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Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer 

medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av varer og tjenester: 

 

Heimdal Eiendomsmegling, Teekay Petrojarl,  Sparebank 1 Midt-Norge, 

Grilstad Fabrikker AS, Wittusen & Jensen, Scanpartner, Fische ASA,  

Biff og Kjøtthuset, Initio, Britannia Hotell, Kantega, Byåsen Trevare, 

Postbanken 

 

                       
 

 

 

      
 

   

 

                                                               
 

 

     

 

 

Støttespillere junior: 

 

               
 

http://www.wj.no/
http://www.scanpartner.no/
http://www.heimdaleiendom.no/
http://www.smn.no/
http://www.teekay.com/
http://www.kantega.no/
http://www.postbankeneiendom.no/
http://www.byasentrevare.no/
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SAKSLISTE 
 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.  

4. Behandle styrets beretning med komitérapporter 2011. 

5. Behandle regnskap 2011. 

6. Behandle innkomne forslag og saker. 

7. Behandle handlingsplan for 2012.  

8. Fastsette medlemskontingent for 2012. 

9. Vedta budsjett for 2012. 

10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor og fastsette revisors honorar. 

12. Foreta følgende valg:  

a) Nestleder 

b) 2 styremedlemmer og 3 varamedlemmer 

c) Kontrollkomité på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer  

d) Valgkomité på 4 medlemmer 

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet 

 

 

Åpen post 
Her gis medlemmene mulighet til å komme med synspunkter/spørsmål til styret. 
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Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
 

Vi minner om følgende: 

Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. En må ha 

fylt 15 år, ha vært medlem minst 1 måned og ikke skylde laget kontingent. 

 

Sak 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 
 

2.1 Godkjenning av innkalling. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel. 

Invitasjonen ble lagt ut på vår hjemmeside den 6. januar og e-post til medlemmene via 

Golfbox den 6. januar. 

Saksdokumenter må være tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet. 

Saksdokumentene var tilgjengelig på klubbens kontor og på klubbens hjemmeside den 9. 

februar. 

 

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 

2.2 Godkjenning sakslisten. 

 

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. 

 

2.3 Godkjenning av forretningsorden.  

 

Forslag til forretningsorden: 

1. Møtet ledes av den valgte dirigenten 

2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 

3. Ingen representant kan gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 

Med unntak for innlederen settes taletiden til:  5 minutter første gang 

       3 minutter andre gang 

       2 minutter tredje gang 

Det er adgang til å foreslå at talertiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til 

å foreslå strek. 

4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid. 

5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være underskrevet av 

forslagstiller. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag 

kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. 

6. Med unntak for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 

7. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og 

imot. 

 

Forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes.  
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Sak 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å undertegne 

            protokollen.  

      
Forslag:  

 Dirigent:  Britt Mellegaard 

 Sekretær: Maria Reitan  

Representanter til å underskrive protokoll:  

 

 

Sak 4. Behandle styrets beretning med komitérapporter for 2011. 
 

4.1 Styrets beretning 

 

Styret 

Har i 2011 bestått av: 

Ole Vaagan    leder 

Britt Mellegaard  nestleder 

Rolf Bjarne Aune  styremedlem 

Maria Reitan   styremedlem 

Marius Rua   styremedlem 

Nina Tranø   varamedlem 

Øyvind Hofstad  varamedlem 

Liv Gripp   varamedlem 

 

Revisor:  Ernst & Young v/ Amund P. Amundsen. 

 

Komiteer valgt av årsmøtet: 

 

Kontrollkomité: Tor Eriksen    medlem 

Anne Lise Nielsen  medlem 

Odd Roar Hjelde  varamedlem 

   Lise Kjærem   varamedlem    

 

Valgkomité:  Arne Berre, leder 

   Trine Bakke, medlem 

   Asbjørn Nilsen, medlem 

   Per Fjeldsæther, varamedlem 
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Komiteer oppnevnt av styret: 

 

Sportskomitéen 

Kjartan Floer, Daglig leder 

Tom Vollan, Trener 

Christian Floer, Elite 

Vegard Aune, Junior/ungdom 

Gerd Aune, Jenter 

Knut Rangøy, Barn & Golf 

 

   Avdelinger under sportskomiteen: 

 

   Elite 

   Christian Floer, Leder 

   Tom Vollan, Trener 

 

   Junior/ungdom 

   Vegard Aune, Leder 

   Tom Vollan, Trener 

   Elias Bertheussen 

   Rolf Bjarne Aune 

   Berit Mellingsæter 

   Øyvind Krag Ingul 

    

   Jenter 

   Gerd Helen Aune, Leder 

   Silje Grådahl, Trener 

 

   Barn & golf 

   Knut Rangøy, Leder  

   Geir Ofstad 

 

Seniorkomitéen      

Robert Eide, Leder 

Gunnar Grande 

Arne Gripp 

Rekrutteringskomiteen     

Nina Tranø, Leder 

  

Informasjonskomitéen 
Nina Tranø, Leder 

Dag Suul 

Kjartan Floer 
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Damekomitéen 

Berit Waage,  Leder 

Vivi Bakkeheim 

Helene Laukeland 

Trine Bakke 

Vigdis Nilsen 

 

Anleggskomiteen 
Rolf Bjarne Aune, leder 

Marius Rua 

Bjørn Waage 

 

Turneringskomitéen      

Arbeidsutvalget 

TGS gjennom avtalen 

 

Sponsorkomiteen 

Arbeidsutvalget 

TGS gjennom avtalen 

 

 

Prosjektgrupper oppnevnt av styret: 

 

Økonomi/regnskap: 

Øyvind Hofstad, leder 

 

Representasjon  

Ole Vaagan og Marit Vaagan representerte TGK på golftinget i Bergen den 19.-20. november. 

I forbindelse med tinget deltok Rolf Bjarne Aune på møte i  NRFs faggruppe turneringer der 

han er leder,  og Liv Sjøvik Gripp var med på ressurssamling for “Golf Grønn Glede”. På 
tinget ble Vegard Aune ble valgt inn i styret til Norges Golfforbund. 

  

Administrasjon 

I administrasjonen har vi hatt fire faste ansatte, samt 2 engasjerte på banedrift. Det er daglig 

leder Kjartan Floer, trener Tom Vollan, anleggsansvarlig Einar Andres Eriksen og 

greenkeeper Jørn Johansen. James Wardman og Tor Robin Sandkjernan har vært engasjert på 

banedrift.  

 

Daglig leder hadde fra august en lengre periode med delvis sykemelding og sa opp sin stilling 

1.november. Han vil imidlertid stå i stillingen i inntil 3 måneder ut over oppsigelsestiden. 

 

Til stillingen som ny daglig leder meldte det seg gledelig mange kvalifiserte kandidater. 

Avgjørelse mht ansettelse vil forhåpentligvis skje i løpet av februar 2012. 

 

Anleggsansvarlig Einar Anders Eriksen har også sagt opp sin stilling og vil fratre 1.mars 

2012. Styret er i dialog med  James Wardman om nytt engasjement i golfsesongen 2012. 
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Medlemsforhold 

Vi startet året med 1016 medlemmer, og ved utgangen av året hadde vi 932 registrerte 

medlemmer, noe som gir oss en netto avgang på 84 medlemmer. Vi fikk 133 nye medlemmer 

i 2011 og det var 217 medlemmer som meldte seg ut innen fristen den 31.12.  

 

Medlemsoversikt: 
         År  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

Barn, junior og ungdom (inntil 21 år):         114     163   147    166    171    155    184    221    231  

Senior      (22 år - ):         818     853   840    824    771    816    830    867    858 

 

Av den totale medlemsmassen (pr. 31.12) har 44 hatt redusert kontingent, 46 har vært 

studenter og 44 pensjonister. I gruppen barn, junior og ungdom på 114 er det 20 jenter og 94 

gutter. Vi har 680 medlemmer med etablert hcp og 252 medlemmer med klubb handicap (36-

54). 

 

Birger Wist og Asbjørn Pettersen er æresmedlemmer, og Bo Mårtensson er innbudte 

medlemmer på livstid.  

 

 

 

År  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 

Antall      932  1016   987   990   942   971 1014 1088 1089 1100 1100 1100 1005   840   704   626 

 

År 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 

Ant. Pr.31.12 932 1016 987 967¹ 942 971 1014 1088 1089 1100 1100 1100 1005 840 704 626 

Innmeldt 133 148 202 187 114 106 69 141 144               

Utmeldt 217 119 182 162 143 149 143 142 155               

Netto vekst -84 29 20 25 -29 -43 -74 -1 -11 0 0 95 165 136 78   

¹ Korrigert for 23 stk "verv en venn" medlemmer som ikke fornyet medlemskapet i 2008.  

          

Økonomi 

Regnskapet for 2011 viser et underskudd på 117 000,-. Det var budsjettert med et overskudd 

på 432 000,-. Det er først og fremst medlemsinntektene, sponsor inntektene og greenfee 

inntektene som har vært betydelig lavere en budsjettert. Den forventede inntektsøkningen 

gjennom økt samarbeid med TGS kom ikke i 2011. Det har vært fokus på å redusere 

kostnader utover de mest nødvendige, det er også betalt mindre på avdrag lån en budsjettert. 

  

Sponsorer/Samarbeidspartnere 
Vi har i år hatt 16 samarbeidspartnere, 10 som har profilert seg på ett hull hver, 1 på driving 

rangen, 1 for bag tag, 1 på treningsområdet og 3 som har støttet jr arbeidet. 

Samarbeidspartnerne har benyttet banen til å pleie sine kunder. Vi takker alle 

samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved 

kjøp av varer og tjenester. 

 

Gjennom avtalen om tjenesteleveranser har Trondheim Golfsenter sørget for at vi har fått det 

nødvendige golfutstyret fra Golfshopen. påfyll av mat og drikke i kafeen og utvidet 

medlemsservice/åpningstid i klubbhuset.  
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Bane 

Snøen lå lenge i år, men vi fikk åpnet banen den 8.mai og da med flotte greener. Vi har hatt 

en av de lengste, om ikke den lengste, sesongene i klubbens historie hvor banen har vært 

meget bra og da spesielt våre nye greener. Teestedet på hull 1 ble bygd om i løpet av våren og 

kunne taes i bruk på slutten av sesongen. Selv om banen var i meget god stand helt frem til 

den stengte den 10. oktober, så ble det som vanlig en del stengte dager på slutten av sesongen 

på grunn av mye nedbør.  

 

Turneringer 

Det har vært tilfredsstillende deltakelse på årets turneringer, alle turneringer har i år blitt tatt 

hånd om av Trondheim Golfsenter gjennom vår samarbeidsavtale. 

 

Klubbmestere år 2011: 

Herre senior: Terje Hagen 

Dame senior: Ingen 

Herrer:  Jens Petter Gresseth 

Damer: Tonje Hjelseng 

Herre junior: Sigurd Aune 

Dame junior: Andrea Hjellegjerde 

 

Alle klubbmestere vil bli tildelt sin premie på årsmøtet. 

  

Aktiviteter 

Se rapport fra de ulike avdelinger. 

 

Bygninger 
Vi har i løpet av 2011 ikke overtatt flere bygninger på Sommersetra, men det har vært flere 

møter og diskusjoner  med Trondheim kommune vedrørende overtakelse av Rød- og 

Gulhuset, samt garasjeanlegget. Uenighet mellom kommunen og TGK om betingelsene for 

overtakelse «toppet seg» da Trondheim Eiendom fremmet en sak for Formannskapet som 

ville resultere i at klubben ville bli påført et atskillig større rehabiliteringsansvar med 

medfølgende økonomiske forpliktelser enn det som var forutsatt i avtalen med Trondheim 

Kommune fra 2003. For å påvirke/informere Formannskapet ble flere gode krefter i klubben 

mobilisert. Dette resulterte i at Formannskapet ga et klart uttrykk for at saken var dårlig 

utredet av Trondheim Eiendom og vedtok at saken skulle utsettes til rådmannen legger frem et 

notat om hva som er gjort av rehabilitering og vedlikehold av bygningsmassen av Trondheim 

Kommune og TGK etter avtaleinngåelsen. I etterkant av Formannskapets vedtak har 

Trondheim Eiendom og TGK diskutert et forslag om at Rødhuset kan trekkes ut av 

leieavtalen, noe klubben ikke er uvillig til idet Gulhuset viktigere enn Rødhuset for klubbens 

drift. Utfordringen nå er å få forståelse hos Trondheim Eiendom om hvordan Trondheim 

Kommunes bruk av Rødhuset kan harmoniseres med TGKs drift. 

Det ble i løpet av høsten etablert et handicap toalett i Gulhuset, derved vil klubbens 

medlemmer ha tilgang til toalett også utenfor klubbhusets åpningstider..  
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Miljø 

Driften av en golfbane krever innsats av maskiner. Drivstoff og olje fra disse er en potensiell 

kilde til forurensning. Godt preventivt vedlikehold og gode rutiner skal sikre at 

forurensningsrisikoen er minimal fra maskinene. Videre benyttes gjødsling av banen, som er 

en potensiell forurensningskilde, blant annet til vann gjennom avrenning. Imidlertid er bruken 

av gjødsel på en golfbane bare ca. 10-15% av det som brukes i landbruket, og den lukkede 

gressmatten minimerer erosjon og avrenning. 

 

Informasjon 

Det er fortløpende lagt ut nyheter og relevante informasjon til medlemmene på klubbens 

hjemmeside.  

 

Generelt 

Det har i 2011 blitt gjennomført 8 styremøter, 2 budsjettmøter, et styreseminar og en rekke 

samlinger i forbindelse med ny virksomhetsplan. I dette arbeidet har vi fått hjelp av Petter 

Hagstrøm fra NGF.  

