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ÅRSMØTE l GRØNMO GOLFKLUBB Tid: 21. april 2022 kl. 18:00-21:00  

Sted: Quality Hotell Entry Mastemyr, Lienga 11, 1414 Kolbotn  

 

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer er nå tilgjengelig på www.gronmogk .no. 

 Fristen for å motta forslag til sakslisten var 7. april 2022. 

Før årsmøtet blir det avholdt et kort medlemsmøte. 

Umiddelbart etter årsmøtet blir det avholdt generalforsamling i Grønmo Golfbane AS. 

Dette er kun for aksjonærer i Grønmo Golfbane AS, og det vil bli sendt separat 

innkalling og det er separat påmelding. 

 

 
 
 

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 
2022. 
 
 

1. Gjennomføring av årsmøtet. 
 

1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigent og gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne 
forretningsorden. Til å føre protokollen velges en sekretær. Til å undertegne protokollen velges to 
representanter. Som tellekorps velges tre personer.  

 
1.2 Representantene som ønsker ordet, meddeler dette ved håndsopprekkingen og kan bare tale 

når dirigenten har gitt vedkommende ordet. 
 

1.3 Representanter for klubbens administrasjon har tale rett på årsmøtet.  
 
 
2. Taletid.  

 
2.1 Representanter med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere forslaget.  

 
2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre innlegg 

og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak.  
 

2.3 Etter forslag fra dirigenten, kan årsmøtet beslutte å: 
 

- sette strek for de inntegnede talere. 
- sette strek for nye forslag. 
- øke antall innlegg. 
- endre taletiden. 
- gi taletid til personer uten talerett. 

- 

http://www.gronmogk.no/


 
ÅRSMØTE GRØNMO GOLKLUBB 2022 

 

 
2.4 Person med talerett ber, med håndsopprekning, om ordet til forretningsorden og har ett minutt 

taletid. 
 
 
3. Behandling av forslag på årsmøtet.  

 
3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, må meddele dirigenten skriftlig, med 

medlemmets navn, at man ber om ordet. 
 

3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 
 

3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at årsmøtet 
aksepterer dette. 

 
 
4. Stemmegivning 

 
4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse. Dirigenten skal klart angi 

hvilken sak det skal stemmes over, og hva de som stemmer skal skrive i chatten for å avgi 
stemme.  
 

4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig kan avstemming skje skriftlig. 
 
 
5. Protokoll 

 
5.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av valgte sekretær. 

 
5.2 l protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem 

som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av avstemninger 
med antall stemmer for og imot og ev. blanke stemmer. 
 

5.3 Protokollen skal publiseres på Klubbens hjemmeside så snart den er godkjent. 
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SAKSLISTE ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 2022. 
 
 
 
Til behandling foreligger: 
 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
 

 
Forslag til vedtak: 

 
Det er X stemmeberettigede til stede og årsmøtet er dermed vedtaksført.  

 
 

2. Velge dirigent. 
 
 

Styrets forslag: 
 

Styret foreslår Marit Wiig, tidligere President i NGF, som dirigent. 
 
 

Forslag til vedtak: 
 

Årsmøtet velger Marit Wiig, som dirigent. 
 
 

3. Velge protokollfører og tellekorps. 
 
 

Styrets forslag: 
 

Styret foreslår Erik Arff Gulseth som protokollfører. 
 

Styret foreslår kontrollutvalgets leder Erik Arff Gulseth velges til å kontrollere deltagelse og 
stemmegivning. 

 
 

Forslag til vedtak : 
 

Årsmøtet velger Er ik  Ar f f  Gu lse th  til å føre protokollen. 
 

Årsmøtet velger kontrollutvalgets leder Erik Arff Gulseth til å føre kontroll med antall deltagere 
og stemmegivningen. 

 
 

4. Velge 2 medlemmer til å undertegne protokollen. 
 
 

Styrets forslag: 
 

Styret foreslår at Asgeir Ustad og Per Julsvik til å undertegne protokollen. 
 
 

Forslag til vedtak: 
 

Årsmøtet velger Asgeir Ustad og Per Julsvik til å undertegne protokollen. 



 
ÅRSMØTE GRØNMO GOLKLUBB 2022 

 

 

 
 

5. Godkjenne innkallingen. 
 
 

Innkalling ble sendt per e-post til alle medlemmer 21. mars. med forslagsfrist 7. april 2022. Endelig fremlegging 
av dokumentasjon var 14. april, iht. til de frister som Klubbens lover gir. 

 
 

Forslag til vedtak: 
 

Årsmøtet godkjenner den fremlagte innkallingen. 
 
 
 

6. Godkjenne sakslisten 
 

Forslag til vedtak: 
 

Årsmøtet godkjenner den fremlagte sakslisten 
 
 
 

7. Godkjenne forretningsorden. 
 

 
Forslag til vedtak: 

 
Årsmøtet godkjenner den fremlagte forretningsorden. 

 
 

8. Godkjenne Klubbens årsberetning. 
 

 
Forslag til vedtak: 

 
Årsmøtet godkjenner den fremlagte årsberetning for klubben. 

 
 
 

9. Behandle klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning, og 
revisors beretning. Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer. 

 
 

Forslag til vedtak 
 

Årsmøtet godkjenner Klubbens regnskap, økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors 
beretning. 

 
Styrets godtgjørelse for 2023 fastsettes til fritak fra ordinær kontingent for 2023 for styremedlemmer og fast 
møtende varamedlemmer. 

 
 
 

10. Behandle innkomne forslag og saker. 
 

Ingen forsalg mottatt før fristen. 
 

Styrets forslag: 
 
  

Forslag til vedtak: 
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11. Fastsettelse av medlemskontingent. 
 

a) Fastsettelse av årskontingent for 2023 
 

Styrets forslag: 
 
Klubben ikke anses å trenge ytterligere økninger for 2023 for å klare den økonomiske langtidsplan og for 
å nå de målene som er satt i virksomhetsplanen. 

 
 

Forslag t il vedtok: 
  

Årsmøtet godkjenner samme kontingent satser for 2023 som for 2022.. 
 
 
 

12. Vedta klubbens budsjett. 
 
 

Se vedlegg 
 

Fo rslag til vedtak: 
  

Årsmøtet vedtar det fremlagte budsjett for 2022. 
 
 
 

13.  Behandle klubbens organisasjonsplan 
 
 

Se vedlegg. 
 

Forslag til vedtak: 
 

Årsmøtet godkjenner det fremlagte forslag til organisasjons plan. 
 
 
 

14. Foreta følgende valg. 
 
 

Se valgkomiteens innstilling: 
 

a. Styrets leder 
 

 
Valgkomiteens innstilling: 

 
Hanne Bjerk Larsen (ikke på valg). 

 
Forslag til vedtak: 

 
 
 

b. Styrets nestleder 
 
 

Valgkomiteen innstilling: 
 

Valgkomiteen innstiller Øivind Haaland Pettersen for to nye år. 
 

Forslag til vedtak: 
 

Årsmøtet velger Øivind Haaland Pettersen som nest leder. 
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c. Styremedlemmer 

 
 

Valgkomiteens innstilling: 
 

Valgkomiteen innstiller: 
  

Odd Johannes Sønsterud (ikke på valg)  
Thanh Lam Vuong for 2 år. 
Eva Ulrichsen for 2 år. 

 
Forslag til vedtak: 

 
Årsmøtet velger Thanh Lam Vuong og Eva Ulrichsen som styremedlemmer. 

 
 

d. Varamedlemmer 
 

Valgkomiteens innstilling: 
 

Valgkomiteen innstiller 
 

Vibeke Olss (ikke på valg) 
Fred Arild Gyldenås (for 2 nye år). 

  
Forslag til vedtak: 

 
Årsmøtet velger Fred Arild Gyldenås som vara medlem. 

