Vi har 2 æresmedlemmer i klubben. 



 

2 Virksomhetsidé 
Det er medlemmene som utgjør golfklubben,følgelig er klubben til først og fremst for sine 
medlemmer. 

 
Medlemskapet i NGF, og derigjennom i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF), innebærer imidlertid at klubben er underlagt både NGFs og NIFs lover og 
bestemmelser. Det offentlige yter økonomisk støtte til utbygging og i noen grad også drift av 
idrettsanlegg forutsatt at gjeldende retningslinjer for slik støtte blir fulgt. Videre er både 
utbygging og bruk av golfanlegget underlagt kommunens reguleringsbestemmelser for 
området. Alle disse overordnede tilslutningene og offentlige føringene setter rammer, stiller 
krav og er styrende for klubbens totale virksomhet. 

 

Bjaavann Golfklubb – Kristiansand har, under hensyntagen til disse føringene, formulert sin 
virksomhetsidé slik: 

 

Bjaavann Golfklubb skal tilby alle golfspillere et tilpasset idrettslig og sosialt tilbud. 
Dette skal gjøres gjennom å eie, drifte og utvikle et attraktivt golfanlegg hvor en rekrutterer 
og utvikler golfspillere fra regionen. Bjaavann GK skal også være en idrettsklubb hvor man skal 
kunne satse sportslig, og bli god i golf enten man er junior eller elitespiller. 

 

 

3 Visjon 
En visjon skal tegne et mentalt bilde av en ønsket fremtid; den beskriver virksomheten en 
gang i fremtiden som om vi allerede er der. Forbundets visjon for golf-Norge lyder: «Golf – en 
idrett for alle». I samsvar med denne, men først og fremst påvirket av egen situasjon, har 
Bjaavann Golfklubb – Kristiansand formulert sin visjon: 

 
Bjaavann Golfklubb – et godt sted å være! 

• For medlemmer, gjester, samarbeidspartnere, ansatte og naboer, 

• For golfspillere på alle ferdighetsnivå, 

• For alle mennesker uavhengig av alder, fysiske og psykiske forutsetninger, 

• For natur og dyreliv. 
 

Vårt mentale fremtidsbilde utdyper vi slik: 
Golfsporten har en sentral plass i lokalsamfunnet, og den utøves av medlemmer og gjester i 
alle aldere, som kommer fra alle sosiale lag, fra ulik etnisk og religiøs bakgrunn, og alle spillere 
er velkomne uten spesiell kleskodeks. 

 

Samfunnet har fullt ut akseptert at alle golfere, uansett alder og ferdighetsnivå, utøver idrett. 
Derfor gis golf de samme rammevilkår som annen idrett. Kommunen(e) oppfatter golf som 
samfunnsnyttig og verdifull. Aktiviteten berømmes og belønnes for dens helsemessige 
betydning, og lokale helsemyndigheter og rehabiliteringsinstitusjoner benytter golfanlegget 



jevnlig i sitt arbeid. Klubben samarbeider tett med skolene i distriktet, og det er etablert 
golflinje ved en av de videregående skolene i distriktet. 

 

Golfmiljøet i Kristiansandsområdet er samlet i et miljø med ca 2000 fullt betalende 
medlemmer. Klubben er en attraktiv samarbeidspartner for næringslivet i Agder. Klubbens 
økonomi er derfor solid. Driften skjøttes av kompetente og ansvarsfulle ansatte som 
etterstreber god ressursutnyttelse og miljøriktig drift. 

 
Samtidig skal Bjaavann GK gi plass til et godt sportslig tilbud for golfere, unge som eldre, som 
måtte ønske å bli gode i sporten. Dette være seg i form av treningsfasiliteter, støtte, og annen 
form for tilretteleggelse. 

 
 

4 Verdigrunnlag 
Bjaavann Golfklubb – Kristiansand har formulert sitt verdigrunnlag gjennom slagordene: 

Åpen – Ærlig – Inkluderende - Entusiastisk 

All vår virksomhet skal være fundamentert på våre fire verdier og vi ønsker at verdiene skal 
prege klubbmiljøet og bidra til at vi blir tydelige i all vår virksomhet. Verdigrunnlaget skal være 
en del av klubbens identitet og vi utdyper det slik: 

 

Åpen 

• For alle som ønsker å spille golf 

• Vi skal gjøre vårt ytterste for at terskelen for å spille golf er lav 
 

Ærlig 

• Kommunikasjon mellom medlemmer og med omverdenen skal være åpen og ærlig 
 

Inkluderende 

• Alle skal føle seg hjemme hos oss idrettslig og sosialt 

• Alle mennesker og meninger skal respekteres 
 

Entusiastisk 

• Entusiasme for mennesker, golf og klubben skal kjennetegne vårt møte med 
omgivelsene 

• Vi skal være nytenkende, offensive og uredde 

 
 

5 Hovedmål 
Hovedmålet for planperioden er: 

 
Å utvikle Bjaavann Golfklubb – Kristiansand til å bli anerkjent som en av Nordens beste 

golfklubber, få minimum 1 300 medlemmer, og beholde disse. 

 

Suksessfaktorer for å nå hovedmålet er å ha: 



• Engasjerte, kompetente og beslutningsdyktige ledere og ansatte som jobber 
systematisk og lojalt mot prioriterte mål 

• Rekruttere nye spillere og ivareta en økende medlemsmasse 

• Stor og variert dugnadsinnsats fra hele medlemsmassen 

• Omfattende og målrettet medieeksponering 

• Gode kanaler for kommunikasjon med lokale myndigheter, skoler, næringsliv, etc. 
• En sponsorsatsning som arbeider målrettet og effektivt for å skaffe klubben flere 

samarbeidspartnere i næringslivet. 

• Få tildelt, og arrangere golf-NM i 2023 

• Utvikle range og klubbhus til å stå speile standarden på golfbanen 

• Løfte banestandarden ytterligere 

 
 

6 Innsatsområder. Delmål og virkemidler 
Bjaavann Golfklubb – Kristiansand skal i de nærmeste årene spesielt fokusere på disse fire 
innsatsområdene: 

 

1. Medlemstall/økonomi 
2. Organisasjon 
3. Aktivitet 
4. Anlegg 

 

Styret skal, til hvert ordinært årsmøte, utarbeide handlingsplaner for de fire innsatsområdene. 
Handlingsplanene skal angi hvilke tiltak som skal gjennomføres det kommende driftsår, anslag 
på hva tiltakene vil koste klubben i direkte utgifter og i arbeidsinnsats, og hvem som har 
ansvaret for planleggingen, iverksettelsen og gjennomføringen av de ulike tiltakene. 