 

Styret vil takke alle våre tillitsvalgte som gjør en meget viktig innsats for klubben, og vi 

ønsker at ennå flere ønsker å engasjere seg for klubben i 2012. Klubben er avhengig av at 

 

flere ønsker å sitte i verv, det er utarbeidet en komitébeskrivelse som gjør det lettere å få en 

innsikt i hva et slikt arbeid innebærer. 

 

Videre takker vi for et meget godt samarbeid med Trondheim Bydrift, Idrett, Park og Skog, 

våre leverandører, og for den gode og verdifulle støtte våre sponsorer gir oss.  

 

 

 

Trondheim 9.2.2012 

 

 

 

Ole Vaagan Britt Mellegaard Maria Reitan Marius Rua 

 

 

 

Øyvind Hofstad Nina Tranø Rolf Bjarne Aune Liv Sjøvik Gripp 
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Rapport fra Elitekomiteen 

Som lag en middels sesong for elitelaget i Trondheim Golfklubb. 8.plass i Lag NM Herrer på 

Stavanger GK i elitedivisjon og 5.plass i Lag NM Damer på Hakadal GK i 1.divisjon. På 

herrelaget spilte Elias Bertheussen, Alexander Søbstad, Ole Fremstad, Rasmus Olstad og Lars 

Engseth. På damelaget spilte Tonje Hjelseng, Andrea Hjellegjerde og Vivi Bakkeheim.  

Sterk proffdebut for Elias Bertheussen i 2011. Elias har spilt turneringer på Nordic League og 

Challenge Tour og har oppnådd flere sterke plasseringer. Han er neste år sikret mange 

turneringer på Challenge Tour og vi gleder oss til å følge hans ferd videre mot Europatouren.  

I Norgesmesterskapet på Bjaavann GK endte Alexander Søbstad på en sterk 11.plass. Vår 

andre deltaker Lars Engseth misset cut.  

På hjemmebane vant Alexander Søbstad Region Tour og i Klubbmesterskapet vant Jens Petter 

Gresseth herreklassen og Tonje Hjelseng dameklassen. Order of Merit Elitematch ble vunnet 

av Christian Floer. 

Takk til Coach Tom Vollan for god innsats i 2011 og klubben for økonomisk støtte. Vi håper 

på et fortsatt godt samarbeid i 2012. 

Med vennlig hilsen 

Christian Floer 

 

Rapport fra junior- og ungdomskomiteen 

Komiteen har i 2011 bestått av Tom Vollan (Coach), Øyvind Krag Ingul, Rolf Bjarne Aune, 

Berit Mellingsæter og Vegard Aune. 

 

Trening  

Sesongen 2011 startet med innendørstreninger på Trondheim Golfsenter i november 2010. 

Alle juniorer og ungdommer i klubben fikk tilbud om å delta. Opp mot 30 juniorer og 

ungdommer, både gutter og jenter i alderen 8 til 21 år, deltok på vintertreningene fram til 

utendørssesongen. Det har vært treninger med god innsats og godt utbytte. Sesongen fortsatte 

med utendørstreninger på Sætra fram mai og til medio oktober. Det var opp mot 35 spillere 

som deltok på disse treningene. Hver enkelt har fått trening tilpasset sitt behov og nivå. 

Treningstilbudet har vært delt inn i to grupper; Jr Bredde og Jr Rekrutt. Nytt av året var ekstra 

tilrettelegging i form av en egen treningsgruppe for de som ønsker golf som sin prioriterte 

idrett. Hver enkelt i denne gruppen har fått skreddersydd opplegg med Coach TV og ekstra 

oppfølging gjennom sesongen. 

 

Juniorgruppen var også på treningsleir i Orlando (USA) i månedsskifte februar/mars. Dette 

var en stor suksess og ga stort treningsutbytte inn mot sesongoppkjøringen. Vi var en uke på 

Mystic Dunes og hadde fri tilgang til deres golfanlegg denne uken. Vi mener at denne 

satsningen hadde stor betydning for våre sportslige resultater denne sesongen. En slik 

treningsleir er en stor opplevelse for juniorene og skaper økt motivasjon og idrettsglede. Vi er 

allerede i gang med planleggingen av en ny treningsleir i 2012, og håper denne blir en like 

stor suksess. 

 

Rekruttering 

Veien fra barn og golf og opp til junior og ungdom blir stadig mindre. Det har også i år vært 

flere spillere som har tatt steget opp til junior og ungdom, selv om de er under NGF sin 

junioralder. Dette medfører at vi har spillere i alle aldre og rikt mangfold i gruppen. 
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Det merkes at TGK er en attraktiv klubb for juniorer og ungdommer, og vi har også i 2011 

fått tilvekster fra våre naboklubber. Dette er et stort komplement for TGKs junior- og 

ungdomsmiljø, men ikke nødvendigvis det beste for regionen. Vi håper flere klubber i 

regionen opprettholder satsningen på barn og unge i årene fremover. 

 

Vi jobber kontinuerlig med god informasjonsflyt og rekruttering av egne medlemmer til økt 

treningsaktivitet gjennom e-post, klubbens nettsider og Facebook. Det er fortsatt et stort 

forbedringspotensial ifm dette arbeidet, og vi er avhengige av hjelp fra klubbens medlemmer 

for å kunne drive et mer aktivt arbeid, spesielt ut mot nærmiljøet. 

 

Turnering 

TGK Junior Tour har vært videreført også i 2011 og er blitt en viktig del av juniorsatsningen. 

Dette er en turnering for klubbens juniorer og ungdommer, der fokus er like mye sosialt som 

sportslig. Det har i 2011 vært 20 juniorer innom denne turneringen. Det er en liten nedgang 

fra i fjor, men vi skal komme sterkere tilbake neste år. Junior og ungdomskomiteen ønsker 

hjelp til arrangering og gjennomføring av denne turneringen i 2011.  

Et stort høydepunkt i år var TGKs Generasjonsmatch. Dette er juniorene og seniorenes årlige 

match, og et meget vellykket og sosialt arrangement. Seniorene tok seieren i 2011, og 

juniorene ser fram til å revansjere seg i 2012. 

 

Årets klubbmestere for junior ble Andrea Hjellegjerde og Sigurd Aune. 

 

I rapporten for 2010 ble det belyst at regionen som helhet hadde en vei å gå før vi hadde et 

tilfredsstillende antall spillere på regionale turneringer, og at det ville bli foretatt noen grep i 

turneringsstrukturen for sesongen 2011. Komiteens egen Rolf Bjarne Aune har hatt en meget 

sentral rolle i denne omleggingen av turneringsstrukturen, både regionalt og nasjonalt. 

Resultatet av denne omleggingen har blitt at det som før het B-tour og Trøndertour nå er slått 

sammen til èn turnering, Junior Tour. Dette har ført til en økning i deltakelsen på opp mot 30 

%, og at vi har hatt mellom 30 til 40 juniorer fra hele Trøndelag på hver av disse turneringene. 

Denne suksessen har blitt lagt merke til av hele golf-Norge, og resulterte i svært positiv 

omtale i Norsk Golf medio oktober. Junior Tour ble avsluttet medio september ved at 

Trøndelag møtte Møre i matchplay på Byneset GK. Dessverre for Trøndelag gikk Møre av 

med seieren, men vi kommer sterkere tilbake neste år!  

 

Det er også foretatt endringer i den nasjonale turneringsstrukturen denne sesongen. Resultatet 

av denne endringen var opprettelsen av en ny turneringsserie mellom Titleist Tour (øverste 

nivå for juniorer i Norge) og Junior Tour. Denne fikk navnet Titleist Region Tour og skal 

fungere som en nasjonal arena for de som er like ved å ta steget opp til Titleist Tour. Dette har 

vært en suksess og 4 av våre juniorer har matchet seg på disse turneringene som spilles på 

Østlandet. 

 

Når det gjelder sportslige resultater denne sesongen har dette vært en stor opptur for TGKs 

juniorer: 
✓ TGK har dominert deltakelsen og resultatlistene på Junior Tour. Hele 19 av totalt 39 spillere 

var fra TGK. Av disse 19 er 4 jenter, noe som er en dobling fra i fjor og veldig gledelig. 

✓  TGK har hatt 4 juniorer på Titleist Region Tour (Sigurd Aune, Thomas Sundseth, Victoria R. 

Franzén og Andrea Hjellegjerde). 
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✓ Vi var tredje største klubb mht antall spillere på landsfinalen i Suzann Junior Challenge på 

Bogstad. Bare Oslo GK og Stavanger GK hadde flere enn våre 5 spillere (Fredrik Bjørk Ingul, 

Henrik Haanæs, Anna R. Franzén, Victoria R. Franzén og Sigurd Aune). 

✓ Thomas Sundseth ble Midt-Norsk Mester! 

✓ Sigurd Aune har etablert seg på øverste nivå for juniorer i Norge (Titleist Tour). 

✓ I Lag-NM Junior leverte guttene solid spill og rykket opp fra 1.divisjon til elitedivisjon. Jentene 

fikk det litt tyngre denne gangen og rykket ned fra 1. divisjon til 2.divisjon. Vi gleder oss over 

at vi er tilbake i det gode selskap for guttene, og gleder oss til å følge begge lagene neste 

sesong. 

 

Disse resultatene er veldig motiverende og viser at det jobbes og gror godt i TGKs junior 

miljø.  

 

Landslag og internasjonal representasjon 

TGK har vært representert på NGFs landslag for jenter 15-16 år ved Victoria Reinfjell 

Franzén denne sesongen. TGKs juniorgruppe har med dette fortsatt tradisjonen med at vi stort 

sett hvert år har hatt landslagsspillere i gruppen.  

 

Det var også meget gledelige nyheter som kom fra NGFs uttakssamling for aldersbestemte 

landslag i 2012. TGK kunne etter denne samlingen notere 3 nye landslagsspillere. Fredrik 

Bjørk Ingul, Christian Bjørk Ingul og Jakob Stølan Malvik ble alle tre plukket ut til landslaget 

for gutter 13-14 år, og går en svært spennende sesong i møte. TGK er stolt av å kunne 

annonsere at vi med dette, sammen med Oslo GK og Nøtterøy GK, har flest spillere på 

landslaget for gutter 13-14 år.  

 
Denne sesongen var Elias Bertheussens siste sesong som ungdom, og vi benytter muligheten til å 

trekke fram hans betydning for junior og ungdomsgruppen. Han er nå en del av Norges Team Norway 
Rio ’16 som er en satsningsgruppe fram mot OL i Rio de Janeiro i 2016. Elias har gjennom de siste 
årene på ulike satsningsgrupper i NGF fått mulighet til å representere Norge i store internasjonale 

turneringer. Dette har resultert i en rekke topp-plasseringer, og vist at man kan bli god i golf selv om 
man bor nord for Dovre. Vi håper at hans pågangsmot, treningsvilje og gode resultater vil motivere 
og inspirere flere unge i klubben til å satse på golf. Vi håper også at dette gir et løft til alle klubbens 
medlemmer, og tilsvarende motivasjon til å se verdien av at Trondheim Golfklubb er et idrettslag. 

 

Oppsummering 

Vi startet sesongen med målsetningen om å bidra til et miljø i klubben som kan skape vekst, 

engasjement og sportslig resultat. Det har vært mange høydepunkt i 2011. Spesielt vil vi 

trekke fram den store treningsiveren i junior- og ungdomsgruppen, guttenes opprykk til 

elitedivisjon i Lag-NM og juniorgruppens deltakelse på turneringer denne sesongen. 

 

Samtidig har vi utfordringer dersom vi skal sørge for videre sportslig suksess. Spesielt vil vi 

her trekke fram utfordringene rundt å få tilstrekkelig hjelp til tilrettelegging for klubbens unge 

gjennom frivillig arbeid, mindre trenerkapasitet enn tidligere, og mindre økonomisk støtte fra 

klubben enn tidligere. Vi jobber kontinuerlig med å utnytte våre ressurser best mulig, og føler 

disse ressursene er godt anvendt i 2011. Da det forventes et økt antall juniorer i årene som 

kommer, krever dette tilsvarende økning i tilskudd, både blant frivillige og økonomisk. 
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Det må også nevnes at klubben har et stort behov for å oppgradere og videreutvikle 

treningsområder og drivingrangen. Dette er utfordringer vi står overfor med en juniorgruppe i 

stadig vekst. 

 

Helt avslutningsvis vil vi berømme vår seniorgruppe som deler ut Seniorgruppens 

Juniorstipend for tredje gang på årsmøtet i 2012. 

 

 

For junior- og ungdomskomiteen 

 

 

Tom Vollan  Vegard Aune 

 

Rapport fra Jentegolf 

Denne sesongen har vi endret litt på jentetreningene, og vi har valgt å spille på banen på hver 

trening. På disse kveldene har det vært fire faste jenter som har møtt. Silje Vollan og Gerd 

Aune har vært med jentene og spilt på banen, og vi har hatt mye fokus på spillehastighet og 

sikting. Takk til Silje som har møtt opp disse dagene. På de ordinære juniortreningene har det 

vært inntil 7 jenter. Det positive er at det er de samme jentene som var med i 2010 som har 

vært med i år. 

På det sportslige planet har vi hatt to jenter som har vært med på Titleist Region Tour. Vi har 

stilt sterkt i Junior Region Tour med jenter på alle nivåer. 

Victoria Reinfjell, Andrea Hjellegjerde og Therese Sundseth representerte Trondheim 

Golfklubb i lag-NM 1 divisjon på Oppegård golfklubb, men rykket dessverre ned til 2 

divisjon.Victoria Reinfjell og Anna Reinfjell ble tatt ut til å være med i landsfinalen i Suzann 

Junior challenge.  

