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Krokhol golfbane har i 2014 utmerket seg ved sine fine spilleforhold. Dette 
skyldes først og fremst innsatsen fra banekomiteen sammen med et par tre 
trofaste hjelpere, men været får også få noe av æren.  Tom Rune Larsen har 
i 2014 vært etablert med egen transportvirksomhet, og det har derfor vært 
begrenset hvor mye han har kunnet delta i den daglige driften.

Samarbeidet mellom baneeier og klubb har vært utmerket, og klubben har etter 
hvert overtatt en del av de administrative funksjonene.

Styret har i løpet av året hatt 10 møter, og har behandlet 36 saker.

MEDLEMSUTVIKLING
Klubben hadde ved årsskiftet 174 medlemmer. I løpet av året mistet vi 35 
medlemmer, men fikk 20 nye. Medlemsmassen har høy gjennomsnittsalder  
(54 år) og er preget av en kjerne av trofaste medlemmer som setter pris på et 
det spesielle og gode miljøet.

Antall medlemmer fordelt på kategorier

Antall medlemmer fordelt på alder

ÅRSMELDING 2014
SAK 4
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IDRETTSLIG AKTIVITET
Styret viser til gruppenes årsrapporter, men vil spesielt peke på at den høye 
turneringsaktiviteten. Klubben har holdt åpne turneringer, altså med adgang for 
medlemmer av andre klubber til å delta, men selvfølgelig mot å betale vanlig greenfee 
i tillegg til startkontingenten. Det har også vært arrangert turneringer med nye 
spilleformer, for om mulig å øke interessen blant medlemmer som ikke vanligvis spiller 
turneringer.

Klubbmesterskapet 2014 ble avholdt 23 og 24 august, med 20 deltagere.
Klubbmestere ble: Leona Pilares og Per Frode Haugen
Vi gratulerer..

Match Play mesterskapet ble som vanlig gjennomført i regi av Jon Kittilsen. Det var 32 
deltagere og Per Frode Haugen gikk av med seieren. 
Vi gratulerer igjen 

Stine Torgersen og Leona Pilares representerte klubben i lag-NM. Vi stilte ikke lag på 
herresiden.

Jens Chr. Tofteberg og Jon Kittelsen koordinerte klubbmedlemmenes deltagelse i Norsk 
Seniorgolf, hvor klubben etter årets innsats har rykket opp en divisjon.. 

VEIEN TIL GOLF

Vi tilbyr individuelle kurs, 
se www.krokhol for mer info.

Veien til Golf er et kort nybegynnerkurs som lærer deg det 
du trenger for å begynne å spille golf. Det er verken dyrt eller 
vanskelig å komme i gang - og alle kan delta!

Stine Torgersen 

MARKEDSARBEIDE
Markedskomiteen har i 2014 gjort et forsøk med direkte henvendelser via postkassene 
i Siggerudområdet. Dette hadde moderat effekt. Man har også tatt initiativ til å invitere 
tidligere medlemmer til gjestespill med sikte på å utbre kjennskapet til banen. Vi 
har vært opptatt av å få greenfee-spillere til å føle seg velkomne på banen, og har i 
sesongen fått noen ”faste” gjestespillere. Vi håper selvsagt på at enkelte vil finne ut 
at det er en bedre løsning å bli fast medlem. Vi har også funnet at en tilnærmet fadder-
ordning er en bedre løsning enn gruppeinstruksjon når det gjelder verving av nye 
medlemmer. 

VEIEN TIL GOLF
Krokhol har i 2014 ikke hatt noen egen Pro som kunne arrangere ”Veien til golf”. Man la 
derfor opp til individuelle kurs. Det ble gjennomført 8 kurs, noe som resulterte i 7 nye 
medlemmer. Kursene ble i alt vesentlig gjennomført i regi av Ådne Trygg.
Jens Kr. Tofteberg (kontaktperson).

Klubbmestere 2014 : 
Leona Pilares og Per Frode 
Haugen
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Årsrapporter fra grupper og komiteer

ÅRSRAPPORT FRA TURNERINGSKOMITEEN SESONGEN 2014
Komiteen har bestått av; Ragnhild Lied Johansen, Stine Torgersen, Inger Enstad, Marit 
Bjørnstad, Steinar Berg, Finn Arne Johansen, Per Frode Haugen og Jens Kr. Tofteberg.
Forholdene for turneringer har i år vært glimrende. Været har gjort sitt og resten har 
banemannskap, banekomiteen og andre dugnadere ordnet. 