 
 

6.1. Medlemstall 

6.1.1 Delmål for innsatsområdet medlemskap 
Klubben skal i planperioden: 

• Øke medlemsmassen med netto minimum 5 %. Ca. 909 medlemmer ved utgang 

av 2022. Dette tallet er høyere i løpet av sesongen. 

o Andelen barn og unge (t.o.m. 19 år) skal øke forholdsmessig mer enn andelen 
voksne (ved utgangen av 2022 er andelen barn og unge 6%) 

o Andelen jenter/kvinner skal øke forholdsmessig mer enn andelen gutter/menn 
(ved utgangen av 2021 er andelen jenter/kvinner 12 %) 

• Ivareta dagens nivå av gjestespillere/greenfeeinntekter 

• Øke netto sponsorinntekter årlig med 20 % i løpet av planperioden 



6.1.2 Virkemidler for innsatsområdet medlemstall og økonomi 
 

Øke medlemstallet 

• Redusere frafallet ved å ivareta kursdeltakere/nybegynnere på en måte som gjør 
at de trives i miljøet og opplever mestring fra første stund 
o Benytte sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc. på en 

målrettet og systematisk måte 

o Etablere gode kanaler til lokale media (presse, nærradio, lokal-TV) 
o Delta aktivt på lokale messer og arrangementer på en måte som skaper 

engasjement og interesse (utslag mot nett, puttekonkurranser, simulator, etc.) 

• Utvikle samarbeidet med skolene i kommunen(e) 

• Satse sportslig for å auke ferdighetsnivået til våre medlemmer. 
 

Legge bedre til rette for gjestespillere: 

• Tilrettelegge for enkel og god innkvartering for gjestespillere, ved hjelp av 

hotellpakker og andre samarbeidspartnere 

• Opprettholde og utbedre samarbeid med andre klubber i regionen 

• Etablere elbil-ladere 



Øke sponsorinntekter og salg av banereklame 

• Sponsormuligheter settes opp og pakkes inn på en attraktiv måte 

• Få / beholde 1 stykk hovedsponsor, 1 treningssentersponsor, 1 sponsor på driving range og 
18 hullsponsorer 

 
Andre inntektsbringende tiltak 
• Søke om midler fra alle tilgjengelige offentlige og private støtte- og 

tilskuddsordninger. 
 
 

6.2. Organisasjon 

6.2.1 Delmål for innsatsområdet organisasjon 
• Ved oppnåelse av økonomiske mål og ønskede medlemstall, er det naturlig at 

organisasjonen profesjonaliseres ytterligere 

• Vi har i 2023 ansatt daglig leder for å forbedre dette. 

6.2.2 Virkemidler for innsatsområdet organisasjon 
 

Arbeidsforhold for ansatte og frivillige 

• Påse at farlige hendelser rapporteres og følges opp både fra ansatte og 
medlemmer 

• Til en hver tid har oppdatert internkontroll i organisasjonen 
• Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler med alle ansatte og med alle 

komitéledere 

• Lage planer for etter- og videreutdanning av personell, både ansatte og frivillige 
 

Kommunikasjon/informasjon 

• Medie- og Kommunikasjonskomiteen (M&K) skal fortrinnsvis være ledet av en 
person med medieerfaring, og ha god representasjon fra klubbens yngre 
medlemmer 

• Det skal utpekes en intern IT-ansvarlig og en person som får ansvar for teknisk 
drift av klubbens hjemmeside 

• Internett er klubbens viktigste kommunikasjonskanal og hjemmesidens layout, 
funksjonalitet og bruksmønster skal gjøres mest mulig målrettet 

• For å nå flest mulig skal styret, daglig ledelse og M&K systematisk benytte sosiale 
medier (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, blogger) i informasjonsarbeidet 

• M&K skal arbeide ut fra årlige handlingsplaner som utarbeides i etterkant av 
årsmøtet av komitéen selv i nært samarbeid med styret og daglig ledelse 

 

 

6.3 Aktivitet/Idrett 

6.3.1 Delmål for innsatsområdet aktivitet/idrett 
Klubben skal legge til rette for idrettslig aktivitet innen klubbens økonomiske rammer. 
Klubben skal være representert på flest mulig arenaer for golf som idrett, dvs. i alle 
klasser, både individuelt og som lag, på junior, elite og senior nivå. 



• Øke rekrutteringen av barn og unge hvert år. Holde kostnaden for deltakelse for 
denne gruppen så lav som mulig og heller ta ekstra betalt for de som er aktive 
gjennom treningsavgifter. 

• Få frem slagkraftige juniorlag både i jente- og gutteklassen i løpet av planperioden 

• Øke deltakelsen i turneringsspill på alle ferdighetsnivå 

• Legge til rette for å ha både brutto og nettoklasser i større turneringer 
• For alle klasser, legge til rette for golfidrett i regionen gjennom å gi andre klubbers 

spillere som satser seriøst tilgang til anlegget vårt. Arrangere "eliteturneringer" 
som gir spillerne tilgang på turneringer i nærområdet. Dette koster lite, men vil gi 
våre egne spillere bedre matching og forhåpentligvis tilgang på de andre 
klubbenes anlegg og turneringer. 

 

6.3.2 Virkemidler for innsatsområdet aktivitet/idrett 
 

Barn og unge 

• Videreføre knøttegolfen 

• Gi et godt treningstilbud 

• Samarbeide med naboklubber på juniorsiden 

 
Andre grupper 
• Følge opp NGFs tiltak ”Golf – Grønn Glede” for de som trenger spesiell 

tilrettelegging for å komme i gang med golf 
 

Spillerutvikling 

• Utvikle gode trenerressurser og styre disse mot arbeidet med talenter 

• Sportslig utvalg skal definere mål og treningsmetoder for planperioden 

 
Turneringsspill 

• Arrangere klubbturneringer gjennom å: 

o Tilpasse klasseinndelingen til medlemsmassen 
o Premiere både i brutto og netto klasse der det er hensiktsmessig 
o Variere spilleformen (mer lagspill og 9-hulls turneringer) 

• Arrangere flere barneturneringer og turneringer for «nybegynnere» 

• Ta initiativ til å få i gang regionale lagturneringer i alle konkurranseklasser 
 

For å øke oppslutningen om eksisterende nye tiltak, skal bekjentgjøringen og markedsføringen 
profesjonaliseres og intensiveres. 

 

6.4 Anlegg 

6.4.1 Delmål for innsatsområdet anlegg 



Baneanlegget 
Handlingsplanen i vedlagte «Masterplan for Bjaavann Golfbane» lister opp og prioriterer 
anleggsmessige tiltak som er planlagt gjennomført i løpet av planperioden. 

