
"ffi
Vedlegg 3

Vi rkso m h et splan 2OL8-2022

Side 35 av 37



Virksomhetsplan for Bjaavann Golfklubb - Kristiansand, 2018-2023, forslag til klubbens årsmøte 28. februar 2019

Virksomhetsplan

for

Bjaavann Golfklubb - Kristiansand
20L8-2023

1.

2.
3.

Vedtatt på Arsmøte, l4.februar 2017
Revidert og vedtatt på Arsmøte, 12. februar 2018
Videreføres på Arsmøte, 28. februar 2019

Side 1 av 14



Virksomhetsplan for Bjaavann Golfklubb Kristiansand, 2018 2A73, forslag til klubbens årsmøte 28. februar 2019

lnnhold
1 Inn1edning............... .......................3
1.1 Planens fundament og hensikt. .....................3
1.2 Historikk og status... ...................3
2 Virksomhetsid6........ ......................4
3 Visjon ........5
4 Verdigrunnlag.............. ..................6
5 Hovedmål ....................6
6 Innsatsområder. Delmål og virkemidler........... .................7
6.1. Medlemstall og økonomi... ........7
6.1.1 Delmålforinnsatsområdetmedlemskapogøkonomi................ .....................7
6.1.2 Virkemidler for innsatsområdet medlemstall og økonomi............. .................8
6.2, Organisasjon...... ........................9
6.2.1 Delmål for innsatsområdet organisasjon............... ........................9
6.2.2Ytkemidler for innsatsområdet organisasjon.......... ...................10
6.3 Aktivitetlldrett ........ 1l
6.3.1 Delmål for innsatsområdet aktivitetlidrett.......... .......11
6.3.2Ykkemidler for innsatsområdet aktivitet/idrett............... ............12
6.4 Anlegg ....................12
6.4.1 Delmålfur innsatsområdet anlegg ...........12
6.4.2Yi*emidler for innsatsområdet anlegg .....................13
7 Vedlegg: ....................14

Side 2 av 14



Virksomhetsplan for Bjaavann Golfklubb - Kristransand, 2018-2023, forslag til klubbens årsmøte 28. februar 2019

1 lnnledning

l.L Planens fundament QB hensikt
Bjaavann Golfklubb - Kristiansand skal, som frivillig medlem av Norges Golfforbund (NCF)

bidra aktivt til å nå forbundets må1. Denne virksomhetsplanen tar derfor utgangspunkt i de
forventninger og mål som golftinget har vedtatt for norsk golf.

Planen er bygget opp etter modell av et tilsvarende dokument i Stjørdal Golfklubb som igjen

bygger på forbundets plan for perioden 2010 til 2013. Det rettes en stor takk til Stjørdal
Golfklubb ved daglig leder Harald Helland for velvillig «gjenbruk» av deres plan.

Virksomhetsplanen adresserer de utfordringer som Bjaavann Golfklubb - Kristiansand står
overfor ved inngangen til planperioden. Klubben erkjenner at utfordringene er mange og

store, og at problemene må løses gjennom systematisk og målrettet arbeid over flere år.

Virksomhetsplanen skal være et overordnet styringsverktøy som sikrer langsiktighet og

kontinuitet i dette arbeidet. Den dekker selvsagt ikke alt; planen fokuserer på de forhold som

ansees viktigst for å nå hovedmålet for planperioden.

De konkrete handlingene som skal gjennomføres for å nå målene blir ikke behandlet i full
detalj i selve virksomhetsplanen. Det skal imidlertid utarbeides årlige handlingsplaner, og

disse skal være konkrete med hensyn til hva som skal gjØres i løpet av året, når det skal gjøres

og hvem som har ansvaret for iverksettelsen og gjennomføringen.

Virksomhetsplanen i sin nåværende form og som dekker de neste 5 år, ble første gang
godkjent på klubbens ordinære årsmøte i februar 2Ot7 . Det er blitt foretatt en mindre
revisjon før årsmøtet i februar 2018 som godkjente denne planen. Planen vil bli lagt frem for
årsmøtet februar 2A19 for videreføring.

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

Klubben kjøpte banen (anlegg og leierettigheter) ved Bjåvann iAefiær 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 t hull som var åpnet.

Det ble etter hvert inngått et samarbeid med SØrlandets Golfpark BA om finansiering av

ferdigstillelsen av anlegget og nedbetaling av gjeld. Sørlandets Golfpark BA ble nedlagt ved

utgangen av 2015.

l2OO4 ble driving rangen åpnet og i 2006 ble de resterende t hull åpnet slik at klubben nå

disponerer et komplett 18 hulls golfanlegg.

Side 3 av 14



Virksomhetsplan for Bjaavann Golfklubb - Kristiansand, 2A18-7073, forslag til klubbens årsmøte 28. februar 2019

I tillegg til bidrag fra Sørlandet Golfpark er utbyggingen blitt finansiert med spillemidler, lån og
vesentlige bidrag fra mange aktører. Foruten disse økonomiske bidragene har det vært lagt

ned en formidabel innsats både av klubbens frivillige på dugnad og de få ansatte som en har
hatt råd til å lønne i de første årene.

HØsten 2015 ble klubben refinansiert ved et låneopptak på 3 mill. kr. i Kristiansand Kommune.

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. 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 arrangerti 201,1, og året etter gikk NM senior på Bjaavann.

Hovedutfordringen for Bjaavann Golfklubb - Kristiansand ved inngangen til planperioden er
helt klart økonomien. Det er en stor utfordring å skape økte inntektsstrømmer både gjennom
rekruttering av flere medlemmer og gjennom samarbeidspartnere.

Med denne medlemsmassen er den årlige inntekten fra medlemskontingent ikke tilstrekkelig
til å finansiere drift og videre utvikling av et så omfattende golfanlegg. Både

kontingentinntektene og inntektene fra andre kilder må økes betydelig for at det skal være
mulig å drive klubben på en forsvarlig måte i årene fremover. Det er svært Ønskelig å
rekruttere flere «yngre» medlemmer,

2 Virksomhetsid6
Det er medlemmene som utgØr golfklubben; f ølgelig er klubben til først og fremst for sine
medlemmer.

Medlemskapet i NGF, og derigjennom i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komite (NlF), innebærer imidlertid at klubben er underlagt både NGFs og NlFs 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
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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, forrnulert sin

virksomhetsid6 slik:

Bjaavann Golfklubb skal tilby alle golfspillere et tilpasset idrettslig og sosialt tilbud.
Defie skalgjøres gjennom å eie, drifte og utvikle et attraktivt golfanlegg hvor en rekrutterer og

utvikler golfspillere fra regionen.

3 Visjon
En visjon skal tegne et mentalt bilde av en ønsket fremtid; den beskriver virksomheten en

gang ifremtiden 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!
o For medlemmer, gjester, samarbeidspartnere, ansatte og naboer.
o For golfspillere på alle ferdighetsnivå.
o For alle mennesker uavhengig av alder, fysiske og psykiske forutsetninger.
o For natur og dyreliv.

Vårt mentale fremtidsbilde utdyper vi slik:

Barn og unge i nedslagsfeltet til Bjaavann Golfklubb - Kristiansand synes det er like naturlig å

spille golf som å sparke fotball eller gå på ski. 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 ervelkomne uten spesiell

kleskodeks. I medlemsmassen er fordelingen mellom kvinner og menn jevn, og andelen barn

og unge er som gjennomsnittet for norsk idrett. Fordi vi har et anlegg som er veltilpasset alle

brukergrupper, benyttes banene jevnlig også av spillere med ulike fysiske eller psykiske

handikap.

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

etterstrebe r god ressu rs utnyttelse og m i lj6ri ktig d rift.
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Bjaavann Golfklubb - Kristiansand fostrer jevnlig golftalenter som konkurrerer i nasjonale

turneringer, og klubben harvunnet sin første medalje iet nasjonalt mesterskap.