Foruten mandagsturneringer har komiteen stått for 7 andre turneringer. 
Det var planlagt 15 mandagsturneringer, en ble avlyst, og på de 14 som ble gjennomført 
var det påmeldt 305 spill, dvs. 22 spillere pr. kveld. 34 på det meste og 17 som laveste. 
Mandagscupen OM ble i år vunnet av; Kl. A, 23 spillere deltok, vinner Per Frode Haugen 
77 poeng. Kl. B, 25 spillere deltok, vinner Ivar Bjørseth 77 poeng. Kl. C, 6 spillere deltok, 
vinner Jens Kr. Tofteberg 111 poeng.

Øvrige turneringer fra turneringskomiteen;
• 11.05. Vårsleppen 24 deltakere
• 01.06. Pink Cup 16 deltakere
• 15.06. Nordea Pair 30 deltakere
• 25.06. St. Hans Golf og Grill 32 deltakere
• 17.08. Jernslaget 20 deltakere
• 24.08. 2 dager med Klubbmesterskap 20 deltakere og 
• 21.09. Elgjakta (Eclectic) 26 deltakere

For øvrig ble det i år gjennomført Match Play i regi av Jon Kittilsen, det var 32 påmeldte 
og det var Per Frode Haugen som gikk av med seieren.

Nytt av året var Golf og Quiz, i regi av Lise Brekka og Rita Åse med ledsagere. Det var 2 
events med til sammen 58 deltakere.

Laget fra Krokhol gjorde en solid innsats i turneringen til Norsk Senior Golf, under 
ledelse av Jon Kittilsen. 
Senior gruppen organiserte sine egne turneringer og det vises til egen rapport. For 
utfyllende resultater og kommentarer for hver enkelt turnering vises til redaksjonelt 
stoff og Golf Box.

For Turneringskomiteen, Jens Kr. Tofteberg

ÅRSRAPPORT FRA HANDICAPKOMITEEN
Komiteens arbeide er nærmest helautomatisert p.g.a. et effektivt medlemsregister og 
kontinuerlig oppfølging av medlemmenes handicap i turneringene. Fremdeles har vi en 
del medlemmer som ikke tilfredsstiller kravene for å ha et etablert EGA-handicap, og 
som derfor er avskåret fra å delta i andre turneringer enn klubbens egne.

ÅRSRAPPORT FRA SENIORGRUPPA 2014
Seniorgruppa startet turneringsspillet tirsdag 13. mai og avsluttet tirsdag 23. 
september. Disse 20 turneringene er grunnlaget for årets konkurranse Order of Merit. 
I tillegg til dette arrangerte vi en Texas scramble turnering tirsdag 30. september. 16 
deltakere i snitt pr turnering.  Og tradisjonen tro hadde vi en hyggelig avslutning med 
nok en deilig gryterett fra Karis kjøkken!

Ivar Bjørseth

Jens Kr. Tofteberg (og Kari)

Fra Golf og Quiz
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Bestemannspremien til den som kom best ut av turneringens 10 beste individuelle 
runder, gikk dette året til Finn Ericsson. På de øvrige plassene fulgte Aud Jørgensen 
og Arve Sørlund. Order of Merit valgte vi i år å gi til den spilleren som har forbedret sitt 
handicap mest. Og det er Aud Jørgensen!. Stor ære til henne! Litt omtanke fikk også 
Ådne som leder for banekomiteen og Petter for grøfting. 

Protrening ble det ikke noe av i år. Vi bør snakke nærmere om dette til våren for å se om 
det er stor nok interesse for det, og om vi kan få til en avtale med en pro. 

En stor takk også i år til banemannskapet og alle de frivillige medlemmene som virkelig 
har gjort Krokhol golfbane til en pryd for øyet og en fryd for spillet. Bedre har det ”aldri” 
vært. Og takk til Jon Kittelsen for resultatservice mv. 

Selv om vi hadde for andre året i rad, et fantastisk vær, måtte vi likevel annullere 
turneringen den 12. august. Regnet hadde vi nok tålt, men torden stoppet oss. 
Seniorgruppen ser fram til nok et år med turneringsspill på Krokhol golfbane. Været kan 
man som kjent ikke gjøre noe med, men håpe på en like god sommer som i år, er lov. 