Det har vært en fin sesong med fine jenter. 

 

Jentegruppen 

Gerd Helen Aune 

 

Rapport fra Damekomiteen 

Damekomiteen har i 2011 bestått av: Berit Waage (leder), Vigdis Nilsen, Helene Laukeland, 

Vivi Bakkeheim, Tine Norsted og Elin Widegren Norum. 

 

Sesongen startet med damematch allerede 10. mai og fortsatte med match hver tirsdag til og 

med 13. september. Totalt 31 TGK - damer spilte til sammen 144 runder i løpet av sesongen. 

Det er en økning på antall runder med hele 65 % fra i fjor! Det ble stort sett spilt 9-hulls 

runder slik at det ble tid til å samles i klubbhuset etterpå til litt sosialt samvær. 

 

Etter matchen tirsdag 14. juni samlet vi oss i klubbhuset og fikk vår årlige dose med regler fra 

Gerd Helen Aune. Som vanlig veldig lærerikt! Pro Helge Sannes stakk også innom og snakket 

litt om trening samt golfturene som han arrangerer. Takk til begge to for flotte innlegg!  

 

Til matchen tirsdag 21. juni sendte vi ut invitasjon til damene på Stjørdal, Stiklestad, Klæbu 

og Byneset og inviterte til fellesrunde. Det ble bra påmelding til en vanlig hverdag og hele 33 

damer møtte opp til en shotgun 18 hulls runde og sosialt samvær med mat og premier. Takk 

til Terje og Carl Christian som dekket bord, stekte burgere, ordnet golfbox og vartet opp 

skikkelig for damene. 
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Resultater fra alle damematchene inngikk i eclectic-turneringen som ga en sammenlagtvinner 

for sesongen 2011. 

 

Resultater damenes eclectic 2011: 

1. Plass: Vivi Bakkeheim, 63 slag netto.  

2. Plass: Vigdis Nilsen, 65 slag netto. 

3. Plass: Elin W Norum, 66 slag netto (foran på flere antall runder). 

4. Plass: Gerd Helen Aune, 66 slag netto. 

5. Plass: Berit Waage, 67 slag netto. 

6. Plass: Guro Dalen, 74 slag netto. 

7. Plass: Randi Kolderup, 78 slag netto. 

8. Plass: Turid Røe, 79 slag netto. 

 

Lørdag 18. juni arrangerte damekomiteen for tredje gang turneringen Sommerspurten på 

Sætra. En uhøytidelig lagturnering med spilleform Texas Scramble. Med nesten fulltegnet 

påmelding og flott sommervær også i år ble det en flott dag. 

 

Det var veldig jevne resultater men laget med Lars Morten Nygaard, Svein Floer Jr, Harald 

Einang og Frode Sunseth tok 1. plassen med to slags margin til nr 2. Etter turneringen var det 

servering av middag, kaffe og kaker samt premieutdeling på låven. 

 

Ei helg i august pakket 10 damer golfbagen og dro til Funesdalen på kombinert fläsk og 

golftur. Vi bodde på Gyllene Bocken og varmet opp til helgas spill med puttekonkurranse 

fredag kveld. En skikkelig regntung runde på lørdag ødela ikke humøret. Etter en varm dusj 

fikk vi en fantastisk tre retters middag på hotellet og kvelden ble avsluttet med allsang... Neste 

dag kom sola og banen hadde tålt regnet godt så vi fikk en fin avslutning på helga.  

 

Helge Sannes har kjørt dametreninger gjennom hele sesongen på onsdager. Oppmøte har vært 

litt blandet. Vi får nok se på om markedsføringen av dette kan gjøres bedre til neste år.  

 

Damekomiteen takker alle som har deltatt på årets aktiviteter og ønsker alle et godt golfår i 

2012. 

 

Med vennlig hilsen 

Damekomiteen 

 

Rapport fra Seniorgruppen 

Året startet som tidligere år med simulatorgolf på Trondheim Golfsenters anlegg på Lade hver 

torsdag og besøk på kaféen på Bohus BoMøbler på Moholt hver tirsdag. Dette har blitt 

populære vinteraktiviteter som i høy grad vedlikeholder det gode miljøet i seniorgruppa. 

 

Golfsesongen startet med orienteringsmøte og uformell 9 hulls match torsdag 12. mai. Første 

Offisielle seniormatch ble spilt torsdag 19. mai. 

 

• Det er avholdt 18 tellende torsdagsmatcher hvorav 4 ble avholdt som slagkonkurranser.  

• Det er registret 87 spillere i løpet av sesongen, mot 76 i 2010. 
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• Det har vært 35 til 51 deltakere med et gjennomsnitt på ca. 42, totalt 757 starter mot 577 i 

2010. 

• 45 spillere har deltatt i 10 eller flere matcher. 

• To spillere har deltatt i alle 18 matcher, Robert Eide og Finn Samsjø 

• 10 kvinner har deltatt i løpet av sesongen, fortsatt alt for få. 

 

Statistikk for de siste seks årene ser slik ut: 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Antall seniormatcher 18 19 20 17 18 18 

Antall registrerte spillere i løpet av året 74 56 62 72 76 87 

Antall starter i løpet av sesongen 687 548 557 575 577 757 

Antall spillere i gjennomsnitt pr. match 34 29 28 34 32 42 

Flest deltakere i en match 43 36 35 49 40 51 

Antall kvinner 6 3 5 8 5 10 

 

Senior slagmester 2011 
Det er avholdt 4 slagkonkurranser som ble spilt fra rød tee. Totalt har 48 spillere deltatt i en 

eller flere av disse. 

• Senior Slagmester 2011:  Magnus Løkvik med 71 netto slag 

 

Senioreclectic 2011 
Foruten at det kåres en Senioreclecticmester, kåres beste spiller over 70 år til Veteranmester. 

Vedkommende får sitt navn på Per Johan Larssens vandrepokal. Resultatene er utarbeidet av 

Robert Eide. 

• Senioreclecticmester 2011: Harald Einang  56 netto slag 

• Veteranmester 2011:   Steinar Sjømæling 60 netto slag 

 

Årets seniorspiller 2011 
For å kvalifiseres til å komme på listen over årets spiller må man ha deltatt i 5 eller flere 

poengmatcher. Det kåres vinner både over 18 og 9 hull. Forutsetningen for å komme på 9 

hullslisten er at man ikke har 5 eller flere runder over 18 hull. 30 spillere har i år deltatt i fem 

eller flere matcher over 18 hull mens 5 spillere tilfredsstiller kravet for å komme på 9 

hullslisten. 

• Årets spiller 2011, 18 Hull: Bjørn Fische  186 poeng 

• Årets spiller 2011, 9 Hull Asbjørn Pettersen 101 poeng 

 

Senior Klubbmester 2011 
Årets klubbmesterskap for seniorene ble avholdt av klubben sammen med klubbmesterskapet 

for de andre klassene. Seniormester ble: 

• Senior klubbmester 2011, klasse menn:   Terje Hagen 

• Senior klubbmester 2011, klasse kvinner: Ingen deltakere  

 

Generasjonsmatch 
15. august ble årets generasjonsmatch avholdt. Matchen gikk over to ganger ni hull. De første 

ni ble spilt som fourball matchplay mens de siste ni gikk som singel matchplay. Hvert lag 

stilte med 12 deltakere.  
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• Resultat:  Seniorene 10 poeng   Juniorene 8 poe 

 

 

Seniorcup 2011 
Årets seniorcup i matchplay ble i likhet med slagkonkurransen spilt fra rød tee. 28 spillere 

deltok. 
• Vinner av Seniorcup 2011:  Bjørn Waage 

 

 

Dugnad 

Seniorgruppa deltok på den årlige vårdugnaden lørdag 7. mai. Oppgavene var først og fremst 

å få ryddet bort kvist og grener som lå på banen, rydde rundt klubbhuset. Seniorgruppa hadde 

i tillegg en egen dugnad med rydding og klargjøring av drivingrangen. Mandag 20. juni hadde 

vi enda en dugnad med rydding av krattskog og beising av p stativ for next tee skilt. Mandag 

11. juli hadde vi enda en dugnad med rydding av krattskog rundt grren på hull 8 og rundt hele 

hull 9. 

 

Juniorstipend 
Juniorstipendet finansieres med at kr. 15 av påmeldingavgiften til tordagsmatchene settes av 

til stipendet. Det ble nedsatt en komité som skal avgjøre hvem som skal få stipendet. 

Komiteen har i 2011 bestått av klubbens hovedtrener, Tom Vollan, en fra juniorkomiteen, 

Vegard Aune, og en fra seniorgruppa, Kristian Kvikne. 

På bakgrunn av juniorgruppas samlede fremgang denne sesongen, foreslo komiteen at årets 

stipend går til juniorenes treningsleir vinteren 2012. 

Seniorgruppas juniorstipend for 2011 tildeles: 

• Kr. 10.000 til Trondheim GK’s juniorgruppe 

 

Stipendet vil bli utdeles på klubbens årsmøte i 2012. 

 

Reiser 
 I oktober gikk turen nok en gang til Belek i Tyrkia, en ren herretur. 22 deltakere deltok. 

Under denne turen ble Europa Open 2011 avholdt. Vinner ble Jens Otto Hoff. 

Vi hadde en meget vellykket tur til Stiklestad den 30. august med 30 deltakere. Det er oppsatt 

vandrepokaler både for damer og herrer. Vinnere i år ble Per Kristoffersen og Bjørg Stigum. 

Etter turneringen ble det servert en meget velsmakende Inderøysodd. 

Vintersesongen 
Opplegg som før sommersesongen med kafébesøk på tirsdagene på kaféen på Bohus på 

Moholt og simulatorgolf torsdagene på Trondheim Golfsenters anlegg på Lade. 

 

Fest 
Årets kurvfest som markerer at årets utesesong er over, ble avholdt fredag 7. oktober i 

Freidighuset. Sangen som ble påbegynt for tre år siden har fått nok et vers: 

 

Det va en gang en torsdagsmatch da ailt skoill vær så greit 

Og Sætra lå i mårråsol, heilt fri for sau og geit 

Æ stilt mæ opp på ener’n og tok fræm mitt fæmmerjern, 

Men trur du ittj at faenskapen dreisa te med hæl’n ? 
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 Ref: 

Og når gammer`n e på banen ”kain mangt et under skje” 

Fra Sjømæling te rætt i ”Schmeichels tre” 

Og vi klatre og vi leite i vann og busk og kratt 

For ingen såg kor dævelsmakta datt!! 

Men av og te så heinne det vi træffe der vi ska- 

Et par eller en boogie syns vi bætterdø e bra 

For når gammer`n i sol og rægn og storm 

Så heill`n både kropp og sjel i form 

 

 

Robert Eide  Gunnar Grande  Arne Gripp 

 

Trondheim 18. jan. 2012 

 

Rapport fra Informasjonskomiteen. 

 

Komiteens medlemmer  

Informasjonskomiteen bestod i utgangspunktet  

av Marius Rua (leder), Dag Suulog Kjartan Floer. I løpet av året ble det et skifte av 

medlemmer, og Nina Tranøtrådte inn som leder i steden for Marius Rua.  

 

Komiteens arbeid 2011  

 

På grunn av dette skiftet og misforståelser rundt det, ble ikke arbeidet tatt oppfør utpå høsten 

2011. Ny leder er nå informert om komiteens oppgaver ogplaner, og komiteen vil ta opp 

arbeidet i løpet av vinteren.  

 

Komiteens videre arbeid  

 

Komiteen ser nødvendigheten av å få en klar definering av arbeidsoppgaver ogformål.  

 

Det er komiteens plan først og fremst å forbedre og fornye golfklubbensnettsider. Golfbox har 

i utgangspunktet ikke vært mulig å integrere med andreløsninger, men kom med noen 

muligheter i fjor. Det må utredes hvilkefunksjoner som kan innarbeides i golfklubbens sider.  

 

Videre må sidene utredes og kvalitetssikres med tanke på struktur, funksjoner, 

layout og ikke minst grafisk profil. Utredning og eventuelt fornyelse av grafiskprofil er et 

arbeid som også bør vurderes for trykksaker.  

 

Det er også behov for å utvikle rutinebeskrivelser for bruk og redigering avnettsidene, da det i 

dag er litt for tilfeldig hvordan ting legges inn. Det må ogsåvurderes om klubben trenger en 

person som har redaksjonelt ansvar.  

 

Budsjettbehov 2012 
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Informasjonskomiteen har til nå ikke hatt eget budsjett, men med tanke påblant annet arbeidet 

med nettsidene blir dette nødvendig. Et slikt arbeid eromfattende og det kan bli nødvendig å 

kjøpe tjenester i den forbindelse. 

Informasjonskomiteen foreslår derfor et budsjett på 75.000,- for 2012.  

 

Trondheim, 13. november 2011  

 

Nina Tranø  

 

 

Rapport fra Anleggskomiteen. 

 

Anleggskomiteen har i 2011 bestått av: Bjørn Wåge, Marius Rua og Rolf Bjarne Aune.  

 

Komiteen har i perioden avholdt 3 møter. Komiteen har også avholdt 2 befaringer på banen 

med fokus på HMS, en intern befaring med daglig leder og greenkeeperne og en med 

Trondheim kommune. I befaringen med Trondheim kommune var fokus sikkerhet for 

turgåerne i marka, og da spesielt grensesnittet mellom turstier og golfbanen. 

 

Komiteen har  også deltatt i arbeidet med å utarbeide ny virksomhetsplan for klubben, jfr egen 

sak for årsmøtet. 

 

Banen. 