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

Åpen -Ærlig - lnkluderende - 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
o For alle som Ønsker å spille golf
o Vi skal gjøre vårt ytterste for at terskelen for å spille golf er lav

Ærlig
r Kommunikasjon mellom medlemmer og med omverdenen skal være åpen og ærlig

lnkluderende
o Alle skal føle seg hjemme hos oss idrettslig og sosialt
o Alle mennesker og meninger skal respekteres

Entusiastisk
o Entusiasme for mennesker, golf og klubben skal kjennetegne vårt møte med

omgivelsene
o Vi skalvære nytenkende, offensive og uredde

5 Hovedmål
Hovedmålet for planperioden er:

Å uwikle Bjaavann Golfklubb - Kristiansand til å bli en økonomisk solid klubb som kan tilby sine

medlemmer, gjestespillere og samarbeidspartnere gode golfopplevelser i et trivelig miljø på et
høykvalitets anlegg.

Suksessfaktorer for å nå hovedmålet er å ha:

o Engasjerte, kompetente og beslutningsdyktige ledere og ansatte som jobber

systematisk og lojalt mot prioriterte mål

o Rekruttere nye spillere og ivareta en økende medlemsmasse
o Stor og variert dugnadsinnsats fra hele medlemsmassen
r Omfattende og målrettet medieeksponering
r Gode kanaler for kommunikasjon med lokale myndigheter, skoler, næringsliv, etc.
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o Et «markedskorps» som arbeider målrettet og effektivt for å skaffe klubben flere
samarbeidspartnere i næringslivet.

5 lnnsatsområder. 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

I det etterfØlgende er disse innsatsområdene beskrevet med Delmål og Virkemidler. De to
første områdene medlemstallløkonomi og organisasjon, er av kritisk betydning for å få

klubben raskt ut av en krevende økonomisk situasjon; virksomhetsplanen har derfor noe

høyere detaljeringsgrad for disse områdene enn for de to siste. Det er utarbeidet et
underdokument for innsatsområdet anlegg «Masterplan for Bjaavann Golfbane» {Vedtegg)

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 oB Økonomi

6.1.1 Delmål for innsatsområdet medlemskap og Økonomi
Klubben skal i planperioden:

. Øke medlemsmassen med netto minimum 5 % hvert år. Minst L000 medlemmer i

2023.
o Andelen barn og unge (t.o.m. 19 år) skal øke forholdsmessig rner enn andelen

voksne (ved utgangen av 2017 er andelen barn og unge beskjedne 8%)

o Andelen jenter/kvinner skal øke forholdsmessig mer enn andelen gutter/menn
(ved utgangen av 2018 er andelen jenter/kvin ner 17 %)

c Øke antall gjestespillere/greenfeeinntekter med L0 % hvert år
o fike netto sponsorinntekter årlig med 20 o/o i løpet av planperioden
o lverksette andre inntektsbringende tiltak som i gjennomsnitt gir minst 0,5 mill

kroner i netto årlig inntekt

Ved utgangen av planperioden skal klubbens driftskapital utgjØre minst 25%av
årlig brutto omsetning.

Side 7 av L4



Virksomhetsplan for Bjaavann Golfklubb Kristiansand, 2018-2073, forslag til klubbens årsmøte 28. februar 2019

6.L.2 Virkemidler for innsatsområdet medlemstall og Økonomi

Øke medlemstallet
o Gjennomføre «benchmarking» mot noen av de klubbene i landet som er best på

rekruttering for å lære av disse
o Redusere frafallet ved å ivareta kursdeltakere/nybegynnere på en måte som gjør

at de trives i miljøet og opplever mestring fra første stund
o Senke terskelen for å begynne med golf ved å fjerne alle kostnader forbundet

med å prøvespille på banen (gratis adgang til banen for en periode sammen med

en «coach», utlån av køller, etc.)
o lnngå samarbeidsavtalerlnabomedlemskap med lokale klubber
o Styrke kommunikasjons- og informasjonsarbeidet mot lokalmiljøet gjennom å:

o Utvide dagens Kommunikasjonsgruppe til en Medie- og Kommunikasjonskomit6
(M&K)

o Benytte sosiale medier som Facebook, lnstagram, Twitter, 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.)

o Betjene en fast informasjonsstand i Kristiansand sentrum hver lørdag gjennom

vå ren/forsom meren (d ugnadsbasert)
o Utvikle samarbeidet med skolene i kommunen(e)

Øke antall giestespillere
o Gjennomføre «benchmarking» mot noen klubber i Skandinavia som har et spesielt

høyt antall gjestespillere for å lære av disse

. Gjennomføre systematisk og kontinuerlig spørreundersøkelse blant greenfee

spillere for å få fastslått hvilke kvaliteter ved anlegget de liker best og hva de liker
dårligst

o lnngå avtaler med lokale klubber om samarbeid og redusert greenfee
o Anlegge velutstyrte oppstillingsplasser for bobiler og markedsføre dette tilbudet

«tungt». Tiltaket krever avklaring med gjenboere til parkeringsplassen og med
kommunale myndigheter

o Etablere «Kristiansandspakken)) som en kombinert greenfee- og opplevelsespakke
både for enkeltpersoner, for grupper og for bedrifter. Aktuelle «opplevelser» som
kan kombineres med golf og evt. møter er bl.a. laksefiske i Otra, rafting hos Troll
Aktiv, gocarting på Hornes, aktiviteter i Kristiansand Dyrepark, havrafting, bading
og spa iAquarama,Høyt & Lavt Klatrepark, etc. Tiltaket utvikles og markedsføres i

nært samarbeid med Destinasjon SørlandetÆuristkontoret.
o lnngå samarbeid med andre klubber i regionen (evt. også i nordJyllandlog lokale

overnattingssteder og lansere et greenfeepass som omfatter spill på fire - fem
baner i regionen

o Etablere tett samarbeid med nytt hotell som skal bygges på Hamresanden
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Øke sponsorinntekter og salg av banereklame

. Opprette en intern Sponsor- og reklamekomit6 (S&R) som skal arbeide sammen

med daglig ledelse og styret for å skaffe flere sponsorer (vinterarbeid for S&R) og

delta i salg av reklame. S&R skal arbeide ut fra årlige handlingsplaner som

utarbeides i etterkant av årsmøtet av komit6en selv i nært samarbeid med styret.

o Engasjere hele medlemsmassen i salg av «minireklame» som monteres på hver

individuell parkeringsplass, utslagsplass på rangen, etc'

o Utforme alle informasjonsskilt slik at de kan påmonteres reklame

o Utnytte internett på en målrettet og systematisk måte i markedsføring og salg av

reklame (hjemmesiden, Facebook, lnstagram, Twitter, blogger)

o lntrodusere «dominerende reklameplakater» som nye reklameobjekt, dog på en

estetisk aksePtabel måte

. Gjennomføre en grundig undersøkelse for å avklare hvilke «gjenytelser»

sponsorene verdsetter høyest (tu rneri nger, spi I lerettigheter, tilga ng til

medlemsmassen, kombinasjonen møter og golf, etc.). Hensikten er å kunne tilby

«optimale» sponsorPakker
o Gå kritisk gjennom alle kostnader forbundet med inngåelse og oppfølging av

sponsoravtaler med sikte på å redusere kostnadene og dermed øke

nettoinntektene
o Engasjere hele styret sterkere i arbeidet med å følge opp etablerte sponsorer

Andre inntektsbringende tiltak
I søke om midler fra alle tilgjengelige offentlige og private stØtte- og

tilskuddsordninger. Et av styrets medlemmer skal arbeide med å skaffe eksterne

midler som dedikert oPPgave

r Starte minst 6n ny inntektsbringende aktivitet på anlegget (utnytte

vintersesongen?)
o Videreutvikle og promotere «lagersalg» til medlemmene (toalettpapirmodellen)

o promotere grasrotandelen med mål om å doble inntekten i løpet av to år

o Avholde avanserte medlemslotteri hvert år

o Skaffe klubben spillerett for bingo hvert år

o Samle inn og selge «lakeballs» (medlemsaktivitet)

5.2. Organisasjon

6.2.t Delmål for innsatsområdet organisasjon

Bjaavann Golfklubb - Kristiansand ble fra starten av driftet etter det man kan kalle en

«profesjonell» modell, dvs. at øverste myndighet for klubben mellom årsmøtene var det

valgte styret, mens den daglige driften ble skjøttet fullt ut av ansatte. Mange års

vanskelig Økonomi gjør at driften har vært dreiet mot «dugnadsdrift» for derigjennom å

redusere kostnadene. Dette gjør det særdeles viktig at ansvarsforholdene i klubben er

klare, og at alle nØdvendige styrende dokumenter finnes tilgjengelig både for ansatte og

for frivillige.
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I arbeidet med å utvikle organisasjonen må det fokuseres spesielt på klubbens

Økonomirutiner; hensikten er å oppnå god kvalitetssikring av styrets og

administrasjonens økonomiplanlegging og -oppfølging.