 

Bygningsmasse med uteareal 
Klubb- og driftslokalene skal vedlikeholdes og utvikles innenfor klubbens til enhver tid 
økonomiske rammer. Større investeringer må finansieres utover klubbens budsjetter. 
Aktuelle tiltak er: 

 

• Utbedre drivingrange med mer teknologi og større kapasitet 

• Treningsområde på range med chipping, bunker og nærspillsområde 

• Utbedring av klubbhus, skape et sted man i større grad ønsker å benytte tid før 
og etter runder 
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Forord 
Forslaget til Masterplan for Bjaavann Golfbane ble utarbeidet av head-greenkeeper Stian Johnsen 
og styret i løpet av høsten 2016. Dokumentet var ute på «høring» i klubben der alle medlemmer 
og ansatte fikk mulighet til å komme med sine innspill. Planen ble så formelt godkjent av styret og 
deretter vedtatt på klubbens Årsmøte i februar 2017. Planen revideres og godkjennes årlig på 
klubbens Årsmøte, se revisjonsoversikt under. 

Klubben har en overordnet Virksomhetsplan for Bjaavann Golfklubb som omfatter alle sider ved 
klubbens virksomhet og denne masterplanen er et underdokument i virksomhetsplanen. 

Masterplanen for banen skal sørge for at medlemmene i Bjaavann Golfklubb alltid vet hva som er 
klubbens langsiktige og kortsiktige mål for banen. Den skal bidra til å øke forståelsen og 
samhandlingen mellom styret, komitéene, daglig ledelse og greenkeeper, og hindre at det 
oppstår et misforhold mellom medlemmenes forventninger og styrets ambisjoner til kvalitet og 
utvikling av banen. 

Masterplanen beskriver banen slik vi ønsker at den skal bli når den er «ferdig utviklet», mens en 
handlingsplan skal liste opp, pris-sette og prioritere tiltakene som skal føre frem til den ønskede 
kvaliteten. Tiltakene blir å gjennomføre etter hvert som klubbens økonomi tillater det; 
handlingsplanen skal derfor oppdateres hvert år som en del av styrets årlige budsjettarbeid. 

Revisjoner: 
1. Vedtatt på Årsmøte, 14. februar 2017
2. Revidert og vedtatt på Årsmøte, 12. februar 2018
3. Revidert og vedtatt på Årsmøte, 28. februar 2019

4. Revidert og vedtatt på Årsmøte, 27. februar 2020

5. Revidert og vedtatt på Årsmøte, 10. mars 2021

6. Revidert og vedtatt på Årsmøte, 3. mars 2022

7. Revidert og vedtatt på Årsmøtet, 22. mars 2023

1 Innledning 
Masterplanen har som ambisjon å gi en realistisk beskrivelse av banen slik vi planlegger at den 
skal utvikles innenfor en tidshorisont på 5-10 år. Dette er gjort ved å definere overordnede mål 
for banen, beskrive de anleggsmessige tiltakene som må gjennomføres for å nå disse målene, og 
å fastlegge de overordnede vedlikeholdsrutinene som må følges for å opprettholde ønsket 
kvalitet. 

Når Årsmøtet har vedtatt Virksomhetsplan for Bjaavann Golfklubb og derved også målene for 
banens standard og egenart basert på dagens forutsetninger, vil Masterplanen være 
retningsgivende for banens langsiktige profil og arbeidet frem mot den. 



Disposisjonen for Masterplanen er som følger: 
Først fastlegges de overordnede målene. Deretter beskrives de viktigste tiltak som må 
gjennomføres for å nå disse målene. Beskrivelsen tar for seg de ulike delene av banen, dvs. egne 
kapitler for greener, utslagssteder, fairwayer, bunkere, rough, etc. og innbefatter både 
anleggsmessige tiltak og generelle krav til vedlikeholdet. 

2 Overordnede banemål 
Bjaavann Golfbane skal ha best mulig kvalitet hensyntatt banens geografiske beliggenhet, 
klimatiske forhold og klubbens økonomi. 

I praksis betyr det at vi fortsatt ønsker å heve banens kvalitet, men uten at det gjøres omfattende 
terrengmessige inngrep for å endre baneprofil. Banen skal kvalitetsmessig tilfredsstille alle krav 
NGF stiller til arrangører av prestisjetunge nasjonale turneringer, men bare i de perioder av 
sesongen som er gunstigst for banen; normalt fra midt i juni og ut august. 

Bjaavann er i dag en av Norges flotteste 18-hulls baner og har høstet mange lovord. Banen er 
designet av det meget anerkjente golfarkitektkontoret Robert Trent Jones Jr. Banedesign og 
behandling av vegetasjon skal være i samsvaret med arkitektens ønsker, dvs at alle "permanente" 
endringer skal være i samsvar med hva arkitekten har tenkt rundt hvordan banen skal spilles. 

Banen ved Bjåvannet er en typisk naturbane. Hele anlegget, både selve spillefeltet og arealene 
rundt, skal derfor ha et gjennomgående naturlig preg. Størst standardheving på kort sikt skal gis 
områdene som omkranser spillefeltet. Disse skal ryddes og vedlikeholdes slik at arealet som 
disponeres av Bjaavann Golfklubb oppfattes som tiltalende og velstelt både av golfspillere, 
grunneiere og allmennheten. 

Andre viktige tiltak som kan iverksettes er: 

• God skilting om faremomenter

• Beplantning av utsatte områder

• Bevisst utforming av banen for å styre spillet vekk fra motgående hull, veier og
bebyggelse.

3 Greener 
Kvaliteten på greenene er bra, men målet til klubben må være å ha blant de beste greenene i 
landet. “Prosjekt Gode Greener” samarbeidet i 2021 danner et godt faglig grunnlag for utbedring 
av greener utover de neste årene. Klubben har i tillegg investert i utvidelse og fornyelse av 
maskinpark. 



3.1 Vedlikehold 
Vedlikeholdet skal ta sikte på å utvikle en robust torv og best mulig kvalitet med hensyn til 
jevnhet på greenene. Greenene skal ha så bra ballrull som gressart og andre forhold tillater. 
Konsistens i raskhet innenfor en green og mellom de ulike greenene er viktigere enn raskheten i 
seg selv. Greenene må holdes fri for ugress og skjøttes med tanke på å unngå sykdommer og 
skader. 
For å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på greenene skal følgende overordnede 
vedlikeholdsrutiner følges: 

• Vertidrainlufting 1 til 2 ganger pr. sesong.

• Sanddressing etter behov

• Støttesåing av svake greener 1 til 2 ganger pr. sesong.

• Vertikalskjæring etter behov, minimum 2 gang per sesong
• Procore og Air 2g2 lufting etter behov

• Behovstilpasset gjødslingsprogram.

• Behovstilpasset vanningsprogram som også inkluderer dagvanning i perioder.

• Klippefrekvensen vil variere gjennom sesongen fra daglig i høysesongen ned mot én gang
pr. uke når veksten avtar.

• Klippehøyden skal følge klippeplanen og ligge mellom 3 og 4,5 mm.
• Hastighetsvariasjoner gjennom sesongen vil forekomme selv med samme klippehøyde.

