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Forsiden: Våre juniorer klare for lag-NM junior/seriesystemet. Fra venstre: Preben Irgens Sandstad,
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Haugli Sørensen.
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Årsberetning 2012 Larvik Golfklubb
Det har vært avholdt åtte styremøter i dette året,
uten noen problemer. Det er kun positive saker
man skal merke seg.
På det sportslige plan gjør vi det svært bra, og
det var hyggelig at vi fikk to av våre fremste
yngre golfere fram under Golfforum - se rapport
fra jr. komiteen. I tillegg så gror det godt i hele
klubben, slik at vi har markert oss godt i 2012.
Klubben og Henrik kan være stolte av innsatsen.
Samarbeidet med LGB har fått en ny
«dimensjon» etter at Jonas Löthman er ansatt
som daglig leder. Dette har vært utrolig positivt
for både samarbeidet LGK/LGB og for
medlemspleien.
Styret er også svært fornøyd med banens
kvalitet. Vi er nå tilbake med en banekvalitet
som vi kan være stolte av. Vi krysser fingrene på
at vinteren i år ikke lager noen uforutsette
problemer for banemannskapet.

arrangørsted for Solheim Cup i 2019. Om Norge
bestemmer seg for å søke og får avholde dette,
mener vi at LGK/LGB har meget gode
muligheter til å få denne turneringen. Det vil bli
klart i løpet av 2013 om Norge vil søke å
arrangere Solheim Cup i 2019.
.
Alf Kr. Lundh
styrets leder

Rune Baklie
styrets nestleder

Grethe Huseby

Hilde Kjus

Idar Larsen
Kari Augerud
varamedlem

Stian Halvorsen
varamedlem

Styret er enige med LGB at vi neste sesong
prøver å få til en blandet ordning med starter og
marshalltjeneste. Dette vil være en «fast» ansatt,
da vi dessverre ikke har nok frivillige
medlemmer til å ta seg av dette.
Samarbeidet med NGF og Kysthospitalet
fortsetter. Dette viser hvilken bredde
golfidretten har.
Klubben har som en av fem baner/klubber i
Norge søkt om å få være kandidat for
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Turnerringskom
miteen
En spennende golfseesong på en meget
m
fin baane
neringer vi har
h
er avslutttet. I tilleggg til de turn
tradisjon
n for å ha i klubbens
k
turn
neringsprograam
stod oggså det ind
dividuelle NM
N
junior på
skjemaett.
Tilbakem
meldingene fra
f NM junior var megget
positive både hva gjeelder bane og arrangement,
med braa servise frra proshop, restaurant og
turneringgsledelse medd medhjelperee. Det ble no
oen
huller i livescore-raapporteringen
n da en del
d
m
sine Gobexkort,
G
m totalt sett
men
spillere mistet
var NM
M junior en positiv oppllevelse for alle
a
involvertte.
På de ”vanlige” weekendturn
neringene var
v
oppmøteet aller best når vi arranggerte sponseede
konkurraanser med sh
hotgunstart; Redd
R
Barna by
Wilson, A
All Made singgle, Longiness championsh
hip
og Color Line single – et stortt takk for fiine
premier!

K
Klubbmeste
ere 2012
D
Damer:

Maariell Bruun

H
Herrer:

An
ndreas Halvorsen

Seenior damer**:

Elaaine Hoffman
nn

Seenior herrer:

Jan
n Erik Nordb
by

Eldre senior daamer:

-

Eldre senior herrer:

ns Frølich
Jen

Juunior gutter:

Freedrik Lie Larrsen

Juunior jenter*:

An
ndrine Christeensen

Fo
oursome – daamer:

-

Fo
oursome – heerrer:

Paatrick Skeie / Mads Larsen
n

V
Vinner
Larvik
k Cup:

Leeif Corneliussen

* uoffisiell – for få
f deltagere

n har gjenno
omførts på en ryddig mååte.
Sesongen
En utforrdring kom da
d komiteenss leder valgtee å
trekke sseg etter vårrsesongen. Resten
R
av årret
gjennom
mførte Larvvik golfbane klubbeens
turneringger med god hjelp av Jan Erik Jørgenssen
– tusen ttakk, Jan Eriik. En stor taakk også til alle
a
som hjalp
p til under NM
N junior.
Vi ser freem til turneringssesongen 2013!