Golfklubber er, som alle andre idrettslag, helt avhengige av frivillige både som

tillitsvalgte og til dugnadsarbeid. Det må derfor skapes betingelser som stimulerer
frivilligheten og gjør det attraktivt å engasjere seg.

Arbeid i golfklubber, og da spesielt på baneanlegget, kan være både belastende og

farefullt. FØlgelig skal det rettes fokus mot arbeidsforhold og sikkerhet både for ansatte
og for frivillige.

I løsningen av klubbens utfordringer er god kontakt med lokalmiljøet (politikere, media,

organisasjoner, bedrifter, etc.) helt avgjørende. Systematisk bygging av slik kontakt skal

derfor være en viktig del av organisasjonsutviklingen i de nærmeste årene.

6.2.2 Vi rke m i d I e r for i n nsatso m rå d et o rga n i sasjo n

Drift
o Fastlegge og beskrive ansvarsforholdet og rollefordelingen mellom frivillige og

ansatte slik at samlet arbeidskapasitet og kompetanse utnyttes best mulig
o Alle viktige styrende dokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene ved at de

legges lett tilgjengelig på klubbens hjemmeside.
o De viktigste styrende dokumentene er:

o Jobbeskrivelser for komitdene/utvalgene
o Stillingsinstrukser for alle ansatte
o Håndbok med ansettelsesvilkår og rutiner som er felles for de ansatte
o Komplett HMS - mappe

o Utarbeide og implementere rutiner og verktøy for administrasjonens og styrets

Økonomioppfølging; spesielt viktig er pålitelige prognoseverktøy for likviditet og

resultat.
o Ekstrakontingent for alle voksne aktive medlemmer som ved frivillig arbeid kan

omgjøres til gavekort i proshop/kiosk. Det skal være fullt ut akseptabelt ikke å

jobbe dugnad. Årsmøtet fastsetter årlig prisen på linje med kontingent.

Arbeidsforhold for ansatte og frivillige
o Gjennomføre jevnlige sikkerhetsrevisjoner for klubbens totale virksomhet, første

gang våren zAD. Revisjonene skal ta for seg sikkerheten for alle som kan bli

berørt, dvs. ansatte, frivillige, spillere og fotk som mer tilfeldig ferdes på eller ved
banen

o lmplementere rutiner og sikkerhetstiltak basert på resultatene fra

sikkerhetsrevisjonene. Det skal legges stor vekt på god informasjon om farer og

om de sikkerhetsrutiner som gjelder
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. Påse at farlige hendelser rapporteres og følges opp både fra ansatte og

medlemmer
o Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler med alle ansatte og med alle

kornit6ledere
o Lage planer for etter- og videreutdanning av personell, både ansatte og frivillige

Ko m m u ni ka sjo n/i nformasj o n

o Medie- og Kommunikasjonskomiteen (M&K) skalfortrinnsvis være ledet av en

person med medieerfaring, og ha god representasjon fra klubbens yngre

medlemmer
o Det skal utpekes en intern lT-ansvarlig og en person som får ansvar for teknisk

drift av klubbens hjemmeside
o lnternett er klubbens viktigste kommunikasjonskanal og hjemmesidens layout,

funksjonalitet og bruksmønster skal BjØres mest mulig målrettet
o For å nå flest mulig skal styret, dagtig ledelse og M&K systematisk benytte sosiale

medier (Facebook, lnstagram, Twitter, blogger) i informasjonsarbeidet
o M&K skal arbeide ut fra årlige handlingsplaner som utarbeides i etterkant av

årsmøtet av komit6en selv i nært samarbeid med styret og daglig ledelse

6.3 Aktivitet/ldrett

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.

I første del av planperioden må det nødvendigvis fokuseres på aktiviteter som krever
mindre økonomiske ressurser.

o @ke 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. For mange er golf idrett nummer to eller tre og da er
man mer prissensitiv enn for idrett nummer en. Samtidig er golf en idrett å falle
tilbake til når en går lei av andre idretter,

o Få frem slagkraftige juniorlag både i jente- og gutteklassen i løpet av planperioden
o Øke deltakelsen i turneringsspill på alle ferdighetsnivå; alle aktive medlemmer skal

spille minst 6n turnering isesongen
. Øke andelen medlemmer med etablert HCP (35 og lavere) fra dagens 75 o/otl

minst 80 %
. 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.
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6.3.2 Vi rkem id I e r for i n nsatsom rå d et a ktivitet/id rett

Barn og unge
o Utvikle samarbeid med utvalgte grunnskoler

o Sørge for å få utpekt en kontaktperson ved hver grunnskole

o Delta i «ldrettsglede i skolen» sammen med andre idretter
o Tilby skolene golfundervisning i et antall gymnastikktimer både vinterstid og i

golfsesongen.

o Videref ørel revitalisere Knøttegolfen
o Utdanne flere trenere/aktivitetsledere og gi et rimelig treningstilbud
o Samarbeide med naboklubber på juniorsiden

Andre grupper
r Følge opp NGFs tiltak "Golf - Grønn Glede" for de som trenger spesiell

tilrettelegging for å komme i gang med golf

Spillerutvikling
o Benytte NGFs idrettsutviklere i utformingen og gjennomføringen av sportslige

utviklingstiltak
o Utvikle gode trenerressurser og styre disse mot arbeidet med talenter

Turneringsspill
o Ufarliggjøre klubbturneringer ved å:

o Premiere deltakelse like mye som resultat
o Benytte fullt HCP i alle interne turneringer
o Tilpasse klasseinndelingen til medlemsmassen
o Variere spilleformen (mer lagspill og 9-hulls turneringer)

o Arrangere flere barneturneringer og turneringer for «nybegynnere»
o Ta initiativ til å få i gang regionale lagturneringer i alle konkurranseklasser

For å øke oppslutningen om igangværende og nye tiltak, skal bekjentgjøringen og

m a rkedsføri n gen profesjona lise res og i ntens iveres.

6.4 Anlegg

6.4.L Delmål for innsatsområdet anlegg
Klubben har gjennomført flere kostnadskrevende forbedringer av banen siden den ble

åpnet, De største tiltakene er gjennomførtfor å øke sikkerheten for tilstØtende
bebyggelse og dette har virket etter hensikten.

Med mindre det lykkes å skaffe øremerkede eksterne midler (tippemidler, kommunal-

eller fylkeskommunal stønad, privat donasjon, e.l.) vil klubben i planperioden ikke ha

Økonomi til å foreta store investeringer. Det skal derfor satses målrettet på å

videreutvikle anlegget gjennom medlemsdugnader der tiltak som innebærer små

direkte kostnader må prioriteres. For å oppnå maksimal effekt av dugnadsinnsatsen er

det avgjørende at oppgavene er riktig prioritert, at arbeidene er godt planlagt og at de

Side 12 av 14



Virksomhetsplan for Bjaavann Golfklubb - Kristiansand, 2018-2023, forslag til klubbens årsmøte 28. februar 2019

blir godt ledet. Det bør derfor etableres et Dugnadsutvalg hvis hovedoppgave er å
organisere og lede de store fellesdugnadene.

