
 ÅRSBERETNING 2019  

 

 

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 har styret fungert som følger:  

Geir Øystein Tjomlid Leder  

Geir Vårdal Nestleder 

Tone Ingebjørg Østtveit Kvinen Styremedlem  

Kjellfrid Helle Styremedlem  

Yngve Bjørn Søyland Styremedlem  

Cathrine Tjørhom Styremedlem 

Jan Magne Josdal Varamedlem  

Sissel A. Haugen Varamedlem  

Finn Roy Bakken Varamedlem  

 

 

Styre – og arbeidsmøter  
I år har vi hatt 7 styremøter og årsmøte.  
 

Opplisting av noen styresaker  
1:Faste saker:  

• Godkjenning av referater  

• Status økonomi  

• Status sponsorer  

• Status medlemmer  

• Referatsaker  

2. Andre saker  

• Fotballgolf  

• Tiltak for flere medlemmer og sponsorer  

• Fordeling av arbeidsoppgaver, komiteer og andre arbeidsordninger  

• Greenfee og spillerett  

• Turneringer og andre arrangementer  

• Bemanning, personal   

• Utvidelse hull 1  

 

 

Personell  
Ansatte:  

Johnny Vik Greenkeeper, sesongansatt i full stilling fra 1. mai til 30. september.  

Banearbeidere: Det har vært inne 3 personer utenom greenkeeper.  

Sommerhjelp: I 2019 hadde vi ikke sommerhjelper gjennom Sirdal kommune sin 

sommerhjelpordning.  



 

 

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 2019.  

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 M K  

Ansatte (årsverk): 0,5 0  

Innleide (årsverk) 0,14 0,10  

Styret: 3 3  

Vararepresentanter til styret: 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. 32 %. Denne bør være over 20 %.  

Resultatregnskap og balanse for 2019 samt budsjett for 2020 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 2019  

 

 

Generelt  
Sesongen 2019 begynte 1. mai og sluttet 28.oktober, omtrent som normalt. 

 

 

Spill på banen  
Ved årets slutt 2019 var det registrert 1703 spill, 170 færre enn i 2018, men 26 flere enn i 2017. 

Med tanke på den dårlige starten er det ikke så galt. 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 har vært videreført.siden. Det ble spilt 

over 200 runder i 2019 Det er gode tilbakemeldinger fra spillerne. Vi har 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 2019 var sponsorinntektene på samme nivå som tidligere år, omtrent som 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 2019 var vi 114 medlemmer, som er en liten oppgang fra 105 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 2019 var utfordrende. Vi hadde en del vinterskader. Dette førte 

til at vi måtte reså greenene, og dermed var ikke spilleforholdene optimale på våren/forsommeren. 

Utover sommeren ble banen bedre.  

Selve banen drenerer svært godt fordi den ligger på drenerende masse. Grøfter og drensrør har 

blitt utbedret på hull 2, men fortsatt er veiene noe utsatt for flomskader. Bedre, ny grøfting 

vurderes også noen andre steder.   

Vi fikk en utvidelse på hull 1 etter sesongslutt. Vi er spent på å se resultatet av dette kommende 

sesong. Men håpet er at dette vil medføre et enda bedre førsteinntrykk av banen. 

Det var i 2019 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 2019 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.  

Narvesen Region Tour – 10. juni 

Vi ble også i år spurt om å arrangere Narvesen Region Tour, en breddeturnering for barn og 

ungdom i regionen. Mange motiverte, positive og blide unge gjorde dette til en hyggelig 

opplevelse. Det var 38 deltakere, hvorav 15 jenter. 

Region Tour Rogaland – Sirdal Open 8. september  

Vi ble tildelt denne turneringa også i år. Det var 20, ingen damer.  

Sirdalsdagene Sirdal Open – 30. og 31. august  

Dette er blitt tradisjon og nok en gang var det duket for Sirdal Open under Sirdalsdagene. I år 

hadde vi Texas Schramble fredag ettermiddag, over 9 hull. Det var 28 deltakere, hvorav 1 dame. 