På vegnee av turneringgskomiteen
31. oktob
ber 2012
Henrik B
Björelind

K
Klubbmestere
2012
2
– Andreass Halvorsen, Frredrik Lie
L
Larsen
og Mariiell Bruun
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Damekomiteen
Damekomiteen har som mål å gi klubbens
kvinnelige medlemmer et variert og godt tilbud.
Sesongen
2012
er
det
damedagsturneringer,
damecup,
Sverigetur og andre aktiviteter.

arrangert
treninger,

I januar planla styret golfsesongen for
damegruppen. Vi laget terminliste og maler for
bruk gjennom sesongen.
Vi ønsket å gjøre noen forandringer på
spilleformer, klasseinndeling og starttider.
På vårmøte 16. mars som vi arrangerte på Big
Horn informerte vi om de endringene som vi
ønsket for sesongen, terminlisten og evt. Det var
over 20 damer som møtte frem og vi hadde en
hyggelig kveld med god mat og god drikke.
Terminlisten inneholdt 25 damedager hvorav to
ble avlyst pga. andre arrangement og en
Sverigetur som ikke var tellende damedag.
Det har startet 56 damer, og 284 runder er spilt
denne sesongen. Vi startet sesongen med fire
klasser, men slo sammen klasse C og D grunnet
få deltakere i kl. D.
Siste onsdag hver måned har vi arrangert
scramble med premieutdeling og god mat. Mye
god vin er blitt delt ut gjennom sesongen.
Damecupen har pågått gjennom hele sesongen
med 17 deltakere. Vinner ble Ragnhild Skilbred
som vant et gavekort i proshopen.
Trening med Henrik har blitt gjennomført
annenhver
tirsdag
gjennom
vårog
høstsesongen. Det ble også arrangert kom-igang-kurs for damene.
Damegruppen hadde en dagstur til Sverige
onsdag 9. mai. Anne Britt og Inger var
reiseledere for en våt, men vellykket golftur.

Lussegolfen ble avholdt lørdag 8 desember. Det
var frost og litt snø på banen, så vi kunne ikke
spille. Vi gikk en tur rundt banen i solskinn.
Etterpå hadde vi innendørs puttekonkurranse
med premier, gløgg - pepperkaker og lussekatter.
Nytt denne sesongen var:
 Vandrepokal for damecup
 Vandrepokal for order of merit
Vinnere Order of Merit
 klasse A - Ragnhild Skilbred
 klasse B - Kari Augerud
 klasse C - Inger Bjønness
Vi vil takke Henrik for hans tålmodighet på våre
treninger, Maureen for hjelp i proshopen, Hans
Inge for serveringen og Steinar med
banemannskap for en flott bane.

Regnskap
Vi har i år valgt å bruke en del penger på
vandrepokaler.

Komiteen
Ragnhild og Kari går ut av damekomiteen etter
denne sesongen.
Anne Mangelrød og Elin Killi ble klappet inn
som
nye
komitémedlemmer
på
årsmøtet/høstmøtet vårt 26. september.
Damekomiteen 2012

Ragnhild Skilbred

Kari Augerud

Svanhild Botnen

Anne Britt Freyer

Inger Bjønnes
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Damek
komiteen - reegnskap
2011 / 20012
2010 / 2011
20009 / 2010

2008 / 20009

Sttartkontingen
nt
Reenter
D
Diverse
SU
UM INNTEK
KTER
Prremier
Seervering
Baankgebyr
SU
UM KOSTN
NADER
D
DRIFTSRES
SULTAT