Hilsen Eivor Arntsen, Ragnhild Lied Johansen, Ann Sund og Jan Berg Jansen. 

DAMEGRUPPEN SESONGEN 2014
Nå er vi så få damer i Krokhol at det er vanskelig å klare å samle mange nok til ”et treff” 
på damedagen, som forøvrig er endret fra onsdag til torsdag - kl. 1800. Sesongen 2014 
forsøkte vi å endre fra turnering til uhøytidlig ”treff”, men det ble ingen flere som kom 
allikevel. Det ble registrert 3-4 deltagere en 4-5 ganger.  

Men kjære dere damer - behøver det å fortsette slik? Kanskje vi kan forsøke å ”dra med 
hverandre”? Det er rart med det, hvis det står noen påmeldt i GolfBox kan det fort bli 
flere, særlig hvis vi minner hverandre på det.

Takk for i år, så ønsker vi oss en ”STOR” damegruppe til neste år. 

Hilsen Ragnhild Lied Johansen

ÅRSRAPPORT FRA BANEKOMITEEN
Banekomiteen har i 2014 bestått av Ådne Trygg, Finn Ericsson og Olaf Thomassen. Det 
har vært arbeidet på flere områder:
• Rydding av skog
• Snorklipping
• Fikset drenering flere steder
• Fikset på vanningsanlegget
• Laget nytt rødt teested på femmer’n
• Rehabilitert og vedlikeholdt greenene
• Luftet, dresset og sådd greener
• Fylt i stein/masse i hull og ujevnheter flere steder på fairway og rough
• Laget og satt opp hindermarkører og annen skilting
• Lagt nytt ”asfalt” dekke på bilveiene
• Fikset bunkere
• Trenings greenen ved klubbhuset er reetablert og vil forhåpentligvis  
 fremstå prima mot sommeren neste sesong.

Mvh Olaf T

 Finn Ericsson

Olaf Thomassen

Ådne Trygg

Aud Jørgensen
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ÅRSRAPPORT FRA REDAKSJONSKOMITEEN 2014
I 2014 besto redaksjonskomiteen av Jon Kittilsen og Morten Olstad.
Redaksjonspolitikken lå fast: Samme som året før. «Ingen sak for liten – ingen sak for 
stor».

Nettstedet Krokhol.no
Nettstedet vårt har ca. 430 sider, der man blant annet kan finne turneringsrapporter fra 
alle turneringer tilbake til 2010 og mange andre nye og eldre artikler.

Våren 2014 fikk vi analysert nettstedet Krokhol.no av en konsulent tilknyttet nettstedet 
Golferen.no. Han kom med en rekke konkrete råd, og mange av disse har vi prøvd å sette 
ut i livet uten at det koster noe. I denne analysen kom det frem at våre nettsider ikke var 
så godt tilpasset dagens måter å surfe på nettet med mobiltelefoner og nettbrett. Da vi 
lanserte nettstedet i sin nåværende form med den publiseringsløsning var dette ikke 
tilfellet, og utviklingen har for øvrig gått sin gang på de fem årene som har gått.
Redaksjonskomiteen anbefalte derfor styret å bytte publiseringsløsning fra vår 
nåværende løsning med DynamicWeb til ny løsning. Ved å legge om vil man få et mer 
brukervennlig nettsted som er tilpasset dages krav.

Vi vil få en enklere publiseringsløsning og de årlige driftskostnader vil bli redusert.
Forslaget om å gå over til ny løsning ble vedtatt i styret og det jobbes nå med å legge om 
nettstedet.

Det har som vanlig vært stor aktivitet på nettsidene, og vi takker alle som har bidratt 
med innlegg og fine bilder som kan brukes på sidene.

Hilsen Jon og Morten (redaksjonskomiteen)

Jon Kittilsen

Morten Olstad
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Økonomien i 2014

Regnskapet for 2014 gjøres opp med et overskudd kr 66.951. Omfanget av 
inntekter og kostnader reflekter at vi er en liten klubb, med tilpassede inntekter fra 
medlemskontingent, tippemidler, tilskudd og fra turneringer. I tillegg betaler Tom Rune 
renter (22.600) på lån og leie av rough-klipper (20.000). 

Største kostnadsposter er kontingent til NGF, og midler til drift og utvikling av web-
løsning. Bankinnskudd reduseres som konsekvens av utlegg til greenklipper 
(kr 112.500).  

