Årsberetning 2021
KONGSBERG GOLFKLUBB
V/ STYRELEDER, MARIUS NIELSEN

Kongsberg Golfklubb – Årsberetning 2021

Innholdsfortegnelse
Styret...................................................................................................................................................... 2
Styrets sammensetning ................................................................................................................ 2
Styrets arbeid .................................................................................................................................. 2
Utviklingsprosjekt .......................................................................................................................... 2
Golfspilleren i Sentrum ..................................................................................................................... 4
Noen av funnene ............................................................................................................................. 4
Pro og treninger .................................................................................................................................. 4
Beretning fra Grupper ....................................................................................................................... 5
Fadder og rekruttering .................................................................................................................. 5
Damegruppa..................................................................................................................................... 6
Seniorgruppa 2021 ......................................................................................................................... 7
Norsk Seniorgolf - NSG................................................................................................................. 8
Knøttetrening ................................................................................................................................... 9
Junior 10-19 år................................................................................................................................. 9
Herregruppa ................................................................................................................................... 10
Turneringskommitee ................................................................................................................... 10
Dugnadsgruppa ............................................................................................................................ 10
Klubbmestere 2021 .......................................................................................................................... 12

Kongsberg Golfklubb – Årsberetning 2021

Styret
Styrets sammensetning
Styret i Kongsberg Golfklubb har i år bestått av:

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. Varamedlem
2. Varamedlem

Marius Nielsen
Knut Eivind Engan
Berit Hansen
Svein Erik Brunæs
Tom Martin Nilsen
Håvard Mathiesen
Roy Arne Klevstad
Carl Otto Weisten

Styrets arbeid
Styret har gjennom året avholdt månedlige styremøter. Det har vært behandlet 126
styresaker i styret gjennom sesongen. Fokuset til styret har vært i all hovedsak på
normal drift og medlemsinngang.
Styret har vært delt inn slik at styrets medlemmer har hatt dedikerte fokusområder.
Styret har derfor hatt god innsikt i hele golfklubbens virke gjennom sesongen og har
hatt god kontakt med medlemsmassen og aktivitetene i klubben.
Golfklubben hadde 906 medlemmer på det meste i løpet av sesongen, og ved
utgangen av året hadde klubben 741 medlemmer. En nettovekst mot samme periode
2020 på 114 medlemmer. Frafallet av medlemmer i slutten av sesongen er noe vi
spesielt jobber med inn i 2022 sesongen for å demme opp for dette.

Utviklingsprosjekt
Styret i klubben etablerte sammen med styret i banen et utviklingsprosjekt som
startet jobben med å se på videre utvikling av Kongsberg Golfklubb og bane. Det er
ingen tvil om at golfens økonomiske utfordringer over tid har skapt stor strekk i laget,
med stor slitasje hos medlemmer ifm dugnad med mer.
Det er derfor nå viktig at vi bruker den medlemsveksten vi har for å se på videre
utvikling av Kongsberg Golfklubb og bane under ett. Prosjektet ble igangsatt sammen
med forbundet og har hatt løpende utvikling i slutten av 2021 og vil fortsette inn i
2022.
Prosjektgruppen ble oppdelt i mindre arbeidsgrupper med respektive fokusområder
slik som; Organisasjonsform Klubb og bane, Protjenester, Organisasjon av dugnad
og dugnadsrekruttering, Årshjul, Golfstrømmen, Medlemsundersøkelse og statistikk.
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Økonomi
Klubbens budsjett for året 2021 var satt opp som et nullresultat slik at alle forventede
inntekter til klubben skulle brukes i sin helhet i forbindelse med klubbens drift.
Det har fortsatt kommet nye medlemmer gjennom VTG kursene avholdt i 2021, noe
som har gitt oss økte inntekter. I tillegg har vi mottatt mer enn budsjettert i MVA
kompensasjon, samt andre offentlige tillegg i form av «Covid midler».
Klubben har hatt mer inntekter ift budsjett på kr 466 145, hvor 343 650 er på konto
for medlemskontigent.
Klubben kan ved utgangen av 2021 vise til god økonomistyring med et godt resultat
for året. Klubbens driftsresultat er på kr 109 307,- inkludert i dette et ekstra tilskudd til
banen på Kr 150 000, øremerket til reduksjon av banens gjeld.
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Golfspilleren i Sentrum
Golfspilleren i Sentrum er en internettbasert løsning for medlemsundersøkelse og
analyse, til bruk for golfklubben. I året som har vært har golfklubben hatt tilgang til
modulen for medlemsundersøkelse og analyse. Det er i slutten av 2021 også gått til
anskaffelse av undersøkelsene: Nye Medlemmer, Gjestespillere og Utmeldte
medlemmer.
Verktøyet er nå som ledd i utviklingsprosjektet tatt inn som et styringsverktøy for
klubb og bane. Verktøyet gir tilbakemeldinger fra medlemmer, gjester, nye
medlemmer og utmeldte medlemmer. Dette koblet med analysedelen som også
omhandler bookinger vil skape en unik mulighet for data og tallbasert styring av
videre utvikling.
Medlemsundersøkelsen ble sluppet i tre puljer til ⅓ av medlemsmassen hver gang.
Undersøkelsen ble sendt ut i Juni, August og September.