 
 

e. Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem 
 

Valgkomiteens innstilling: 
 

Valgkomiteen innstiller 
 

Leder Erik Arff Gulseth (ikke på valg) 
Medlem Gisle Nygård for 2 nye år. 
Vara Jenny Sevaldson for 2 år. 

 
 

Forslag til vedtak 
 

Årsmøtet velger Gisle Nygård og Jenny Sevaldson.  
 

f. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett, 
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

 
Forslag til vedtak: 

 
Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd der 
Klubben har representasjonsrett. 
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g. Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
 

Styrets innstilling: 
 

Styret foreslår følgende medlemmer til valgkomiteen: 
 
Leder:   Bjarte Solheim  
Medlem:  Betty Thorvaldsen 
Medlem:  Kari Ross 
Vara:  Vigdis Knem 

 
Forslag til vedtak: 

 
Årsmøtet velger Bjarte Solheim, Betty Thorvaldsen, Kari Ross og Vigdis Knem som ny valgkomite. 

 
 

15. Engasjere statsautorisert revisor til å revidere klubbens regnskap 
 

Styrets innstilling: 
 

Styret innstiller TK Revisjon AS som revisor for 2022 som for 2021. 
 

Forslag til vedtak 
 

Årsmøtet utnevner TK Revisjon AS som revisor for 2022. 
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Årsberetning Grønmo Golfklubb 2021 
 

Virksomhetens art og hvor den drives 

 
Grønmo golfklubb driver en 9 hulls golfbane med tilliggende klubbhus og øvingsanlegg. Selskapets anlegg og 
kontoradresse er Sørliveien 160 i Oslo. 

 

Rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling 
 
Omsetningen i 2021 ble 15 584 000, en oppgang på 13% fra 2020. Økningen skyldtes i stor grad en 
salgsgevinst på kroner 1,4 million på maskiner gitt som innbytte ved inngåelse av en ny leasing avtale ved 
nyanskaffelse av en stor del av klubbens maskinpark. Årsresultatet for 2021 var 2 440 000, en nedgang på ca. 
5% fra det ekstraordinært gode 2020 resultatet.  
 
På tross av at det ble satt tak på antall medlemmer og stengt for nye medlemmer våren 2021, ble kontingent 
inntektene omtrent som året før på grunn av økningen i kontingent.  
Av sesonginntektene økte kurs og instruksjon med ca. 0,25 million. Mye av dette skyldtes innendørs senteret. 
Greenfee var ned med ca. 0,9 million, mye på grunn av det store trykket på banene, men driving range var ned 
ca. 0,1 million fra 2020, hovedsakelig grunnet kortere sesong.  
 
Aktiverte investeringer i varige driftsmidler i 2021 var på ca. 4,1 millioner, hvorav sikkerhetsnettet utgjorde 3 
millioner. Øvrige investeringer var knyttet til maskinparken, klubbhuset, driving rangen og innendørs senteret. 
Klubben har som praksis å utgiftsføre så mye som mulig. Likviditeten var noe stram ved årsskiftet grunnet de 
store investeringene. Klubben hadde derfor sikret en kassekreditt på 600 000. Denne var ikke trukket ved 
årsskiftet.  
 
Klubbens totalkapital var ved årsskiftet 11 040 000, en økning på 2 767 000 fra året før. Egenkapital andelen 
var 88%.  

 
Forsknings- og utviklingsaktiviteter 
 
Klubben driver ikke ordinær forsking og utvikling, men klubben har brukt 75 000 kroner til å lage en master plan 
for bane oppgradering. Denne kostnaden er aktivert.  

 

Fortsatt drift 
 
Det ligger etter styrets oppfatning godt til rette for fortsatt drift av klubben, og årsregnskapet for 2021 er satt opp 
under denne forutsetning. Styret er godt fornøyd med klubbens resultat og regnskap for 2021. 

 
Arbeidsmiljø 
 
Arbeidsmiljøet i bedriften er etter styrets oppfatning godt. Klubben har hatt 6 fast ansatte og 6 deltidsansatte, til 
sammen cirka 8 årsverk. I tillegg har klubben hatt en innleid pro på konsulentbasis tilsvarende cirka 0,5 årsverk. 

 
Det legemeldte sykefraværet i bedriften har i 2021 vært på 1,5 %, mot 4% for næringen. Vi anser dette som 
tilfredsstillende, og det er ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området. 
 
Selskapet har ikke hatt noen skader eller ulykker i 2021. 
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Ytre miljø 
 
Klubben driver ikke aktivitet som i særlig grad påvirker det ytre miljø. Den største påvirkning er klubbens 
maskinpark, som for det meste er bensin eller dieseldrevet. Klubben følger de lovpågitte HMS krav med hensyn 
til gjødsel og sprøytemidler til banen. 
 
Ca. 70% av Grønmo golfklubbs bane anlegg ligger på et avfallsdeponi som ble nedlagt i 1978. Deponiet avgir 
fortsatt gass, ca. 0,7 million Nm3 i 2021, hvorav cirka 44% metan. Gassen tappes av og bringes i rør til 
Renovasjonsetaten som har ansvaret for denne del av etterbruken i Oslo Kommune. Klubben har intet ansvar 
for etterbruken av deponiet.   

 
Likestilling 
 
Kjønnsfordeling blant bedriftens fast ansatte er fem menn og en kvinne, altså en kvinneandel på 16,7 %. 
Styret består av 2 kvinner og 3 menn, mens det er en vara representant av hvert kjønn.    
 
Kvinneandelen blant medlemmene er ca. 23,5%. 
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Årsregnskap 2021 Grønmo Golfklubb 
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ÅRSBERETNINGEN FRA KONTROLLUTVALGET I GRØNMO GOLFKLUBB FOR 2021 
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Valgkomitéens innstilling til Årsmøtet i Grønmo golfklubb 2022. 
 

Valgkomiteen har bestått av: 
Betty N. Thorvaldsen  Leder  
Per Martin Brandt-Hansen  Medlem  
Bjarte Solheim  Medlem 

Vigdis Knem  Varamedlem, har ikke vært aktiv. 
 
Komiteen har hatt fysiske møter og kommunikasjon via mail, telefon og SMS i arbeidet. 
Vi har mottatt henvendelser fra medlemmer som ønsker å bidra i klubben og medlemmer som 
ønsker å fremheve andre. Komiteens medlemmer har også selv bidratt i arbeidet med å finne frem til 
gode kandidater. Komiteen har arbeidet med øye for god balanse mellom kjønn, og for variert alder 
i styret. Vi mener selv vi har funnet frem til gode kandidater med verdifull kompetanse for arbeidet i 
styret. 
Nye kandidater til styreverv har vært i intervju med samlet valgkomite, og innstillingen vi leverer 
er enstemmig. 

 

Styret 
Leder Hanne Bjerk Larsen Ikke på valg 
Nestleder Øivind Pettersen På valg Innstilles for 2 nye år  
Medlem Odd Johannes Sønsterud Ikke på valg 

Vara Vibeke Olss Ikke på valg 

Vara Fred Arild Gyldenås På valg Innstilles for 2 nye år 

 
Nye medlemmer til styret: 

Thanh Lam Vuong Innstilles for 2 år 

Eva Ulrichsen Innstilles for 2 år 

 

Kontrollutvalget 
Leder Erik Arff Gulset Ikke på valg 
Vara Gisle Nygård På Valg Innstilles for 2 nye år  
Vara Jenny Sevaldson Nytt varamedlem Innstilles for 2 år 

 

 
Oslo, 10. februar 2022 

 
 

Betty N. Thorvaldsen  Per Martin Brandt-Hansen  Bjarte Solheim Sign
 sign  sign 
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Styrets innstilling til valgkomite 

 

 
Styret har vært opptatt av gode samarbeidsforhold i styret og mellom styret, 

administrasjon og kontrollutvalg, og finner det derfor naturlig at avgående 

styremedlemmer tar verv i valgkomiteen. 