21 275
2
272
2
400
4
21 947
16 359
4 501
173
0
21 033
9
914

2 275
24
93
410
2 778
24
14 795
13 047
165
2 007
28
-3 229

15 400
118
570
16 088
12 785
4 524
120
17 429
-1 341

16 580
5
2
221
4
420
17 220
2
10 031
0
5 842
8
140
0
16 014
1 206
2

Baank
K
Kontanter
SU
UM
Endring bank/
/kontanter

20 201
2
442
4
20 643
6
914

19 139
590
19 729
- 3 229

22 546
412
22 958
-1 341

23 950
9
3
348
24 299
2
1 196

Larvik GK – vinnere
v
av serieesystemet 2. divvisjon jenter (lag-NM junior))
Mariell Bruu
un og Andrinee Christensen
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Herrekomiteen
I 2012 er det avholdt 22 turneringer, samme
antall som i 2011.

lang sesong. Markeringen ved sesongslutt ble i
år avlyst for andre året på rad.

Til sammen 980 startende er registrert. Dette er
en markert nedgang fra 2011 på 106 startende.
Gjennomsnittlig har det vært 45 spillere per
runde, med en topp på 65 spillere på Herredag
nr. 6, 24. mai.

Regnskapet for Herredagskomiteen føres av
klubben og inngår i klubbens totalregnskap.

Registrering av scorekort har som i de senere år
blitt fordelt på de enkelte styremedlemmer og
det fungerer greit, til tross for noen håpløse
varianter av scorekort.
Som tidligere tror fortsatt noen at vi vet hvilken
tee som de spiller fra, så det behøver de ikke
krysse av for. Dette ble det store oppslag om da
en «kjendis» i golfverden ble disket av oss. Noen
tror også at signatur forsvant den gangen man
sluttet med sjekkhefte.

Komiteen har i 2012 bestått av Rune Baklie,
Bjørn Hellner (kasserer), Thore Molteberg og
Jan-Ole Sten Olsen (leder).
Komiteen ønsker nye medlemmer i 2013, som
kan erstatte enkelte komitémedlemmer. Hvis
noen ønsker å bli med på dette, kan
Herrekommiteen kontaktes.
Det er avholdt to «styremøter».
Årets herredagsmester (klasse A) ble: Ole Petter
Christoffersen
Vinner klasse B: Thorbjørn Døler

Statutter er tilpasset GolfBox, ved at
medlemmene kan benytte GolfBoxutskrift
istedenfor vanlig scorekort, men flere
medlemmer er ikke flinke nok til å registrere
runden som ikke handicaptellende. Man risikerte
da at spillerens handicap ble justert to ganger.
Herrekommiteen har ikke mulighet til å korrigere
dette.

Vinner klasse C: Torgil Bernhardsen

Vi har prøvd å påføre resultatlistene på
oppslagstavlen begrunnelse for diskvalifisering
av spiller.

Larvik, 21. september 2012
Jan-Ole Sten Olsen, leder

Årets handicapslanker ble: Per Nilsen med en
handicapreduksjon på 12,8!
Årets trofaste ble: Ole Petter Christoffersen.
Han hadde poeng på samtlige runder.

Birdieutbetalinger har fungert greit, også for
”herredagshullet” hvor birdiepremien utbetales
som gavekort.
Herrekomiteen er skuffet over at det er så
vanskelig å få med folk på en avslutning etter en
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Seniorrkomiteen
n
Det har blitt spilt 25 SR turneringger i 2012, med
m
start 17. april og slutt 9. oktober. I tillegg har vi
spilt påå Borre, Vestfold, Strömstad
og
S
Mjölkerö
öd.
Norsk Seeniorgolf avh
holdt en av sine
s turneringger
på vår go
olfbane 11. mai.
m
Det vaar gjennom
msnittlig 34 spillere på
seniordaggene i 2012, mot 36 i 20011. Totalt ble
b
det spilt 732 golfrund
der.
Maksimaalt antall deltagere i en tuurnering var 52,
5
mens lavvest antall deltagere
d
var fire (i øsen
nde
regn).
Det ble utdelt 24 birdiepremier
b
og av vanliige
tirsdagsp
premier haddde L. B. Corn
neliussen, J. E.
Jørgensen og F. J. Erllandsen 12 prremier hver.