Lørdag var det individuell turnering med totalt 64 spillere, hvorav 8 damer. 

Rogaland Golf +50 – 1. september  

Turneringstilbud for voksne golfspillere +50, uten krav til HCP. Det var 57 deltakere, herav 12 

damer. Veldig bra deltakerantall  

Klubbmesterskap – 24. august  

På årets klubbmesterskap deltok 8 spillere, hvorav 2 damer. Det ble spilt i to klasser, henholdsvis 

dame og herreklasse. Vinner av dameklassen ble Liv Undheim. Vinner av herreklassen ble Terje 

Ousdal,  

Av andre turneringer nevnes:  

1.  Knotten, åpen privat/SFGK turnering fr-lø 16-17. august. Schramble den fredag med 34 

spillere, hvorav 9 damer. Individuell lørdag med 32 spillere hvorav 8 damer. Takk til 

Mads Reinkjøp som er primus motor for denne turneringen 

2. Større privat turnering (Tjensvoll) 

3. Statoil pensjonistgruppe 

4. Sola GK – pensjonist  

 

 

Tirsdag/Onsdag – aktivitetskvelder 
Vi hadde som målsetning å øke aktiviteten for barn og ungdom denne sesongen. Takket være 

Helin og Catrine har vi fått dette til. Disse to tok trenerkurs og satte i gang med aktiviteter for 

barn. En ettermiddag i uka har de hatt mellom 15 og 20 barn i aktivitet på golfbanen.  

VELDIG BRA ☺ 

Hver onsdagskveld har vi hatt en felles aktivitetskveld for alle. Fremmøtet har vært godt i år. Vi 

har nå fått innarbeidet onsdagen som en «klubbdag». Jan Magne har tatt ansvar for å arrangere 

klubbturneringer, og dette har vært svært vellykket.  

Gjennom hele sesongen har vi hatt en turnering gående. Vi har annenhver onsdag vekslet mellom 

scramble og Stableford.   

Aktiviteter og interne turneringer utvikler og bidrar til godt miljø, og interessen for golfen blir 

økende. 

På forsommeren arrangerte vi en «turnering» der det var om å gjøre å registrere flest mulig runder 

etter noen enkle regler. Hver runde telte som et lodd når det ved avslutningen ble loddet ut en 

sittegruppe gitt av Jæren Outlet. God deltakelse. 

 

 

En stor takk til alle  
For første gang har vi gjort et forsøk på å registrere antall dugnadstimer som medlemmene bruker 

på golfklubben. Vi har nok ikke fått registrert alle timene, men det som er registrert viser at 

klubbmedlemmene bruker ca 1000 timer på dugnad. Dette er egentlig helt utrolig siden vi er få 

medlemmer, og at kun et fåtall av våre medlemmer har anledning til å delta på dugnad. 



Det er vanskelig å trekke frem noen enkelte i dugnadsinnsatsen, vi er helt avhengige av at de som 

kan bidrar til å drive golfklubben. Men jeg må likevel nevne familien Vårdal. De står nok nesten 

for halvparten av dugnadstimene. 

Jeg vil også spesielt nevne Helin og Cathrine som virkelig har fått gang på barnegolfen. 

 

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 utsalgssteder o.s.v. Vi kan 

ramse opp en haug med oppgaver som blir gjort uten at en trenger å be om det.  

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 2019 og ser med forventning frem mot mange fine 

golfrunder i forhåpentligvis strålende vær på Kvæven/Haugen i 2020.  

 

 

 

Tjørhom 19.03.2020 

 

 

…………………………………………… 

Styreleder - Geir Øystein Tjomlid 

 

 

…………………………………………… 

Nestleder - Geir Vårdal 

 

 

…………………………………………… 

Styremedlem - Tone I. Ø. Kvinen 

 

 

…………………………………………….. 

Styremedlem - Kjellfrid Helle 

 

 

……………………………………………. 

Styremedlem - Cathrine Tjørhom 

 

 
……………………………………………. 

Styremedlem - Yngve Bjørn Søyland 
 