Noen av funnene
Medlemmene i Kongsberg Golfklubb ser ut til å være godt fornøyd med klubben. Vi
oppnår resultater som ligger over landsgjennomsnittet og dette er bra.
Vi har dog et ønske om videre forbedring og spesielt punkter forbundet med banen
slik som tidligere god greenkvalitet, bunkerkvalitet og utbedring av enkelte
problemområder er noe som vil gi umiddelbar positiv effekt iflg. undersøkelsen.
Som eksempel ser vi spesielt at høy rough i Juni ble negativt utslagsgivende for
første svargruppen i år og når semirough og rough ble senket i sommer, ga det effekt
i tilfredshetsresultat i medlemsundersøkelsen i August og September. Dette er slik
tallgrunnlaget kan brukes for å heve tilfredsheten til medlemmer og gjester gjennom
året, men også i form av årlig utvikling..
Det er også gjort konkrete funn og analyser ifm priser og produkter koblet opp mot
utmeldinger for enkelte grupperinger, og dette har ført til introduksjon av nye
medlemskategorier for unge voksne fra sesongen 2022.
Vi sliter fortsatt med integrering av nye medlemmer og vi får middels resultater på
punktet om det er lett å komme med i en sosial gruppe. Det er derfor viktig at alle
medlemmer er dette bevist og legger til rette, og inviterer med seg nye medlemmer
inn i klubbens sosiale miljøer.
Integrerte medlemmer er et viktig punkt for å skape langsiktige medlemmer.

Pro og treninger
Kongsberg Golfklubb valgte å fortsette samarbeidet med Authentic Golf for sesongen
2021 etter forbedringssamtaler holdt mellom partene før sesongstart. Simon Page
var vår pro på deltid og gjennomførte klubbtreninger og holdt privatundervisning iht.
avtale. Klubben har etter endt sesong og som ledd i videre utvikling ikke valgt å
forlenge avtalen med Authentic Golf.
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Beretning fra Grupper
Fadder og rekruttering
GRUPPEN HAR I 2021 BESTÅTT AV:

Leder

: Berit Hansen
: Gode hjelpere fra dame og herregruppa

Kongsberg Golfklubb har også i 2021 fått mange nye medlemmer og det er noe vi er
veldig glade for. Det har vært stor aktivitet på banen fra april til slutten av oktober.
Rekruttering/Faddergruppen har et spesielt ansvar for oppfølging av faddergolf og ta
vare på nye medlemmer.
Det har blitt gjennomført 16 mandager med faddergolf.
Faddergolf er et gratis tilbud til nye medlemmer som har gjennomført VTG kurs i
2021 og nye kursmedlemmer i 2022.
I 2021 var det alt fra 3 til 15 stk som deltok på mandager, fra 12 år og opp til 70 år.
Dette er et viktig tilbud til nye medlemmer, da erfarne golfspiller bidrar som
«mentorer». Vi ønsker at nye golfspillere skal få et innblikk i golfregler, etikette på
banen og ellers få svar på ting de lurer på. Noen ønsker også litt veiledning om
golfspillet.
Dette er også et godt sosialt tiltak da alle blir litt bedre kjent.
Siste mandag i september var det avslutning for sesongen. Pga regnvær hadde vi en
liten konkurranse på simulatoren med påfølgende premieutdeling og litt servering.
Det ble arrangert en golfkonkurranse for nybegynnere i oktober.
En stor takk til dame og herregruppa for god hjelp til å gjennomføre faddergolf.

Så håper vi på en flott sesong i 2022

Berit Hansen
Rekruttering og faddergolf
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Damegruppa
Styret har bestått av:
Berit Hansen, Laila Bjørkesett, Liv Ingunn Sollid, Randi Torsvik og Anne Åker
Rønnestad
Damegolf tirsdager kl. 18.00 fra 4. mai t.o.m. 12. oktober. 9-hullsrunde med varierte
konkurranser
Gratis boller og kaffe etter runden (avklart med Helmut) som i 2017, -18, - 19 og -20.
Torsdagsgolf for damene: Oppstart av et nytt konkurransetilbud hver torsdag over 18
hull. Slaggolf med hullets par+5 som maks score. «Order of Merit» i Golfbox for hver
enkelt vinner. Gavekort.
Det ble spilt 21 torsdager, til sammen 333 runder: 96 runder i A-klassen, 151 i B og
86 i C.
Turneringskomiteen har bestått av Anne-Lise Marstein, Ann E Ystenæs og Anne
Berit Smørgrav.
Sesongavslutningsfest 24. september for Tirsdags- og Torsdagsgolfen med
konkurranse over 9 hull,
tre køller og putter. 26 stilte. Styreleder Hans Petter og Fredy stilte sporty opp i
sjakett og tversover og var hyggelige innslag under runden. Middag og premiering.
Dametrening. Det har ikke vært separat dametrening denne sesongen.
Vandrebjørnen 12.juni for 23. gang, 20 var med. Anne-Lise Marstein vant kl. A,
Dagny Windsvoll kl. B.
Kongsberg Electronics sponset påny Vandrebjørnen, som vi er svært takknemlige
for.
Hårnålen 5. sept. for 23. gang, 26 deltok. Gro Brurberg Veberg vant kl. A, Anne Marie
Braaten kl. B.
Klubbmestre: Elite: Anne Rygaard. Senior: Ingunn Kolberg.
Norsk Seniorgolf:
Lagserien ble spilt mot Grini, Kjekstad og Haga. 11 Kongsberg-damer spilte og ble
nr. 2 i gruppa med samme poengsum som Grini som vant på innbyrdes poengsum.
Veldig bra!
Lag-NM ble i år holdt på Kongsberg for 3.divisjon. Merete Gulbrandsen, Karin Aaker,
Ingunn Kolberg, og Anne-Lise Mathisen ble nr.4 av 9 lag. Strålende innsats.
Fellestur til Norsjø Golfbane 18. august. 19 deltok. Flott vær og morsom bane.
Nye medlemmer: Denne sesongen har vi fått flere nye kvinnelige medlemmer.
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Dugnad er viktig både for økonomien og ikke minst for miljøet og golfbanens
omdømme.
Damene tar ansvar for blomsterkassene, luker i «rundkjøringen» og på driving
rangen, ved utslagene på banen, rododendron-bedet, tømmer søppel på utslagene
og rundt klubbhuset, bidrar på fellesdugnader og panter flasker i sekkevis til
blomsterkontoen.
Dugnadsånden er på topp i Kongsberg Golfklubb, også blant gutta.
Takk til SpB1, DnB, Kongsberg Gruppen og Veas Rør som har bidratt med premier.
Takk til alle dere som har bidratt med dugnad!
Vi gjør Kongsberg Golfbane penere, ryddigere og hyggeligere for oss selv og våre
gjester.