Sikkerhet mhp sambruk mellom TGK og de øvrige brukerne av marka er bedret gjennom at 

det er satt opp flere informasjonsskilt som henviser turgåere til stier som ikke krysser 

golfbanen og til stier i langs golfbanen som ligger i ”sikker avstand” fra spillefeltet. På stien 

fra Baklidammen langs fairway på hull 9 er det behov for å iverksette ytterligere tiltak i 2012, 

da det fremdeles er for mange som bruker stien fra tunet og følger traseen nærmest banen. 

 

Tee 1 og 10 er renovert i 2011. Dette ble gjort med våre egne greenkeepere.  Utstlagstedene 

framstår i dag med vesentlig bedre kvalitet, både teknisk og estetisk. 

 

Treningsområdene: 

Plan for oppgradering av nærspillsområdet ble utarbeidet i 2009, jfr årsrapporten 2009. 

Samtidig ble det utarbeidet skisser for oppgradering av drivingrangen. Dette er 

kostnadskrevende tiltak. Som informert i komiteens rapport for 2010 var det ikke satt av 

midler i budsjettet for 2011, eller i langtidsbudsjettet for 2012-2014. Komiteen har derfor ikke 

arbeidet videre med disse prosjektene i inneværende periode. 

 

Dugnadsarbeid: 

Komiteen signaliserte i fjorårets rapport at arbeidet med å øke antall dugnader og oppslutning 

på disse skulle intensiveres.  

Dugnaden forut for sesongåpning hadde sjeldent god deltagelse. Mye godt arbeid ble gjort, 

medlemmene som deltok ble bedre kjent, noen ble også kjent med nye. For øvrig har det vært 

seniorgruppen som har stått for de fleste dugnadene på banen i år også. TGK har et uforløst 

potensiale med å få mer effekt ut av klubbens dugnader, arbeidet med dette må videreføres av 

neste års komite. 

 

Bygningene 
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TGKs leieavtale for golfbanen forvaltes av Trondheim Eiendom på vegne av Trondheim 

kommune. Dagens leieavtale, inngått i 2003, inneholder visse forpliktelser for TGK mhp 

rehabilitering og vedlikehold av bygningene (Rød- og Gul-huset). TGK overtar ikke disse 

bygingene inkludert garasjen før rodestasjonen flytter ut.  

 

Møter om overtagelse av bygningen startet medio 2009, rodestasjonen flyttet ut høsten 2010. 

Diskusjonene med Trondheim Eiendom er ikke avsluttet. Partene har forskjellig syn på TGKs 

økonomiske forpliktelser i forbindelse med rehabilitering, dette har gjort at diskusjonene etter 

hvert har manglet framdrift.  

TGK har stort behov for å få tilgang til de arealene i garasjen som leieavtalen gir oss rett til, 

for å få effektive og tidsriktige lokaler for våre greenkeepere. Siden partene er enige om 

forpliktelsene rundt overtagelsen av garasjen, har TGK bedt om å få overta denne. Dette har 

Trondheim Eiendom dessverre så langt nektet oss med begrunnelse at vi må bli enige om 

overtagelse av alle bygningene først. 

 

Vi fikk i 2011 innvilget 454.000 kr i støtte fra Norsk Kulturminnefond, som et bidrag til å 

rehabilitere Rødhuset. Disse midlene er ikke benyttet pga at partene ikke er omforente. 

 

Trondheim Eiendom fremmet høsten 2011 en sak for formannskapet der de som vedtak 

foreslo et vedtak som ville støtte deres kontraktsfortolkning.  

TGKs styre og noen medlemmer hadde før formannskapsmøtet møter/kontakter med 

politikere fra flere partier. Formannsskapet sendte enstemmig saken tilbake til 

kommunaldirektøren med beskjed om å utrede den bedre. I ettertid har det vært et møte 

mellom TGK og kommunaldirektøren/Trondheim Eiendom. Vi avventer nytt utspill fra 

kommunen. 

 

Viktigste oppgavene framover 

• Bidra til å vedlikeholde og utvikle banen slik at dagens standard opprettholdes og forbedres 

• Oppradere treningsområdene, nærspill og drivingrange. Vurdere en mindre 
kostnadskrevende  gjennomføring med større bruk av egne ansatte 

• Få en avklaring med Trondheim kommune om byggene på Sommerseter som er i tråd med 
gjeldende leieavtale. 

• Det må synliggjøres midler i langtidsbudsjettet til rehabilitering av bygningene og 
oppgradering av nærspillsområdet og drivingrangen. 

 

Trondheim 23.01.2011 

Rolf Bjarne Aune 
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Sak 5. Regnskap 2011 med revisjonsberetning og kontrollkomiteens 

            beretning.   

 
Regnskap. 

 
TRONDHEIM GOLFKLUBB     

RESULTATREGNSKAP  NOTER 
REGNSKAP 

2011 
BUDSJETT 

2011 
REGNSKAP 

2010 

      

DRIFTSINNTEKTER     

Medlemskontingenter 1 3 632 434 3 954 000 3 460 493 

Offentlig støtte til drift  253 211 316 000 83 008 

Driving range,turneringer, grønt kort 1 211 787 290 000 181 602 

Reklame -og sponsorinntekter   512 500 850 000 395 000 

Diverse inntekter  300 875 188 000 297 863 

Greenfee, automater   395 694 640 000 382 540 

Sum driftsinntekter   5 306 500 6 238 000 4 800 505 

      

DRIFTSKOSTNADER     

Lønnskostnader 2,3 -1 973 048 - 1 842 000 -1 814 948 

Av- og nedskrivinger bane 4 -334 377 - 580 000 -580 000 

Kostnader lokaler  -127 387 - 143 000 -133 905 

Investeringer   -311 435 - 270 000 -46 732 

Vedlikehold   -1 021 147 - 770 000 -590 316 

Fremmede tjenester 2 -154 778 - 714 000 -200 990 

Administrasjonskostnader  -373 640 - 394 000 -355 820 

Reise & diett   -382 919 - 359 000 -192 483 

Salg, reklame, representasjonskostnader o.l -83 899 - 110 000 -78 068 

Kontingenter & avgifter N.G.F  -257 093 - 257 000 -240 005 

Forsikringer   -53 044 - 60 000 -51 246 

Andre kostnader  -35 272 - 37 000 -29 353 

Sum driftsutgifter   -5 108 039 - 5 536 000 - 4 313 864 

      

Driftsresultat   198 461 702 000 486 641 

      
FINANSINNTEKTER OG 
KOSTNADER     

Finansinntekter  24 826 30 000 31 707 

Finanskostnader   -340 820  -300 000 -351 115 

Sum finansposter   -315 994 - 270 000 -319 408 

      

ÅRSRESULTAT   -117 533  432 000  167 233  

 

- Kostnader James er ført på fremmede tjenester i budsjett, men på 

lønnskostnader i regnskapet. 

- Kostnader Trondheim Golfsenter er ført på fremmede tjenester i budsjett, men 

på vedlikehold i regnskapet. 

 



 
TRONDHEIM GOLFKLUBB 

Postboks 169, 7401 Trondheim , tlf.: 73531885, fax: 73527505, bank 8601 06 27992 

 22 

 

Balanse 

 

BALANSE  NOTER 31.12.2011  31.12.2010 

     

EIENDELER     

     

Nyanlegg bane 4 7 285 623  7 620 000 

Sum anleggsmidler   7 285 623   7 620 000 

     

     

Andre fordringer  97 361  210 765 

Bankinnskudd 5 789 298  866 970 

Sum omløpsmidler   886 659   1 077 735 

     

SUM EIENDELER   8 172 282   8 697 735 

     

     

EGENKAPITAL OG GJELD     

     

Egenkapital 6 493 895  611 428 

Sum egenkapital   493 895   611 428 

     

     

Leverandørgjeld  73 041  28 137 

Skyldig offentlige avgifter  120 098  120 425 

Skyldig lønn/ferielønn  178 074  168 916 

Annen kortsiktig gjeld  21 550  148 829 

Sum kortsiktig gjeld   392 764   466 307 

     

     

Periodisert inntekt LTM 7 900 000  1 050 000 

Langsiktig lån 8 6 385 623  6 570 000 

Sum langsiktig gjeld bane   7 285 623   7 620 000 

     

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 8 172 282   8 697 735 
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Noter. 

 
NOTER TIL REGNSKAPET 2011     

      

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med Norges Idrettsforbunds  

regnskapsregler for små organisasjonsledd.     

      

NOTE 1 INNTEKTER     

Spesifikasjon av diverse inntektposter: Regns 2011 Buds. 2011 Regns 2010  

Medlemskontingent 3 335 624  3 187 908  

Inntekt Norsk Golf 95 900  91 700  

Inntekt Kontingent NGF 159 950  146 685  

Inntekt vognplass/skapplasser 40 960  34 200  

Sum medlemskontingenter 3 632 434 0 3 460 493  

      

Inntekt driving range 77 852  56 925  

Inntekt turneringer 123 585  106 417  

Inntekt Grønt Kort 10 350  18 260  

Sum inntekt driving range, grønt kort o.l 211 787 0 181 602  

      

NOTE 2 GODTGJØRELSER Daglig leder  Styret  

Lønn og annen godtgjørelse 452 883  0  

      

Revisor      

Kostnadsført honorar til revisor er  kr 33.201,-     

      

NOTE 3  PERSONALKOSTNADER     

Lønninger  1 700 267    

Arbeidsgiveravgift 245 432    

OTP  27 349    

Sum  1 973 048    

Gjennomsnittlig antall årsverk i 2011 har vært 5.      

      

Note 4  NYANLEGG BANE     

Bokført verdi 01.01.11 7 620 000    

Investert i løpet av 2011 0    

Årets av/nedskrivning -334 377    

Bokført  verdi 31.12.11 7 285 623    

      
Nyanlegg bane avskrives i takt med nedbetaling på langsiktig gjeld knyttet til finansiering av banen og periodisert  
inntekt LTM 

      

NOTE 5  BANKINNSKUDD     

Posten inneholder bankkonto for skattetrekk med kr 62.549,-.     

      

NOTE 6  EGENKAPITAL     

Egenkapital 01.01.11 611 428    

Årets resultat -117 533    

Egenkapital pr 31.12.11 493 895    

      

NOTE 7  PERIODISERT INNTEKT LTM     
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Det er i 2008 innbetalt livstidsmedlemskap på totalt kr 1.500.000 som en del av finansieringen av baneombyggingen.  

Disse inntektene periodiseres (fordeles) over 10 år. For 2011 er det inntektsført 150 000,-    

      

NOTE 8  LÅN FRA FINANSINSTITUSJON     

Klubben har tatt opp lån i Sparebanken Midt-Norge, som utgjør kr 6.385.623 pr 31.12.11. Dette er et serielån med 

10 års løpetid.     

Som sikkerhet for lånet har banken pant i anleggsmaskiner, leierett fast eiendom og kundefordringer.  

Bokført verdi av pantsatte eiendeler utgjør kr 7.382.930,-.     

      

      

      

Trondheim,   9. februar 2012 

      

Styret i Trondheim Golfklubb 

      

      

      

                                           Ole Vaagan        Britt Mellegaard        Rolf Bjarne Aune        Nina Tranø  

      

      

      

                                                  Liv Gripp        Maria Reitan       Marius Rua       Øyvind Hofstad  
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Revisjonsberetning for 2011.   

 

 

SETT INN DOKUMENT FRA REVISOR !!!!! 
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Kontrollkomiteens beretning for 2011.   

 

SETT INN DOKUMENT FRA KONTROLLKOMITEEN. 
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Sak 6. Innkomne forslag 

 
Sak 6.1 Forslag fra styret: Ny lov for Trondheim Golfklubb. 

 

Som følge av at Idrettstyret har vedtatt ny lov for idrettslag så fremmer styret i Trondheim 

Golfklubb følgende ny lov for Trondheim Golfklubb. 

 

Gjeldende lov for Trondheim Golfklubb Forslag til ny lov for Trondheim Golfklubb 

revidert iht generell lovnorm for idrettslag 

vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2011 

 

LOV FOR TRONDHEIM GOLFKLUBB 

STIFTET 27.10.1950 

Vedtatt den 24. mars 1953, endret 2. 

desember 1975, 7.desember 1977, desember 

1993, desember 1997, desember 1999, 5 

februar 2002, 6. januar 2004, 28.februar 2008  

Godkjent av idrettsstyret 20.3.2008 

§ 1 Formål 

1.1 Klubbens formål er å drive idrett 

organisert i Norges Idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité (NIF). 

1.2 Trondheim Golfklubb skal fremme golf 

som konkurranseidrett og helsebringende, 

trivselskapende mosjonsaktivitet. 

1.3 Trondheim Golfklubb skal drive, 

vedlikeholde og videreutvikle Sommerseter 

Golfbane. 

1.4 Arbeidet skal preges av frivillighet, 

demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 

aktivitet skal bygge på grunnverdier som 

idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

§ 2 Organisasjon 

2.1 Klubben er medlem av NIF gjennom Sør-

Trøndelag Idrettskrets. 

2.2 Klubben er medlem av Norges 

Golfforbund (NGF). 

2.3 Klubben hører hjemme i Trondheim 

Kommune, og er medlem av Idrettsrådet i 

Trondheim. 

2.4 Klubben er selveiende og frittstående med 

utelukkende personlige medlemmer (1). 

2.5 Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 

12, 13 og 14 gjelder klubben uavhengig av 

 

LOV FOR TRONDHEIM GOLFKLUBB 

STIFTET 27.10.1950 

Vedtatt den 24. mars 1953, endret 2. 

desember 1975, 7.desember 1977, desember 

1993, desember 1997, desember 1999, 5 

februar 2002, 6. januar 2004, 28.februar 

2008, 16. februar 2012  

 

Godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets  

...................... 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

§ 1 Formål 

(1) Klubbens formål er å drive idrett 

organisert i Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité (NIF). 

