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Klæbu Golfklubb 

Saksliste – årsmøte 2019 

 

Tid: Torsdag 31.01.2019,  kl. 18.30 

Sted:  Klubbhuset i Klæbu 

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Sak 2 Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokoll. 

Sak 3 Godkjenning av årsberetninger 

Sak 4 Godkjenning av regnskap for 2018 

Sak 5   Medlemskontingenter 2019 

Sak 6 Budsjett 2019 

Sak 7 Valg 

Sak 8 Godkjenning av «Lovnorm for idrettslag med særlige tillegg gitt av NGF.» 
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Sak 3 Godkjenning av årsberetninger 

Sak 3.1 Årsberetning Klæbu Golfklubb 2018                   
 
Innledning/Generelt 
Banen ble åpnet 5.mai i år. 

Problemet med isbrann som stort sett hele landet var plaget med, bar også vår bane preg av. Det 

stoppet jo selvsagt ikke oss i å sette i gang med medlems treninger, Eclectic turnering og golfkurs.  

Årets første turnering ble avviklet 13. mai. 

Juniorene kom også i gang med sin sesong, og satte standarden i Narvesen Tour.  

Kvalifisering for lag-NM foregikk frem til sommerferien. 

Klubbmesterskapet ble avviklet med over 30 deltakere, samt at flere av klubbens faste turneringer ble 

gjennomført. Klubben fikk også i år besøk av damegruppen på Byneset som var meget fornøyd med 

årets versjon. 

Det ble gjennomført 5 «veien til golf kurs» før ferien, hvor flere fra klubben var medvirkende sammen 

med Torgeir i gjennomføringen. Etter sommeren ble det avholdt flere kurs hvor Finn Harald og Knut 

tok ansvar for gjennomføringen. Dette var en modell som ble veldig vellykket, og vil bli standard for 

2019. For å lykkes vil klubbens medlemmer måtte bidra her, men det tror vi vil bli uproblematisk med 

erfaringene fra høsten 2018 og med de tilbakemeldingene klubben har mottatt fra frivillige 

I 2018 har også klubben anskaffet nye rangeballer, dette har blitt godt mottatt av spillerne først og 

fremst p.g.a. at de er mer lik en vanlig golfball, og man får ett bedre sammenligningsresultat.  

Styret har fulgt opp klubbens faste forpliktelser gjennom året. Det har vært avholdt 2 styremøter, 
samt avklaringer på saker via mail korrespondanse. 
 
Årets klubbmestre og klassevinnere i klubbemesterskapet 2018 

  
Klubbmester damer Ingerid K.A.Olsvik 

Klubbmester Herrer Vetle Sæther 
Klasse junior herrer Vetle Sæther 
Klasse junior damer Aasa Fjeldsø Meder 
Klasse herrer Aleksander Lunde 
Klasse damer Ida Bye Karlsen. 
Klasse senior herrer Roger Øien 
Klasse senior damer Ingerid K.A. Olsvik 
 
 
Klæbu Golfklubb takker vår nye Pro Lars Martin Berg for innsatsen, og håper vi kan videreutvikle det 
gode samarbeidet i 2019 også. 
 
Hans Christian Bolstad har representert Klæbu GK som vår dommer i Trøndelag. 
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Administrativt og Representasjon 

Klubben legger ut all informasjon på hjemmesiden (www.klabugolf.no) og Facebook. 
 
Når det gjelder medlemsutvikling vises det til regnskapet og kommentarer til medlemskontingent. 
 
Klubbsekretærrollen har blitt utført av Trond Lindahl og Johnny Olsvik 
 
 
Styrets Sammensetning: 

Styrets sammensetning i 2018 har vært: 
 
Leder: Johnny Olsvik 
Nestleder/Kasserer: Trond Lindahl 
Styremedlem: Wilhelm Kristiansen 
Styremedlem: Pål Sture Nilsen  
Styremedlem: Gisle Stølen 
Styremedlem: Marianne Lyse 
 

 

 

Sak 3.2 Årsmelding fra Seniorgruppa 2018. 

I årets sesong er det spilt 16 runder 9-hulls golf. Av disse var 2(1) på Byneset Syd, og 14 (15) på 

Klæbu. Programmet har fulgt malen fra tidligere med unntak av en 3-køllers runde på Klæbu som ble 

erstattet av en vanlig runde på Byneset Syd. Tre runder på våren og tre på høsten var avsatt til å finne 

«Vårens spiller» og «Høstens spiller», mens vinner av Eclectic ble kåret etter seks runder, tre om 

våren og tre om høsten. I tillegg har seniormestere for 2018 blitt kåret. Seniormesterskapet er eneste 

konkurranse hvor det er egen klasse for damer og herrer.  