Ø
Økonomi
In
nntekter:
S
Startkontingen
nt for turneriinger
S
SUM
U
Utgifter.
U
Utbetalte
prem
mier
S på ander baner & diveerse
Spill
S
SUM
Å resultat
Årets

43 750
43 750
24 600
14 550
39 150
4 600

Laangestrand, 5.
5 november 2012
2
Jo
ohn Victor Kalvik,
K
leder

Sommertturnering haadde meget god
g
deltagellse,
og ble aavsluttet med
d god mat og
o drikke sam
mt
premierin
ng.
Avslutnin
ngsturnering den 9. okto
ober hadde 38
deltageree. Turneringgen ble vun
nnet av lagget:
Tveter, Strøm,
S
Jenseen og Leppeerød, som fiikk
flotte p
premier sp
ponset av proshop og
seniorkomiteen.
Lag num
mmer 2 var: Skkalleberg, Ho
orgen, Løver og
Thorstein
n som også ble
b premiert.
Det ble som tidligerre år avslutteet med nydeelig
mat.
Komiteeen besluttet at også dee som betaaler
mange sstartkontingen
nter, men alldri får prem
mie
på
burde påskjønnes. Alle deltagerne
d
avslutnin
ngen fikk derfor en flaske go
od,
musseren
nde hvitvin (ttil meget storr applaus).

Vinner KM senior herrer 20012 – Jan Erik Nordby
N

Seniorko
omiteen har bestått
b
av Aagge Dvergasteein,
Jan Erik Jørgensen og
o John V. Kalvik,
K
som ble
b
masjon.
gjenvalgtt med akklam
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Barn, ungdom og elite
Årets virksomhet har hatt samme mengde
treninger som vi hatt de siste årene og som også
er skissert i avtalen mellom LGK og LGB.
Ambisjonen med klubbens sportslige satsing er
at vi skal ha en åpen og inkluderende virksomhet
med bredde samtidig som vi har spillere og lag
som hevder seg på nasjonal nivå.

en 11. plass. Andreas har også i år representert
Norge i EM og gjort noen solide innsatser i
internasjonale turneringer. Beste runden for
sesongen ble en 61(!) runde som førte til seier i
Norgescupfinalen der Larvik for øvrig tok en
historisk dobbel med seier i både dame (Mariell)
og herreklassen.

De yngste som er opp til 10-12 år (rookie team)
har i år vært meget aktive og vi har hatt i
gjennomsnitt 25 barn per trening når det vært
som mest hektisk. Her har det i tillegg til å legge
et godt teknisk grunnlag vært fokus på lek,
stasjonstrening og spill på korthullsbanen.
Golfmerket for barn med bronse, sølv og gull
har vart en egenoppgave for alle. I tillegg til
mange utdelte bronse og sølvmerker er det fire
barn som tatt gullmerket i år og er således
registrert med klubbhandicap 54.

Sesongens Lag NM deltagelse har vært et
eventyr. Samtlige fire lag rykket opp! Neste år
spiller guttene, damene og herrene i elitedivisjon.
Jentene spiller i 1. divisjon. En meget bra
prestasjon av samtlige spillere og den beste
laginnsats for Larvik Golfklubb noensinne.
Mariell Bruun og Andrine Christensen spilte for
jentene. På guttelaget spilte Andreas Halvorsen,
Martin Haugli Sørensen, Simen Syftestad,
Fredrik Lie Larsen og Preben Irgens Sandstad.
På damelaget spilte Mariell Bruun, Ragnhild
Skilbred og Janne Lisæther. Herrenes lag besto
av Andreas Halvorsen, Martin Haugli Sørensen,
Mads Larsen, David Martinsen og Henrik
Björelind.