(2) Trondheim Golfklubb skal fremme golf 

som konkurranseidrett og helsebringende, 

trivselskapende mosjonsaktivitet. 

(3) Trondheim Golfklubb skal drive, 

vedlikeholde og videreutvikle Sommerseter 

Golfbane. 

(4) Arbeidet skal preges av frivillighet, 

demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 

aktivitet skal bygge på grunnverdier som 

idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

§ 2 Organisasjon 

(1) Klubben er selveiende og frittstående med 

utelukkende personlige medlemmer. 

(2) Klubben er medlem av Norges 

Golfforbund (NGF). 

(3) Klubben er medlem av NIF gjennom Sør-

Trøndelag idrettskrets, hører hjemme i 

Trondheim kommune, og er medlem av 



 
TRONDHEIM GOLFKLUBB 

Postboks 169, 7401 Trondheim , tlf.: 73531885, fax: 73527505, bank 8601 06 27992 

 28 

hva som måtte stå i klubbens egen lov. 

 

 

§ 3 Medlemmer 

3.1 Alle som aksepterer klubbens og 

overordnede idrettsmyndigheters lover og 

bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. 

3.2 Når det er nødvendig av hensyn til 

golfanleggets kapasitet, kan styret operere 

med ventelister for medlemsopptak. 

Maksimumstallene for antall medlemmer 

fastsettes av årsmøtet etter styrets innstilling. 

Styret fastsetter nærmere regler for opptak fra 

venteliste som skal være basert på objektive 

kriterier med hovedvekt på søkeransiennitet. 

Det kan i noen utstrekninger gis 

preferanse/kvote basert på alder, kjønn og 

familietilknytning til medlemmer av hensyn 

til klubbens sportslige og sosiale miljø. 

3.3 Forøvrig plikter ethvert medlem å 

overholde NIFs, dets organisasjonsledds og 

medlemmers, samt klubbens lover og 

bestemmelser. 

3.4 En søker kan ikke tas opp som medlem 

uten at økonomiske forpliktelser til andre 

organisasjonsledd i NIF er gjort opp. 

3.5 Medlemskap i klubben er først gyldig og 

regnes fra den dag første kontingent er betalt. 

3.6 Æresmedlemmer 

Styret kan utnevne æresmedlemmer av 

klubben. Det kreves enstemmig beslutning av 

fulltallig styre. Et æresmedlem har de samme 

rettigheter som klubbens betalende 

medlemmer, men betaler ingen kontingent. 

3.7 Innbudte medlemmer 

Styret kan for kortere eller lengre tid, ved 

særskilt beslutning oppta personer som styret 

mener er berettiget til det, som innbudte 

medlemmer. Innbudte medlemmer har 

samme rettigheter som klubbens betalende 

medlemmer, men betaler ingen kontingent. 

3.8 Klubben plikter å føre elektroniske 

medlemslister i idrettens nasjonale 

medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt 

av Idrettsstyret. 

 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter 

Idrettsrådet i Trondheim. 

(4) Klubben skal følge NIFs og tilsluttede 

organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 

lov gjelder for klubben uavhengig av hva som 

måtte stå i klubbens egen lov. 

 

§ 3 Medlemmer 

(1) Alle som aksepterer klubbens og 

overordnede organisasjonsledds regelverk og 

vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker 

kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort 

opp de økonomiske forpliktelsene til klubben 

og andre organisasjonsledd i NIF. 

(2) Når det er nødvendig av hensyn til 

golfanleggets kapasitet, kan styret operere 

med ventelister for medlemsopptak. 

Maksimumstallene for antall medlemmer 

fastsettes av årsmøtet etter styrets innstilling. 

Styret fastsetter nærmere regler for opptak fra 

venteliste som skal være basert på objektive 

kriterier med hovedvekt på søkeransiennitet. 

Det kan i noen utstrekninger gis 

preferanse/kvote basert på alder, kjønn og 

familietilknytning til medlemmer av hensyn 

til klubbens sportslige og sosiale miljø. 

(3) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. 

Klubbens avgjørelse kan påklages til 

idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at 

vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse 

kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker 

etter at rekommandert melding er mottatt. 

(4) Medlemskap i klubben er først gyldig og 

regnes fra den dag første kontingent er betalt.  

(5) Æresmedlemmer 

Styret kan utnevne æresmedlemmer av 

klubben. Det kreves enstemmig beslutning av 

fulltallig styre. Et æresmedlem har de samme 

rettigheter som klubbens betalende 

medlemmer, men betaler ingen kontingent. 

(6) Innbudte medlemmer 

Styret kan for kortere eller lengre tid, ved 

særskilt beslutning oppta personer som styret 

mener er berettiget til det, som innbudte 

medlemmer. Innbudte medlemmer har 

samme rettigheter som klubbens betalende 

medlemmer, men betaler ingen kontingent. 

(7) Medlemmet plikter å overholde NIFs, 

tilsluttede organisasjonsledds og klubbens 
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4.1 Kontingenten og innmeldingsavgift 

fastsettes av årsmøtet og betales 

forskuddsvis. 

4.2 Andre avgifter/egenandeler kan kreves for 

deltakelse i klubbens aktivitetstilbud. 

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet 

5.1 For å ha stemmerett må man være fylt 15 

år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 

måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, 

jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi 

stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9. 

5.2 Alle medlemmer som har stemmerett er 

valgbare til tillitsverv i klubben, og som 

representant til ting eller møte i overordnede 

organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid 

ikke samtidig være arbeidstaker i klubben. 

Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i 

klubben kan derimot velges som representant 

til ting eller møte i overordnede 

organisasjonsledd. 

5.3 Medlemmer som skylder kontingent har 

ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke 

være representant til ting eller møte i 

overordnet organisasjonsledd. Medlem som 

skylder kontingent for mer enn ett år, kan av 

styret strykes som medlem i klubben. (2) 

Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års 

kontingent, skal medlemskapet bringes til 

opphør ved strykning fra klubbens side. 

Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen 

før skyldig kontingent er betalt. 

 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse For refusjon 

av utgifter og godtgjørelse til klubbens 

tillitsvalgte gjelder: 

6.1 Tillitsvalgt kan motta refusjon for 

nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt 

arbeidsfortjeneste, som påføres 

vedkommende i utførelsen av vervet. 

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring 

for sitt arbeid.  

6.2 Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til 

godtgjøring skal fremgå av budsjett og 

regnskap. 

 

§ 7 Kjønnsfordeling. 

7.1 Ved valg/oppnevning av representanter til 

regelverk og vedtak. 

(8) Utmelding skal skje skriftlig og får 

virkning når den er mottatt. 

(9) Klubben kan frata medlemskap fra 

medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder 

kontingent for to år taper automatisk sitt 

medlemskap i klubben og skal strykes fra 

klubbens medlemsliste. Medlem som har tapt 

sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før 

skyldig kontingent er betalt. 

(10) Klubben skal føre medlemslister.  

(11) Klubben plikter å føre elektroniske 

medlemslister i idrettens nasjonale 

medlemsregister i tråd med forskrift gitt av 

Idrettsstyret. 

 

§ 4 Spilleregler, ordensforskrifter m.v. 

(1) For golfspillet gjelder de golfregler og de 

regler for etikette som det er vist til i NGFs 

lov, supplert med NGFs og klubbens lokale 

regler og turneringsregler. Dessuten gjelder 

NGFs handicapregler og amatørregler. 

Innenfor NIFs og NGFs lover og 

bestemmelser fastsetter klubbens styre de 

lokale regler, turneringsregler og øvrige 

regler for spillets avvikling, samt ordens- og 

sikkerhetsregler for klubbens område, som 

det finner ønskelig. 

(2) Ethvert medlem er forpliktet til å rette seg 

etter de gjeldende regler og bestemmelser for 

utøvelse av spillet på banen og overholde 

ordensforskriftene for så vel klubblokalene 

som for banen. 

 

§ 5 Medlemskontingent og avgifter 

(1) Medlemskontingenten fastsettes av 

årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan 

kreves for deltakelse i klubbens 

aktivitetstilbud. 

(2) Den som ikke senest 31. desember har 

sendt skriftlig utmelding av klubben eller 

melding om overgang til annen kontingent-

/avgiftsgruppe, er å anse som medlem av 

samme kontingent-/avgiftsgruppe i det 

påfølgende år. 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  
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årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd 

og utvalg m.v. i NIF og NIFs 

organisasjonsledd skal det velges 

kandidater/representanter fra begge kjønn. 

7.2 Sammensetningen skal være 

forholdsmessig i forhold til 

kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik 

at det skal være minst to representanter fra 

hvert kjønn i styre, råd og utvalg m.v. med 

mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg 

m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal 

begge kjønn være representert. 

Varamedlemmer teller ikke med ved 

beregningen av kjønnsfordelingen. 

7.3 Idrettsstyret kan når det foreligger særlige 

forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.  

 

§ 8 Inhabilitet 

8.1 Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og 

ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget 

for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 

a) når vedkommende selv er part i saken 

b) når vedkommende er i slekt eller 

svogerskap med en part i oppstigende eller 

nedstigende linje eller i sidelinje så nær som 

søsken 

c) når vedkommende er gift med eller er 

forlovet eller samboer med en part 

d) når vedkommende er leder for eller har 

ledende stilling i eller er medlem av styret i et 

selskap som er part i saken 

8.2 Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte 

representanter og ansatte inhabil når andre 

særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, 

blant annet skal det legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig 

fordel, tap eller ulempe for vedkommende 

selv eller noen som vedkommende har nær 

personlig tilknytning til. Det skal også legges 

vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av 

noen part. 

8.3 Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det 

aktuelle organ. (3) 

8.4 Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse 

dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte 

eller ansattes tilknytning til saken eller 

partene ikke vil kunne påvirke 

 

§ 6 Kjønnsfordeling 

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til 

årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd 

og utvalg mv. i klubben skal det velges 

personer fra begge kjønn. 

(2) Sammensetningen skal være 

forholdsmessig i forhold til 

kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik 

at det skal være minst to representanter fra 

hvert kjønn der det velges eller oppnevnes 

mer enn 3 personer. Der det velges eller 

oppnevnes 3 personer eller færre skal begge 

kjønn være representert. Ansattes 

representant teller ikke med ved beregningen 

av kjønnsfordelingen.  

(3) Idrettskretsen kan, når det foreligger 

særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere 

vilkår for dispensasjon og konsekvensene av 

manglende oppfyllelse av bestemmelsen. 

  

 

§ 7 Generelle regler om stemmerett, 

valgbarhet, forslagsrett m.v. 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må 

man være fylt 15 år, vært medlem av klubben 

i minst en måned og ha oppfylt 

medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller 

avgi stemme ved fullmakt.  

(2) En arbeidstaker i klubben har ikke 

stemmerett på klubbens  ordinære eller 

ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke 

for spiller/utøver med kontrakt og 

medlemskap i laget.  

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer 

enn ett av følgende verv i:  medlem av styre, 

valgkomité, kontrollkomité.  

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet 

til samme idrett i flere idrettslag som deltar i 

samme konkurranse.  

(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært 

og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger 

innenfor sitt arbeidsområde.  

(6) Representant fra overordnet 

organisasjonsledd har talerett på ordinært og 

ekstraordinært årsmøte i klubben. 
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vedkommendes standpunkt og idrettslige 

interesser ikke tilsier at vedkommende bør 

vike sete. 

8.5 Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i 

saken heller ikke treffes av direkte 

underordnet i samme organisasjonsledd. 

8.6 Med part menes i denne bestemmelsen 

tillitsvalgte, oppnevnte representanter og 

ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller 

som saken ellers direkte gjelder. 

 

§ 9 Spilleregler, ordensforskrifter m.v. 

9.1 For golfspillet gjelder de golfregler og de 

regler for etikette som det er vist til i NGFs 

lov, supplert med NGFs og klubbens lokale 

regler og turneringsregler. Dessuten gjelder 

NGFs handicapregler og amatørregler. 

Innenfor NIFs og NGFs lover og 

bestemmelser fastsetter klubbens styre de 

lokale regler, turneringsregler og øvrige 

regler for spillets avvikling, samt ordens- og 

sikkerhetsregler for klubbens område, som 

det finner ønskelig. 

9.2 Ethvert medlem er forpliktet til å rette seg 

etter de gjeldende regler og  

bestemmelser for utøvelse av spillet på banen 

og overholde ordensforskriftene for så vel 

klubblokalene som for banen. 

 

§ 10 Straffesaker 

10.1 For alle straffesaker gjelder NIF’s lov 

kapittel 11 og 12 (NIFs straffe- og 

dopingbestemmelser). 

 

§ 11 Årsmøte 

11.1 Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet 

som holdes hvert år innen utgangen av 

februar. 

11.2 Årsmøtet innkalles av styret med minst 

1 måneds varsel, direkte til medlemmene 

eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på 

klubbens internettside. Forslag som skal 

behandles på årsmøtet må være sendt styret 

senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig 

sakliste og andre nødvendige saksdokumenter 

med forslag må være tilgjengelig for 

medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. 

11.3 Alle klubbens medlemmer har adgang til 

(7) Med forslagsrett menes retten for medlem 

til å fremme forslag til klubbens årsmøte og 

til å fremme forslag under årsmøtet. 

 

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for 

arbeidstaker og oppdragstaker 

 (1) En arbeidstaker i klubben er ikke valgbar 

til verv i laget eller overordnede 

organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får 

ansettelse i klubben plikter å fratre 

tillitsvervet, og gjeninntrer når 

ansettelsesforholdet opphører.  