Styret vært opptatt av å finne kandidater med bredt nedslagsfelt i klubben, og som 

har god kjønnsbalanse, og det er gledelig å se at representanter fra Senior gruppen, 

Damegruppen og Herregruppen har takket ja til å bli valgt. 

Styret innstiller følgende personer som valgkomite: 
 
 

 
Leder: Bjarte Solheim  

Medlem: Per Martin Brandt Hansen  

Medlem: Kari Ross ny 

Vara: Vigdis Knem  

 
 
 
 

 
Oslo, 7 april 2022 

 
 

Styret i Grønmo Golfklubb 

 



 

 

ÅRSBERETNING 2021 for seniorene i Grønmo Golfklubb 
 
  
Ledelsen i gruppen i 2021 har bestått av Per Julsvik og Per Brandt-Hansen som 
turneringsledere, Margaret Barlie har vært assistent og Fred Arild Gyldenås har vært 
konsulent. Berit Dalseng gikk bort i sommer etter lengre tid sykdom. Reidar Wåle trer inn i 
hennes sted. Økonomien er nå styrt fra klubben sentralt. 
 
Sesongen 2021 ble også preget av Covid - 19. Vi forholdt oss til nasjonale og lokale 
smittevernsregler. Dette medførte distanse i sosial avstand, vaske og sprite hender, dertil 
regler på banen som var satt i system. Vi innførte digital scoreinntasting med manuel kontroll 
av scorekort. Resultatlisten på mail via Golfboks. Premiene kunne hentes i proshop to dager 
etterpå. Vi brukte gavekort som premier. På grunn av kravet om sosial distanse, avsto vi fra 
shotgun starter. 
 
Startkontingenten innbetalt som et engangsbeløp. Premiering 25 % ble fordelt på 2 klasser. 
Klasse A og B ble delt etter 50% hcp.  På - og avmeldinger, start- og resultatlister håndtert i 
Golfboks. 
 
Sesongstart 10.mai og det ble gjennomført 15 turneringer på mandager kl. 1000, og med 
forskjellige spilleformer i bra golfvær gjennom hele sesongen. Det ble arrangert 2 turer til 
andre klubber, Vestfold i juni og Atlungstad i august.  
. 
Seniorgruppen hadde i sesongen 2021 registrert 84 spillere. 75 av disse har deltatt i løpet av 
sesongen. Antall spillere på turneringsdagene har variert mellom 25 og 59 spillere med et 
gjennomsnitt på 42 spillere på hver turnering. Turneringene ble oppsatt med en variasjon 
mellom slagspill og lagspill. 
 
Det ble også i år arrangert en matchplayturnering internt i gruppen med Fred Arild Gyldenås 
som vinner, etterfulgt av Grete Rolland , Leif Henry Kværnes og Erik Arff  Gulseth. 
Golfringspill mellom Oppegård, Drøbak og Grønmo golfklubber ble gjennomført med 8 
spillere fra hver klubb. Grønmo ble i år en god nr. 2. 
 
Mandag 4.oktober var siste offisielle seniorgolfturnering.  Torsdag 14. oktober hadde vi 
årsmøte og premieutdeling for Eclecticturneringen på Skullerudstua med 22 deltagere. 
Vinner av vandrepokalen ble Erik Risbergsæter. Allan Ferm ble av gruppen takket av som 
greenkeeper med en middag og flytende blomster. 
 
Seniorgruppen har deltatt både i dugnader og som baneverter. 
 
Samarbeidet mellom seniorgruppen og klubbens administrasjon, proshop og 
banemannskaper har vært upåklagelig. Vi takker Øyvind Ervik for hans innsats og ønsker 
lykke til i pensjonisttilvørelsen. 
 
 
Oslo, 14.12.2021 
 
Per Brandt-Hansen & Per Julsvik 
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Årsberetning 2021 

Damegruppen Grønmo GK 

Styremøter 
Vi gjennomførte 3 styremøter i 2021: 

Møte 1: 10 mars 

Møte 2: 24. mai 

Møte 3: 01. desember 

I tillegg har vi hatt adhoc-møter etter onsdagsturneringene når det har vært behov. 

Ved planlegging av gruppens aktiviteter, avklares mye også gjennom bruk av lukket 

gruppe på Messenger. 

Onsdagsturneringene. 
Vi har gjennomført 18 onsdagsturneringer i sesongen hvor totalt 58 forskjellige damer har 

deltatt. Turneringen den 9. juni var vi 39 damer på det meste og den 6. oktober var vi kun 

10 damer, som var det laveste antall påmeldte gjennom sesongen 2021. 

Naboslaget Damegruppene Grønmo og Oppegård 
Damegruppene spiller årlig 3 turneringer – hvert annet år 2 på hjemmebane og 1 

på bortebane. 

- Første turnering 15 juni spilte vi bestball på Grønmo. 

- Andre runde den 24. juni spilte vi foursome på Oppegård. 

- Tredje runde den 2. september som singelmatcher på Grønmo. 

Totalt for alle tre turneringene vant Grønmo-damene 17 – 3 og vandrepokalen er 

tilbake i klubbhuset på Grønmo GK. 

Connecting Ladies 2021 
På Vintermøtet 2020 trakk både Losby- og Nes-damene seg fra CL. De har hatt store 

utfordringer med rekruttering til Damegruppen. Senere trakk også Miklagard-damene seg. 

Connecting Ladies hadde 20 årsjubileum i 2021. Siden det ikke ble gjennomført noen 

turneringer i 2020 pga. koronapandemien, ble premiering for 2019-sesongen utsatt til 

siste planlagte turnering 2021 på Grønmo. 

CL-turneringene 2021 ble gjennomført som følger: 

- Oppegård GK 20. juni 

- Østmarka GK 1. august (ble avlyst pga. for få påmeldinger) 

- Grorud GK 8. august 

- Grønmo GK 5. september 

Totalt vant Oppegård-damene med 393 poeng, etterfulgt av Grønmo på 2. plass med 

369 poeng, Grorud på 3. plass med 316 poeng og Østmarka med 225 poeng. 



 

 

Vi feiret 20 årsjubileet med (alkoholfri) champagne til alle damene på terrassen på 

Grønmo med premieutdeling for 2019 og stor stemning. 

Womens Golf Day 1. juni – Grønmo-damenes golfuke (uke 22) 
Aktivitetene denne uken var planlagt slik: 

• Eclectic for alle runder vi spilte fra mandag til og med fredag 

• Dametrening (som planlagt) på tirsdag 

• Dameturnering onsdag 

• Skills challenge på nærspillområdet og dametrening torsdag 

• Damegruppen Invitational – turnering på fredag med avslutningsmiddag 

Fredagens Invitational-turnering var tidligere åpen for at damegruppens medlemmer kan 

ta med seg en venninne som ikke er medlem på Grønmo, men pga koronasituasjonen 

valgte vi å ikke åpne for dette i år. 

Senior Lag-NM Damer 14. – 15. august 2021 
Grønmo GK stilte også i år med lag i to divisjoner – 1. og 3. divisjon, hvor damene i 1. 

divisjon spilte på Kongsvinger GK og 3. divisjon på Mørk GK. Laget i 1. divisjon besto av 

Hanne Bjerk Larsen, Tea Peinert, Sofia Petersen og Eli Bjørnevik. Laget gjorde en kjempefin 

innsats og tok en flott 5. plass. 

Laget som spilte i 3. divisjon besto av Anne-Brit Hansen (kaptein), Nina Grimsgård, Kari 

Steinstø Ingebrigtsen og Hege Arnesen med Lise Kristiansen som reserve. Damene 

gjorde også en kjempefin innsats og kom på 4. plass. 

Trysil høsttur (vårtur avlyst pga korona) 
15 damer reiste til Trysil helgen 17. - 19. september. 12 damer spilte på Elverum GK på vei 

oppover fredag. Radisson SAS Hotel tok smitteverntiltak på alvor så vi følte oss godt 

ivaretatt på hotellet. 