Future team som samler de litt eldre juniorene
har vist meget fine sportslige resultater. På
Junior Tour har Larvik hatt ca. 10 deltagere per
turnering med flere topplasseringer og seiere. Vi
har et knippe meget talentfulle spillere i alder 1012 år her. Bland juniorene i aldersgruppen 15-18
år har fire spillere som ikke hadde ranking før
sesongen startet etablert seg på Titleist Region
Tour (TRT). Martin Haugli Sørensen, Fredrik
Lie Larsen og Simen Syftestad har alle fått med
seg topp sju plasseringer på TRT og har som
følge av dette også fått prøve seg på Titleist
Tour, det høyeste nivået for juniorer i Norge i
løpet av sesongen, og det er viktige erfaringer å
ta med seg inn i neste sesong. Med andre ord bra
utvikling på de juniorer vi har, men vi ønsker litt
flere juniorer i tenårene, noe vi må jobbe enda
mer aktivt med framover.

Henke’s Junior Trophy ble for andre året på rad
vunnet av Andreas Juul Bergene.
Juniorkomiteen har i år arrangert to turer for
juniorene, til Portugal i vinterferien og til
Varberg i oktober. En stor takk til øvrige
medlemmer av juniorkomiteen, foresatte og
andre som støtter juniorarbeidet i Larvik
Golfklubb.
Larvik 14. november 2012
Henrik Björelind, ansvarlig trener
Idar Larsen, leder juniorkomiteen

Individuelt har våre spydspisser på juniorsiden,
Mariell Bruun og Andreas Halvorsen, gjort seg
bemerket. Mariell representerte Norge i EM,
vant Norgescupen totalt, kom på 2. plass på
Titleist Tour OoM, gjorde en meget sterk innsats
i Girls British Open hvor hun ble beste
skandinav og ble dessuten nest beste norske
spiller i LET Access (Challenge) på Hauger med
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Veien til golf-ko
omiteen
Vi har arrangert 12
1 kurs un
nder sesongeen.
h
Kursene har foregåttt i helger ogg innholdet har
vært i ttråd med NGFs
N
retninggslinjer. For å
oppnå kklubbhandicaap har hveer enkelt hatt
h
oppgaverr/egentreningg der man
n jobber med
m
NGF sittt treningsko
ort (Golfloo
op NXT LV
VL,
tidligere
Coachingg
system),,
spill
på
p seasideban
nen
korthullssbanen og faadderrunde på
for å teerpe på spillletempo og øvrig etikettte.
Rapport om gjennomført oppgaaver og videere
ning for kluubbhandicap har blitt gjo
ort
godkjenn
gjennom
m undertegnedde, som ogsåå hatt person
nlig
kontakt m
med samtligee elever via e--post og direkkte
her på anlegget.
a
Vi har
h i år hatt fredagstreniing
der alle ssom har gåttt VTG- kurs har hatt tilbud
om å ko
omme på ”drrop-in” basis for å få graatis
instruksjo
on videre.

Tiil sist en sto
or takk til allle som stilt opp som
faaddere, dette er en megeet viktig opp
pgave for
kllubb/anlegg og
o ikke minstt våre nye gollfere!
Laarvik 31. okto
ober 2012
H
Henrik
Björelind

Tilbakem
meldingen påå kurset haar vart posiitiv
siden deen enkelte over
o
en helgg får en so
olid
innføringg til teknikk,, regler, etikeette og spill på
banen for å sideen gjøre seg klar med
m
n at
egenoppgaver i sin eggen takt. Det ligger i tiden
har en hektissk hverdag, så å kunne ta
mange h
kurset o
over en helg er positivt. Den frivilliige
fredagstrreningen har dessverre vært lite brukt.