(2) En arbeidstaker i klubben kan ikke velges 

eller oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting eller møte i overordnede 

organisasjonsledd. 

(3) Første og andre ledd gjelder ikke for 

arbeidstaker som er spiller/utøver med 

kontrakt og medlemskap i klubben.  

(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse 

på person som har oppdragsavtale som i 

omfang kan sammenlignes med et 

ansettelsesforhold med klubben. 

(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for 

at klubben gir de ansatte rett til å utpeke et 

eller flere medlemmer blant de ansatte til 

klubbens styre. 

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger 

særlige forhold, gi dispensasjon. 

(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere 

vilkår for dispensasjon. 

 

§ 9 Valgbarhet og representasjonsrett for 

andre personer med tilknytning til 

idrettslaget 

(1) En person som har en avtale med klubben 

som gir vedkommende en økonomisk 

interesse i driften av klubben er ikke valgbar 

til verv innen klubben eller overordnet ledd. 

Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller 

aksjonær med vesentlig innflytelse i en 

juridisk person med økonomiske interesse i 

driften av klubben. Begrensningen gjelder 

ikke for styremedlem oppnevnt av klubben. 

Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, 

ansettelse eller eierandel, plikter å fratre 

tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet 

opphører.  
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årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre 

personer og/eller media til å være tilstede, 

eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for 

medlemmer. 

11.4 Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført 

dersom det møter et antall medlemmer som 

minst tilsvarer antallet styremedlemmer. 

Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det 

innkalles til årsmøte på nytt uten krav om 

minimumsdeltakelse. 

 

Ingen har mer enn en stemme, og 

stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 

11.5 På årsmøtet kan ikke behandles forslag 

om lovendring som ikke er oppført på 

utsendt/kunngjort saklisten senest en uke før 

årsmøtet. Andre saker kan behandles og 

avgjøres når 2/3 av de stemmeberettigede på 

årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av 

sakliste. 

 

§ 12 Ledelse av årsmøtet 

12.1 Årsmøtet ledes av valgt dirigent. 

Dirigenten behøver ikke være medlem av 

klubben. 

 

§ 13 Årsmøtets oppgaver 

13.1 Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og 

forretningsorden. 

3. Velge dirigent, sekretær og 2 

representanter til å underskrive protokollen  

4. Behandle styrets beretning med 

komitérapporter.  

5. Behandle klubbens regnskap i revidert 

stand. 

6. Behandle innkomne forslag og saker 

7. Handlingsplan 

8. Fastsette medlemskontingent og avgifter 

jfr. § 4 

9. Vedta klubbens budsjett  

10. Behandle klubbens organisasjonsplan 

11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor 

og fastsette revisors honorar 

12. Foreta følgende valg:  

a) Leder og nestleder 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke 

er valgbar, kan heller ikke velges eller 

oppnevnes som representant til årsmøte/ting 

eller møte i overordnede organisasjonsledd. 

(3) Idrettskretsen kan når det foreligger 

særlige forhold, gi dispensasjon. 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere 

vilkår for dispensasjon. 

 

§ 10 Inhabilitet 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller 

ansatt i klubben er inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe 

avgjørelse:  

a) når vedkommende selv er part i saken  

b) når vedkommende er i slekt eller 

svogerskap med en part i opp- eller 

nedstigende linje eller i sidelinje så nær som 

søsken  

c) når vedkommende er eller har vært gift 

med eller er forlovet eller samboer med en 

part  

d) når vedkommende leder eller har ledende 

stilling i, eller er medlem av styret i et 

organisasjonsledd eller annen juridisk person 

som er part i saken.  

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre 

særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; 

blant annet skal det legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig 

fordel, tap eller ulempe for vedkommende 

selv eller noen som vedkommende har nær 

personlig tilknytning til. Det skal også legges 

vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av 

en part.     

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i 

saken heller ikke treffes av direkte 

underordnet i klubben. 

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse 

dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes 

tilknytning til saken eller partene ikke vil 

kunne påvirke vedkommendes standpunkt og 

idrettslige interesser ikke tilsier at 

vedkommende viker sete.  

(5) Med part menes i denne bestemmelsen 

person, herunder juridisk person som en 
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b) 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer 

c) Kontrollkomité på 2 medlemmer med 

varamedlemmer  

d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 

1 varamedlem for neste årsmøte. 

e) Representanter til ting og møter i de 

organisasjoner klubben er tilsluttet. 

 

Leder, nestleder og styremedlemmer velges 

for 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år. 

Leder og ett styremedlem, og nestleder og 2 

styremedlemmer velges annethvert år. 

13.2 Leder og nestleder velges enkeltvis. De 

øvrige medlemmer til styret velges samlet. 

Deretter velges varamedlemmene samlet, og 

ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i 

forhold til stemmetall. 

13.3 Valgene skjer etter bestemmelsene i 

NIFs lov § 2-11. 

13.4 Arbeidstaker i klubben er ikke valgbar 

til verv i klubben eller overordnede 

organisasjonsledd. Tillitsvalget som får 

relevant ansettelse i perioden plikter å fratre 

tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 

13.5 Person som selv har samarbeidsavtale 

med klubben, eller er styremedlem, ansatt i 

ledende stillinger eller er aksjonær med 

vesentlig innflytelse i en juridisk person som 

klubben samarbeider med, er ikke valgbar til 

verv i klubben. Begrensningen gjelder dog 

ikke for styremedlem oppnevnt av klubben. 

Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, 

styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk 

person, plikter å fratre tillitsvervet. 

Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 

 

§ 14 Stemmegivning på årsmøtet 

14.1 Med mindre annet er lovfestet skal et 

vedtak for å være gyldig være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmene. 

14.2 Valg foregår skriftlig hvis det foreligger 

mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 

det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan 

bare foreslåtte kandidater føres opp på 

stemmeseddelen. Stemmesedler som er 

blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 

kandidater, eller ikke inneholder det antall det 

avgjørelse retter seg mot eller som saken 

ellers direkte gjelder.  

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes 

avgjørelsen av organet selv, uten at 

vedkommende medlem deltar. Dersom det i 

en og samme sak oppstår spørsmål om 

inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av 

dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et 

annet medlems habilitet, med mindre organet 

ellers ikke ville være vedtaksført i 

spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle 

møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i 

god tid si fra om forhold som gjør eller kan 

gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet 

avgjøres, bør varamedlem eller annen 

stedfortreder innkalles til å møte og delta ved 

avgjørelsen dersom det kan gjøres uten 

vesentlig tidsspille eller kostnad. 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende 

selv om vedkommende er inhabil. Dersom en 

part krever det og det kan gjøres uten 

vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers 

finner grunn til det, skal vedkommende selv 

forelegge spørsmålet for sin nærmeste 

overordnete til avgjørelse. 

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i 

klubben.  

 

 

§ 11 Vedtaksførhet, flertallskrav og 

protokoll  

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, 

komiteer og utvalg i  klubben vedtaksføre når 

et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak 

fattes med flertall av de avgitte stemmene. 

Ved stemmelikhet er møteleders stemme 

avgjørende.  

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig 

saksbehandling 

 eller ved fjernmøte. Ved skriftlig 

saksbehandling sendes kopier av sakens 

dokumenter samtidig til alle medlemmer med 

forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at 

flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til 

det fremlagte forslaget, og til at dette treffes 

etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte 

skal alle møtedeltakerne kunne høre og 

kommunisere med hverandre.           
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skal stemmes over, teller ikke, og stemmene 

anses som ikke avgitt. 

14.3 Når et valg foregår enkeltvis og en 

kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av 

de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom 

de to kandidater som har oppnådd flest 

stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 

avgjøres valget ved loddtrekning. 

14.4 Når det ved valg skal velges flere ved en 

avstemming, må alle, for å anses valgt, ha 

mer enn halvparten av de avgitte stemmer. 

Dette gjelder ikke ved valg av 

varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig 

mange kandidater har oppnådd dette i første 

omgang, anses de valgt som har fått mer enn 

halvparten av stemmene. Det foretas så 

bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, 

og etter denne avstemmingen anses de valgt 

som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved 

loddtrekning. 

14.5. For å være gyldig må valg være 

gjennomført i henhold til NIFs lov § 2-4 og 

2-5. 

 

§ 15 Ekstraordinære årsmøter 

15.1 Ekstraordinært årsmøte i klubben 

innkalles av klubbens styre med minst 14 

dagers varsel etter: 

a) Vedtak på årsmøte i klubben. 

b) Vedtak i styret i klubben. 

c) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens 

medlemmer. 

d) Krav etter vedtak i overordna 

organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets. 

15.2 Ekstraordinært årsmøte i klubben skal 

bare behandle de saker som er angitt i 

vedtaket eller i kravet om innkalling av 

årsmøtet. Saksliste og nødvendige 

saksdokumenter skal følge innkallingen. 

 

§ 16 Klubbens styre 

16.1 Klubben ledes og forpliktes av styret, 

som er klubbens høyeste myndighet mellom 

årsmøtene. 

16.2 Styret skal: 

1. Iverksette årsmøtets og overordnede 

idrettmyndigheters vedtak og bestemmelser. 

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.  

 

§ 12 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og 

tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse 

Tillitsvalgt kan motta refusjon for 

nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt 

arbeidsfortjeneste, som påføres 

vedkommende i utførelsen av vervet. 

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse 

for sitt arbeid. Refusjon for tapt 

arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt 

budsjett og regnskap. Styrehonorar skal 

fremkomme av årsberetningen.  

 

III. ØKONOMI 

 

§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

(1) Trondheim Golfklubb er regnskaps- og 

revisjonspliktig. 

(2) Klubben skal følge 

regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og 

revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og 

skal engasjere revisor og velge 

kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver 

følger av NIFs lov § 2-12. 

(3) Bankkonti skal være knyttet til klubben 

og skal disponeres av to personer i fellesskap. 

Underslagforsikring skal være tegnet for dem 

som disponerer. 

(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett 

som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Regnskap og budsjett skal 

også omfatte regnskapene og budsjettene for 

gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet 

i Norsk Standard kontoplan.  

(5) Budsjettet skal være realistisk, og 

resultatet skal ikke vise underskudd med 

mindre det dekkes av positiv egenkapital. 

(6) Klubben kan ikke gi lån eller stille 

garantier for lån hvis ikke lånet eller 

garantien er sikret med betryggende pant eller 

annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for 

lån og garantier skal opplyses i note til 

årsoppgjøret.  

(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter 

eller betydelig omfang i forhold til klubbens 

størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, 

skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta 
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2. Påse at klubbens midler brukes og 

forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med 

de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller 

av overordnet organisasjonsledd. Styret skal 

videre på se at klubben har en tilfredsstillende 

organisering av regnskaps- og 

budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig 

økonomistyring. (4) 

3. Oppnevne etter behov 

komiteer/utvalg/personer for spesielle 

oppgaver og utarbeide instruks for disse. 

4. Representere klubben utad. 

16.3 Styret skal holde møte når lederen 

bestemmer det eller et flertall av 

styremedlemmene forlanger det. 

16.4 Styret er vedtaksfør når et flertall av 

styremedlemmene er tilstede. Vedtak fattes 

med flertall av de avgitte stemmene. Ved 

stemmelikhet er møtelederens avgjørende. 

 

§ 17 Grupper/avdelinger/komiteer 

17.1 Klubben skal ha valgkomité som velges 

på fritt grunnlag på årsmøtet i klubben, etter 

innstilling fra styret, og har som oppdrag å 

legge frem innstilling på kandidater til alle 

øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. 

17.2 Klubben kan organiseres med grupper 

og/eller avdelinger. Klubbens årsmøte 

bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, 

og hvordan disse skal organiseres og ledes. 

Dette vedtas i forbindelse med årlig 

behandling av klubbens organisasjonsplan, 

jfr. § 13.1 pkt. 10. 

17.3 For grupper/avdelinger/komiteers 

økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, 

og grupper/avdelinger/komiteer kan ikke 

inngå avtaler eller representere klubben utad 

uten styrets godkjennelse. (5) 

 

§ 18 Lovendring 

18.1 Endringer i denne lov kan bare foretas 

på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter 

å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 

2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

18.2 Lovendringer må godkjennes av 

Idrettsstyret og trer ikke ikraft før de er 

godkjent. 

18.3 Idrettsstyret kan i forbindelse med 

et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike 

disposisjoner.  

 

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 14 Årsmøtet 

(1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, 

og avholdes hvert år innen utgangen av 

februar måned. 

(2)Årsmøtet innkalles av styret med minst én 

måneds varsel direkte til medlemmene 

eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder 

ved kunngjøring i pressen, eventuelt på 

klubbens internettside. Innkalling kan henvise 

til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 

internett eller på annen forsvarlig måte. 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må 

være sendt til styret senest 2 uker før 

årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre 

nødvendige saksdokumenter med forslag må 

være gjort tilgjengelig for medlemmene 

senest en uke før årsmøtet. 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, 

avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om 

årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker 

som ikke kan behandles.  

(4) Alle klubbens medlemmer har adgang til 

årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre 

personer og/eller media til å være tilstede, 

eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for 

medlemmer. 

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter 

et antall stemmeberettigete medlemmer som 

minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. 

idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er 

vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på 

nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag 

om endring i lov eller bestemmelser som ikke 

er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. 

Andre saker kan behandles når 2/3 av de 

fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet 

vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 

 

§ 15 Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). 
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godkjenning av underliggende 

organisasjonsledds lover, redigere disse slik 

at de ikke kommer i motstrid med 

bestemmelsene i NIFs lov. 

18.4 §19 kan ikke endres. 