Baneanlegget

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

Anstrengt Økonomi og begrenset dugnadskapasitet vil imidlertid kunne medføre
forsinkelser i realiseringen av noen av disse tiltakene. Planlegging og styring av

dugnadsarbeid på banen gjØres i nært samarbeid med dugnadsutvalg, styret og
greenkeeper.

Klubben skal i årene fremover arbeide iherdig og målrettet for å skaffe ekstern
finansiering til større investeringer i baneanlegget.

Bygningsmasse med uteareal
Klubb- og driftslokalene skal vedlikeholdes og utvikles innenfor klubbens til enhver tid
Økonomiske rammer. Større investeringer må finansieres utover klubbens budsjetter.

Prioriterte tiltak:
o Ferdigstille «junior-rommet»
o Arrangement for selvbetjening/automat for salg av «forbruksartikler» utom

proshops åpningstider
. Ombygging av «fjøset» til køllebod
. Dagens køllebod utvikles på en slik måte at det muliggjør vinteropplag av

bilparken og annet utstyr
o Utearealene rundt klubbhuset trenger en oppgradering som vil heve det

generelle inntrykket av klubben ved ankomst fra parkeringsplassen

Tiltakene må finansieres og driftes på en måte som ikke belaster klubbens Økonomi på

kort eller lang sikt. Finansieringen må skje på en slik måte at det heller ikke oppstår et
konkurranseforhold om eksterne midler mellom klubbhus og investeringer på selve

baneanlegget.

6.4.2 Virkemidler for innsatsområdet anlegg

Baneanlegget
o Starte arbeidet med å oppdatere alle tekniske beskrivelser av anlegget i løpet av

2017 (vanningsanlegg, drenering etc.)
o Opprette en intern Dugnadskomit6 (DK) som skal koordinere og lede

dugnadsarbeid. DK skal arbeide ut fra en detaljert dugnadsplan for kommende
driftsår som utarbeides i etterkant av årsmøtet av komit6en i nært samarbeid
med greenkeeper og styret. Dugnadsplanen skal fastslå hva som skal gjøres, når
det skal gjØres og hvem som har ansvaret for å planlegge, innkalle til og lede

dugnadsarbeidet
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. Det skal hvert år sendes sØknader om ekstern støtte til alle relevante kilder. Et av

styrets medlemmer skal arbeide med å skaffe ekstern støtte som dedikert
oppgave

Bygningsmasse med uteareal
Det skal nedsettes en Huskomit6 (HK) som starter arbeidet med en overordnet plan for
bygningsmassen. Viktige aktiviteter for HK vil være:

o Utarbeide plan over bygningsmassen og utearealene rundt. Komme med forslag
til tiltak

o Foreta en grovkalkyle av kostnader

7 Vedlegg:

Masterplan for Bjaavann Golfbane
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Masterplan

for

Bjaavann Golfbane

1.

2.
3.

Vedtatt på Årsmøte, 14. februar 2017
Revidert og vedtatt på Årsmøte, 12. februar 2018
Revidert og vedtatt på Årsmøte, ??. februar 2019
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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 «h6ring» 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 ifebruar 2017. Planen revlderes og godkjennes årlig på

klubbens Årsmøte, se revisjonsoversikt under.

Masterplanen er basert på en tilsvarende plan for Stjørdal Golfklubb sin bane som ble bygget opp

etter en mal fremskaffet fra Norges Golfforbund (NGF).

Klubben har en overordnet Virksomhetsplan for Bjaovann Golfklubb som omfatter alle sider ved

klubbens virksomhet og denne masterplanen er et underdokument i virksomhetsplanen.

Masterplanen for banen skalsørge for at medlemmene i Bjaavann Golfklubb alltid vet hva som er

klubbens langsiktige og kortsiktige målfor banen. Den skal bldra til å økeforståelsen og

samhandlingen mellom styret, komit6ene, 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 skalføre frem tilden ønskede
kvalrteten. Tiltakene blir å gjennomføre etter hvert som klubbens økonomrtillater det;

handlingsplanen skal derfor oppdateres hvert år som en delav styrets årlige budsjettarbeid.

Revisjoner:
t. Vedtatt på Årsmøte, L4.f ebruar 2O1f

2. Revrdert og vedtatt på Årsmøte , L2. f ebruar 201-8

3. Revidert og vedtatt på Årsmøte, ??. februar 2019
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1 lnnledning
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 vedtattVirksomhetsplan for Bjoovann Golfklubb og derved også målene for
banens standard og egenart basert på dagens forutsetninger, vil Masterplanen vaere

retningsgivende for banens langsiktige profil og arbeidet frem mot den. Det er viktig at alle

berørte parter (styret, komiteene, de ansatte og medlemmene) er lojale mot en demokratisk
vedtatt plan selv om man skulle være uenig i noe av innholdet. Det forhindrer selvsagt ikke at
forslag til endringer i Masterplanen for banen kan fremmes for senere årsmøter. Dersom f.eks. ny

teknologi, nye kravfra myndigheter eller at situasjonen på banen eller i klubben skulle endre seg,

vil det være naturlig å oppdatere dokumentet.

Disposisjonen for Masterplanen er som følger:
FØrst fastlegges de overordnede målene. Deretter beskrives de viktigste tiltak som må

gjennomf6res for å nå dlsse målene. Beskrivelsen tar for seg de ulike delene av banen, dvs. egne

kapitler for greener, utslagssteder, fairwayer, bunkere, rough, etc. og innbefatter både

a n leggsmessige ti lta k og generel le krav ti I ved li keholdet.

2 Overordnede banemål
Bjaavann Golfbane skal ha best mulig kvalitet hensyntatt banens geografiske beliggenhet,

kllmatiske forhold og klubbens økonomi.

I praksis betyr det at vifortsatt 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 ijuni 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,
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grunneiere og allmennheten. Det skal etableres en skriftlig klippeplan som i detaljfastlegger
klippekonturer, klippehøyder og klippefrekvens for hele arealet.

Banens par ble redusert til 71 ved en omlegging i 2010 ved at davaerende hull 7 ble omgjort fra et
par 5 til et par 4 hull. De opprinnelige utslagssteder ble imidlertid beholdt og vedlikeholdt. Styret
vedtok i november 2016 å tilbakeføre hullet til et par 5 hull slik at banen derved igjen ble par 72

fra sesongstart2017.
Banens oppsett, dvs. rekkefølgen hullene spilles, harvært et diskusjonstema blant medlemmene i

lang tid. I 2009 ble det kjørt en pr6veordning med start fra daværende hull 10. Men fra 2010

sesongen ble det gått tilbake til baneoppsettet i den opprinnelige baneplanen.

Styret vedtok i november 201.6 å endre rekkefølgen hullene spilles. Hull 10 blir nytt hull 1,

deretter spilles back9 før hull B blir nytt hull 10 og en spiller deretter hullene i rekkefølge og

avslutter på hull 7 som blir nytt hull 18.

Sakte spill ertiltideret problem også for Bjaavann Golfklubb. Den viktigste årsaken tilsakte spill

er at det går med for mye tid til leting etter baller. Det er derfor et overordnet mål å redusere

lete-tiden. Dette skalvære førende både for utforming og for vedlikehold av alle «ballslukende»

deler av banen, dvs. rougher, vann- og sidevannshindre og randsonen mot spillefeltet av Out of
Bounds områder.