Vi har h
hatt 83 veien til golf elevver i 2012, so
om
alltid en
n blanding av
a lokale ogg utenbys nye
n
golfere. A
Av de som gått
g kursene, har halvpartten
levert rrapport om at man er klar med
m
egenoppgaver og harr klubbhandiccap. Her finn
nes
et ”mørrkertall” sideen en del kuursdeltagere er
utenbys og har gjo
ort egenopp
pgaver + bllitt
k
Larvik har fått 30 nye
n
medlem i en annen klubb.
mer i 2012 gjennom
g
VT
TG-kurser, seeks
medlemm
hovedmeedlemmer ogg 24 kategori 2 medlemmeer.
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Handicapkomiteen
Hovedforutsetningen til handicapbestemmelsene
er at alle spillere gjør sitt beste for å spille hvert
hull i hver handicaptellende runde på så få slag
som mulig, og at alle handicaptellende runder
registreres i handicapregisteret (GolfBox).

Nye handicapbestemmelser fra 2012
Inntil 2012 har det vært relativt store forskjeller i
de europeiske landenes handicapbestemmelser,
men med virkning fra 1. januar 2012 har alle land
- med unntak av Storbritannia som har sitt eget
system - blitt enige om å endre i sine
handicapbestemmelser slik at EGA Handicap
System nå er innført likt i alle land.
Før var det en grense på 2,0 for hvor mye man
kunne skrive seg opp totalt etter handicaptellende runder, dårligere enn buffersonen, i
løpet av en sesong. Denne grensen er nå fjernet.
Klubbspillehandicap (”mottatte slag”) beregnes
annerledes enn tidligere ved å benytte
differansen mellom spillehandicap for en spiller
med handicap 36,0 og 36. Oppdaterte
spillehandicaptabeller har vært oppslått ved
greenfeekassen.
EGA turneringshandicap blir gjort gjeldende fra
2013-sesongen. En spiller som gjennom
sesongen har spilt og registrert fire eller flere
handicaptellende runder får sitt handicap
revidert og eventuelt justert under årsrevisjonen.
I tillegg får spilleren også EGA turneringshandicap,
og kan delta i turneringer som krever EGA
turneringshandicap.
En spiller som gjennom sesongen har spilt og
registrert tre eller færre handicaptellende runder
blir ikke revidert/justert under årsrevisjonen.
Spilleren vil få et EGA handicap. Man kan fortsatt
spille
selskapsrunder,
handicaptellende
selskapsrunder og spille i turneringer (hvor
turneringshandicap ikke kreves).

de har vært markør for. Det var i 2012 - som i
tidligere år - dessverre alt for mange runder som
blir stående ikke godkjent av markøren før
handicapkomiteen gikk inn og kontrollerte og
eventuelt godkjente eller som i de fleste
tilfellene, slettet den spilte runden.

Justeringer
Det er manuelt endret handicap for tre spillere
etter begrunnet søknad i 2012.

Spillerstatistikk
Antall spillere med handicap og med LGK som
hjemmeklubb og registrerte handicaptellende
runder
2012
336

4 runder eller mer
1-3 runder
Ingen registrerte
Sum

403
739

2011
321
125
318
764

2010
347
147
297
791

Spillere oppfordres til å spille og registrere minst
fire handicaptellende runder under hver sesong
slik at handicapet best mulig gjenspeiler
spillestyrken.
Handicapstatistikk for LGK
Antall spillere
Handicap 2012
1
-4,4
17
2
4,5-11,4
81
3
11,5-18,4 190
4
18,5-26,4 248
5
26,5-36,0 267
Klubbhcp
219
Ikke hcp
31
Sum
1 053

2011
15
81
186
252
289
212
40
1 075

2010
13
80
201
252
304
186
48
1 129

2009
13
77
199
244
309
231
67
1095

26. januar 2013
Stein Jodal, leder

Markør
Alle som har vært markør for spillere som legger
inn tellende runder må være flinkere til raskt å gå
inn i GolfBox og godkjenne runden til spilleren
11 | LGK - årsberetning 2012