Dette skyldes gressplantenes naturlige frøsettingsperioder som forekommer 2 til 4 ganger
pr. sesong.

• Ved nasjonale turneringer kan klippehøyden bli justert under 3 mm for en kortere periode
dersom værforholdene og greenenes tilstand tillater det.

• Fastlagte konturklippinger skal følges.

Greenene skal stenges senhøstes slik at forebyggende arbeid kan finne sted når det faglig sett er 
hensiktsmessig (de naturlige giftgassene som dannes må fjernes gjennom jorden og 
gressplantens naturlige transpirasjonssystem, ellers dør grasrøttene). Det er av stor betydning at 
greenene får hvile litt på høsten slik at forholdene blir lagt til rette for en god overvintring. 

3.2 Flaggplassering 
NGF’s bestemmelser om balanserte flagg- og teeplasseringer skal følges. Generelt bør flagget 
plasseres minst 1,8 meter fra greenkanten. Dersom det er en bunker nær kanten eller dersom 
grunnen heller vekk fra kanten bør avstanden være større. Grunnen rundt hullet skal være plan i 
en radius på minimum 60, helst 90 cm. 

For å spre generell slitasje samt å oppfylle kravet om skarpe hullkanter, skal hullbytte foretas 
annenhver dag i høysesongen. Hullkart utarbeides i forbindelse med større turneringer ved 
behov. 



4 Krager og forgreener 
Gjennom små utbedringer, godt stell og vedlikehold skal greenområdene utvikles til best mulig 
kvalitet. I tillegg til selve puttegreenen skal de bestå av en kortklipt krage (fringe/collar/apron) og 
en forgreen (overgangen fra fairway til green). 

Krager og forgreener skal ha omtrent samme vedlikeholdsinnsats som greener. Klippehøyden skal 
følge klippeplanen og ligge mellom 10 - 12 mm gjennom sesongen. For nasjonale turneringer kan 
klippehøyden justeres ned til 8 mm dersom forholdene tillater det. 

5 Utslagssteder 
Kvaliteten på utslagsstedene er i dag noe varierende, men stort sett akseptabel. Dette gjelder 
både selve utslagsarealene og områdene rundt. Utslagssted 39 ble etablert etter at banen var 
bygget og er på mange av hullene kun et kortklipt område i fairway. Disse utslagene bør 
oppgraderes til bedre standard. 
Utslagsstedene og nærområdene rundt skal ved oppgradering gis en mest mulig ensartet stil. 

5.1 Standardisering og ombygging 
Utslagsstedene skal så langt det lar seg gjøre utformes i henhold til følgende standard: 

• Gang- og tralleveier skal sikre enkel adkomst til utslagssted

• Det etableres minst én plass for sittebenk, søppelbøtte og «sandkasse» ved hvert hull.

Følgende konkrete utbedringer skal realiseres: 

• Forbedre utslagssted 39

• Vurdere å forkorte utlag 52

5.2 Vedlikehold 
Utslagsarealene skal vedlikeholdes på et nivå hvor resåing blir utført fortløpende slik at man hele 
tiden har nye alternative plasser med gress hvor markeringene kan plasseres. 

For å opprettholde og videreutvikle kvaliteten skal følgende vedlikeholdsrutiner følges: 

• Lufting 1 til 2 ganger pr. sesong.

• Tilsåing av divots med forspiret frø/vekstmasse hver uke. Sandkasse på hullet skal holdes
fylt.

• Generell støttesåing 1 til 2 ganger pr. sesong.



• Dressing 2 til 3 ganger pr. sesong. 

• Behovstilpasset gjødslingsprogram. 

• Behovstilpasset vanningsprogram som også inkluderer vanning på dagtid i perioder. 

• Klippefrekvens 2 til 3 ganger pr. uke. Klippehøyden skal følge klippeplanen og være 10 til 
12 mm gjennom sesongen. Ved nasjonale turneringer kan klippehøyden justeres ned til 8 
mm dersom værforholdene tillater det. 

• Utslagsstedene skal holdes mest mulig frie for ugress. 
• Markeringene flyttes 2 til 3 ganger pr. uke slik at slitasjen gjøres minimal. Det er viktig at 

markeringene settes 90 grader på «optimal» utslagsretning siden innretning og klipping 
av utslagsstedet ikke nødvendigvis er i utslagsretningen. 

• Skråninger rundt utslagssteder skal vedlikeholdes på en slik måte at de alltid ser velholdte 
ut. 

• Dersom værforholdene gir økt risiko for stor slitasje eller permanente skader skal 
utslagsmarkeringene flyttes til matte.  

 
 
Hullets lengde skal være målt fra fastmerke (metallplate) på utslagsstedet til midten på green. 

 
 

6 Fairwayer 
Kvaliteten på fairwayene er gjennomgående tilfredsstillende, men enkelte steder er det behov 
for anleggsmessige tiltak eller justeringer i vedlikehold. En del «våte» områder har behov for 
ekstra drenering/oppgradering. 

 
 

6.1 Anleggsmessige arbeider 
Arbeidet med oppgradering av kummer/catch basins er godt i gang. Slik de er nå står vannet i 
massene og «stanger» mot kummen. Massene rundt må byttes, drensrør legges ned som føres 
inn i kummen. 

 
Passiv kapillær drenering (PCD), en ny metode som krever mindre anleggsmessige arbeider, er 

testet ut på fairway 9 med lovende resultat. PCD kan med fordel brukes på andre våte områder 

på banen. 
 

6.2 Vedlikehold 
Et overordnet mål for vedlikeholdet er å stadig forbedre torvens kvalitet slik at man oppnår god 
jevnhet, stor slitestyrke og lettere vedlikehold. God torvkvalitet vil også redusere faren for 
vinterskader (isbrann). Fairwayene skal i størst mulig grad holdes frie for ugress, og vedlikeholdet 
skal ta sikte på å unngå sykdommer på banen. 



Fairwayene skal klippes til omforent bredde og konturer som nedfelt i klippeplanen.  

For å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på fairwayene skal følgende overordnede 
vedlikeholdsrutiner følges: 

• Tilsåing av divots så ofte som mulig 

• Støttesåing årlig 

• Behovstilpasset gjødslingsprogram 

• Behovstilpasset vanningsprogram 

• Fairwayene klippes 2 til 3 ganger pr. uke. Klippehøyden skal følge klippeplanen og ligge 
mellom 14 og 16 mm gjennom sesongen. Ved nasjonale turneringer kan klippehøyden 
justeres ned til 12 mm dersom værforholdene tillater det. 