18.5 Lovendringer gjort av Idrettstinget, som 

har konsekvenser for klubben, trer i kraft 

umiddelbart. 

 

§ 19 Oppløsning 

19.1 Oppløsning av klubben kan bare 

behandles på ordinært årsmøte. Blir 

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, 

innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 

måneder senere. For at oppløsning kan skje 

må vedtaket her gjentas med minst 2/3 

flertall. 

19.2 Sammenslutningen med andre lag anses 

ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om 

sammenslutning og nødvendige lovendringer 

i tilknytning til dette treffes i samsvar med 

be, stemmelser om lovendring, jfr. §18. 

19.3 I tilfelle oppløsning eller annet opphør 

av klubben tilfaller klubbens eiendeler NIF 

eller formål godkjent av Idrettsstyret. 

19.4 Ved konkurs anses organisasjonsleddet 

som oppløst og mister således sitt 

medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder 

reglene i konkursloven og dekningsloven. 

 

Fotnoter: 

(1) Personlige medlemmer betyr at klubben 

ikke har anledning til å operere med andre 

typer medlemskap, som for eksempel 

familiemedlemskap og firmamedlemskap. 

Enten er man personlig medlem eller så er 

man ikke medlem. At det innføres 

familiekontingent er å anse som en 

rabattordning, og har ikke noe med selve 

medlemskapet å gjøre. 

(2) Skyldig kontingent må forstås å være 

manglende innbetaling i forhold til den 

betalingsfrist som styret har satt ved 

utsending av kontingentkrav. Skyldig 

kontingent for mer enn ett år må forstås slik 

at det kan foretas strykning etter ordinært 

årsmøte og når det er vedtatt kontingent for 

nytt driftsår.  

Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av 

idrettslaget. 

 

§ 16 Årsmøtets oppgaver 

(1) Årsmøtet skal 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og 

forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), referent (er) 

 samt 2 medlemmer til å underskrive 

protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsmelding, 

herunder eventuelle   gruppeårsmeldinger. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert 

stand.  

6. Behandle forslag og saker.  

7. Fastsette medlemskontingent. 

8. Vedta idrettslagets budsjett 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor 

og fastsette revisors honorar 

11. Foreta følgende valg: 

    a) Leder og nestleder 

    b) 3 styremedlem og 3 varamedlem 

    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt 

organisasjonsplan,  

       jf. pkt. 9. 

    d) Kontrollkomité på 2 medlemmer med 

varamedlemmer  

    e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer 

og 1 varamedlem for 

    neste årsmøte.  

    f) Representanter til ting og møter i de 

organisasjonsledd klubben 

        har representasjonsrett. 

(2) Leder, nestleder og styremedlemmer 

velges for 2 år. Varamedlemmer velges for 1 

år. Leder og ett styremedlem, og nestleder og 

2 styremedlemmer velges annethvert år. 

(3) Leder og nestleder velges enkeltvis. De 

øvrige medlemmer til styret velges samlet. 

Deretter velges varamedlemmene samlet, og 

ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i 

forhold til stemmetall. 

(4) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, 
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(3) Inhabilitetsreglene gjelder ikke på 

årsmøtet. 

(4) Jfr. NIFs Regnskaps- og 

revisjonsbestemmelser. 

(5) Dette innebærer bl.a. at det bare er 

klubbens styre som kan foreta ansettelser, 

inngå sponsoravtaler, evt. andre avtaler som 

binder klubben rent juridisk/økonomisk. 

 

 

etter innstilling fra styret. 

 

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, 

skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 

med alminnelig flertall av de avgitte 

stemmer. Ingen representant har mer enn en 

stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme 

ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som 

ikke avgitt.  

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger 

mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 

det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan 

bare foreslåtte kandidater føres opp på 

stemmeseddelen. Stemmesedler som er 

blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 

kandidater, eller ikke inneholder det antall det 

skal stemmes over, teller ikke, og stemmene 

anses som ikke avgitt.  

(3) Når et valg foregår enkeltvis og en 

kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av 

de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom 

de to kandidater som har oppnådd flest 

stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 

avgjøres valget ved loddtrekning.  

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en 

avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer 

enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette 

gjelder ikke ved valg av vararepresentant. 

Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har 

oppnådd dette i første omgang, anses de valgt 

som har fått mer enn halvparten av 

stemmene. Det foretas så omvalg mellom de 

øvrige kandidater og etter denne avstemning 

anses de valgt som har fått flest stemmer. Er 

det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget 

ved loddtrekning.  

(5) For å være gyldig må valg være 

gjennomført i henhold til §§ 5 til 8. 

 

§ 18 Ekstraordinært årsmøte  

(1) Ekstraordinært årsmøte i klubben 

innkalles av klubbens styre med minst 14 

dagers varsel etter: 

a) Vedtak av årsmøtet i klubben. 

b) Vedtak av styret i klubben. 

c) Vedtak av styret i overordnet 

organisasjonsledd. 
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d) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens 

stemmeberettigete medlemmer. 

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte 

til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig 

måte, herunder ved kunngjøring i pressen, 

eventuelt på klubbens internettside. 

Innkalling kan henvise til at 

saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 

internett eller på annen forsvarlig måte. 

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført 

dersom det møter et antall stemmeberettigete 

medlemmer som minst tilsvarer antallet 

styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom 

det ekstraordinære årsmøtet ikke er 

vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på 

nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

(4) Ekstraordinært årsmøte i klubben skal 

bare behandle de saker som er angitt i 

vedtaket eller i kravet om innkalling av 

årsmøtet. Sakliste og nødvendige 

saksdokumenter skal følge innkallingen. 

 

§ 19 Klubbens styre 

(1) Klubben ledes og forpliktes av styret, som 

er klubbens høyeste myndighet mellom 

årsmøtene.  

(2) Styret skal: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede 

organisasjonsleddsregelverk og vedtak. 

b) Påse at klubbens midler brukes og 

forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med 

de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i 

overordnet organisasjonsledd, og sørge for at 

klubben har en tilfredsstillende organisering 

av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en 

forsvarlig økonomistyring. 

c) Etter behov oppnevne 

komiteer/utvalg/personer for spesielle 

oppgaver og utarbeide mandat/instruks for 

disse. 

d) Representere klubben utad. 

e) Oppnevne ansvarlig for 

politiattestordningen. 

(3) Styret skal holde møte når lederen 

bestemmer det eller et flertall av 

styremedlemmene forlanger det. 

 

§ 20 Grupper/avdelinger/komiteer 
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(1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling 

på kandidater til alle tillitsverv som skal 

velges på årsmøtet, med unntak av 

valgkomité. 

(2) Klubben kan organiseres med grupper 

og/eller avdelinger. Klubbens årsmøte 

bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, 

og hvordan disse skal organiseres og ledes. 

Dette vedtas i forbindelse med årlig 

behandling av klubbens organisasjonsplan,  

jf. § 16 pkt. 9. 

(3) For grupper/avdelingers økonomiske 

forpliktelser hefter hele klubben, og 

grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler 

eller representere klubben utad uten styrets 

godkjennelse jf. § 19. 

 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 21 Alminnelige disiplinærforføyninger, 

sanksjoner etter kamp- og 

konkurranseregler, straffesaker og 

dopingsaker 

For alminnelige disiplinærforføyninger, 

sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov 

kapittel 11 og 12. 

 

 

§ 22 Lovendring 

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært 

eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å 

ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 

flertall av de avgitte stemmer. 

(2) Lovendringer som følge av endringer i 

NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer 

vedtatt av klubben selv trer ikke i kraft før de 

er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen 

er begrenset til de bestemmelser som NIFs 

lov omfatter.  

(3) I forbindelse med godkjenningen kan 

idrettskretsen pålegge nødvendig endring for 

å unngå motstrid med NIFs regelverk.  

(4) Endringer i §§ 22 og 23 kan ikke vedtas 

av klubben selv.  

 

 § 23 Oppløsning - Sammenslutning - 
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Konkurs 

(1) Forslag om oppløsning av klubben må 

først behandles på ordinært årsmøte. Blir 

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, 

innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder 

senere. For at oppløsning skal skje må 

vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

(2) Sammenslutning med andre 

klubber/idrettslag anses ikke som oppløsning 

av klubben. 

Vedtak om sammenslutning og nødvendige 

lovendringer i tilknytning til dette treffes i 

samsvar med bestemmelsene om lovendring, 

jf. § 21. 

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av 

klubben tilfaller klubbens overskytende 

midler etter avvikling et formål godkjent av 

idrettskretsen. Underretning om at klubben 

skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 

dager før klubben holder sitt ordinære 

årsmøte til behandling av saken. 

(4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet 

som oppløst når konkurs er avsluttet og det 

mister således sitt medlemskap i NIF.  
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Sak 6.2 Forslag fra styret: Ny virksomhetsplan for Trondheim Golfklubb. 

 

 

 

 

Virksomhetsplan 

Trondheim Golfklubb 

2012 - 2016 
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Innledning 

Den enkelte golfspiller har frivillig meldt seg inn i Trondheim Golfklubb (TGK). 

Medlemmene til sammen utgjør klubben, som er en frivillig medlemsbasert organisasjon. 



 
TRONDHEIM GOLFKLUBB 

Postboks 169, 7401 Trondheim , tlf.: 73531885, fax: 73527505, bank 8601 06 27992 

 43 

Golfklubbene i Norge har søkt et fellesskap for utvikling og løsning av oppgaver ved i sin tid 

å danne/bli medlem av Norges Golfforbund (NGF). Golftinget er NGFs høyeste myndighet, 

og klubbene samt NGFs styre (seks personer) har stemmerett på tinget. TGK er frivillig 

medlem av NGF. 

Virksomhetsplanen tar tak i de utfordringer TGK står overfor ved inngangen til planperioden. 

Klubben er klar over at utfordringene er mange og store, og at utfordringene må løses 

gjennom systematisk og målrettet arbeid over flere år. Gjennom denne skal planen være et 

overordnet styringsverktøy som sikrer langsiktighet og kontinuitet i dette arbeidet. Alt er 

selvsagt ikke tatt med her, men i dokumentet omhandles det som betraktes som det viktigste 

for å nå hovedmålet for perioden. De konkrete handlingene som skal gjennomføres for å nå 

målene er ikke behandlet i full detalj i selve virksomhetsplanen. Det vil bli utarbeidet årlige 

handlingsplaner som skal være konkrete med hensyn til hva som skal gjøres, hvordan det skal 

gjøres og hvem som har ansvaret for iverksettelsen.  

Virksomhetsplanen er utviklet i samsvar med retningslinjer fra NGF.  

Virksomhetsplanen med underdokumenter ble vedtatt på klubbens ordinære årsmøte 

16.2.2012. 

Visjon 

”Trondheim golfklubb skal skape meningsfull fritid og stolte medlemmer”  

Verdigrunnlag 

TKG’s verdigrunnlag beskriver klubbens kultur slik vi ønsker at den skal være. 

Offensiv  -  Ærlig  -  Inkluderende 

Offensiv 
Å være offensiv i vår klubb vil si at vi ved oppsøkende virksomhet og ved handlekraft sørger 

for en bærekraftig medlemsmasse, den beste mulige drift av klubbens aktiviteter og en solid 

økonomi. 

Ærlig 
Å være ærlig i vår klubb vil si at vi viser respekt for hverandre, at klubben drives på en 

troverdig og rettferdig måte, med åpenhet og gjennomsiktighet i alle handlinger. 

Inkluderende 
Å være inkluderende i vår klubb vil si at vi aksepterer og tar vare på alle medlemmer og 

ansatte, våre sponsorer og samarbeidspartnere, viser profesjonalitet og vennlighet og på bistår 

de som ber om eller ser ut til å trenge vår hjelp. 

Virksomhetsidé 

Trondheim Golfklubb er imøtekommende og åpne mot ALLE. Med en fantastisk beliggenhet, 

nærme bysentrum og i naturskjønne omgivelser på "byens tak". Golfanlegget setter standard 

for kvalitet i Midt-Norge. Klubben tilbyr trenere, treningstimer og fasiliteter for alle nivåer. 

Hovedmål 

”Flere og bedre golfspillere i et inkluderende miljø” 
Innsatsområder 

Med innsatsområder menes områder der innsatsen må konsentreres for å nå målene. 

Trondheim golfklubb har valgt å dele in virksomheten i følgende tre innsatsområder: 

Aktivitet – Organisasjon – Anlegg 
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Mål og virkemidler 

Aktivitet 

Mål 

• Klubben skal i perioden ha en netto økning av medlemsmassen på 3 % per år. 

• 75% av medlemmene i klubben skal til en hver tid ha etablert handicap. 

• Klubben skal til en hver tid stille med lag på høyeste nivå i seriesystemet for gutter og herrer 

og til en hver tid stille med dame og jentelag i seriesystemet. 

• Klubben skal ha minst X antall greenfeespillere hvert år. 

Virkemidler 

• Klubben skal øke tilgjengeligheten på Trenerresurser og på den måten senke terskelen for å 

trene golf under veiledning av trenere. 

• Klubben skal i perioden finne en løsning for å tilby gratis drivingrange for medlemmer. 

• Klubben skal lage en plan for oppfølging av nye medlemmer. 

• Klubben skal sikre kompetansen bland frivillige gjennom å utdanne, Dommere, 

Turneringsledere og Trener 1 resurser. 

• Klubben skal kartlegge frafall av medlemmer. 

• Klubben skal i perioden utvikle tilbud til barnefamilier. 

• Klubben skal i perioden etablere en proturnering. 

• Klubben skal til en hver tid ha en Golf grønn glede gruppe. 

• Differensierte priser på greenfee.  

Organisasjon 

Mål 

• Klubben skal i perioden ha økt egenkapitalen til 25 % av omsetningen. 