2008
11
67
183
255
251
186
70
1184

Banen
Det ble en varm og tidlig vår, men da påsken
kom og vi åpnet, var det kaldt. Uansett hadde
banen klart vinteren bra, og vi fikk en fin vår.
Det ble en våt juni som påvirket inntektene, men
ellers var sommeren helt grei. Høsten ble
imidlertid fin og lang.
Antall spilte runder i 2012 har gått litt opp i
forhold til sist år. Det ser vi som veldig positivt!
Annette B. Flatin har siden 2003 innehatt ulike
stillinger knyttet til Fritzøe Gård golfbane, ved
ansettelser i Larvik Golfklubb (LGK), Fritzøe
Gård Golfbane AS og nå sist ved Larvik
Golfbane AS. Hun sluttet hos oss i sommer for
å studere videre. Vi takker Annette for vel
utførte
mangfold
av
oppgaver
som
klubbsekretær i LGK, administrasjons- og
regnskapstjenester, klubbens kontakt mot andre
klubber og Norges Golfforbund, og mot våre
medlemmer og gjester og salg i proshop’en.

aktiv medlemsverving samt være døråpnere inn
mot bedrifter og potensielle samarbeidspartnere
på vegne av oss.
Vår bane og anlegg generelt skal til enhver tid
være blant landets beste og gi en
høykvalitetsopplevelse og gi golfglede til alle. Vi
mener at vinnerne er de som satser på kvalitet i
alle ledd, mangfold, nytenkning og selvfølgelig
vedlikehold. For oss er høy kvalitet i alle ledd og
servicenivå med fleksible og løsningsorienterte
medarbeidere veldig viktig.
Vi vil takke alle medlemmer og gjester som gjør
det til en glede for oss å jobbe på dette anlegget!
Alle vi som jobber her elsker arbeidet vårt, og vi
vil gjerne fortsette å tilrettelegge anlegget på
beste vis for dere.
Vi sees snart igjen!
Hilsen alle i Larvik Golfbane AS

Til tross for at Headgreenkeeper Steinar
bestemte seg tidlig for å avslutte sitt engasjement
hos oss, var han med oss gjennom sesongen og
holdt banen i god skikk. Vi er meget takknemlige
for dette, og vi vil benytte sjansen til å takke ham
for innsatsen han har nedlagt gjennom 20 år på
anlegget, hvorav 10 år som Headgreenkeeper.
Nå ser vi frem til å motta vår nye
Headgreenkeeper Ian Craig. Han er skotte, som
har bodd i Norge i sju år. Han flytter hit med sin
familie på fire. Han kommer nå fra Miklagard
Golfbane, hvor han var nestkommanderende på
banen. Ian snakker godt norsk, og han har stort
pågangsmot for denne jobben. Vi håper at dere
alle tar godt i mot han og slår av en prat.
Golf-Norge generelt sliter. Men vi må ikke gi
opp å tenke aktivt og nytt på hvordan vi kan få
flere golfspillere og hvordan vi får dere
medlemmer til å spille mer. Skal vi fortsette en
positiv utvikling, må vi øke inntektene og
aktiviteten på banen. Her er dere medlemmer
våre aller viktigste Ambassadører! Uten dere kan vi
ikke få det hyggelige miljøet på anlegget som vi
nå har. Vi håper at dere kan hjelpe oss å drive
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Resultatregnskap og balanse
Driftsinntekter
Sponsorinntekter
Offentlige tilskudd
Aktivitetsmidler
Medlemskontingenter
Treningsavgifter
Støttefond
Inntekter egne stevner
Inntekter fra komiteene
Trening damer/herrer/senior
Diverse
Sum driftsinntekter

2012
5 701,00
99 724,14
10 000,00
580 910,00
47 550,00
54 600,00
100 615,00
125,00
42 398,01
941 623,15

2011
6 250,00
139 365,15
561 675,00
43 200,00
60 690,00
127 045,00
3 800,00
5 000,00
947 025,15