Vi spilte Texas scramble på lørdag og lagspill med 2 spillere pr. lag med en variant av 

scramble på søndag. Lørdag ettermiddag ble det arrangert bowling-turnering på hotellet 

før middag. 

Trening i regi av klubben 
40 damer har deltatt på klubbens gruppetreninger med både Ross, Marius og 

Gaute. Treningene har vært lagt opp gruppevis og inndelt etter mål og ferdigheter. 

Tilbakemeldingene er gode, og damene føler de har fått god oppfølging og 

personlig utvikling. 

Spørreundersøkelse 2021 
Vi har – som tidligere år, sendt ut en spørreundersøkelse til damene som har vært 

påmeldt og deltatt på onsdagsturneringene. Undersøkelsen gir en god 

«stemningsrapport» fra damene, og vi får inn en del gode forslag til tiltak som styret 

jobber videre med. 

 
Årets undersøkelse har også inneholdt to ekstra spørsmål som vi ble utfordret på av 

årets valgkomitè, Torill Wøhni og Lene Johansen: 

a. Utarbeide en rekrutteringsstrategi med fokus på å få med flere yngre damer 



 

 

b. Sosial og sportslig profil og ambisjonsnivå i Damegruppen. 

 

Besvarelsene fra undersøkelsen skal det jobbes videre med i styret i 2022. Spørsmålet om 

det sportslige ambisjonsnivået skal vi ta videre til klubbens sportslige utvalg, for sammen å 

finne fram til et mål å jobbe videre med. 

Økonomi – rapport 
Damegruppen har som policy at vi skal tilbakeføre mesteparten av pengene som betales 

inn for onsdagsturneringenes turneringsavgift til premieringer, goodiebags til dameturer, 

mat og drikke i forbindelse med årsmøte og oppstartsmøte, og vi skal ha en buffer på 

konto på ca. kr 

3.000. Vi er ved utgangen av 2021-sesongen godt innenfor denne buffergrensen. 

Årsmøte 2021 
Årsmøtet ble gjennomført som fysisk møte i klubbhuset på Grønmo GK den 9. november 

hvor vi oppsummerte årets aktiviteter, kåret årets utmerkelser, fikk informasjon fra 

klubben om baneutvikling sammen. Oppmøtet var bra og med positiv og hyggelig 

stemning. 

Utmerkelser var: 

o Vinner at damegruppens Matchplay: Sofia Petersen 

o Årets Dame: Vinneren er Hege Kristin Arnesen 

o Eclectic: Vinneren er Lise Kristiansen 

 
Damestyret forespurte og fikk bekreftet Torill Wøhni og Lene Johansen som valgkomité 

for årsmøte i Damegruppen. De gjennomførte intervjuer av kandidater og la fram 

følgende innstilling. 

 

Lise Kristiansen leder Gjenvalg for 2 år 

Karoline Hagen Nestleder Ikke på valg 

Hege Johnsbråten Styremedlem Gjenvalg for 2 år 

Vigdis Knem Styremedlem Gjenvalg for 2 

år Kari Steinstø Ingebrigtsen Styremedlem Ikke på valg 

Tea Peinert Styremedlem Ikke på 

valg Alle ble valgt med akklamasjon. 

Avslutningsaften med lutefisk og pinnekjøtt i november 2021 
Lutefiskaften ble gjennomført 17. november, til tross for pandemien. Totalt 20 damer meldte 
seg på og var med på en veldig hyggelig kveld på Restaurant Lofoten, Aker Brygge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Per Gunnar Gulliksen – Leder 

 Knut Arne Vederhus 

Bjarte Solheim  

Marius Nilsen 

Årsberetning - 2021 for 

Herregruppa 

 
 

Hovedturneringen vår er Årets Herre som går over 10 tirsdager, samt et sluttspill over 

3 tirsdager med doble poeng. 

 

Denne turneringen starter på våren, tar en pause i juli og august og er ferdig i begynnelsen av 

oktober. 

 

Vi på det meste over 70 deltagere på tirsdagene, så tidlig start 

gjelder. I juli har vi en noe enklere turnering, 4 runder med 20-25 

deltagere. 

I august har vi Eclectic turnering over 3-4 tirsdager, og Match Play turneringen går gjennom 

hele sesongen. 

 

I tillegg til dette så prøver vi å få plass til en eller to scramble turneringer som har et litt mere 

sosialt tilsnitt. 

 

I 2021 hadde vi nesten 100 betalende spiller, nok en gang en økning ift fjoråret 

 

Vi deler hvert år ut premier i form av gavekort, Titleist ProV1 logoballer og pokaler, til 

en samlet verdi av ca kr. 50.000,- 

 

Betaling ble i 2021 økt fra kr. 500,- til kr 600,-. Betalingen gjelder for alle turneringene, 

 

Årsoppgjøret mot herregruppa til Oppegård er et av sesongen høydepunkt. Også i år ble gutta 

fra Oppegård for sterke for oss, men vi kommer sterkere tilbake…… 

 

Sesongen ble avsluttet med mat og premieutdeling i klubbhuset. 

 

Pga Corona ble oppstarten av årets turneringer noe forskjøvet, men med litt omrokkeringer så 

klarte vi å få avviklet både Årets Herre, Juli-turneringen, Match play og Eclectic 

 

Etter mange år, både i klubbens styre, turneringskomite og de siste årene som leder av 

Herregruppa, så har jeg valgt å trekke meg som leder. Knut Arne Vederhus har overtatt, og 

sammen med Marius og Bjarte, så er dette helt sikkert en god løsning for Herregruppa. 

Jeg kommer fortsatt til å ha noen oppgaver, bl.a. økonomi og innkjøp av premier. 

 

For Herregruppa 

 

Per Gunnar Gulliksen 



 

 

 

Turneringskomiteen Grønmo GK Årsrapport 2021 
  
Turneringskomiteens sammensetning:  
 

Henrik Lykke Nielsen, leder 

 

Turneringskomiteens arbeid: 
 
Medlemmer: I 2021 var det det bare Henrik Lykke Nielsen i komiteen. Han har stort sett organisert og kjørt 
alle turneringer med hjelp fra flere frivillige. Takk til bl.a. Bjarte Solheim, Per Julsvik, Vigdis Knem og Stig 
Breivik for all hjelp. 
 
Golfbox: har fungert bra.  
 
Turneringreglement: Reglementet har fungert som de skal.  
 
Samarbeide: 
Pro-shop: Vi har hatt et meget bra samarbeide med pro-shop og alle ansatte. Alle har bistått med smil og hjelp 
med utskrift av scorekort, startlister og check-in.  
 
Administrasjonen: Samarbeidet har fungert bra hele sesongen.  
  
Banemannskap: Vi har hatt et meget bra samarbeide med hele banemannskapet. Vi har hatt god 
kommunikasjon om format, tider og antall deltakere. 
 
Kjøkkenet: På grunn av Covid-19 restriksjoner har vi ikke tilbudt mat på turneringene bortsett fra KM. Her 
fungerte alt som det skal.   
 

Turneringer: 
I 2021 var det planlagt 13 turneringer. 12 i regi av turneringskomiteen og 1 (NGF Uoffisielt Norgesmesterskap 
Unified Foursome) i regi av klubben. For å frigjøre starttider til medlemmer sa vi nei til Tour de Golf og Norsk 
Senior Golf sine turneringer. På grunn av Covid-19 restriksjoner og manglende bekreftelse på regler måtte vi 
kansellere Dugnads-, Åpnings- og 17. maiturneringen i april og mai måned. Grønmo Pro’enes Challenge måtte 
flyttes og dermed måtte Avslutningsturneringen kanselleres.  
 
Starttider: Starttider ble sendt via e-post innenfor tiden anført i turneringsinfo. Generelt har dette fungert bra. 