Anne Åker Rønnestad

Seniorgruppa 2021
Seniorturneringen hadde oppstart mandag 3/5 med siste tellende runde mandag 6/9,
til sammen 19 turneringer. Sesongavslutning ble markert med en uhøytidelig
turnering med påfølgende middag 13/9. Turneringskomiteen, Sverre Johansen og
Jon Storstein, hadde som alltid lagt til rette for at det skulle være morsomt og
engasjerende.

Sesongen har vært veldig bra, kjempefin bane og med god deltagelse. De fleste
turneringsdagene var det mellom 30-37 påmeldte, noe lavere i sommerferien.

Seniorgruppa møtes hver mandag gjennom hele sesongen for hyggelige golfrunder.
Gruppa har lagt opp til at alle skal føle seg velkomne. Oppsett av baller skjer ved
trekning slik at det skal være tilfeldig hvem du går med og lett å bli kjent med
hverandre.

Jon Storstein
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Norsk Seniorgolf - NSG
Jeg Knut Ivar Knutsen tok over klubbkontakt rollen etter Rolf Andersen.
Har opprettet en facebook gruppe som jeg legger ut info fra NSG. (Kongsberg
Golfklubb Seniorgruppe) Det er en lukket gruppe kun for NSG Medlemmer.
Det var også i 2021 litt treg start på grunn av korona.
Lagserien
Startet opp i en ny form. Det ble delt opp i 3 puljer: Mix A opp til HCP 10,9. Mix B opp
til HCP 17.9. MIX C opp til HCP 36. Kongsberg stilte med et lag i hver pulje.
Damene ble delt opp i to puljer: DA opp til HCP 14.9 og DB opp til HCP 36. Her stilte
Kongsberg med et lag i pulje DB.
Laget i Mix A og Mix B vant puljen sin og kom videre til lagseire finalen. Den ble spilt
på Vestfold golfbane over to dager (28 og 29 august). Resultatet til slutt Ble at lag A
kom på andre plass, mens lag B vant finalen.

NM lag (14 og 15 august)
Der stilte Kongsberg med to herre lag og ett dame lag.
Kongsberg 1 spilte i divisjon 2 på Norsjø. Det besto av fire spillere + en reserve. De
kom på 2 plass og dermed rykker di opp til 1 divisjon i 2022.
Kongsberg 2 spilte i 3 divisjon på Kongsberg golfbane, de kom også på 2 plass. De
rykket opp til 2 divisjon.
Så da er det mulig å melde på ett lag til, som da starter i 3 divisjon i 2022.
Dame laget spilte på Kongsberg golfbane, laget endte på en fin 4 plass.

Landsfinale på Borre Golfbane
Der stilte:
Clas Brede Bråten i klasse 1, han var bare med på Lørdag.
Knut Ivar Knutsen klasse 4, endte på 5 plass.
Anne-Lise Mathisen klasse 6, endte på 1 plass.
Widar Hvamb klasse 8, endte på 3 plass.

MVH
Klubbkontakt, Knut Ivar Knutsen
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Knøttetrening
•

16 stk torsdager mellom 17-18

•

15 knøtter som har vært innom på trening

•

3-11 deltaker på treningene

•

Fokus på å ha det gøy og leke med golfen. Putting, driving rangen, bunker,
stjernejakt, 6-hullsbanen og golfbil så klart.

•

Fokus på å skape et juniormiljø der alle føler seg velkomne og blir sett.

Junior 10-19 år
•

Torsdager 18-21

•

24 trenings tilfeller

•

71 ungdommer som har vært innom

•

7-35 ungdommer pr trening

•

10 juniorer som stilte på klubbmesterskapet!