Budsjett 2012
30 000,00
130 000,00
610 000,00
50 000,00
62 000,00
127 000,00
4 000,00
1 013 000,00

Driftskostnader
Instruksjon
Trening
Påmelding turneringer
Reiser turneringer
Utstyr gruppene
Kostnader egne stevner
Kjøp av premier
Kostnader fra komiteene
Div. gruppene
Sum driftskostnader

336 700,00
4 575,00
56 511,00
77 566,20
9 733,68
18 418,00
39 035,18
81 452,80
623 991,86

326 700,00
1 158,59
29 973,84
84 570,10
19 297,50
29 918,26
93 913,58
585 531,87

326 700,00
5 000,00
30 000,00
85 000,00
5 000,00
20 000,00
30 000,00
90 000,00
591 700,00

8 100,00

-

-

Avskrivninger
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Andre driftskostnader
Leie lokaler
Strøm og renhold kontor
Innkjøp utstyr
Inventar
Regnskapshonorar
Kontorrekvisita
Dataprogram
Trykksaker
Norsk Golf
Medlems- og styremøter
Lederutdanning
Kurskostnader
Telefon
Porto
Forsikringer materiell
Bilgodtgjørelse
Annonseutgifter
Gaver
Kontingent NGF
Diverse kostnader
Sum andre driftskostnader
Resultat før finans
Renteinntekter
Rentekostnader
Bank- og kortgebyr
Sum finans
Resultat

2012
1 035,00
2 395,25
117 765,00
2 172,70
6 583,80
7 682,74
1 296,39
6 763,00
976,50
209 400,00
- 45 854,68
310 215,70
- 684,41
1 991,95
5 574,00
4 167,75
- 7 749,80
- 8 434,21

2011
- 20 649,33
1 564,00
95 987,50
9 005,50
3 627,00
2 141,12
5 800,00
190 309,50
630 276,40
918 061,69
- 556 568,41
14 683,78
3 927,00
10 756,78
- 545 811,63

Budsjett 2012
5 000,00
5 000,00
2 000,00
2 000,00
110 000,00
12 000,00
6 000,00
10 000,00
2 000,00
6 000,00
1 500,00
10 000,00
230 000,00
391 500,00
29 800,00
1 000,00
1 000,00
4 000,00
- 4 000,00
25 800,00
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Balanse
2012

2011

EIENDELER
Anleggsmidler (golfbil)
SUM ANLEGGSMIDLER
Omløpsmidler
Kundefordringer
SUM FORDRINGER
Bank, diverse konti
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

68 850,00
68 850,00

0

0
143 826,00
143 826,00
212 676,00

0
225 661,19
225 661,19
225 661,19

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 1. januar
Årsresultat
SUM EGENKAPITAL

221 110,00
- 8 434,00
212 676,00

766 922,00
- 545 812,00
221 110,00

EGENKAPITAL OG GJELD
Avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
- Leverandørgjeld
- Offentlige avgifter
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

0
0
212 676,00

4 550,50
4 550,50
4 550,50
225 660,50

Larvik, 28. januar 2013
Alf Kr. Lundh (sign) Rune Baklie (sign) Grethe Huseby (sign)
Hilde Kjus (sign) Idar Larsen (sign)

15 | LGK - årsberetning 2012

Uttalelse til regnskapet
Til årsmøtet i Larvik Golfklubb

UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR 2012
Vi har revidert årsregnskapet for Larvik Golfklubb for regnskapsåret 2012. Årsregnskapet er avgitt av
klubbens styre og består av resultatregnskap og balanse.
Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til lovens krav.
Vi har utført revisjon i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi
planlegger og utfører revisjon for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger
informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige
regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjon av årsregnskapet. I den grad det følger
av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av klubbens formuesforvaltning og interne
kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.
Vi mener at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for klubbens økonomiske stilling 31. desember 2012 og
for resultatet av virksomheten i regnskapsåret.

Larvik, 1. februar 2013
Jacob Berger (sign.)

Raymond Eiken (sign.)
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