• Lufting 2 til 3 ganger pr. sesong 

• Sand dressing 2 til 3 ganger i året. Dårlig/våte områder prioriteres 

• Vertikalskjæring ved behov  

 

 
7 Rough 
Utforming og klipping/vedlikehold av roughen skal være styrt av at ingen del av spillefeltet skal ha 
større gresstetthet og/eller gresslengde enn at baller finnes hurtig. Det kan være ønskelig at noen 
roughområder beholder sin naturlige karakter, men det forutsetter at gresset er glissent nok til at 
baller finnes lett. For å oppnå dette på litt lengre sikt er det viktig at roughen ikke tilføres gjødsel, 
verken direkte eller indirekte ved avrenning, og at roughene i tilstrekkelig grad beplantes slik at 
gressveksten reduseres. 

 
Roughen skal klippes etter behov, normalt én gang i uka. Klippehøyden skal følge klippeplanen og 
ligge på ca. 50 mm. 

 

Også de roughområdene som får beholde sitt naturlige preg, skal klippes minst én gang hver 
sesong for å hindre at uønskede trær og busker vokser opp. 
Finisharbeid rundt utslagssteder, bunkerkanter, greenområder, trær, vannspeil, diker etc. utføres 
slik at områdene til enhver tid ser velstelte ut. 

 

For å øke spillehastigheten og spillegleden ved å redusere lete-tider, kan beitepusser brukes 
aktivt for å holde vegetasjon i hindere og tilstøtende områder nede. 

 



 
 

 

8 Bunkere 
Banens bunkere ble renovert i 2011. Arbeidet omfattet forbedring av dreneringen ved behov og 
sanden ble byttet. 
Det er behov for ytterligere forbedringer av drenering i noen av bunkerne. 

 

Generelle krav til bunkerne skal være: 

• Konsistens mellom bunkerne er minst like viktig som den enkelte bunkers objektive 
kvalitet; dvs. samme sandtype og samme vedlikehold for alle greenbunkere. 

• Bunkere skal holdes frie for ugress og ha klart definerte kanter. 

• Bunkere skal dreneres slik at vannansamlinger unngås. 

• Det skal ikke være mulig å putte fra greenbunkere opp på greenen. 

• Sandtykkelsen skal være 10 til15 cm 

• Sandens konsistens skal ikke tillate at ballen blir uspillbar; kornstørrelsen bør ha fordeling 
mellom 0,125 og 2 mm. 

• Vedlikeholdet skal være slik at bunkerne alltid oppleves som nyraket; alle greenbunkere 
bør maskin-bearbeides minst 2 ganger pr. uke. 

• Bunkere skal utformes og rakes slik at baller i størst mulig grad holdes vekk fra 
bunkerkantene. 

• Raker skal plasseres i bunkeren (ikke på kanten, eller utenfor). 
 

Følgende konkrete utbedringer anbefales: 

• Forbedre dreneringen, greenbunkere prioriteres 

• Justering av sandmengder 

 
 

9 Straffeområder 
 

9.1 Vannspeil 
Det er i dag to etablerte vannspeil/dammer, ett på hull 10 (to sammenhengende dammer) og ett 
på hull 4. I tillegg er det bekkefar/grøfter på de fleste hull.  Dammene skal ikke gro igjen. 



 

9.2 Andre vannhindre 
Mange av grøftene og vannspeilene er i ferd med å gro igjen. Straffeområdet langs hull 1 og 3 
(Tyibekken) skal i hovedsak beholdes som en naturlig bekk og trærne langs bekken skal stå. 

Vegetasjon i straffeområdene på hull 4, 6, 12, 13, 16 og 18 skal holdes nede. 

Følgende tiltak bør iverksettes: 

• Dammene på hull 4 og 10 renskes opp manuelt så godt det lar seg gjøre.  

 
 
 

10 Banemarkeringer og skilting 
Banemarkeringene skal følge NGF’s regler. Markeringene og skilting skal ikke virke negativt på 
naturopplevelsen eller vanskeliggjøre banevedlikeholdet. 

 
 

10.1 Banemarkering 
Hvite staker som markerer OB skal plasseres inne på rough-klippet område, og OB-linjer skal aldri 
skjære utenfor klippingen. 

 

Utvalgte sprinklerhoder på fairway merkes med avstand til forkant green. 
 
 

10.2 Skilting 
Følgende skilting av opplysende karakter skal forefinnes: 

• Opplysningsskilt på parkeringsplass med retning til 
o Klubbhus 
o Nærspillsområde (under etablering) 



• Hullkart ved hvert utslag som angir hullengde og avstand frem til hindre i landingssonen 
for utslag (fairwaybunkere, straffeområder, etc.) 

• Nødvendige skilt for å anvise de ulike utslagssteder på det enkelte hull 

• Skilt ved hver green som angir retning til «next tee» 

• Skilt som anviser hvor det kan kjøres med traller og golfbiler 

• Skilt som advarer mot fare (før hull 6) og langs veien fra hull 6 til hull 7 (langs fairway hull 
9). 

• Skilt på hull 1 som advarer mot å slå baller inn på Bjelle gård. 

• Skilt og bjelle på hull 16 
 

På noen hull er deler av nedslagsfeltet «blindt» fra utslagsstedene. Dette kan innebære en risiko 
for personskader, og skilting og tiltak må løpende vurderes. 

 
 
 

11 Gang- og tralleveier 
Alle gang- og tralleveier skal gi god framkommelighet og være tydelig og godt merket. «Tråkk» 
(ikke anlagt sti) som medfører uønsket slitasje skal søkes unngått. Der slike har oppstått og 
traséen er akseptabel kan de «gruses opp» til gangvei. 

 

For å dirigere trafikken rundt greener, spesielt med golfbiler, benyttes skilting og om nødvendig 
fysiske sperringer. 

 
 
 

12 Transportveier 
Ved transport skal det interne veisystemet benyttes i størst mulig grad. Dette gjelder også for 
biler benyttet av course marshall og andre funksjonærer. 

 
Ved valg av interne veitraséer skal det legges vekt på at: 

• De gir god fremkommelighet for maskiner 

• Trafikken ikke forstyrrer spillet unødig 
• Traseene så langt som mulig går utenfor spillefeltet 

• Trafikken ikke sjenerer naboer til banen 
 

Der transportveier går gjennom gressbevokst område skal traseen klippes jevnlig. 
 
 

13 Adkomstvei og områder utenfor spillefeltet 
Ankomsten til banen ved Ålefjærveien kan gjøres mer tiltalende. 



 
 

13.1 Adkomstvei og parkeringsplassene 
Parkeringsplassene (ved klubbhus og drivingrange) ble sammen med adkomstveien asfaltert i 
2009 og fremstår i dag i brukbar stand. Enkelte partier bør dog utbedres og reasfalteres. 

 

På hovedparkeringsplassen ved klubbhuset er det merket opp parkeringsplasser og dette har økt 
kapasiteten og orden på plassen. Oppmerkingen må vedlikeholdes ved behov. 