 
Scoreinntastingskoder: I 2021 ble scoringsinntasting brukt på alle turneringer. Dette har fungert bra. Det har 
vært enkelte tilfeller med litt krøll mest pga. deltakerne må venne seg til å taste inn scoren på telefonen. 
 
Oppmøte: Generelt har deltakerne vært flinke til å melde seg av turneringer før tidsfristen i tilfeller av sykdom 
eller annet som har forhindret de i å delta. Generelt er antall No Show meget lavt i forhold til tidligere. Dette 
er en konsekvens av NS (uten gyldig grunn) blir fakturert. 
 
Mat: Brukte bare kjøkkenet til KM. Ingen problemer. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Turneringsoversikt: 
 

Startdato Navn Påmeldinger 

25.04.2021 DUGNADTURNERING 2021 Kansellert 

01.05.2021 ÅPNINGS TURNERING 2021 Kansellert 

17.05.2021 17. MAI TURNERING 202 Kansellert 

29.05.2021 TRE KØLLER + PUTTER 2021 51 

20.06.2021 SANKTHANS GOLF 2021 52 

07.08.2021 GOLFBREAKS PAIRS 2021 60 

18.08.2021 NGF Uoffisielt Norgesmesterskap Unified Foursome 27 

21.08.2021 KLUBBMESTERSKAP 2021 82 

28.08.2021 KLUBBMESTERSKAP SENIOR & JUNIOR 2021 75 

18.09.2021 BENGT HELGELANDS MINNETURNERING 2021 MED VRI 18 

09.10.2021 AVSLUTNINGSTURNERING 2021 Kansellert 

09.10.2021 GRØNMO PRO'ENES CHALLANGE 2021 68 

10.10.2021 DUGNADSTURNERING 21 

 TOTALT 454 

 

Kommentarer: 
- Antall deltakere på alle turneringer er tilfredsstillende. Spesielt i betraktning av at 4 turneringer ble 

kansellert og vi sa nei til 2 turneringer. 
- I 2020 hadde e vi 646 deltakere på 12 turneringer. I 2021 hadde vi 454. En nedgang ca. 30 %. Dette er et 

akseptabelt resultat tatt i betraktning at vi sent fikk OK på å spille turneringer i tillegg til vi sa nei til 2 
turneringer. 

- På de turneringene som ble spilt var deltakelse generelt høyere enn vanlig. 
- KM: Flott og se fremgang og spesielt fremgangen på juniorsiden. Mange medlemmer deltar ikke fordi 

de ikke tror de er gode nok. Klubben bør arrangere en Klubmesterskap Netto så vi kan få flere 
deltakere.    

- Grønmo Pro’enes Challenge: Etter KM var det den turnering med flest spillere etter KM. 
 

Erfaringer og konklusjoner: 
Alt i alt var sesongen 2021 en god sesong. Antall deltakere var bra i forhold til antall spilte turneringer. 
Vi jobber på nye turneringer med nye formater for å litt mer bredde og flere deltakere. Bla. En moro turnering 
rundt de nye golfregler.  
Det har vært mye jobb for turnerings-komitelederen. Dette er ikke holdbart. Derfor har jeg jobbet på å få inn 3 
medlemmer i turneringskomiteen. Per Julsvik, Vigdis Knem og Stig Breivik har bekreftet at de er interessert. I 
tillegg er det viktig at Ross og Marius er involvert for å få så mye bredde som mulig. Skal turneringene 
arrangeres best mulig og med mål om å øke antall deltakere må det være minst 4 medlemmer og 6- 8 
frivillige som alle representerer bredden i klubben. Det er ikke holdbart at en person skal gjøre 90 % av 
jobben på stort sett alle turneringer i hele sesongen. 
Komiteen har hat veldig bra samarbeide med proshop, administrasjon og banemannskap. Konklusjonen er 
kommunikasjon og respekt for andres jobb og oppgaver gir resultater. 
Turneringskomiteen har høstet mange nyttige erfaringer i sesongen, ikke minst med GolfBox og har fått 
mange fine innspill som vil bli brukt i planleggingen, forbedring av turneringer og formater i 2021. 
Turneringskomiteen har ønske om å arrangere flere turneringer for junior og ungdomsspillere. 
Komiteen er fornøyd med sesongen som helhet.  
Vi ønsker å takke alle medlemmer, deltakere i turneringer, frivillige og ansatte for godt humør, glede, 
kommentarer, innspill og forståelse i løpet av 2022. Vi gleder oss til 2022! 
 
På vegne av turneingskomiteen Grønmo Golfklubb 
 
Henrik Lykke Nielsen 

Oslo, 8. januar 2022. 



 

 

Budsjett 2022 

Vi har et bedre grunnlag spesielt på kostnader gitt at vi nå har et fullstendig bilde av 2021, selv om varelager justeringer 

og nedskriving av usikre fordringer ennå ikke er gjort. Vi har også et bedre bilde av kontingent inntektene etter 1/1 og 

utmeldinger og de fleste innmeldinger er gjort.  

Det er ikke gjort avdelingsvis budsjett, og eksempelvis er inntekter og utgifter til Grønmo Indoor Golf inkludert i de 

relevante poster. Simulator spill inntekter er dermed bokført som greenfee, innendørs instruksjon bokføres på samme 

konto som utendørs instruksjon, lønn på samme konto inne og ute, og så videre. Stort sett vil måneden inntekten eller 

utgiften faller i vise hvor aktiviteten hører hjemme. I tillegg så konteres inntekter og utgifter på avdeling, men vi er 

fortsatt ikke der at avdelings regnskapet blir godt nok slik det kommer ut av regnskaps systemet.  

Av hoved inntekter er kontingent budsjettert med 6, 96 million, og utgjør dermed 49,2% av inntektene. Dette 40 000 mer 

enn i 2021, på tross av ca. 100 medlemmer færre. Dette skyldes at vi har relativt flere av de dyreste medlemskapene. 

Imidlertid faller innmeldingsgebyr, utleiegebyr og andre kontingent relaterte gebyrer som et resultat av at vi forblir stengt 

for nye medlemmer og får en mer statisk medlemsmasse.  

De sesong relaterte inntektene greenfee, kurs og instruksjon og driving range er økt med hhv ca. 180 tusen, 120 tusen og 

75 tusen, først og fremst på grunn av innendørs senteret. Her er det potensiale for å gjøre mer, spesielt på greenfee, men 

da må det treffes på priser og det avhenger av press på anlegget.  

En del av de offentlig støtte ordningene er forsiktig budsjettert fordi utbetalingen de siste to årene har vært influert av 

corona pandemien, og dette budsjettet har et sterkt pre corona preg, eller post corona om man vil. Støtte til driving 

range nettet er budsjettert med 0,3 million, et meget forsiktig beløp, da full uttelling bør gi 1 million, men det avhenger 

av forlengelse av festekontrakten.  

Av kostnader er lønn økt med 9%. Dette skyldes lønnsøkningen, endringer i arbeidsstokken, mer timelønnede grunnet 

innendørs senteret, og at Gaute Steiro er sesongansatt istedenfor at han er konsulent. Fremmedtjenester vil da gå ned.  

Det er satt av 200 000 til prosjekter, som representer forventede avskrivninger av baneoppgradering, dvs. minst to tee 

steder og 4 – 5 gjenlagte bunkere. 

I tillegg stiger avskrivninger generelt på grunn av de investeringene som er gjort.  

Grønmo golfklubb drives først og fremst etter kontant prinsippet, og det er vesentlig at likviditets situasjonen følges nøye, 

og at daglig leder har et likviditetsbudsjett. Det budsjetterte resultatet, om det nås, vil gi rundt 2 millioner i kontanter. 

Dette skal være tilstrekkelig for å følge klubbens strategi om alltid å ha minimum 0,5 million i reserve, gjøre de 

investeringer som ligger i langtidsplanen, og sette av midler til et klubbhus fond.   