Med deltakelse fra 12(15) forskjellige golfere har vi tilsammen spilt 120 (104) runder. Tor og Marit har 

vært de flittigste med hhv 16 og 15 runder hver. Med 120 runder blir det 1080 hull, og omtrent 6000 

slag. Med omtrent 9000 skritt per runde har vi til sammen levert 1080000 skritt eller 360 km gange. 

Arne er årets suverent beste spiller. Han deltok i 14 runder, og var beste golfer i 8 av disse! Han ble 

både vårens og høstens spiller, og han vant Eclectic. Ellers er det å bemerke at banen på Klæbu 

fortsatt faller vanskelig. Av de til sammen 120 spilte rundene er det bare 5 runder hvor en spiller har 

gått til eget HCP eller bedre. Det er bare 2 måter å rette på dette: Å spille bedre eller få høyere 

handicap. Med Golfbox systemet er det opp til spilleren selv å rapportere inn scoren. Det er trolig 

mange av oss som unnlater å gjøre det. Selv om det skal mange svake runder til for å skrive seg opp, 

så er det eneste veien. Med klubbhandicap (37-54) hjelper ikke det. Der går det bare en vei – 

nedover, når prestasjonen tilsier det. Vi oppfordrer til å bruke Golfbox for å få et riktigere handicap. 

Nye golfregler endrer ikke vesentlig på dette, selv med ny tellemåte. 

Arrangementskomiteen i 2018 som i 2017 har vært, Marit: Catering; Leif: Vinlotteri; Arne: Fest; Ivar: 

Premier; Golf: Arne, Kjell Arne, og Ivar. 

 

http://www.klabugolf.no/
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Vinnere i Klæbu seniorgolf 2018 er: 

Vårens spiller: Arne Jan Pedersen 

Høstens spiller: Arne Jan Pedersen 

Eclectic vinner: Arne Jan Pedersen 

Seniormester damer: Priscilla Jean Bech 

Seniormester herrer:  Bjørn Jan Lukkedal 

 

 

Sak 3.3 Årsmelding 2018 Turneringskomiteen 

Turneringskomiteen har i år arrangert ulike turneringer for medlemmer og gjestespillere. 
Turneringskomiteen består av 9 medlemmer som deler på oppgaver i de enkelte turneringer. Dette 
er blant annet oppsett i Golfbox, premiering, bevertning og kasse/regnskap. Klubben har i år benyttet 
seg av Vipps for betaling av turneringer for å redusere kontanthåndtering. 

Turneringene på vårparten var slagturneringer som Åpningsturnering og Unisport Open. Vi 
arrangerte også en liten turnering for nybegynnere med klubbhandicap. Midnattsgolfen med sitt 
uformelle opplegg og tilleggsmoro ble arrangert tradisjonen tro fredag før St.Hans.  

På høsten har det blitt arrangert 3-køllers turnering (max 3 køller inkludert putter), flaggturnering og 
i November avholdes en høst turnering som er 3 eller 4 spillere på lag i Texas Scramble format. Det 
kan bemerkes at denne turneringen arrangeres så sent at de fleste eller alle andre klubber i 
Trøndelag har nå stengt banene og muliggjøres av kunstgress greener. 

Klubbmesterskapet ble arrangert siste uken i August i hht forbundets terminliste med deltakere fra 
alle hcp nivå. Det var ca 30 deltakere i årets mesterskap. 

 

Sak 3.4 Årsmelding 2018 junioravdelingen 

 
På juniorsiden i Klæbu så oppleves 2018 at vi fortsetter med det løpet som er påbegynt ett par år i 

forveien. De mest erfarne spillerne i gruppa er i dag 15 år gamle 

Aktiviteter & Pro 

‘De som regelmessig har vært på trening i 2018 har vært i aldersgruppen 8-15 år. Det har vært opptil 

12 barn på trening onsdager. 

Det er gjennomført innendørstreninger for aldersgruppen 13-19 år før jul og frem til påsken 2018 og 

1 trening pr uke igjennom utesesongen med trenere samt at juniorer har i tillegg hatt spilledager på 

banen som treningsgrunnlag.  