 
 
 

13.2 Andre områder 
For å heve banens estetiske kvalitet skal alle områdene rundt spillefeltet stelles jevnlig slik at de 
alltid ser velpleide og tiltalende ut. 
Felling av større trær gjøres i samarbeid med grunneier. I områder hvor felte trær og busker 
ligger inntil banen bør det ryddes og produseres flis av restene. 

 
Det finnes også noen verneverdige objekter/områder innenfor baneområdet. Disse bør 
kartlegges og gjerne merkes med informasjonsskilt. 

 
 

14 Beplantning 
Banen er en typisk naturbane. Hele anlegget, både selve spillefeltet og arealene rundt, skal derfor 
ha et gjennomgående naturlig preg. 

 
Normalt skal det benyttes planter og tresorter som hører naturlig hjemme i banens nærområde 
og som ikke gjennom løv-avfall eller på annet vis virker negativt inn på spillet. 

 
 

15 Treningsområdene 
           Treningsområdene på Bjaavann GK skal utvikles videre til å omfatte nærspilsområder i tillegg til                     

drivingrange. Med økt medlemsmasse må vi fordele aktiviteten på flere områder. Utvidelser skal for det 
meste finansieres med spillemidler og ikke belaste klubbens drift. 

15.1 Driving range 
Drivingrangen er publikums første møte med banen. Det er 25 utslag med overbygg over 5 av 

dem slik at trening og instruksjon kan gjennomføres med godt utbytte også i regnvær. I 2020 ble 

det satt opp bag-støtter.  

Styret jobber aktivt med utvikling av rangen og området rundt. Det er laget en fem-årsplan for 

oppgradering av rangen med tilhørende puttinggreen/nærspillsområde. (se eget prosjekt)



 

15.2 Puttinggreen og nærspillsområde ved klubbhus 
Ny puttinggreen ble etablert høsten 2022 skal fungere som ren puttinggreen. Den gamle greenen 
brukes til både chipping og putting.  
Området bak parkeringsplass planeres  ut og etableres som nærspillsområde med kortklipte 
områder og bunker. Dette er det søkt spillemidler for. 

 
 

16 Åpning og stenging av banen 

Banen ønskes åpen for spill en så stor del av året som mulig. Tidspunktet for åpning og stenging 
vår og høst skal besluttes av head greenkeeper i nært samarbeid med banekomitéen og styret. 

 

Hovedkriteriet er at banen ikke skal påføres permanent skade, ingen andre utenforliggende 
hensyn skal vektlegges. Beslutningen skal basere seg på en hull-for-hull bedømning og ikke kun 
på bedømning av den mest utsatte delen av banen. Hensikten med dette er å kunne holde noen 
deler av banen åpen mens andre deler er stengt. Ved frost er banen stengt. 

 
 

17 Miljøtiltak 
Alle miljømessige krav fra offentlig myndighet skal etterkommes. Baneansatte skal gjennom 
kompetanse, bevissthet og disiplin unngå overforbruk av gjødsel, sprøytemidler og andre 
kjemikalier. 

 
Gressavklipp skal tas hånd om på en slik måte at det ikke forstyrrer spillet og ikke påvirker 
naturen negativt.  

 
 

18 Flomsikring 
Under flom høsten 2017 stod deler av banen under vann og det ble gjort betydelig skade, spesielt 
på broene. Mye nedbør gir stigende vannstand i Bjåvannet og dette fører til oppstuking i bekken 
og vann på banen. I løpet av 2020 gjorde konsulentselskapet SWECO en analyse av situasjonen, 
men denne ga dessverre ingen gode løsninger. Deres hovedanbefaling var å utvide broa over 
riksveien som ligger på sørsiden (motsatt side) av Bjåvannet. Dette er en urealistisk stor jobb. 



Deres andre løsninger medfulgte større usikkerhet, og kost/nytteverdien blir vanskelig å regne 
hjem. 

Handlingsplan 
Masterplanen beskriver banen slik vi ønsker at den skal bli når den er «ferdig utviklet» og 
beskriver en rekke opprustings- og nybyggingstiltak som må gjennomføres for at banen skal få 
ønsket standard. Noen tiltak krever betydelige investeringer mens andre kan realiseres med 
moderat til liten arbeidsinnsats (av ansatte eller ved dugnad). 

En handlingsplan skal konkretisere tiltakene som skal føre frem til den ønskede kvaliteten. 
Tiltakene blir å gjennomføre etter hvert som klubbens økonomi tillater det. Handlingsplanen skal 
derfor oppdateres hvert år som en del av styrets årlige budsjettarbeid. I planen deles tiltakene 
inn i tre grupper etter det økonomiske omfanget (benevnt omfattende, middels store og små 
tiltak). Videre skal de være prioritert, prissatt og forsøkt tidfestet. 

VEDLEGG: 
Handlingsplan for Bjaavann Golfbane 2022 

(neste side) 



VEDLEGG 

Handlingsplan bane 2023

Legge igjen grøft hull 2/1

Nytt utslag hull 18, 61/56/52

Nytt utslag hull 17, 64

Totalt kostnad 100.000,-

Grøft hull 2 

Vi vil legge igjen og gir opp å vente på gratis rør fra kommunen. 

Utslag hull 18 

Bedre grunnforhold/vekstmasse, bedre linjer fra utslag. 

Utslag hull 17 
Dagens 64/61 er for liten, spesielt med NM 2023. Lager ny til 64 ca 15 meter bak. 
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Resultat 2022 Budsjett 2023