  



 

 

 

 

 

 

Kontonavn 2019 2020 2021 Budsjett  2022

Inntekter

3000 - Sliping av aggregater 41 372                          49 846              35 050                 50 000                       

3001 - Salgsinntekter handelsvarer 2 209 601 1 501 535 1 258 246 1 050 000

3006 - Køllereparasjoner 17 336 44 958 60 667 75 000

3010 - Sponsorinntekter, avg. pliktig 110 500 20 000 0 0

3020 - Husleieinntekter avg.plikt 27 338 0 0 0

Sum avgiftspliktig salg 2 406 147 1 616 339 1 353 963 1 175 000

3100 - Utleie 56 723 16 100 14 170 15 000

3101 - Utleie av bil 31 050 38 950 40 000

3102- Utleie av skap 54 600 60 750 60 000

3200 - Dugnadsavgift -200 0 0 0

3201 - Medlemskontingent aksjonærer 1 174 065 5 278 065 5 740 687 5 714 000

3202 - Grønmo greenfee medlem 47 300 97 475 108 658 96 000

3203 - Medlemskap  juniorer 8 950 51 175 93 403 178 125

3204 - Grønmo Basis 157 760 675 840 901 575 780 000

3205 - Ung voksen -4 950 30 375 78 175 192 000

3206 - Kafeavgift 0 0 0 0

3210 - Inntekter driving range 984 967 1 221 635 1 126 720 1 200 000

3211 - Salg greenfee 1 295 067 2 158 829 1 367 141 1 550 000

3216 - Ekstern bidrag Grasrot 171 514 127 960 123 731 125 000

3218 - Inntekt bingospill 47 137 73 565 50 672 75 000

3219 - Treningsavgift juniorer og seniorer 39 342 69 950 0 100 000

3221 - Kurs og instruksjon 865 776 925 047 1 184 188 1 200 000

3223 - Golfreiser 56 940 0 36 000 50 000

3225 - Aksjetransaksjonsgebyr (avd.2) 34 850 103 110 41 632 25 000

3226 - Innmeldingsavgift (avd.2) 47 000 123 500 101 500 35 000

3240 - Spillerettsgebyr 102 750 114 350 36 100 25 000

3700 - Provisjonsinntekter 2 820

3890 - Andre driftsinnekter 17 488 9 892 31 882 10 000

3900 - Sponsorinntekter avg.frie 46 725 0 0 100 000

3901 - Lokale aktivitetsmidler/LAM 98 433 86 490 226 504 100 000

3902 - Turnering og arrangementsinnt. 166 324 150 000 170 110 150 000

3903 - Spillemidler til utstyr fra Norsk Tippin 0 61 490 63 915 300 000

3904 - Prosjektstøtte(adm.støtte , div  OIK/NIF 15 000 10 000 131 863 50 000

3905 - Periodiserte medl.kontingenter 5 760 900 0 0 0

3906 - Kom. bidrag via Oslo Idrettskrets 239 750 331 250 320 000 180 000

3907 - Justering for krediteringer medl.kont 0 0 0 0

7299 - Mva- kompensasjon(periodisert i.l.a året 577 748 551 105 666 895 600 000

7840 - Inntektsført medlemsbidrag maskinhall 100 000 83 333 0 0

3908 - Gaver og sponsor medl og andre 120 10 000 20 000 0

3800 - Gevinst ved avgang anleggsmidler 5 000 0 1 492 459 0

Sum ikke avgiftspliktig salg 12 112 479 12 446 186 14 230 500 12 950 125

Totale salgsinntekter 14 518 626 14 062 525 15 584 463 14 125 125

Budsjett 2022



 

 

Organisasjonsplan 2022 

 

Det blir kun små endringer i organisasjonen i forhold til foregående år. Gaute Steiro er ansatt i fast stilling fordelt 

på 80 % pro/butikk og 20 % greenkeeper. 

Som forankret i strategien og erfaring gjennom mange år, velger Grønmo å satse på helårs ansatte i    alle 

nøkkelposisjoner, Adm, Bane og Pro. Denne filosofien er fundert på mange elementer: 

 

• Beholde kompetanse og kontinuitet 

• Lojalitet 

• Rekrutteringsutfordringer (dyrt å innlosjere sesongarbeidere i Oslo) 

• Sesongansettelse av fagarbeidere koster mer per måned enn helårs ansettelse 
 

l tillegg er arbeidsmengden for bane arbeidere og proer godt utover normal arbeidstid i sesong, så   selv om 
arbeidsmengden utenfor sesong er mindre, så er ikke totale så ulik. Nå har vi i tillegg GIG som skaper arbeid 
og inntekter for proene. 

l tillegg regner vi med i sesong å ha drøyt 0,5 stilling i butikk/resepsjon, 2 x 0,5 stilling som greenkeeper, og en 

totalt altså ca 9 fulltids ekvivalenter. 

Greenkeeperne er klare. Allan går på pensjon i mai, Robert tar over som Head green keeper 

og Askil rykker opp. Vi er glade for at Dave er tilbake og Andreas tar overfor Askil. l butikk er 

det ennå ikke klart, og litt mer komplisert, da vi bruker 3 - 4 personer til å dekke det som er drøyt 

0,5 årsverk. Jobben passer for skoleungdom, men utfordringen er å ha tilgang på personell 

før og etter skoleferien. Åpningstiden tilser at vi stort sett må ha to personer til å dele på 

vakter hver dag. 

Vi har tidligere skissert at vi over tid kunne komme ned i 4,5 til 4 stillinger på helårsbasis. 

Dette bygde på at en av våre proer muligens kunne være på vei ut, og at vår Banesjef 

nærmer seg pensjonsalderen. 

Den økte aktiviteten i sesong og en mer travel vinter med innendørs senter og andre 

prosjekter gjør dette mindre aktuelt, og selv om vi ikke står ved noe beslutningspunkt bør 

styret ha en oppfatning om fremover. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Virksomhetsplan 2021 - 2023 
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1. Innledning 

 
Virksomhetsplanen bygger på strategien fra 2020 og er et styringsverktøy for 

administrasjon og styre i virksomhetsperioden. VP godkjennes av styret og revideres 

periodisk, og fremlegges for årsmøtet som informasjon. 

 
2. Bakgrunn 

Klubben ble stiftet i 1995, og banen ble åpnet i 2003. Grunnlaget for klubben er 

leiekontrakten mellom Grønmo Golfklubb og Oslo Kommune. Leien er indeksregulert, 

p.t. ca 150' for 355 mål, og avtalen løper til 2040. 

Grønmo består av en idrettsklubb, Grønmo golfklubb, underlagt NIFs og NGFs lover, og 

et aksjeselskap, Grønmo Golfbane AS, underlagt aksjeloven, med 1500 aksjer. 

Aksjonærer er forpliktet til å være medlem i Grønmo golfklubb så lenge de er medlem, 

og forpliktet til å seige aksjen tilbake til nytt medlem eller klubben ved utmelding. l 2018 

ble det innført en aksje exit slik at man kunne melde seg ut med 2 års frist. Dette ble 

ved årsmøtet i 2020 redusert til O år, slik at man nå kan melde seg ut og seige sin 

aksje hvert år. Antall aksjer eid av medlemmer er ca 1 000, mens ca 500 er eid av 

klubben. 

Aksjeselskapet har to aktiva, bokført til ca 13 millioner, klubbhuset og 

baneinvesteringen, og disse to pestene avskrives from mot 2040. Disse postene er 

i praksis uomsettelige. Utover dette har aksjeselskapet ingen andre eiendeler, 

bankkonti, rettigheter, inntekter eller forpliktelser. 

Alle andre aktiva, forpliktelser, rettigheter m.v. ligger i klubben. 

 
3. Visjon og motto 

 
"Livslang golfglede gjennom miljø, utvikling og mestring" 

 
l tillegg har klubben et motto; "Klubben med det store hjertet". 