Lars Martin Berg har gjennomført treningene for aldersgruppen 13-19 år og i tillegg gitt bistand til 

juniorutvalget for å gjennomføre treningene for våre yngste medlemmer.  
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Juniorene er veldig fornøyd med Lars Martin sin innsats og barna verdsetter tilbakemeldingene han 

gir 

Turneringer 

Narvesen Tour 

Deltagelsen i Midt Norge har igjen i 2018 vært liten, Klæbu er en av 2 klubber i regionen som har klart 

å øke antall juniorer som deltar på turneringer utenfor klubben. Men, å få løftet barne- og 

ungdomsaktivitet i regionen er ikke noe en eller få klubber kan gjøre alene – det må regionen sørge 

for samlet. 

Klæbu har i 2018, som tidligere, arrangert Narvesen Tour i regionen. Turneringen ble arrangert med 

høyttaleranlegg med musikk og klubben fikk gode tilbakemeldinger fra spillere og foreldre. God hjelp 

ble gitt fra foreldre og klubbens medlemmer. 6 spillere fra Klæbu deltok under eget arrangement. 

6 spillere fra Klæbu GK har deltatt i regionens Narvesen Tour utenfor Klæbu. Medlemmene har deltatt 

i turneringene arrangert av Ålesund, Stiklestad, Stjørdal, Byneset, Klæbu og Steinkjer. Klubbens yngste 

junior Marius Lindahl er den spilleren i hele regionen som har deltatt på flest turneringer (6). 

Vetle Kvam Sæther vant bruttoklassen i kl G13-15 hos Stiklestad, Stjørdal, Trondheim, Byneset og 

Klæbu Golfklubb. 

Srixon Tour 

Klæbu har i 2018 for første gang på mange år hatt deltaker på Srixon Tour, på turneringer arrangert av 

Sola, Nordsjø, Stiklestad, Sorknes, Bærum og Kragerø golfklubb. 

 

 

 

Sak 4 Godkjenning av Regnskap 

Blir lagt frem på årsmøtet 

 

Sak 5  Medlemskontingenter 2019 

Styret foreslår ingen økning av medlemsavgiftene i 2019. 

 

Sak 6 Budsjett 2019 

Blir lagt frem på årsmøtet 
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Sak. 7 Valg 
 

Valgkomiteen forslår følgende  

Johnny Olsvik , Styreleder valgperiode 2019-2020 
Gisle Stølen valgperiode 2019-2020  
Pål Sture Nilsen  2019-2020 
Trond Lindahl   2019-2020  
Marianne Lyse 2018-2019 
Wilhelm Kristiansen 2018-2019 
Valgkomiteen foreslår at styret for øvrig konstituerer seg selv.  
 
Valgkomite :  
Knut Ulseth Valgperiode 2019-2020 
Finn Harald Bye Valgperiode 2019-2020  
 
Revisorer :  
Roger Pettersen valgperiode 2019-2020  
Jon Martin Ingebrigtsen 2019-2020 
 
Hpc utvalg:  
Finn Harald Bye valgperiode 2019-2020   
Johnny Olsvik 2018-2019  
 
Juniorutvalget:  
Ståle Sæther  2018-2019 
Roger Øien 2018-2019 
 
Turneringsutvalg  
Trond Lyse 2019-2020 
Bjørn Jensen 2019-2020 
Finn Harald Bye , 2019-2020 
Stein Ivar Elstad 2018-2019 
Jon Martin Ingebrigtsen 2018-2019 
Gisle Stølen 2018-2019  
Hans Chr. Bolstad 2018-2019 
Wilhelm Kristiansen 2018-2019 
Iver Solum 2019-2020 
Dameutvalget:  
Det søkes representanter til dette utvalget  
Seniorutvalget:  
Det søkes representanter til dette utvalget  
 
Banekomite:  
Knut Ulseth valgperiode 2019-2020  
Iver Solum 2019-2020   
Finn Harald Bye 2019-2020  
Leder : Knut Ulseth  
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For valgkomiteen  
Knut Ulseth, Finn Harald Bye. 

 

 

Sak 8  Godkjenning av «Lovnorm for idrettslag med særlige tillegg gitt av NGF.» 

Ber klubbens medlemmer om å se igjennom lovteksten i linken under her til årsmøtet. 

Vi er pålagt av NGF å godkjenne denne lovnormen som gjelder for alle golfklubber i Norge. 

https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/klubb/organisasjon/lovnorm-for_il_med-saerlige-

tillegg-gitt-av-ngf.docx 

 

https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/klubb/organisasjon/lovnorm-for_il_med-saerlige-tillegg-gitt-av-ngf.docx
https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/klubb/organisasjon/lovnorm-for_il_med-saerlige-tillegg-gitt-av-ngf.docx