Bjaavann Golfbane har bebyggelse og trafikkerte veier langs deler av banen. Det er derfor et
overordnet mål å tilrettelegge banen slik at sikkerheten ivaretas på best mulig måte for alle som
ferdes på eller naer banen. I 2010 ble det gjennomført omfattende tiltak for å heve

sikkerhetsnivåetved en omfattende ombygging av daværende hull8 (nå 10) med oppsettrng av

sikkerhetsnett for å skjerme bebyggelse. Nye tee-steder på daværende hull 7 (nå 18) ble også

etablert (omgjort til par 4) f or å sikre bebyggelse. Før sesongstart 2017 ble det satt opp
sikkerhetsnett mot bebyggelse på dette hullet og de opprinnelige tee-stedene ble tatt i bruk igjen
og hullet tilbakeført til par 5. Banen er derfor igjen blitt en par J2 bane, slik den var designet.

Andre viktigste tiltak som kan iverksettes er:
r God skilting om faremomenter
o Beplantning av utsatte områder
o Bevisst utforming av banen for å styre spillet vekk fra veier og bebyggelse, og for å

minimalisere leting og sent spill
. Oppsetting av ytterllgere sikkerhetsnett

3 Greener
Kvaliteten på greenene er noe varlerende, men gjennomgående akseptabel. Det er ikke behov for
store anleggsmessige tiltak, men med mindre utbedringer, godt stell og vedlikehold skal
greenområdene utvikles til best mulig kvalitet.
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3.l Vedlikehold
Vedlikeholdet skalta sikte på å utvikle en robust torv og best mulig kvalitet med hensyn til
jevnhet på greenene. Greenene skal ha så rask ballrull som gressart og andre forhold tillater, men

kortsiktig hensyn til raskhet skal aldrigå på bekostning av jevnhet og varig kvalitet på torven.
Konsistens r raskhet innenfor en green og mellom de ulike greenene erviktigere enn raskheten i

seg selv. Greenene må holdes frifor ugress og skjøttes med tanke på å unngå sykdommer og

skade r.

For å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på greenene skal følgende overordnede
ved li keholdsruti ner følges:

o Vertidrainlufting l til 2 ganger pr. sesong.

o Sanddressing etter behov (ca. hver måned i sesongen).
. Støttesåing av svake greener 1 til 2 ganger pr. sesong.
o Vertikalskjæring etter behov, normalt 1 til 2 ganger pr. sesong.
o Aercore lufting etter behov.
o Behovstilpasset gjØdslingsprogram.

o Behovstilpasset vanningsprogram som også inkluderer dagvanning i perioder.
. Klippefrekvensen vilvariere gjennom sesongen fra daglig ihøysesongen ned mot 6n gang

pr. uke når veksten avtar.
o Klippehøyden skal følge klippeplanen og ligge mellom 3 og 4,5 mm.
o Hastighetsvariasjoner gjennom sesongen vilforekomme selv med samme klippehøyde.

Dette skyldes gressplantenes naturlige frøsettingsperioder som forekommer 2 til 4 ganger

pr. sesong.
o Ved nasjonale turneringer kan klippehøyden blijustert under 3 mm for en kortere periode

dersom værforholdene og greenenes tilstand tillater det.
o Fastlagte konturklippingerskal følges.

Greenene skal stenges senhøstes slik atforebyggende arbeid kan frnne sted når detfaglig sett er
hensiktmessig (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 h6sten slik at forholdene blir Iagt til rette for en god overvintring. Tildekking/bruk av

duk må vurderes.

Vrntergreener på front9 opparbeides/klippes ifairway itilstrekkelig avstand tilgreenområdet.

3.2 Flaggplassering
NGF's bestemmelser om balanserte flagg- og teeplasseringer skal følges. Generelt bør flagget
plasseres minst 1,8 meterfra 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.
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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

gjerne en forgreen (overgangen fra fairway til green).

Forgreener og krager skal ha tetthet, jevnhet og klippehøyde som tillater chip-and-run slag.

Kragen skal være like bred rundt hele greenen der dette er mulig. Krager og forgreener skal ha

omtrent samme vedlikeholdsinnsats som greener. KlippehØyden skal følge klippeplanen og ligge

mellom 1.0 - 1.2 mm gjennom sesongen. For nasjonale turneringer kan klippehøyden justeres ned

til B 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 ifairway. 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 tilfølgende standard:

o Gang- og tralleveier skal sikre enkel adkomst til utslagssted
o Det etableres minst 6n plass for sittebenk, søppelbøtte og «sandkasse» ved hvert hull.

o Der utslagsarealet ligger opphøyet/nedsenket iforhold til terrenget rundt skal det lages

markante trappetrinn opp evt. ned på utslaget.
o Det etableres 9 permanent matteutslag for vinterbane på front9. Mattene skal ligge

nivellert med mulighet for pegging både på høyre og venstre side.

FØlgende kon krete utbed ri nger ska I rea I iseres:

o Matteutslag på front9 til 9-hulls vinterbane
r Forbedre utslagsted 39 på flere av hullene
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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 f6lgende vedlikeholdsrutiner følges:
o Vertidrainlufting l til 2 ganger pr. sesong.
o Tilsåing av divots med forspiret frø/vekstmasse hver uke. Sandkasse på hullet skal holdes

fylt.
o Generell stØttesåing l til 2 ganger pr. sesong.
o Dressing 2 til 3 ganger pr. sesong.

o Behovstilpasset gjØdslingsprogram.
o Behovstilpasset vanningsprogram som også inkluderer vanning på dagtid i perioder.
o Klippefrekvens 2 til 3 ganger pr. uke. Klippehøyden skalfølge klippeplanen og være 10 til

l-2 mm gjennom sesongen. Ved nasjonale turneringer kan klippehøyden justeres ned til B
mm dersom værforholdene tillater det.

o Utslagsstedene skal holdes mest mulig frie for ugress.

o Markeringene flyttes 2 til 3 ganger pr. uke slik at slitasjen gjØres minimal. Det erviktig at
markeringene settes 90 grader på «optimal» utslagsretning siden innretning og klipping
av utslagsstedet ikke nØdvendigvis er i utslagsretningen. For par 3 hullskal markeringenes
plassering være komplementær med hullplasseringen.

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

o Dersom værforholdene gir økt risiko for stor slitasje eller permanente skader skal

utslagsmarkeringene flyttes til matte. På våren skal ikke utslagsstedene åpnes før gresset

har etablert seg ordentlig og rØttene har festet seg til underlaget. Målet er likevel at
matter ikke skal brukes mer enn nØdvendig.

Hullets lengde skalvære måltfra fastmerke (metallplate) på utslagsstedettil 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 d reneri ng/oppgraderi ng.

5. 1 Anleggsmessige arbeider
Slik de er nå står vannet i

massene og «stanger» mot kummen. Massene rundt må byttes, drensrør legges ned som føres
inn i kummen.
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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 istØrst 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.
Klippekonturen er delvis bestemt av hullets design, men det skal også tas hensyn tilspillernes
kvalitet. Dette innebærerforeks. at bredden på fairwayskalvære stØrst ilandingssonen ved

utslagfor middelmådige spillere og betydelig større enn i landingssonen for kvalitetsspillere. I

forbindelse med større nasjonale turneringer kan konturen blijustert etter ønske fra NGF

(smalere fairwayer)

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

o Tilsålng av drvots så ofte som mulig
o Støttesåing etter behov
o Behovstilpasset gjØdslingsprogram

o Behovstilpassetvanningsprogram
o Fairwayene klippes 2 til 3 ganger pr. uke. Klippehøyden skalfølge klippeplanen og ligge

mellom 1,4 og 1,8 mm gjennom sesongen. Ved nasjonale turneringer kan klippehøyden
justeres ned til 12 mm dersom værforholdene tillater det.

o Konturklippingen skalfølge klippeplanen og utføres på en slik måte at den gir en positiv

opplevelse fra utslaget og samtidig gir hullet den vanskelighetsgrad som er påtenkt.
o Lufting 2 til 3 ganger pr. sesong

. Sand dressing l til 2 ganger iåret. Dårlig/våte områder prioriteres
o Vertikalskjæring ved behov (kortsiktig 2 ganger pr år)

7 Rough
Utforming og klipping/vedlikehold av roughen skalvaere styrt av at ingen delav spillefeltet skal ha

større gresstetthet og/eller gresslengde enn at baller finnes hurtig. Det kan være Ønskelig at noen

roughområder beholder sln naturlige karakter, men det forutsetter at gresset er glissent nok til at
ballerfinnes 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 tilstrekkellg grad beplantes slik at
gressveksten reduseres.

