ÅRSBERETNING 2016
Virksomhetens art og hvor den drives
Virksomheten består i å drive golfklubb og skape trivsel, glede og fysisk aktivitet for personer
i alle aldre.
Virksomheten drives på Kvæven / Haugen i Sirdal kommune.

Styresammensetning
Etter valget på årsmøtet gikk Finn Roy Bakken av som leder og Allan Nielsen gikk av som
varamann. Styret har videre fungert som følger:
Geir Vårdal
Leder
Tone Ingeborg Østtveit Kvinen
Styremedlem
Martin Norland Larsen
Styremedlem
Helin Morel
Styremedlem
Geir Øystein Tjomlid
Styremedlem
Jan Magne Josdal
Varamedlem
May Britt Ousdal
Varamedlem
Finn Roy Bakken
Varamedlem

Styre – og arbeidsmøter
I år har vi hatt 6 styremøter og årsmøte. Foruten faste saker ble det behandlet 19 saker.

Opplisting av noen styresaker
1. Faste saker:

2. Andre saker











Godkjenning av referater
Status økonomi
Status sponsorer
Status medlemmer
Referatsaker
Medlemsavgifter
Sloping av banen – innspill
Fotballgolf
Tiltak for flere medlemmer og sponsorer
Fordeling av arbeidsoppgaver, komiteer og andre arbeidsordninger
Greenfee og spillerett
Sirdalsvekst – sak om fritak for låneinnbetaling
Turneringer og andre arrangementer
NGF prosjekt «Ivaretakelse»
Bemanning, personal

Personell
Ansatte:
Johnny Vik:
Banearbeidere:

Greenkeeper, sesongansatt i full stilling fra
1. mai til 30. september.
Det har vært inne 2 personer med et totalt
timeantall på 318 timer. I tillegg kommer
sommerhjelpordningen.
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Sommerhjelp:
I 2016 hadde vi sommerhjelp 111 timer gjennom Sirdal kommune sin sommerhjelpordning.
Kommunen dekker da halv lønn. Sommerhjelpen betjente proshop på hverdager, stelte
området rundt klubbhuset og Driving Range og utførte annet forefallende arbeid. Ordningen
fungerte bra og planlegges videreført/utvidet for 2017.

Arbeidsmiljø
Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god.
Det har ikke inntruffet skader og ulykker. Sykefraværet har vært 0 % i 2015.
SFGK har utarbeid IK system for HMS.

Ytre miljø
Det er etter styrets oppfatning ingen forhold ved selskapets virksomhet som kan medføre noen
vesentlig negativ påvirkning på det ytre miljø, og det er følgelig ikke behov for å iverksette
særskilte tiltak på dette området. Maskinene etterses og vedlikeholdes slik at olje ikke lekker
til naturen.

Likestilling
Kjønnsfordeling ansatte og styret
Ansatte (årsverk):
Innleide (årsverk)
Styret:
Vararepresentanter til styret:

M
0,5
0,14
3
2

K
0
0,10
2
1

Utvikling i resultat og stilling
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av utviklingen og resultatet av
virksomheten og den økonomiske stilling. Den likviditetsmessige stillingen er som
foregående år positiv, men svak.
Egenkapitalprosenten er på ca. 31,8 %. Denne bør være over 20 %.
Resultatregnskap og balanse for 2016 samt budsjett for 2017 er vedlagt denne årsberetningen.
Revisjonsberetningen fremlegges på årsmøtet.

Fortsatt drift
Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av
regnskapet for 2016.

Generelt
Sesongen 2016 begynte 9. mai og sluttet 15. oktober, omtrent som normalt.

Spill på banen
Ved årets slutt 2016 var det registrert 1862 spill, mens det i 2015 ble registrert 1868 spill. I
2014 ble det registrert 1909 spill og i 2013 ble det registrert 1814 spill. Antall registrerte spill
er derved rimelig stabilt de senere årene. Vi ønsker naturligvis langt flere spillere, spesielt i
ukedagene, og har fortsatt tro og håp om at antallet vil øke framover. Det er derfor viktig at vi
fortsatt satser på kvalitet både når det gjelder bane, fasiliteter og områder på og omkring
banen. Styret arbeider fortløpende for å øke både aktivitet og inntekt.

Fotballgolf
Høsten 2015 ble banen klargjort for Fotballgolf og tilbudet ble videreført i 2016. og vi antar at
det ble spilt henimot 200 runder i 2016. Det var gode tilbakemeldinger fra spillerne. Det ble
gjort noen justeringer på banen våren 2016 og prisene vil bli revurdert for 2017. Vi har
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forhåpninger til at dette kan skape flere spillere til Kvæven. Likevel vil vi presisere at vi alltid
vil prioritere banen som en golfbane for golfspillere.

Sponsorer
I 2016 var sponsorinntektene synkende, ca. 60.000 lavere enn budsjettert.
Vi har noen svært trofaste hovedsponsorer og ellers har markedet for mindre sponsorer vært
rimelig godt. Det er fint å se at så mange lokale bedrifter vil være med å støtte golfklubben
videre. Vi takker og er svært glad for dette.