 
4. Verdier 

 
Ærlighet - respekt for regler og omtanke for felleskapet 

Høflighet - møte medlemmer, gjester, medspillere med åpenhet og 

positivitet Måtehold - i holdning og fremferd, ivaretakelse av medlemmenes 

interesser Hjerterom - inkluderende miljø med plass for alle. 
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5. Hovedmål i perioden 

 
• Trygg økonomi - klare økonomiske styringsmål 

• En klubb med aktive medlemmer som drar nytte av klubbens gode anlegg og 

sentrale plassering og bidrar til klubbens gode miljø 

• Varig golfglede gjennom utvikling og mestring 

• Fullt betalende medlemmer som klubbens ryggrad - 1500 aksjemedlemmer 
 
 

 

6. Nåsituasjonen 

 
Økonomi: 

Klubben i en god posisjon økonomisk etter gode år i 2019, 2020 og 2021. Klubben 

har egenkapital på ca. 9,7 millioner og ingen langsiktig gjeld. Det meste av 

maskinparken er leaset, og klubben har nylig inngått en ny 6 års leasing avtale som 

dekker det vesentlige av maskinparken med årlige forpliktelser i underkant av 1 

million pluss mva. Avtalen innebærer relativt aggressiv sparing de neste 6 år. Etter 

år med dårlig økonomi er klubben inne i en fase med innhenting av etterslep i 

vedlikehold i bane, klubbhus og treningsfasiliteter. 

 
Medlemmer per april 2022: 

Klubben har ca. 1 750 medlemmer, fordelt på 5 hovedkategorier: 

 

- Ca. 970 fullt betalende medlemmer (Enkelt og dobbel aksje) 

- Ca. 30 Greenfee medlemmer - (betaler halvt greenfee) 

- Ca. 510 Basis medlemmer - (50 kroner rabatt på greenfee) 

- Ca. 50 Militær/student medlemmer (full spillerett) 

- Ca. 170 under 20 år 

Kvinneandelen er på 22,6%, omtrent som i Norge generelt. 
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Golf er i vekst, og det er naturlig at det er en stor andel høyhandicappere. Klubben 

jobber for større mestring blant alle medlemmer. 

Den største aldersgruppen både blant menn og kvinner er 40 til 59 år, men for kvinner 

er både gruppen 60 - 69 og 70+ større enn gruppen 25 - 39, noe som er 

bekymringsverdig. For menn er situasjonen noe bedre, men også her er de to høyeste 

aldersgruppene større enn gruppen 19 - 24. 
 
 
 

 
 
 

Dette har mange årsaker, ikke minst har golfen vært i nedgang i årene 2009 - 2018, 

mens vi nå er inne i en vekstperiode. l tillegg er vi en relativt lettgått 9 hulls bane 

som nok appellerer til de høyere aldersklasser. Vi må også konstatere at junior 

arbeidet i klubben har ligget nede de siste 7 - 8 år. Det er utfordrende, men ikke 

umulig, for en 9 hulls bane å utvikle og beholde gode yngre spillere. 

Aktivitet i 2021 

2021 var et spesielt år grunnet Corona, men det er ingen tvil om at golfen er i oppgang 

også sett bort fra Corona effekten. Dette gir utslag i svært stort trykk på banen, noe 

som gir en del utfordringer; 

• Vanskeligere forhold for banemannskapet 

• Generell slitasje 

• Vanskelig å finne start tider 

På den annen side er dette åpenbart godt for økonomien, sponsorer og 

rekruttering, men klubben må tenke nytt når det gjelder tilgang til banen, sakte spill, 

og generelt jobbe for å unngå frafall og misnøye blant medlemmer. Noen 

medlemmer føler seg "presset ut" siden man ikke slipper til på banen ofte nok,  

spesielt om man ikke har anledning til å planlegge flere dager i forveien. Dette kan 

slite på klubbfølelsen. 
 

 

Statistikken viser at det ble spilt ca 40 000 runder når alt mer medtatt i 2020 og 

2021. Her er feilkilder. Det er en del ikke bekreftede starttider, no-show som påvirker 
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tallene, men konklusjonen er uomtvistelig, utnyttelsen på Grønmo er på 

smertepunktet, og dette gjenspeiler også situasjonen på driving rangen og 

øvingsområdet. Det siste ble stengt for ikke medlemmer i 2020. 

Banen har vært i god stand i 2020 og 2021 også store deler av 2019 etter at 

tørkesommeren 2018 gjorde mye skade spesielt på fairways. Vi har ikke tilstrekkelig 

tilgang på vann til vanning ved ekstremvær som vi hadde i 2018. 

Av tilbakemeldinger fra spillere, ved siden av ros, er det noen momenter 

som  går igjen: 

• Raskere og mer konsistente greener. 

• Enklere rough (tap av ball, tap av tid, leting) 

• Hindre som ensidig straffer nybegynnere, kortslående og   høyhandicappere. 

• For mange og til dels for vanskelig plasserte bunkere. 

Dette er bevisste valg fra banearkitekten, men slope og banedesign er generelt og 

historisk tilpasset scratch og bogey golfere, mens handicap snittet i Norge er 29 for 

menn og 40 for kvinner. l tillegg har golfen forandret seg siden årtusenskiftet. 

Grønmo har for øyeblikket ikke noe rekrutteringsproblem, men vi har, som ellers i golf-

Norge, et problem med frafall, og bane opplevelsen har mye med det å gjøre. 

7. Tiltak i planperioden 

 
• Øke gleden og redusere frafallet ved at banen gjøres enklere for nybegynnere, 

høyhandicappere og kortslående. Flere utslags alternativer og fjerne hindre som 

ensidig straffer høyhandicappere, uten at det går på bekostning av banekvalitet 

for konkurransespillere og lavhandicappere. 

• Høy kvalitet, ambisjon om å være Norges beste 9 hulls par 36 bane. 

• Opprette en foreldre ledet juniorgruppe og satse mer på rekruttering og 

bibeholdelse av yngre utøvere. 

• Hurtigere spill for å sikre banens kapasitet og øke golfgleden. 

• Stimulere og støtte aktiviteten i senior/dame/herre/junior gruppene som en viktig 

og integrert del av klubben. 

• Medlemstreninger for alle kategorier spillere, god tilgang på vel kvalifiserte pro 

og trener ressurser. 

• Innendørs treningstilbud utenfor sesong for klubbens medlemmer. 

• God og åpen kommunikasjon mellom styre, ledelse og medlemmer for å bygge 

tillit og øke trivselen i klubben 

• Vi skal bygge opp et fond og re-starte prosjekt klubbhus. 

• Vi skal oppgradere og sikre driving range og øvingsområde  

• Vi skal forbedre bane kontrollen, bedre booking og bekrettelse og minimalisere 
no-show og ulovlig spill. 

• Vi skal stimulere til frivillighet, spesielt på banevert området. 

• Vi skal øke klubbfølelsen og gjøre medlemmene stolte av klubben sin! Vi må 

også vurdere om vi skal sette tak på de forskjellige medlemskategorier. 

8. Ivaretagelse av medlemmer 

Grønmo profiterer på å være Norges mest sentrale golfklubb, sentralt i Norges tettest 

befolkede område. Klubbens primære målgruppe er allikevel bosatte i nærområdet, 
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bydelene Søndre Nordstrand, Nordstrand, Bekkelaget, Skullerud, Mortensrud, 

Manglerud, Abildsø og Oslos sentrale strøk. Klubben har generelt ikke så mange 

utfordringer når det gjelder rekruttering, selv om kommunikasjon for de som ikke 

kjører bil er en utfordring. Dette kan til dels avhjelpes ved å tilby flere bag-skap, 

spesielt til barn og unge. 

Frafall innen to år for de som starter med golf er et større problem enn 

rekruttering, og vi jobber for å motvirke dette gjennom tilpasning av banen for 

høyhandicappere og satsing på golfglede gjennom utvikling og mestring. 

