
 

ÅRSMELDING 2015 - OPPDAL GOLFKLUBB 
 

Styret har i perioden bestått av: 
Leder   Øivind Carstens , Valgt for 2 år. Sitter 1 år til 
Nestleder   Erik Sæther, på valg 
Styremedlem             Jorunn Lien, på valg 
Styremedlem  Tor Anders Berget, Valgt for 2 år. Sitter 1 år til.  
Styremedlem  Stian sandhaugen , på valg 
Varamedlem  Karl Eriksen, på valg 
Varamedlem  Kristoffer Østhagen , på valg 
 
Styret har i perioden avholdt 4 styremøter. 
 
Medlemmer: 
Oppdal Golfklubb har siden årsmøte 2008 operert med splittet medlemskontingent og 
spillerett. Dette for å fange opp spillere og medlemmer som kun ønsker et medlemskap for å 
få golfkort og dermed kunne spille på greenfee. Klubben ønsker samtidig på denne måten å nå 
de lokale medlemmer som spiller noen få ganger i løpet av sesongen. Dette har også gitt 
klubben en del spillere som ”shopper” medlemskap, en relativt ustabil medlemsgruppe som 
krever forholdsvis mye administrasjon, dvs. en relativt kostbar medlemsgruppe. Det er fortsatt 
en del medlemmer fra andre klubber som kjøper lokal spillerett, i hovedsak gjelder dette 
hytteeiere. Antall aktive medlemmer er økt fra 336 i 2014 til 366 i 2015. Samtidig viser 
regnskapet en nedgang i medlemskontingent på kr. 69.656,-, fra kr. 466.760 i 2014 til  
kr. 397.104,- i 2015. Vi er nødt til å ha en gjennomgang for å innkreve størsteparten av dette. 
Det kan også henge igjen fra eventuelt utmeldte året før .  
 
Medlemsoversikt: 

Aktive fordelt på kjønn og handicapgruppe * 

  2015 2014 

Handicapgruppe Damer  Menn  
I 

alt  Damer  Menn  
I 

alt  

Gruppe 2: 4,5 - 11,4 1  14  15  1  12  13  

Gruppe 3: 11,5 - 18,4 1  40  41  2  37  39  

Gruppe 4: 18,5 - 26,4 5  57  62  4 53  57  

Gruppe 5: 26,5 - 36,0 39  91  130  37 82  119  
Intet handicap eller HCP = 
99 1  4  5  0      3 3  

Klubbhandicap: Over 36       44 69  113  40 65  105  

I alt 91  275  366  84  252  336  

Aktive fordelt på kjønn og aldersgruppe * 

  2015 2014 

Aldersgruppe Damer  Menn  
I 

alt  Damer  Menn  
I 

alt  

Under 25 år 5  28  33  5  26  31  

25-60 år 44  146  190  42  138  180  

Over 60 år 42  101  143  37  88  125  

I alt 91  275  366  84  252  336  

 



 

 
Økonomi: 
Klubbens totale inntekter i 2015 var på kr. 828.373,-  en reduksjon på kr. 148.570,-fra kr. 
976.943,-  i 2014. Nedgangen gjelder i hovedsak medlemsinntekter og grennfee, samt ikke 
søkt om momsrefusjon.   Det er en liten økning på turnerings- og sponsorinntekter.  
 
Lønnskostnadene redusert med  kr. 39.810,- i 2015 til kr. 310.630,-. Totale driftskostnader har 
en reduksjon på kr. 45.593,- 
 
2015 endte dermed opp med et driftsresultat på kr. 10.772,18,-  mot et årsresultat på kr. 
109.845,- i 2014). og et årsresultat på kr. 109.845 (kr. -66.748 i 2013). Budsjettert resultat var 
kr. 30.000,-. Klubben har gjennomført kostnadsbesparende tiltak med reduksjon i 
driftskostnader og lønn i 2014.  Likviditeten er pr.dato svært dårlig som en konsekvens av at 
verken medlemskontigent eller sponsoravtaler er sendt ut. Dette må sendes ut tidlig april. 
Medlemskontigent bør enten føres rett mot Golfbox eller med KID . 
 
Komitearbeid i 2015 
Generelt: 
I 2015 har også klubben styrt etter tidligere utviklet handlingsplan med arbeid i komiteer. De 
ulike komiteene har definerte arbeidsområder med frister for gjennomføring. Komitearbeidet 
er basert på at den enkelte komiteleder er ansvarlige for å skaffe ressurser og utført oppgavene 
ihht. klubbens handlingsplaner. Årsmeldingen vil i det videre oppsummere resultatene fra de 
respektive komiteene. 
 
Bane , anlegg og greenkeeper: 
Det har vært god dialog med greenkeeper og styret om det som bør gjøres på banen.  
Banen har vært i svært god stand i 2015, og har høstet mange godord fra spillere.  
 
Klubben nyter også godt av at arbeidet er fullført  på redskapshus. Styret retter en stor takk til 
greenkeeper med medhjelpere.  
 
 
Administrasjon og marked: 
Også i år har det vært gjennomført noen kontroller på banen. Erfaringen fra disse kontrollene 
er at det er veldig få som jukser. Uansett er dette arbeidet viktig i og med at greenfee i store 
perioder er basert på selvbetjening. 
 