•

6 juniorer som har spilt Narvesen tour

•

Fokus på teknikk, regler, vett og etikett

•

Fokus på å skape et juniormiljø der alle føler seg velkomne og blir sett og som
får lov å utvikle seg ut ifra sitt nivå.

25 stk har vært på 1-3 treninger.

Det har fungert veldig bra med Stephen og Rune som hjelpetrenere
Mvh Maria
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Herregruppa
Herredagen i 2021 ble arrangert over 21 onsdager, det ble spilt 1161 runder som gir
ett snitt på 55,2 spillere.
Herredagskomiteen er fornøyd med måten Herredagen er gjennomført og vil
videreføre samme opplegg til 2022 sesongen.
Herredagen er en turnering for Kongsberg golfklubb sine medlemmer.
I Herredagskomiteen sitter: Tom Martin Nilsen, Øystein Berg og Gjermund Buen
Leder for Herredags komiteen: Gjermund Buen (går ut av komiteen)

Turneringskommitee
På vegne av Kongsberg golfklubb har turnerings komiteen arrangert 20 turneringer i
løpet av 2021.
Det ble spilt 893 runder og det gir ett snitt på 44,6 spillere.
Turneringskomiteen er godt fornøyd med måten vi har samarbeidet og gjennomført
turneringene i 2021.
Turneringskomiteen har bestått av: Kjell Iversen, Stein Jensen og Gjermund Buen
Leder for turnerings komiteen har vært Gjermund Buen
Ingen tar gjenvalg

Dugnadsgruppa
I sesongen: Oppsett for faste gjøremål.
Område klipping, 5 personer, 1 uke hver 5 uke., 2 til 3 dager pr.uke
Rough klipping, 5 personer, 1 uke hver 5uke, 2 til 3 dager pr.uke
Bunker kjøring.

5 personer, 1 uke hver5 uke., 2 til 3 dager pr.uke

Ballplukking Range. Ca 10 personer ,2 personer på hvert lag, 1 uke for hvert lag.
Range klipping. 3 personer. 1 uke hver 3 uke . 1 gang pr.uke
Søppeltømming, ca 10 personer, 2 personer pr lag Flere ganger pr. uke etter behov.
Gress samling: 1 -2 personer ved behov.
Oppsettet har vært slik de siste årene.
Stein A. Ringstad har hatt ansvar for oppsettene.
Han har også utarbeidet midlertidige slope tabeller 2 ganger.
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Han trakk seg etter sesongen 2021, men har vært med på hjelp og informasjon til
kommende dugnadsarbeidere frem til d.d.
Faste oppgaver i hovedsak gjennom hele året.
Elektriker: Svein Øderud
Mekaniker: Hans Rødberg /Ny Roar Foss
Bilmekaniker: Dagfinn Ørstebø

Greenkeeper Bjørn Erik Dahlshagen kaller inn til ekstra arbeid hver mandag gjennom
hele året.
Innkallelsen sendes til alle de som står på en av alle listene ovenfor.
Fremmøte fra 5 til 8 personer.
Damegruppen ved Anne Rønnestad har hatt sitt eget opplegg.
Widar Hvamb og Kristen Odden har ansvaret for simulatoren.

Styret vil finne nye person(er) til å overta etter Stein A.Ringstad.
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Klubbmestere 2021
Herre Elite
Damer Elite
Herrer Senior
Damer Senior
Junior Gutter
Junior Jenter

Per Gunnar Kristoffersen
Anne Rygaard
Per Gunnar Kristoffersen
Ingunn Kolberg
Mats Hjalland
Aphilada Wasikanon

Styret i Kongsberg Golfklubb, 21.03.2022

Marius Nielsen

Berit Hansen

Knut Eivind Engan

Eletronisk Signert

Eletronisk Signert

Eletronisk Signert

Svein Erik Brunæs

Tom Martin Nilsen

Håvard Mathiesen

Eletronisk Signert

Eletronisk Signert

Eletronisk Signert