Medlemmer
Ved utgangen av året var vi 131 medlemmer, som er en nedgang fra 148 ved forrige årsskifte.

Klubbhusområdet
Det er foretatt mindre utbedringer av sekretariatet og noe belegningsstein foran
klubbhusområdet.
Hele området har fått et løft og er et fint ansikt utad. Dette er viktig fordi dette er
golfspillerens første møteplass med klubben.

Baneforhold
Baneforholdene ved sesongstart i 2016 var bra, uten vesentlige vinterskader. Utover våren og
sommeren ble banen bare bedre. Vi retter en stor takk til greekeeper Johnny og hans hjelpere
for pågangsmot, faglig dyktighet og arbeidsvilje.
Selve banen drenerer svært godt fordi den ligger på drenerende masse. Grøfter og drensrør
trenger vedlikehold og veiene er noe utsatt for flomskader. Bedre, ny grøfting vurderes noen
steder.
Det var i 2016 ikke vesentlige flomskader på banen.

Turneringer
Generelt
Selv om det er ekstra arbeid for oss, er turneringer meget positivt. Vi får vist fram banen vår
på en positiv og god måte som forhåpentligvis gjør at vi får flere spillere som vil komme og
spille i Sirdal.
Turneringer gir oss også ekstra inntekter.
Vi har hatt mange turneringer i 2016 og dette er svært positivt. Vi får svært gode
tilbakemeldinger på både bane og service, og vi takker selvfølgelig alle som gjør det mulig for
oss å ha disse turneringene.
Region Tour Rogaland – Sirdal Open 25. og 26. juni
Vi ble tildelt denne turneringa også i år. Det var i alt 24 mannlige deltakere. Etter første dag
hadde vi fellesmiddag på hotellet der mange av spillerne deltok. Et svært populært tiltak!
Sirdalsdagene Sirdal Open – 3. og 4. september
Dette er blitt tradisjon og nok en gang var det duket for Sirdal Open under Sirdalsdagene.
Lørdag var det individuell turnering med totalt 41 spillere, 29 menn og 12 damer. Søndag
spilte vi Texas Schramble med totalt 16 spillere.
Rogaland Golf +50 – 10. september
Turneringstilbud for voksne golfspillere, uten krav til HCP. Det var 39 deltakere, herav 31
herrer og 8 damer. Det totalt 50 avmeldinger, mange på grunn av dårlige værmeldinger. En
del tidlige avmelding ble heldigvis erstattet av andre. Takk til alle som trosset værmeldingene
og likevel fikk en bra golfrunde i ikke alt for dårlig vær.
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Klubbmesterskap – 30. september
På årets klubbmesterskap deltok 10 spillere, 7 menn og 3 damer. Det ble spilt i to klasser,
henholdsvis dame og herreklasse. Vinner av dameklassen ble Vigdis Vårdal. Vinner av
herreklassen ble Stein Magne Stangeland, som også hadde beste brutto-resultat (færrest slag).
Etterpå var det pølser, kake, kaffe og drøs.
Andre turneringer:
1. Nordea Pairs 11. juni – 12 deltakere (4 utenfor konkurranse)
2. Statoil pensjonistgruppe 6. juli – 14 spillere
3. Knotten, åpen privat/SFGK turnering 12-13. august – 26 spillere
4. Sola GK – pensjonist – 22. august – 24 spillere
5. Privat turnering 2. september (Tjensvold) – 26 spillere
6. Sinneshyttå og Skagenfondene 17. september – 34 spillere

Onsdag - aktivitetskveld
Hver onsdagskveld har vi hatt en felles aktivitetskveld for alle aldersgrupper. Fremmøtet har
variert, men sett sesongen samlet har det vært rimelig bra. Fremmøtet av barn og ungdom
trenger vi å øke fremover, så dette bør bli et satsingsområde for 2017.
Aktiviteter og interne turneringer utvikler og bidrar til godt miljø, og interessen for golfen blir
økende.

En stor takk til alle
Noen «fiffer» på selve banen, noen holder turstier og veier i tipp topp stand, noen beiser og
flikker, noen passer proshoppen, noen plukker søppel, noen reparerer utslagssteder o.s.v. Vi
kan ramse opp en haug med oppgaver som blir gjort uten at en trenger å be om det. Vi som
spiller tror bare at det alltid er like fint på baneområdet, men det ligger masse innsats bak!
Vi retter en stor takk til ansatte, dugnadsarbeidere, medlemmer og mange andre som bidrar til
at vi kan opprettholde god kvalitet på banen og god service til våre spillere.
Vi takker alle for en for en flott sesong 2016 og ser med forventning frem mot mange fine
golfrunder i forhåpentligvis strålende vær på Kvæven/Haugen i 2017.

Tjørhom _6/3-2017_
…………………………
Styreleder
Geir Vårdal

………………………….
Styremedlem
Tone I. Ø. Kvinen

…………………………
Styremedlem
Helin Morel

……………………..
Styremedlem
Geir Øystein Tjomlid

…………………….
Styremedlem
Martin N. Larsen
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