Roughen skal klippes etter behov, normalt 6n gang iuka. Klippehøyden skalfølge klippeplanen og

ligge på ca. 50 mm. Ved nasjonale turneringer skal klippehØyden tilpasses ønsker fra NGF.

Også de roughområdene som får beholde sitt naturlige preg, skal klippes minst 6n gang hver

sesong for å hindre at uønskede trær og busker vokser opp.
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Finisharbeid rundt utslagssteder, bunkerkanter, greenområder, trær, vannspeil, diker etc. utføres
slik at områdene til en hver 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 renoverti 201,1,. Arbeidet omfattet forbedring av dreneringen ved behov og

sanden ble byttet.
Det er behov for ytterligere forbedrlnger av drenering i noen av bunkerne.

Generelle krav til bunkerne skal vaere:

o Konsistens mellom bunkerne er minst like viktig som den enkelte bunkers objektive

a

a

a

a

a

kvalitet; dvs. samme sandtype og samme vedlikehold for alle greenbunkere.

Bunkere skal holdes frie for ugr:ess 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 konslstens skal ikke tillate at ballen blir uspillbar; kornstØrrelsen bør ha fordeling
mellom 0,125 og 1 mm.

Vedlikeholdet skalvære slik at bunkerne alltid oppleves som nyraket; alle greenbunkere

bør maskinbearbeides 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 skal realiseres:
o Forbedre dreneringen, greenbunkere prioriteres
o Justering av sandmengder

Skiærine av kanter oe luki
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Van n- og sidevannshindre)

9.l 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. Mange av disse er i en lite
tilfredsstillende forfatning. 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.

lmidlertid, for å redusere lete-tider skal bekkefaret ryddes for underskog og kratt, og kantene
planeres for å lette jevnlig klipping. Enkelte deler av bekkekanten bør steinsettes for å hindre

utgravning i flomperioder.

FØlgende tiltak bør iverksettes:
o Dammene på hull 4 og 10 renskes opp manuelt så godt det lar seg gjøre. Det benyttes

eksperthjelp til å planlegge hvordan dammene kan holdes fri for vekster.

10 Banemarkeringer og skilting
Banemarkeringene skal f6lge NGF's regler. Markeringene og skilting skal ikke vlrke negativt på

natu ropplevelsen eller vanskeliggjØre baneved li keholdet.

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

Markering med spraymallng iforbindelse med turneringer skal i størst mulig grad unngås.

Grønne staker med hvite ringer plasseres i kant av fairway og angir avstanden til forkant green. 1

ring = 166 meter, 2 ringer = 150 meter.

Utvalgte sprinklerhoder på fairway merkes med avstand til forkant green.
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10.2 Skilting
FØlgende skilting av opplysende karakter skal forefinnes:

o Velkomstskilt med kart ved drtvtngrangen

sponso rskilt)

Opplysningsskilt på parkeringsplass med retning til
o Klubbhus

o Nærspillsområde (underetablering)

Opplysningsskilt ved klubbhus med retning til
o Proshop

o Greenfee-selvbetjening
o Oppvarmingsnett
o Nærspillsområde
o Tee 1 og tee l-0
o Toaletter/garderobe
o Drikkevannskran

Hullkart ved hvert utslag som angir hullengde og avstand frem til hindre i landingssonen

for uts lag (fa i rwaybu n ke re, straffeom rå de r, 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

e).

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

Skilt og bjelle på hull 16

På noen hullerdelerav nedslagsfeltet «blindt» fra utslagsstedene. Dette kan innebære en risiko

for personskader, og skilting og tiltak må løpende vurderes.

t1 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

tras6en er akseptabel kan de «gruses opp» til gangvei.

For å dirigere trafikken rundt greener, spesielt med golfbiler, benyttes skilting og om nØdvendig

båndsperringer. Tau lagt på bakken er også effektivt.

a

a

a

a

a

a
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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 veitras6er skal det legges vekt på at:
r De gir god fremkommelighet for maskiner
o Trafikken ikke forstyrrer spillet unødig
o Traseene så langt som mulig går utenfor spillefeltet
o Trafikken ikke sjenerer naboer til banen

Der transporiveier går gjennom gressbevokst område skal traseen klippes jevnlig.

13 Adkomstvei og områder utenfor spillefeltet
Ankomsten til banen ved Ålef1ærveien kan BjØres mer tiltalende.

13.1 Adkomswei 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.

Parkeringsplassene skal ikke benyttes som deponi eller som mellomlager for materialer eller
maskiner.

13. 2 Oppsti I I in gsplass/ca r-port for golfbi ler
Golfbilene parkeres og lades nå i car-porten som ble etablert i2011. Ordningen medfører at

bilene nå kan leies også uten bemanning i klubbhuset. Vinteropplag av bilene skjer icar-porten

16 er for liten og av for dårlig kvalitet. Ved

13.3 Nursery green
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13.4 Andre områder
For å heve banens estetiske kvalitet skal alle områdene rundt spillefeltet stelles jevnlig slik at de

alltid ser velplelde og tiltalende ut.
I områder hvor felte trær og busker

ligger inntil banen bør det ryddes og produseres flis av restene..

Spesielt områdene rundt klubbhuset og plassen mellom klubbhus og kølleboden,bør forskjønnes
i forhold til dagens standard. Dette vil gi et bedre førsteinntrykk av klubben når gjester

ankommer fra parkerlngsplassen.

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 Korth u I lsba ne/tren i ngsom råde
Korthullsbane/pay&play har vært diskutert i mange år og har vært tenkt plassert nord for
parkeringsplassen. Området har vært brukt som fyllplass for overskuddsmasse og er nå nesten

oppfylt i Ønsket grad. Det er satt i gang et prosjekt for å utvikle området til et treningsområde
med «universell utforming». Dette er lmidlertid kostnadskrevende og vil, i klubbens nåværende

økonomiske situasjon, måtte gjennomf6res over lengre tid avhengig av finansieringsmuligheter.

16 Treningsområdene
I dag omfatter treningsområdene tre separate områder:

16.1 Driving range
Drivingrangen er publikums første møte med banen. Rangen fremstår i dag med tilfredsstillende
kvalitet og kvantitet. Det er 25 utslag med overbygg over 8 av dem slik at trening og instruksjon
kan gjennomføres med godt utbytte også iregnvær. Sommeren 2016 ble det kjøpt inn 12000 nye

rangeballer av god kvalitet. Tilsesongstarl20ll ble alle mattene skiftet ut. I 2018 sesongen er
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16.1.1 Anleggsmessige arbeider
Rangen kan utvides mot nord, men kortsiktig er dette lite aktuelt. En må da legge bekken i rør.
En annen effekt av dette vil være forenklet plukking og sannsynligvis noe mindre svinn av

rangeballer.

Det bør installeres flomlysanlegg som i det minste dekker overbygde utslagsplasser for å

utvide sesongen og øke inntjeningen på rangen.

L6.L.2 Vedlikehold
Drivingrangen skal ha tllnærmet samme klippehøyde og klippefrekvens som rough og som
muliggjør en effektiv plukking av baller.

Området for gressutslag klippes og vedlikeholdes som fairway

16.2 Nærspillsområde
Det etablerte treningsområde for nærspill på hull 1B ble borte da hullet ble reetablert som par 5.

Nytt treningsområde opparbeides på utfylt område nord for parkeringsplassen (se pkt 15)

En liten treningsbunker er etablert på nedsiden av puttinggreenen ved klubbhuset.