Driftsresultat
Driftsinntekter

Salgsinntekter

3010 Utleie skap -17 952,00 -20 000,00

3020 Sponsorinntekter avgiftpliiktige -382 000,00 -500 000,00

3030 Utleie av golfbil -192 520,35 -220 000,00

3040 Salgsinnt.kafe høy sats -2 008,00 -150 000,00

3050 Salg kafe lav sats -38 852,88 -400 000,00

3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon -3 609,32 0,00

3099 Diverse inntekter avgiftspliktig -7 244,00 -15 000,00

3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie -5 135,00 -5 000,00

3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 0,00 -125 000,00

3130 Innt.Dr.range -482 423,24 -500 000,00

3200 Salg PROSHOP 0,00 -500 000,00

3205 Protimer 0,00 -400 000,00

3210 Treningsavg.Junior -31 000,00 -40 000,00

3215 Treningsavgift -43 000,00 -150 000,00

3220 Greenfee -1 463 434,51 -1 600 000,00

3225 Simulatorinntekter -376 948,88 -420 000,00

Salgsinntekter -3 046 128,18 -5 045 000,00

Annen driftsinntekt

3445 Tilsk.NIF/NGF/GGG/A.Idrkrets -277 423,00 -310 000,00

3520 Turneringsinnt. -378 726,20 -400 000,00

3610 Leieinntekter Bane -5 000,00 0,00

3800 Gevinst avgang anleggsmidler 0,00 -125 000,00

3920 Medlemskont. -5 918 640,00 -6 350 000,00

3960 Bingoinnt.ColorLine/BingoSør -95 925,00 -70 000,00

3970 Grasrotandel Norsk Tipping -177 736,23 -190 000,00

3980 Golfundervisning 3 000,00 -250 000,00

3981 Nybegynnerkurs -51 000,00 -100 000,00

3991 Juniorfond -5 300,00 -50 000,00

3995 Viderefakturing, avgiftspliktig -27 474,71 0,00

Annen driftsinntekt -6 934 225,14 -7 845 000,00

Driftsinntekter -9 980 353,32 -12 890 000,00

Driftskostnader

Varekostnad

4111 Varekjøp fra utlandet avg.fri 31 186,95 0,00

4112 Motkonto 4111 Beregning av innførselsmva -31 186,95 0,00

4200 Varekjøp kafe lav sats 81 695,85 200 000,00

4250 Materiell driving range 56 650,50 25 000,00

4300 'varekjøp kafe høy avgift 129 469,17 60 000,00

4400 Varekjøp PROSHOP 149 667,76 250 000,00

Varekostnad 417 483,28 535 000,00

Lønnskostnad

5010 Faste lønninger 2 858 337,00 4 591 020,00

5190 Påløpne feriepenger 296 210,32 473 319,00

5220 Fri telefon 10 989,00 12 654,00

5291 Motkonto for gruppe 52 -10 989,00 -12 654,00

5410 Arbeidsgiveravgift 400 154,26 654 854,00

5411 Arb.giv.avg. pål. feriep. 41 765,64 67 507,00

5520 Kantinekostnader 800,85 0,00

5800 Refusjon sykepenger -173 095,00 0,00

5920 Yrkesskadeforsikring 15 648,00 15 648,00

5940 OTP 139 560,00 186 190,00

Lønnskostnad 3 579 381,07 5 988 538,00

Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler

6000 Avskrivn.bygn./fast eiend. 335 049,00 410 000,00

6010 Avskrivn.transportmidll/maskiner 141 500,00 55 000,00

Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler 476 549,00 465 000,00

Utskrevet av Liv Reykdal 07.03.2023 07:16:26. Side 1
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Resultat 2022 Budsjett 2023

Driftsresultat
Driftskostnader

Annen driftskostnad

6300 Leie lokaler A.Lunden 226 004,00 240 692,00

6320 Renovasjon, vann, avløp mv. 72 508,89 65 000,00

6340 Lys, varme 121 891,22 160 000,00

6360 Renhold 62 232,09 64 700,00

6400 Leasing 717 657,37 1 107 930,00

6460 Leie grunneiere 469 296,00 501 394,00

6530 Inventar 85 410,88 80 000,00

6540 Utstyr kafe 4 925,60 90 000,00

6550 Driftsmaterialer 10 404,83 40 000,00

6560 Rekvisita 11 642,56 11 000,00

6570 Arbeidsklær/verneutst. 52 133,80 50 000,00

6580 Verktøy 6 762,98 25 000,00

6600 Drift bygninger 20 825,50 80 000,00

6602 Utvikling bane og klubb 0,00 160 000,00

6609 Innleide tjenester 276 337,50 180 000,00

6610 Drift/vedlikehold bane 107 506,50 100 000,00

6611 Greensand 12 209,75 120 000,00

6612 Toppmasser 77 683,00 0,00

6613 Frø 60 665,00 75 000,00

6614 Gjødsel 377 151,00 350 000,00

6615 Fairwaysand 185 613,25 200 000,00

6616 Skilting bane 10 464,00 25 000,00

6617 Vanningsanlegg 217 438,38 110 000,00

6618 Grus/Subbus/Fyllmasse 20 783,85 60 000,00

6620 Verkstedmateriell 83 842,00 100 000,00

6621 Reservedeler 145 407,91 125 000,00

6623 Drivst./smøremiddel 241 739,85 225 000,00

6624 Golfbiler drift/vedlikeh. 7 700,00 15 000,00

6690 Div.driftskostn. 233 354,02 175 000,00

6700 Revisjonskostn. 28 500,00 59 000,00

6720 Honorar økonomisk & juridisk bistand 7 218,75 0,00

6735 Protjenester 525 556,00 432 000,00

6790 Andre fremmede tjenester 21 652,70 36 400,00

6800 Score/greenfeekort 0,00 20 000,00

6860 Møter, kurs, oppdatering mv. 18 323,88 20 000,00

6870 Sosiale kostnader 26 804,79 35 000,00

6880 Kurs/Kontingentutg. 22 300,00 75 685,00

6900 Telefon 32 679,77 34 000,00

6910 It,data,golfbox 383 160,90 220 000,00

7100 Bilgodtgjørelse oppgpliktig 16 107,50 15 000,00

7105 Øreavrunding -8,37 -5,00

7140 Reisekostn.ikke oppgpliktig 66 724,31 100 000,00

7160 Diettkostn.ikke oppgpliktig 4 164,00 15 000,00

7210 Provisjonskostn.ikke oppgpliktig 123 002,50 72 250,00

7320 Annonser/Markedsf. 51 338,99 50 000,00

7420 Gaver/premier fradragsberettiget 19 525,50 29 940,00

7451 Avgift NGF 345 710,00 350 000,00

7455 Turneringskost. 122 151,25 175 000,00

7500 Forsikring Bedrift 0,00 0,00

7510 Forsikring bygg 51 172,00 55 000,00

7520 Forsikring mask./biler 50 887,00 60 000,00

7530 Ansvarsforsikring 3 512,00 4 500,00

7600 Lisensavg.og royalties 23 974,84 25 000,00

7770 Bank/kortomk. 27 995,36 30 000,00

7798 Mva-refusjon -556 355,00 -600 000,00

Annen driftskostnad 5 335 690,40 5 849 486,00

Driftskostnader 9 809 103,75 12 838 024,00
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ResultatregnskapBjaavann Golfklubb -
Østre Ålefjærvei 195
4634 KRISTIANSAND S

Resultat 2022 Budsjett 2023

Driftsresultat
Driftsresultat -171 249,57 -51 976,00

Finanskostnader

Annen rentekostnad

8140 Rentekostnader 2 266,00 0,00

8150 Rente lån Krsand Kom.. 26 100,00 22 500,00

Annen rentekostnad 28 366,00 22 500,00

Finanskostnader 28 366,00 22 500,00

Finansinntekter og finanskostnader 28 366,00 22 500,00

Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader -142 883,57 -29 476,00

Resultat før skattekostnad -142 883,57 -29 476,00

Årsoverskudd / Underskudd -142 883,57 -29 476,00
8960 Overføringer annen egenkapital 142 883,57 0,00

Annen egenkapital 142 883,57 0,00

Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) 142 883,57 0,00

Disponeringer 142 883,57 0,00
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Vedlegg 5 

Organisasjonsplan 2023 – godkjent på ekstraordinært årsmøte 17.11.2023 

 

 

 

 

  



Organisasjonskart Bjaavann golfklubb  revidert 17.11.22 
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VEDLEGG 6: 

Innmedte saker til årsmøte 

Sak 1 – Innsendt av Kenneth Vildalen 

Sak 2 – Innsendt av Kenneth Vildalen 

Sak 3 – Innsendt av Kenneth Vildalen 

Sak 4 – Innsendt av Kenneth Vildalen 

Sak 5 – Innsendt av Kenneth Vildalen 

Sak 6 – Innsendt av Kenneth Vildalen 
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Vedlegg 7 

Kontrollutvalgets årsberetning 

 

 



 

Til årsmøte i Bjaavann Golfklubb - Kristiansand 
 

Kontrollutvalgets beretning for 2022 

 

I henhold til NIF's lov §2-12 gir Kontrollutvalget i Bjaavann Golfklubb - Kristiansand sin beretning. 