• Klubben skal ha minst en hovedsponsor og en sponsor på hvert hull (2 x 9). 

• Klubben skal ha fornøyde og pålitelige medarbeidere som er gode på service og ivaretakelse 

av medlemmer og gjester. 

• Klubben skal ha en god internkontroll. 

• Klubben skal kartlegge kompetansen i medlemsmassen.  

• Klubben skal ha en tydelig kommunikasjon til medlemmer og gjester. 
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Virkemidler 

• Klubben skal utvikle et nytt sponsorprogram. 

• Styret skal støtte og legge til rette for ansatte og frivillige. 

• Klubben skal ha en god ordning for medarbeidersamtaler. 

• Klubben skal ha en kontinuerlig oppfølging av handlingsplaner. 

• Klubben skal lage en oversikt over kompetansen i medlemsmassen. 

• Lage en dynamisk hemmeside og ta i bruk andre sosiale medier. 

Anlegg 

Mål 

• Klubben skal gjøre driving range og andre treningsområder mer motiverende. 

• Klubben skal ha økte besøkstall i klubbhuset. 

• Klubben skal lage en ny anleggsplan for bane og bygninger. 

Virkemidler 

• Klubben skal bygge terrasse på klubbhuset. 

• Klubben skal innføre kaffeavtale i kafeen. 

• Klubben skal sikre at tilbudet i kafeen holder en god standard. 

• Klubben skal se til at dagens gode standard på baneanlegget opprettholdes og at minst et 

utviklende tiltak gjøres hvert år. 

• Merking av range og øvingsområder etter NGF Golf Loop NXT Level1. 

• Etablere en tryggere og mer direkte adkomst fra parkering til klubbhusområde. 

Handingsplan 

Handlingsplanen beskriver konkret hvilke tiltak som skal gjennomføres og detaljert hvem 

som skal gjøre hva, når og med bruk av hvilke ressurser. Det utarbeides årlige 

handlingsplaner som den del av budsjettprosessen/budsjettarbeidet. 

Historikk og status 

Trondheim Golfklubb ble stiftet den 27. oktober 1950 som golfklubb nr. 4 i Norge. Det ble 

deretter søkt medlemskap i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF) og Norges 

Golfforbund (NGF). Den ……ble klubben tatt opp i NIF og NGF. Banen ble ferdigstilt 

sommeren 1952, klubbhuset ble tatt i bruk allerede i 1950.  

Klubbens treningsanlegg ble ferdigstilt noe senere. 

                                                 
1 Et coaching-system fra NGF: http://www.golfforbundet.no/klubb/aktivitet/golfloop-nxt-lvl 
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Fra starten av var Sommersætra verdens nordligste golfbane og også den eneste golfbanen der 

man faktisk kunne spille golf i ”dagslys” fra midten av mai til midten av juli. Dette ble en 

umiddelbar suksess som TGK har videreført til medlemmenes beste.  

I 2007 begynte arbeidet med å bygge om banen og i dag er Sommersætra en av Norges beste 

9-hulls baner. Alle medlemmen er veldig godt fornøyd med banen og besøkende ser ut til å 

like banen som ligger meget godt til i forhold til byen.  

Medlemsutvikling 

Totalt antall medlemmer (tall pr 31.12.11) 

Antall barn (5-12 år): 18 

Antall ungdommer (13-19 år): 74 

Antall voksne: 840 

Andel jenter/kvinner: 199 

Organisering 

TGK er medlem av Norges Golfforbund (NGF) og medlem av Norges Idrettsforbund og 

olympiske 

og paralympiske komite (NIF) gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets. TGK hører hjemme i 

Trondheim 

kommune og er medlem av Idrettsrådet i Trondheim. 

Klubbens interne organisering er vedtatt av klubbens årsmøte: 

 
Rollefordeling mellom styret og administrasjonen 

Styret 
TGK ledes og forpliktes av styret som er klubbens høyeste beslutningsmyndighet mellom 

årsmøtene. Styret skal lede klubbens utvikling og fremme dens interesser i lokalsamfunnet 

Styret 

Valgkomité 

Administrasjon 

Revisor/ 

Kontrollkomité 

Org.avdeling 
 

Prosjektgrupper 
 
Barnefamilier 
Sponsorer 
Kartlegge kompetanse i 
medlemsmassen 
Kommunikasjon 
 
 

 

Anleggsavdeling 
 

Prosjektgrupper 
 
Klubbhus/Bygninger 
Anleggsplan bane 
Treningsområder 

 
 
 

 
 

 

  

Aktivitetsavdeling 
  
Komiteer 
 
Sport 
(Elite, Junior, Barn, Jente) 
Senior 
Dame 
Herre 
Turnering 
 
Prosjektgrupper 
 
Proturnering 
Golf grønn glede 

 
 

Proshop 

Kafé 

Årsmøtet 
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gjennom å synliggjøre og markedsføre golfens aktiviteter som idrett og fritidsaktivitet. Styrets 

medlemmer skal målbærer klubben på en positiv måte i alle sammenhenger. 

Styret har ansvar for å gjennomføre årsmøtets beslutninger og å iverksette overordnede 

idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. Styret er videre ansvarlig for at samfunnets og 

idrettens lover og regler følges. 

Styret plikter å påse at klubbens økonomiske virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er 

gjenstand for betryggende kontroll, i samsvar med samfunnets, klubbens og norsk idretts 

lovverk og i henhold til vedtak fastsatt av klubbens årsmøte. 

Styret ansetter og har personalansvaret for daglig leder som er delegert ansvaret for den 

daglige ledelse av TGKs virksomhet. 

Administrasjon og ansatte 
Klubbens administrasjon og ansatte skal være et team av profesjonelle og faglig dyktige 

personer som informerer og skaper entusiasme og opptrer med åpenhet, respekt, ærlighet og 

lojalitet. 
Klubbens daglige leder er delegert ansvaret for den daglige ledelse av TGKs virksomhet innenfor 

vedtatte planer og fastlagte budsjetter.  

Head Pro er klubbens sportslige leder som har hovedansvaret for klubbens sportslige aktivitet og er 

styrets rådgiver i klubbens golfvirksomhet, inklusive golfbanen.  

 

Head Greenkeeper er klubbens anleggsansvarlige med ansvar for en riktig forvaltning og vedlikehold 

av Sommerseter Golfbane og arbeidsleder for andre ansatte og underleverandører som arbeider på 

banen. 

 

 

 

Sak 7. Handlingsplan for 2012. 
 

Handlingsplan 2012 
 

Handlingsplan for 2012 utarbeides etter at ny virksomhetsplan er vedtatt. 
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Sak 8. Kontingenter for 2012.  
 

Medlemskategori    Kontingent 2012 2011 

Medlemsavgift senior     4.800  4.600 

Pensjonister redusert spillerett    3.400  3.200 

Pensjonister uten spillerett    1.300  1.100 

Medlemsavgift ungdom (19-21 år)   2.800  2.600 

Medlemsavgift junior (13-18 år)   2.200  2.000 

Medlemsavgift barn (0-12 år)    1.300  1.100 

Studenter      3.300  3.100 

Redusert avgift      1.500  1.300 

Familiekontingenter: (Må ha samme adresse) 

Familiemedlem Senior     3.650   3.450 

Familiemedlem Ungdom    2.150  1.950 

Familiemedlem Junior     1.700  1.500 

Familiemedlem Barn     1.025     825 
 

• For kategorien ’pensjonister redusert spillerett’ gjelder: kan ikke spille etter klokken 15.00 hverdager og 

ikke i helger. Definisjonen på pensjonist er at man har fylt 67 år. 

• Pensjonist uten spillerett må betale greenfee for å kunne spille på banen. 

• Studenter skal, med mindre de har betalt innmeldingsavgift, melde seg inn på nytt vært år og må 

forevise gyldig studentbevis/semesteravgift før grønt-/hcp kort utleveres. 

• Ved spesielle tilfeller kan styret godkjenne en redusert avgift for medlemmer innenfor en tidsbegrenset 

periode. Slike spesielle tilfeller vil være at man ikke får utøvet sin idrett på vår bane i en tidsbegrenset 

periode på grunn av sykdom, bortreist etc. Slike tilfeller blir kun behandlet ved at man årlig søker 

skriftlig til styret. 
 

Det er inngått avtale med Stjørdal Golfklubb om 1/2 greenfee for alle medlemmer i TGK som betaler en ordinær 

avgift (gjelder ikke for de med redusert avgift).  
 

Andre avgifter: 

Skapplass         350 

Vognplass         500 

Elektrisk vognplass        550 

Fakturagebyr           45 

 

Avgiftene på skap/vogn plass har økt som følge av at disse nå er momsbelagt. 

 

Kontingent/avgifter Norges Golfforbund, vedtatt på Golftinget: 

Norsk Golf – abonnement       140 

Kontingent NGF        200 
 

• Alle 20 år og eldre i kalenderåret må betale for et abonnement av Norsk Golf, men kun et blad pr. 

husstand. Avgiften for Norsk Golf skal betales til hjemmeklubben.  

• Alle 20 år og eldre i kalenderåret må betale avgiften til NGF pr. klubb man er medlem av. 

 

 

14 dager etter forfall vil det bli sendt ut purring med ny 14 dagers frist, purringen belastes med 

en tilleggskontingent på kr. 300,-. Ubetalte kontingenter etter forfall på purringen vil bli 

overtatt av Norsk Inkasso AS.   

 

Administrasjonen utreder muligheten for å innføre avtalegiro, vi har som mål å få dette på plass i løpet 

av 2011. 
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Sak 9. Budsjett 2012.  
 

Budsjettforutsetninger 2012  

  

Generelt 

 

Inntekter 

 

Kostnader 

 

Investeringer 

 

Resultat 
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Budsjettforslag 2012  

 

 Regnskap Budsjett Budsjett 

Tekst 2011 2011 2012 

Driftsinntekter:    

Medlemskontingenter 3 632 434 3 954 000 3 957 000 

Offentlige tilskudd/overføringer 253 211 316 000 85 000 

Driving range/turneringer/GK 211 787 290 000 120 000 

Reklame & sponsor  512 500 850 000 600 000 

Diverse inntekter 300 875 188 000 222 000 

Greenfee & automater 395 694 640 000 395 000 

Sum driftsinntekter 5 306 500 6 238 000 5 379 000 

Driftsutgifter:    

Lønnskostnader - 1 973 048 - 1 842 000 - 1 894 000 

Av- og nedskrivning - 334 377 - 580 000 -350 000 

Kostnader lokaler - 127 387 - 143 000 -132 000 

Investeringer -311 435 - 270 000 -100 000 

Vedlikehold - 1 021 147 - 770 000 -1 000 000 

Fremmede tjenester - 154 778 - 714 000 -145 000 

Administrasjon - 373 640 -394 000 -387 000 

Reise & diett - 382 919 - 359 000 -592 000 

Salg , reklame, representasjon og lignende -83 899 - 110 000 -100 000 

Kontingenter & avgifter NGF/NG - 257 093 - 257 000 -280 000 

Forsikringer - 53 044 - 60 000 -60 000 

Andre kostnader - 35 272 - 37 000 -25 000 

Sum driftsutgifter - 5 108 039 - 5 536 000 - 5 065 000  

Driftsresultat 198 461 702 000 314 000 

Finansinntekter og kostnader:    

Finansinntekter 24 826 30 000 20 000 

Finanskostnader - 340 820 - 300 000 -315 000 

Sum finansposter - 315 994 -270 000 -295 000 

Årsresultat - 117 533 432 000 19 000 
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Sak 10. Behandle idrettslagets organisasjonskart. 
Styret foreslår ingen endring på organisasjonskartet. 

 

 

 

Anleggs-

komiteen 

Informasjons-

komiteen 

Sponsor-

komiteen 

Sports-

komiteen 

• Elite 

• Jr/ungd 

• Jente 

• Barn 

• Senior 

• Dame 

Turnerings-

komiteen 

Rekrutterings-

komiteen 

Anlegg 

Sport Proshop 

Kafé 

Daglig leder 

Styret 

Årsmøtet 

Kontrollkomite Valgkomite 
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Sak 11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor og fastsette honorar. 
 

Styret legger frem følgende forslag til vedtak: 

Revisjonsselskapet Ernst & Young tilsettes som revisor og honoraret fastsettes til kr. 31.875,-.  

 

 

Sak 12. Valg. 
 

Valgkomiteens innstilling er som følger:  

 

Styret: 

 

Leder   Ole Vaagan     Ikke på valg 

Nestleder  Britt Mellegaard   Gjenvalg for 2 år  

  

 

Styremedlem  Marius Rua    Ikke på valg 

Styremedlem  Elin Widegreen Norum  Ny for 2 år 

Styremedlem  Rolf Bjarne Aune   Gjenvalg for 2 år 

 

Varamedlem  Bodvar Flakne   Ny for 1 år 

Varamedlem  Øyvind Hofstad   Gjenvalg for 1 år 

Varamedlem  Roar Knutsen    Ny for 1 år 

 

 

Kontrollkomité: 

 

Medlem  Tor Eriksen    Gjenvalg for 1 år   

Medlem  Anne Lise Nielsen   Gjenvalg for 1 år 

Varamedlem  Odd Hjelde    Gjenvalg for 1 år   

Varamedlem  Lise Kjærem    Gjenvalg for 1 år   

 

 

Valg av representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet: 

 

Styret har fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben 

er tilsluttet. 

 

 

Styrets forslag til valgkomite: 

 

Arne Berre, leder 

Asbjørn Nilsen, medlem 

Trine Bakke, medlem 

Per Fjeldsæther, varamedlem 
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Egne notater: 
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