Det er gjort en god rydding i medlemsregisteret som gir oss kontroll og innsikt i hvordan 
medlemssituasjonen utvikler seg. 

Noen forhold i regnskapet
Føring av driftsgarantier (ikke utløste) 
Hovedkilden til bokført overskudd oppstår ved at Tom Rune Larsen ikke løser ut 
driftsgarantier (hverken for 2013 eller 2014) som vi kostnadsførte i regnskapet for 2013. 
Driftsgarantiene kommer derfor til inntekt i 2014. Samtidig innstiller styret (se egen 
sak) på at driftsgaranti videreføres for driftsåret 2015 med inntil kr 150’. 

Klippemaskiner
Roughklipperen har vært tema på flere årsmøter. Styret har avtalt med Tom Rune at 
vi kan bokføre kr 20.000 i leie i 2014 og legge beløpet til på fordring, samtidig som vi 
overdrar klipperen til ham for kr 1 (etter nedskrivning).
Ny greenklipper ble anskaffet i august 2014 etter ønske fra banekomiteen. Prisen var 
kr 112.500. Vi har avtalt med Tom Rune å overføre klipperen til ham med virkning fra 
og med 2014, mot å legge anskaffelsesverdien på fordringene klubben har mot ham. 
Forutsetningen er at klipperen kommer medlemmene til gode gjennom aktiv bruk, og 
som krever at maskinen vedlikeholdes godt og kjøres av kompetent personale.

Kostnader påløpt, ikke betalt fra 2013
Kostnader kr 16.045 som ble ført som ”påløpt - ikke betalt” i 2013 kom ikke til belastning 
i 2014. Vi har ikke kunnskap om at det vil komme kostnader fra 2013 til belastning og 
velger derfor å føre ut denne posten. 

I sum vil vi si at Krokhol golfklubb har en sunn økonomi som rett brukt skal kunne bidra 
til at medlemmene har tilgang til en hyggelig og god hjemmebane på Krokhol.  
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REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING

RESULTATREGNSKAP 2013 Budsjett 2014 2014

INNTEKTER

Kontingent medlemmer  100 750  92 500  93 035 

Offentlige tilskudd  48 148  25 000  28 597 

Turneringer  27 830  25 000  27 140 

Leieinntekt maskin, note 1  -    -    20 000 

Sum inntekter  176 728  142 500  168 772 

KOSTNADER

Turneringskostnader  12 950  -    18 609 

Premier  14 835  15 000  10 250 

Medlemsavgift Golfforbundet  42 600  37 000  58 282 

Tidsskriftet Norsk Golf  24 661  25 000  -   

Profilerings-/IT-kostnader  46 667  32 000  41 986 

Kostnadsgodtgjørelser  14 535  10 000  7 008 

Møtekostnader  12 439  6 000  6 252 

Påløpne kostnader  1 972  2 000  10 750 

Tilskudd/driftsgaranti fra klubb til bane  220 000  -    -   

Ikke utløst driftsgaranti 2013/14  -200 000 

Driftsgaranti 2015, avsatt  150 000 

Påløpne kostnader inntektsført 2014, note 2  -16 045 

Avskrivning maskiner, note 1  46 875  -    46 249 

Sum kostnader  437 534  127 000  133 341 

Bankkostnader  302  -    32 

Renteinntekter  -38 053  -    -31 552 

Sum finanskostnader  -37 751  -31 520 

Årets resultat  -223 055  15 500  66 951
 
Note 1: Roughklipper fikk leieinntekt kr 20.000, avskrives og overdras til Tom Rune Larsen for kr 1.-. Kr 20.001 legges til fordring
Note 2: Påløpne ikke betalte kostnader i 2013 føres ut av regnskapet fordi vi ikke kjenner forhold som skal gjøres opp mot 2013.
Note 3: Ny greenklipper anskaffet for kr 112.500 overdras Tom Rune Larsen til samme verdi, og legges til fordring