!6.2.1 An leggsmessige a rbeider
Treningsområdet planlegges med fairway, øvingsgreen og bunkere. Arbeidet har så vidt
startet.

16.2.2 Vedlikehold
Hele trenlngsområdet vedlikeholdes og klippes som banen f orøvrig.

16.3 Puttinggreen ved klubbhus
Puttinggreenen ved klubbhuset er sterkt belastet og brukes nå både til putting og chipping. Når
treningsområdet er etablert vil greenen benyttes kun tll putting og merkes med «lngen

chipping».

Puttinggreenen skal ha samme kvalitet og vedlikehold som banens øvrige greener.
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15.4 Treningsgreen ved drivingrange
Det er også mulig å anlegge en treningsgreen av hensiktsmessig stØrrelse ved driving rangen

f.eks. lagt der reklameskiltene er i dag. Dette vil gjøre logistikken rundt trening mye enklere.

Denne kan også bygges i en slik stØrrelse at den kan brukes til chipping. Det kan også vurderes å

bygge egen green der for å trene chipping og bunkerslag. Dette er prosjekter som naturlig nok

ligger noe frem itid.

17 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 greenkeeper i nært samarbeid med banekomiteen og styret.

Hovedkriteriet er at banen ikke skal påføres permanent skade, ingen andre utenforliggende
hensyn skalvektlegges. 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.

Det skal vurderes å:

o Helt eller delvis benytte provisoriske greener
o Helt eller delvis benytte matteutslag
o Holde hele eller deler av banen åpen kortere perioder av dagen

Ved frost skal banen holdes stengt.

Det etableres permanente matteutslag på front9 som gir en 9-hulls vinterbane. Dette er den del

av banen som erfaringsmessig har lengst spillesesong.

18 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. Det ble anskaffet flisehugger i 2017 for oppmaling av trevirke fra
beskjæri ng/fel I ing av trær.
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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 økonomitillater det. Handllngsplanen skal

derfor oppdateres hvert år som en del av styrets årlige budsjettarbeid. I planen deles tiltakene
inn itre grupper etter det økonomiske omfanget (benevnt omfattende, middels store og små

tiltak). Videre skal de være prioritert, prissatt og forsØkt tidfestet.

(neste side)

Side 17 av 18

VEDLEGG:

n for



VEDLEGG

Masterplan for Bjaavann Golfbane vedtatt på årsmøte ??. februar 2019

Handlingsplan for bane 2Ot9 - godkjent på Årsmøtet ??. februar 2079

Prioritet Kort beskrivelse av tiltaket On' fa ng Estimat Sta rt Avsl uttes
lnnenOmfattende Middels Lite

1 Bunkere påfylling av sand

etter behov

X 20 000 Mai Mai

1 Sklfte en av pumpene til
vanningsanlegget

X 4s 000 April Sesongstarl

1 Sl uttføre repa rasjons-

arbeidene etter flommen
høsten 20t7

X 6s 000 lanuar Juni

1 Anskaffelse av 2 arbeids-

biler og en liten røffklipper
X leasing April April

1. Fylle, planere og utvide
dagens nursery green (som

ikke har gress nå)

X 75 000 Februar .Ju ni

2 Dreneringsarbeid - passiv

kapillær drenering (PCD) -

testområder på hull 9 ogt4

X 125 000 Mars Mai

2 Dreneringsgrøft m/3
kummer på fairway 18 fra

østre greenbunker mot kum

sør f or vestre fairway-
bunker. Tilstandskontroll og

lokalisering av drensrør ved

bruk av kamerabil.

X 150 000 Ti I passes Sesongslutt

2 Permanente matteutslag på

vinterbane, front 9.

Materialer og matter.

X 45 000 Ti I passes Sesongsl utt

2 Drenere to våte områder på

rangen, samlekum og grøft
(grus, r@r og gravemaskin)

X 40 000 Ti I passes Sesongsl utt

3 Asfaltreparasjon (ca 150

kvm - graving, planering,
masser, asfalt)

X 40 000 Ti I passes Sesongsl utt

3 Fjerning av gress og siv i

dammene
X 15 000 Ti I passes Sesongsl utt
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Bjaavann Golfklubb -
østre Alelletærvei 195
4634 KRISTIANSAND S

Regnskapsår 2019 (0{.01.2019-31.'|.2.20191, F.o.m. periode I t.o.m. periode 13.,

Avdeling (lngen), Budsjeft Budsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Resultatregnskap 1 detaljert

Periodeutvalg Periodeutvalgi
fjor

Budsjett denne
periode

Driftsresultat
Driftsinntekter

Salgsinntekter
3010 Utleie skap

3020 Sponsorinntekteravgiftpliiktige

3030 Utleie av golfbil

3040 Salgsinnt.kafe høy sats

3050 Salg kafe lav sats

3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie

3120 Sponsorinntekteravgiftsfrie

3130 lnnt.drivingrange

3200 Salg PROSHOP

3210 Undervisning

3220 Greenfee

3445 Tilskudd fra NIF/NGF

3520 Turneringsinnt.

Salgsinntekter

Annen driftsinntekt
3900 Andredriftsrelaterte inntekter

3920 Medlemskont.

3960 Bingoinntekter

3970 Grasrotandel

3980 Golfundervisning

3981 Nybegynnerkurs

3990 Gaver

3995 Viderefakturing, avgiftspliktig

3999 Div.inntekteravg.fritt

Annen driftsinntekt

Driftsinntekter

Driftskostnader
Varekostnad
4160 Frakt, toll og spedisjon

4180 lnnkjøpsprisred.

4200 Varekjøp kafe lav sats

4240 Undervisningsmateirell

4250 Materiell til driving range

4300 'varekjøp kafe høy avgifi

4400 Varekjøp PROSHOP

Varekostnad

Lønnskostnad
5010 Faste lønninger

5190 Påløpneferiepenger

5220 Fri telefon

5291 Motkonto for gruppe 52

5410 Arbeidsgiveravgift

5411 Arb.giv.avg. på|. feriep.

5830 Lønnstilskudd

5920 Yrkesskadeforsikring

5940 oTP
5960 Gaver til ansatte

Lønnskostnad

Avskrivn. varige driftsmidl. og imat, eiendeler
6000 Avskrivning på bygn. & annen fast eiend.

6010 Avskrivning påtransportmidler, maskiner

Avskrivn. varige driftsmidl. og imat, eiendeler

Annen driftskostnad
6300 Leie lokaler

6320 Renovasjon, vann, avløp mv.

6340 Lys, varme

0,00

-5 200,00

0,00

-3 200,00

-4 348,00

0,00

-65 752,00

-1 459,20

-991,20

0,00

0,00

0,00

0,00

-49 008,00

-60 300,00

-72 627,00

-3 698,00

-272 010,30

-2739,00
-184 352,00

-364 362,82

-216 127,80

-35 650,00

-501 524,00

-90 643,00

-348 31',t.24

-51 000,00

-93 000,00

-76 500,00

0,00

0,00

0,00

-279 500,00

-372 500,00

0,00

-40 000,00

-521 000,00

-90 000,00

-430 000,00

-80 950,40

0,00

-1 353 587,00

0,00

0,00

0,00

-1 950,00

0,00

0,00

-1 485,00

-2 201 353,16

-43 585,00

-3245 199,20

-95 609,00

-156 653,58

700,00

-4 700,00

-6 456,00

-10 221 ,00

-170 406,00

-{ 953 500,00

-45 500,00

-3 459 000,00

-131 000,00

-175 000,00

0,00

-1 1 000,00

-6 650,00

-10 000,00

-165 550,00

-1 357 022,00 -3 732 129,78 -4 003 700,00

-,t 437 972,40

0,00

-204,00

3 365,22

0,00

0,00

0,00

0,00

-5 933 482,94

2 066,00

-2 616,91

158 978,44

6 167,00

2 03'l,25

16 111 ,78

162 688,92

-5 957 200,00

0,00

0,00

0,00

6 500,00

30 000,00

0,00

0,00

316',t,22

98 562,50

10 315,03

366,66

-366,66

14 194,88

'l 454,42

0,00

4 629,00

4 073,00

486,00

345 426,48

2 138 029,50

220 488,61

7 333,20

-7 333,20

306 191,85

31 088,92

-100 301,00

16 529,00

24 005,00

0,00

36 500,00

2 042 000,00

256 350,00

8 602,00

-8 602,00

288 800,00

34 610,00

-50 000,00

18 000,00

30 685,00

0,00

133 714,83

0,00

0,00

2 636 03{,88

233 304,00

52 238,00

2620 445,00

252 000,00

90 800,00

0,00

52 544,70

693,00

10 600,67

285 542,00

203 071,32

18 003,44

98 203,43

342 800,00

210 180,00

14 628,00

93 493,00
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4634 KRISTIANSAND S