PR: 
Klubben har en til dels aktiv facebookside. Her legges mye informasjon og gode bilder / 
historier ut. Påminnelse om turneringer med mer. Klubbens hjemmeside ble stengt i høst og 
ny side er nå tilgjengelig.  
 
Sponsorarbeid: 
Det ble våren 2014 og tidlig 2015  gjort en stor jobb for å fornye/erstatte kontrakter med 
gamle og nye samarbeidspartnere. Dette er en viktig inntektskilde for klubben og drift på 
dagens nivå er helt avhengig av disse inntektene.  Styret vil rette en stor takk til alle som har 
bidratt til denne jobben. 
 
Medlemmer av klubben oppfordres til å være behjelpelig med tips /forslag til nye sponsorer 
og sponsorobjekter. 



 

 
Klubbhus og Proshop 
Klubbhuset har fungert bra, uten særlig fast arbeidskraft i sommer. Åpningstider har vært 
vesentlig redusert fra tidligere år, med noe  nedgang i omsetning. Klubbens  medlemmer 
oppfordres til å delta på dugnad noen weekender gjennom hele sesongen.  
Driften har funnet sin form.  
Godt humør og service er det som fortsatt må være fokus!  
   
Golfbox: 
Tjenesten med oppfølging av medlemsarkivet i Golfbox har i år dessverre vært mangelfull, 
men  til dels ivaretatt av styrets leder. Golfbox er relativt  brukervennlig, men det anbefales at 
klubben finner en fast som kan ivareta arbeidet. Golfbox krever  mye kontinuitet.  
 
Pro: 
Klubben har i 2015 ikke hatt noen avtale med trening for medlemmer.  
 
Kurs – Veien til Golf: 
Komiteen for VTG bestod i 2015 av Are Lien og undertegnede. Det ble gjennomført to kurs, 
et før og et etter sommerferien, med totalt 7 deltagere. Alle deltagerne meldte seg inn i 
Oppdal Golfklubb etter gjennomført kurs. VTG golfkurs ble gjennomført ihht. opplegg 
tilrettelagt av NGF. Kursene ble arrangert over 2 uker med 4 kvelder á 3 timer og leksjonene 
er kombinasjon av teori og praksis. Både golftrening/teknikk og praktisk gjennomgang av 
teori, regler og etikette gjennomføres hovedsakelig utendørs, på treningsområdet og på banen. 

  
Handicapoppfølging: 
Oppfølgingen av medlemsdata i Golfbox har fungert godt.  
 
Turnering:  
Året 2015 var et litt bedre år med tanke på turneringene. Vi hadde en fantastisk bane, men 
mye dårlig vær de første månedene. På slutten av sesongen ble været bedre og med det økte 
antallet deltakere på turneringene også. 
 
Reklamering på hjemmesiden og facebooksiden har vært oppfulgt ganske så bra gjennom hele 
sesongen. Eclecticen har også vært fulgt opp jevnt gjennom sesongen. 
 
Terminlisten ble som vanlig laget en god måned før sesongstart og denne har vært tilgjengelig 
både i klubbhus og på nettet gjennom hele sesongen. Gjennomføringen av denne gikk også 
fint, med unntak av noen små endringer pga vær og ferietider. 
 
Oppdal Open og Skifer Invitational helgen ble som tidligere år en braksuksess i år også. 
Kjempeoppmøte og kurante værforhold førte til en kjempefin golfhelg denne gangen også.  
 
Når det gjelder premiering så kjøpte vi inn premier i to omganger. Det gikk i hovedsak i 
krystallserien og baller, pegger, hansker osv.  
Klubbmesterskapene og eclecticten ble premiert med gavekort fra Domus Oppdal.  
  
I år fikk vi gjennomført bankett igjen. Pga lite interesse har det ikke vært arrangert på noen 
sesonger, men i år passet det endelig for flere personer.  
Banketten ble gjennomført på spisbar med god mat og premieutdeling.  
 



 

Alt i alt så har vi hatt en positiv oppgang i forhold til fjoråret med tanke på turneringene. Men 
vi håper selvfølgelig å få med enda flere i året som kommer. 
 
 
 
Damegruppa: 
Det er en glede å kunne melde at damekomiteen gjenopptok sin aktivitet sommeren 2014. 
Damegruppa hadde  også signalisert at de kunne tenke seg litt instruksjon på noen av 
damekveldene, noe de fikk. Det er et positivt signal som klubben tar til etterretning. 
 
Juniortrening 
 
Sosial og rekrutteringskomite: 
Det ble gjennomført gratis kurs til avgangselever ved Oppdal Ungdomsskole med god 
deltagelse.  
 
 
Andre forhold: 
Vi oppfordrer alle medlemmer til å bidra til utvikling av golfklubben vår, økt aktivitet og 
engasjement fra flere klubbens medlemmer vil bidra til å sikre drift og utvikling.   
 
Styret i Oppdal Golfklubb 
 
 
 
Øivind Carstens           Erik Sæther             Tor Anders Berget         Jorunn Lien    
 
 
 
 
Karl Eriksen     Stian Sandhaugen        Kristoffer Østhagen 
 
 