 

Kontrollutvalget skal på se at klubbens virksomhet drives i samsvar med klubbens og overordnet 

organisasjonsledds regelverk og vedtak. Det betyr å ha et særlig søkelys på at klubben har 

forvaltning og økonomisk styring, og at klubben klubbens midler benyttes i samsvar med lover, 

vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. 

 

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte og gi en 

uttalelse til de sakene som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

 

Styrets forslag til årsberetning og revidert årsregnskap er gjennomgått. Årsregnskap viser et 

overskudd på kr 142.884 som i sin helhet anvendes til økning av egenkapitalen. 

 

Kontrollutvalget har utført følgende aktiviteter i 2022 

Det har vært gjennomført 6 møter i komiteen, i tillegg har leder av kontrollutvalget og styreleder 

hatt to separate møter. Gjennomgått protokoller fra årsmøte, styrets protokoller, månedlige 

økonomirapporter samt andre dokumenter utvalget har funnet det nødvendig å gjennomgå. 

 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

Det ble påpekt i fjorårets beretning at løpende oppfølgingen av Master- og Virksomhetsplan virket å 

være fraværende. Det er derfor gledelig å lese fra styrereferat at disse planene er på agendaen og 

gjennomgås på styremøter. Kontrollutvalget savner imidlertid mer sammenheng og rapportering 

mot disse målene. En slik rapportering vil gi en viktig oversikt over hvilke mål som er på stell, og 

hvilke mål og områder som det må være ekstra fokus på.  

 

Utvalget ser gjerne at informasjonsflyten til klubbens medlemmer forbedres. Det anbefales at det 

publiseres kvartalsvise statusrapporter med informasjon om måloppnåelse i forhold til viktige mål i 

planverket som medlemsutvikling, økonomi, arrangementer, etc. i tillegg til styreprotokollene. 

Økonomirapporten som utarbeides fra regnskapskontoret kan eksempelvis brukes overfor 

medlemmer hvert kvartal. 

 

Utvalget har påpekt overfor styret at «disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter, 

eller betydelig omfang» kun kan vedtas av klubbens årsmøte (§2-22). Utvalget er tilfreds med at 

dette ble tatt til følge ved at Ekstraordinært Årsmøte ble innkalt for å vedta ny organisasjonsplan. 

NIF’s veiledning til §2-22 anbefaler: «For organisasjonsledd av en viss størrelse er det klokt av 

årsmøte å regulere disse forhold i forkant gjennom å drøfte og vedta et fullmaktsreglement for 

styret. På den måten vil styret ha større klarhet om rammene for sin vedtaksmyndighet i relasjon til 

bestemmelsen». Kontrollutvalget anbefaler at det utarbeides et fullmaktsreglemet som presenteres 

neste årsmøte for vedtak. 

Utvalget ser med en viss bekymring på kostnadsveksten som det er lagt opp til i budsjett for 2023. 

Det budsjetteres med videre inntektsvekst på ca. 29%. Driftsbudsjettet er helt avhengig av denne 

veksten for å gå i balanse. Det betyr at nytt styre må ha sterkt fokus på avbøtende tiltak om den 

positive inntektsutviklingen ikke oppnås. Kontrollutvalget vil, som i vår rapport for 2021, foreslå at 

en i styret tildeles en rolle med fokus på økonomioppfølging for klubben. I forslag til budsjett 

fremkommer det ikke eget investeringsbudsjett for 2023, som vi tolker som det ikke er behov for 

ytterligere investeringer utover det som er gjort i 2022. Utvalget vil påpeke at det er svært viktig at 

investeringer som blir foretatt er planlagt og budsjettert, og ikke minst hvordan de skal finansieres. 



Investeringene som ble foretatt i 2022 medførte en likviditetsskvis mot slutten av året og bruk av 

kassekreditt i desember. 

Utvalget har ved flere anledninger bedt styret oppdatere klubbens lov, både med tidligere årsmøters 

vedtatt lovendringer og til å sammenfalle med NIF’s Lovnorm for Idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 

16. november 2021. Som det fremgår av understående hentet fra NIF’s veiledning til §2-2 er 

klubbens lov slik den er publisert på hjemmesiden ikke gyldig og må snarest bringes i orden. Dette 

er også bekreftet av Agder Idrettskrets. 

«Tidligere var det bare årsmøtet/tinget i det aktuelle organisasjonsleddet som kunne innarbeide 

endringer i egen lov som følge av endringer i NIFs lov. På idrettstinget 2019 ble dette endret, og det 

ble lovhjemlet en plikt for styrene til å innarbeide NIFs regelverk i egen lov, uten at dette må 

behandles på årsmøtet/tinget. Begrunnelsen for dette er at alle lovendringer vedtatt på Idrettstinget 

trer i kraft senest ved årsskiftet etter Idrettstinget. Målet er at alle organisasjonsledd skal ha 

oppdaterte lover fra og med samme tidspunkt.  Å gi denne oppgaven til styret anses ubetenkelig 

ettersom NIFs regelverk er bindende for alle organisasjonsledd uavhengig av om reglene fremgår 

av egen lov eller ikke. Lovendringen medfører at det ikke vil være behov for noen etterfølgende 

godkjenning på neste ordinære ting/årsmøte, men styret i organisasjonsleddet blir pålagt en plikt til 

å gjøre endringene i egen lov kjent for organisasjonen så snart de er vedtatt av styret.» 

 

Konklusjon 

Med overstående merknader er det kontrollutvalget konklusjon at styret har utført de oppgaver som 

det er tillagt etter loven, og kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og Bjaavann Golfklubb - 

Kristiansands årsregnskap for 2022 godkjennes av årsmøtet. 

 

15.03.2023 

 

 

Tore Hansen, leder  Oscar Jebsen, medlem Terje Nilsen, varamedlem 

(sign.)    (sign.)     (sign.) 
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