Regnskapsår 2019 (01.01.20'19-3'1.12.20191, F.o.m. periode { t.o.m. periode 13.,

Avdeling (lngen), Budsjett Budsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Resultatregnskap 1 detaljert

Periodeutualg Periodeutvalg i

fjor
Budsjett denne
periode

Driftsresultat
Driftskostnader

Annen driftskostnad
6360 Renhold

6400 Leasing

6460 Leie grunneiere

6540 Utstyr kafe

6550 Driftsmaterialer

6570 Arbeidsklær og verneutstyr

6600 Rep./vedlikeh.bygninger

6605 NaturskadeReparasjon

6610 Drifi/vedlikeholdbane

6611 Green sand

6613 Ftø

6614 Gjødsel

6616 Skilting bane

6617 Vanningsanlegg

6620 Vedlikehold uts§r
6621 Reservedeler

6623 Drivst./smøremiddel

6690 Div.driftskostn.

6700 Revisjons-ogregnskapshonorar

6710 Honorarer under oppgavepl. grense

6735 Protjenester

6790 Andre fremmede tjenester

6800 Scorekort,greenfeekort

6870 Sosialesammenkomster

6880 Kursutgifler

6900 Telefon

6910 lt,data,golfbox

7100 Bilgodtgjørelseoppgpliktig

71O5 Øreavrunding

7140 Reisekostn.ikkeoppgpliktig

7310 Aktivitetskosnader NAV osv

732O Reklamekostnader

7420 Gaver/premierfradragsberettiget

7451 Avgift NGF

7510 Forsikring bygg

7520 Forsikringmaskiner

7530 Ansvarsforsikring

754O Styreforsikring

7600 Lisensavg.ogroyalties

7770 Bank/kortomk.

7798 Mva-refusjon

Annen driftskostnad

Driftskostnader

Driftsresultat

Finansi nntekter og finanskostnader
Finansinntekter

Annen renteinntekt
8040 Renteinntekter

Annen renteinnteK

Finansinntekter

Finanskostnader
Annen rentekostnad
8140 Rentekostnader,

8150 Annenrentekostnad

Annen rentekostnad

0,00

23 507,97

392 563,00

1 144,00

1 900,00

441,40

2 495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 560,96

0,00

0,00

25 832,00

0,00

0,00

0,00

1468,29

0,00

0,00

0,00

4 260,80

36 191,30

0,00

0,00

0,00

1 650,00

0,00

0,00

0,00

7 376,00

I534,00
6 650,00

450,00

8 436,00

1 676,36

0,00

4 774,43

162 597,68

420 936,00

16 266,92

37 862,63

25 871,92

26 148,33

-32 460,87

289 367,23

64 826,55

128 903,00

207 949,25

2 306,00

70 578,63

1 16 435,91

116 172,57

132 676,26

49 916,00

28 750,00

8 000,00

35 000,00

44 837,10

18 260,00

65,00

23 822,00

32 800,94

112 757 ,37

17 131,30

1,45

53 216,47

0,00

5 000,00

15 081,25

260 577,50

25 607,00

37 869,00

7 630,00

450,00

0,00

20 279,44

-252 190,00

4 871,00

292 589,00

435 669,00

14 000,00

24 075,00

23 003,00

26 669,00

-33 't08,00

284 000,00

66 123,00

131 482,00

212 108,00

2 352,00

71 990,00

108 000,00

106 180,00

1 18 000,00

50 914,00

29 325,00

8 160,00

35 700,00

45 735,OO

18 625,00

66,00

22 003,00

33 459,00

112 028,00

17 475,00

1,00

54 281,00

0,00

5100,00
2 837,00

265 789,00

26 119,00

38 626,00

7 783,00

459,00

0,00

26 141 ,00

-245 000,00

601 975,45 2 655 352,45 2 761 930,00

738 851,50 5 922 352,81 5 761 675,00

-699 1 20,90 -11 {30,13 -1 95 525,00

0,00 -1 837,',ts 0,00

0,00 -1 837,15 0,00

0,00

0,00

0,00

-1 837,{5

814,08

54 900,00

0,00

0,00

58 150,00
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4634 KRISTIANSAND S

Regnskapsår 2019 (01.01.2019-3'1.12.20191, F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,

Avdeling (lngen), Budsjett Budsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Resultatregnskap 1 detaljert

Periodeutvalg Periodeutvalg i Budsjett denne
fjor periode

Finansi nntekter og finanskostnader
Finanskostnader
Finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader

Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader

Resultat før skattekostnad

Arsoverskudd / Underskudd
8960 Overføringerannenegenkapital

Annen egenkapital

Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)

Disponeringer

55 714,08 58 150,00

0,00 53 876,93 58 150,00

-699 I 20,90 42746,80 -137 375,00

-699 1 20,90 42746,80 -137 375,00

-699120,90
0,00

42746,80 -137 375,00
-42746,80 0,00

-42746,80 0,00

0,00 -42746,80 0,00

0,00 -42746,80 0,00
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Vedlegg 5

""#
Kontrollkomit6

Velges av åremøte (2 medlemmer)
Påse al klubbens midle. disponeres ihht, vedtak og lover og regler

Arsm øte
Klubbens øveBte myndighet

Godkjenner strategiske planer, regnskap, budsjett og åtsberetning

Revisor
Velges av årsmøte

Valgkomit6
Velges av årsmøte (3 medlemmer + vara)

lnnstiller nytt styre til åEmøte

Klubbstyre
Velges av åBmøtet

Styreleder
Nestleder

3 sryremedlemmer
2 varamedlemmer

Pro
lnstruksjon, ku§, treninger, Trener 1 utdanning

Økanomiutvalg
økonomi- og budsjettoppfølging

Klubb sekretær
Administrasjon, marked, åktiviteter, sport

60% stilling

Sponsor- og
reklamekomit6 Tu rneringsutvalg

Klubbturneringer, Turneringsledelse, Dommedjeneste

Nybegynnerutvalg
VTG-kurs, fadderordning, rekrutteringBaneanlegg

1 00'/o Head greenkeeper
1 00% mekaniker/greenkeeper

Sesongansatte

Baneutvalg
Måsterplan, priorileringer

Støtle til Head greenkeeper

Seniorgruppe
Torsdagsgolfen, reiser, elc.

Klubbhus

Medie- og
Kommunikasjonskomit6

lnlerni og ekstemt
Prolilering, informasjon og markedsføring - Alle plattfomer

Damegruppe
Damedagen

HCP-utvalg
Miljøutvalg

Påse sial prof, - Akliviteter, fester, etc-

Utvalg for
samfunnsprosjekter

GGG. Ktrkens bymislon

Dugnadsutvalg
Organisering av fellesdugnader

Oversikl over oppgaver for frivillige