SAK 5
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BALANSE 2013 2014

EIENDELER

Anleggsmidler

Roughklipper, note 1 46 250 0

Lån Tom Rune, note 3 og 4 719 834 852 335

Sum anleggsmidler 766 084 852 335

Omløpsmidler

Kasse, bank 311 761 207 616

Fordringer damegr, senior og TR 18 800

Sum Omløpsmidler 311 761 226 416

Sum eiendeler 1 077 845 1 078 751

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital

Egenkapital 674 057 450 700

Årets resultat -223 357 66 951

Sum egenkapital 450 700 517 651

Kortsiktig gjeld

Medlemsfinansiert klubbhus 411 100 411 100

Påløpne ikke betalte kostnader, note 2 16 045 0

Driftsgaranti bane 200 000 150 000

Sum kortsiktig gjeld 627 145 561 100

Sum gjeld og egenkapital 1 077 845 1 078 751
 
Note 1: Roughklipper gir en leieinntekt kr 20.000, avskrives og overdras til Tom Rune Larsen for kr 1. Kr 20.001 legges til fordring
Note 2: Påløpne ikke betalte kostnader i 2013 føres ut av regnskapet fordi vi ikke kjenner forhold som skal gjøres opp mot 2013.
Note 3: Ny greenklipper anskaffet for kr 112.500 overdras Tom Rune Larsen til samme verdi, og legges til fordring 
Note 4: Fordring er økt med kr 20.000 (leie maskin), kr 1 (verdi roughklipper) og 112.500 (verdi greenklipper) 
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VIDEREFØRE DRIFTSGARANTI KR 150.000 FOR DRIFTSÅRET 2015

Tom Rune Larsen har bekreftet overfor styret i Krokhol golfklubb at han ikke vil kreve innløsning av driftsgarantier 
hverken for driftsåret 2013 eller 2014. Styret har vært i dialog med TRL om behov for å videreføre ordningen for 
driftsåret 2015, og han ønsker slikt tilbud fra klubben. 

Styret foreslår derfor for årsmøtet å gi Tom Rune Larsen en driftsgaranti inntil kr 150.000 for driften i 2015. Dersom 
det oppstår behov vil halvparten gis som kontantoverføring, resten trekkes fra fordringen klubben har på Tom Rune 
Larsen. 

SAK 6

SAK 7

KONVERTERE MEDLEMSTILSKUDD TIL EGENKAPITAL

Konvertere medlemstilskudd til klubbhus kr 411.100 til egenkapital i 2015
Fra tiden der medlemmene ble fakturert en avgift for å bidra til utvikling av klubbhuset er det i regnskapene under 
kortsiktig gjeld ført en post ”Medlemstilskudd finansiering av klubbhus” kr 411.100. Styret mener forutsetningene over 
tid er endret ift gjeldsbegrepet ved at vi ikke ser for oss at dette er penger som skal tilbakebetales til de som i sin tid 
bidro. Styret mener det vil være korrekt å konvertere føringen til egenkapital. 

Styret ber årsmøtet om godkjenning av en løsning der innbetalt medlemstilskudd konverteres til egenkapital i 
balansen til Krokhol golfklubb, 

SAK 8

Medlemskontingent for 2015
Styret foreslår at medlemskontingenten holdes uendret og ber om tilslutning fra årsmøtet til forslaget.

Drift av klubb og bane
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Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2015

INNTEKTER

Kontingent medlemmer  93 035  90 000 

Offentlige tilskudd  28 597  28 000 

Turneringer  27 140  27 000 

Leieinntekt maskin, note 1  20 000  -   

Sum inntekter  168 772  145 000 

KOSTNADER

Turneringskostnader  18 609  15 000 

Premier  10 250  10 000 

Medlemsavgift Golfforbundet  58 282  56 000 

Tidsskriftet Norsk Golf  -   

Profilerings-/IT-kostnader  41 986  35 000 

Kostnadsgodtgjørelser  7 008  7 000 

Møtekostnader  6 252  6 000 

Påløpne kostnader  10 750  -   

Treningstilbud til medlemmene  25 000 

Tilskudd/driftsgaranti fra klubb til bane  -   

Ikke utløst driftsgaranti 2013/14  -200 000 

Driftsgaranti, avsatt  150 000  150 000 

Påløpne kostnader inntektsført 2014, note 2  -16 045 

Avskrivning maskiner, note 1  46 249 

Sum kostnader  133 341  304 000 

Bankkostnader  32 

Renteinntekter  -31 552  -30 000 

Sum finanskostnader  -31 520  -30 000 

Årets resultat  66 951  -129 000 

Resultat u/utløst driftsgaranti  21 000 
 

BUDSJETT 2015

SAK 9