Barn og unge: 

Satsing på barn og unge er en del av rekrutteringen, samtidig som klubben ønsker 

å ha en juniorgruppe der de beste deltar på regionale turneringer. 

Målet er å stille lag til junior NM i 2022, og ha 4 juniorer som deltar på regionale 

turneringer innen 2 år. Klubben har som målsetning å ha 50/50 fordeling på jenter 

og gutter i junior alder. 

• Foreldre ledet junior gruppe 

• Videreføre og utvikle juniorcamp for barn 

• Treningstilbud inndelt etter alder/evne med faste trener ressurser 

• Apen dag med Stjernejakt minimum 2 ganger i årlig 

• Eget jenteprosjekt 

• Familierabatt 

• Bedret tilgang på  bagg-skap 

Voksne: 

De viktigste kriterier for å minimere frafall er mestringsfølelse og inkludering i 

miljø, samt rimelig tilgang til spill. Nåværende kjønnsfordeling er 22,65% damer, 

og klubben jobber i første omgang mot 30%. Klubben har en ambassadør score 

på 12, betegnet som andel av medlemmene som sterkt vil anbefale oss til andre. 

Dette er opp fra 4 i 2019, mens landsgjennomsnittet er 40. Klubbens første mål er 

å komme opp på landsgjennomsnittet. Tiltak for ivaretagelse i planperioden: 

 

• "Foredling" av nåværende medlemsmasse til høyeste 

medlems kategori, "fullt betalende", gjennom prising og 

innhold i forskjellige medlemskategorier - og å sette tak på 

antall medlemmer.  

• Prioritering av aksje medlemmer ved booking og tilgang til 

anlegget. 

• Innmeldings pakke - bedret informasjon om klubbens tilbud, 

grupper, medlemstreninger, allokering av fadder og 

innmeldingsgave. 

• Oppfølging av nye medlemmer gjennom jevnlige 

informasjonspakker målrettet mot disse gruppene. 

• Stimulering av arbeidet i Senior, Dame og Herregruppene som 

integrert del av klubben. 

• Senke klubbens gjennomsnittlige handicap. 

• Øke kvinneandelen 

• Bedret kafetilbud 
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• Samarbeide med andre klubber 

 
9. Sportslig satsing 

 
Dette organiseres under "Team Grønmo", og ledes av klubbens Sportslige leder 

og Klubbens Head Pro. Klubben har som målsetning i 2022 holde plassen i lag i 

Lag-NM for herrer i Elite og for damer i 1. Divisjon. Klubben har også som 

målsetning å stille minst 3 deltagere i Herre NM og 2 deltagere i Dame NM i 

planperioden. 

Videre har klubben målsetning om at minst 4 av klubbens juniorer spiller jevnlig 

på regionale turer i løpet av planperioden og at det allerede neste år stilles lag til 

Junior NM. 

 
• Ukentlige organiserte planmessige treninger 

• Helårs treningstilbud 

• Støtte til deltagelse i NM 

• Foreldre ledet junior gruppe 

• Allokering av faste trener ressurser 

 
10. Golf Grønn Glede 

Klubben med det store hjertet ønsker å ha et tilbud til mennesker som har ekstra 

behov av psykiske eller fysiske årsaker. Klubben er p.t. engasjert i 

• Golf mot Rus 

• Allsport gruppe i samarbeid med Nordstrand Idrettsforening 

• Golf som Terapi i samarbeid med bydel Østensjø. 

 

Virkemidler her er: Rabattert/gratis tilgang til anlegget, faste treninger, allokering 
av trenings ressurser og helårs treningstilbud. 

 
 
 

11. Arrangementer og turneringer 

Som 9-hulls bane er klubben ikke aktuell for større internasjonale og nasjonale 

turneringer så som f.eks. senior NM. 

Grunnet stort spille trykk er det også slik at klubben ikke kan prioritere firma 

turneringer og venneturneringer, da dette i stor grad går utover medlemmenes 

generelle mulighet til å spille. 

Anslagsvis 10% av klubbens medlemmer spiller turnering jevnlig, og klubbens 

administrasjon må ivareta det flertallet som ikke spiller turnering. 

Prioriterte turneringer er; 

• Senior turnering - ukentlig Mandag formiddag 

• Herreturnering - ukentlig Tirsdag ettermiddag/kveld 

• Dameturnering - ukentlig Onsdag ettermiddag/kveld 

• Turnering i regi av Turneringskomiteen - rundt 10, lagt til weekend 

• Klubbmesterskap 
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• Senior, Herre, Dame-gruppens venneturnering med 

naboklubber, en per år, weekend. 

• Sponsor turneringer 

Øvrige turneringer aksepteres unntaksvis, og da på tider da spilletrykket 

forventes å være lavt, på ikke rabatterte kommersielle betingelser, med kontrakt 

og forhåndsbetaling, og der 25% av deltagerne er klubb medlemmer. 

 

12. Organisasjon 

Klubbens organisasjonsplan er vedlagt. Klubben benytter en kombinasjon av  helårs 

ansatte og sesongansatte, i utgangspunktet 7 helårs stillinger og 2-3 

sesongansatte på bane, 1 sesongstilling delt av 3 - 4 personer i butikk/resepsjon. 

l tillegg har klubben tilgang på 2 - 4 trener ressurser på frivillig basis. Klubben 

støtter disse gjennom støtte til deltagelse på NGFs trener kurs mot "plikt 

tjeneste" og eventuelt redusert/bortfall av årsavgift. Klubben vil søke å til enhver 

tid ha 1 - 2 deltagere på disse kursene. 

 

13. Økonomi og investeringer i planperioden 

 
Golfklubber lever ofte fra hånd til munn, med budsjett for ett år av gangen, og 

medlemskontingent som den balanserende faktor. Medlemsmassens ønske om 

rimelig medlemskap går ofte på tvers av behovet for klubb bygging. 

 
Lånemarkedet for golfklubber er vanskelig, og vi tar sikte på å egenfinansiere det 

meste av fremtidige investeringer, med andre ord, bruke oppsparte midler. Her er 

de viktigste inntektskildene i et normalår 

 
- Ordinær kontingent   ca. 50% 

- Greenfee ca. 15% 

- Butikksalg ca. 10%. 

- Driving range  ca. 10% 

- Instruksjon  ca. 7% 

- Offentlige midler  ca. 7% 

- Sponsorinntekter  ca. 2% 
 

Klubbens medlemskontingent legges slik at den er konkurransedyktig med 

sammenlignbare klubber i området, Grini, Grorud, Krokhol, samtidig som vi sikter 

mot et netto resultat på minimum 5% av omsetning. Dette skal gjøre klubben i stand 

til å finansiere det meste av investeringene over driften. Her gjøres det unntak for 

klubbhus investering som forventes å måtte finansieres ved en kombinasjon av 

medlemsbidrag, lån og egenkapital. 
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14. Forventede investeringer i planperioden; 

 

2021 

Sikkerhetsnett til driving range   2,5 mill. OK 

 Nye skiller til driving range   0,1 mill. OK 

Ny gjødselspreder    0,05 mill. OK 

 Klubbhus fond     Ikke avsatt 

 
2022 

Ny 51 tee på hull 4    0,3 mill. 

Ny 51 tee på hull 6    0,3 mill. 

Gjenlegging av 2 - 3 bunkere   0,2 mill. 

Gjenlegging av 2 - 4 bunkere   0,2 mill. 

Klubbhus fond     1,0 mill. 

 
2023 

Ombygging av green hull 8  1,5 mill. 

 Ny pick-up     0,25 mill. 

Klubbhus fond     1,0 mill. 
 

Investeringene er ikke vedtatt, og vil vedtas enkeltvis på det beslutningsnivå som 

beslutningsmatrisen tilsier, og forankres i klubbens økonomi på 

beslutningstidspunktet. 


