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Årsberetning 2013 Larvik Golfklubb
Bortsett fra juli, har det vært avholdt et styremøte per måned.

Alf Kr. Lundh
styrets leder

Odd Christian Urdal
styrets nestleder

Medlemsmassen er nær sakt den samme med ca.
1 100 medlemmer. Dessverre er flere av våre
markante seniorer gått bort i 2013.

Elin Killi

Hilde Kjus

Larvik Golfklubb har 25-års jubileum i 2014.
Dette vil bli feiret, og vi er godt i gang med
forberedelsene. Mangler dog en del data fra
enkelte år.

Idar Larsen
Kari Augerud
varamedlem

Rolf Omsland
varamedlem

Styret har revidert driftshåndbok for LGK, og
utarbeidet virksomhetsplan for 2014-15.
To klubbkvelder er avholdt, en i mars og en i
oktober. Det har vært populært, og med godt
fremmøte.
Samarbeidet med LGB går utmerket.
Siden vi har 25 års jubileum i 2014, og Andreas
er siste års guttespiller (internasjonalt), søkte vi
om å få avholde lag-EM for gutter i juli 2014.
Norge er vertsnasjon. Oslo GK er valgt som
arrangørsted av NGF.
Grenland GK gikk konkurs høsten 2013, og vi
søkte
om
å
overta
som
regionalt
kompetansesenter. NGF valgte Vestfold GK i
desember 2013.
Golf-Norge vedtok på golftinget at NGF
arbeider videre for at Norge blir arrangørland for
Solheim Cup 2019. Klubben er en av fire
kandidater som arrangørsted.
Det gleder styret at vi i 2013 har fått en aktiv og
produktiv turneringskomite. De har flere gode
forslag til nye aktiviteter i 2014 som vi får glede
av.

Klubbmestere 2013 – Janne T. Lisether og Martin
Haugli Sørensen
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Turneringskomiteen
Golfsesongen 2013 har gått over i historien.
Turneringskomiteen ble reetablert etter at
fjorårets komite ikke fortsatte. Det var lagt opp
til tradisjonelle turneringer også dette året., vi
nevner
All Made Single, Longines Championship, Redd Barna by Wilson, Nordea
Pairs og Color line Single
som alle gikk i regi av turneringskomiteen. Vi vil
takke sponsorene for fine opplegg og gode
premieringer.
Videre gjennomførte vi klubbmesterskap
foursome, dame, herre, junior, senior og eldre
senior, med god deltakelse i de fleste kategorier,
selv om vi skulle ønske at aktiviteten på
damesiden hadde vært noe bedre.
På herresiden fikk vi se at juniorene våre er
ganske slagkraftige. Martin Haugli Sørensen tok
hjem mesterskapet både for junior og herrer.
Men han har mange år igjen før han kan
kvalifisere seg til seniormesterskapet!
Vinteren hadde gitt banen hard medfart slik at
det i store deler av sesongen ble benyttet
ballplassering i turneringene. Dette syntes å
fungere greit for spillerne.

På tross av at vi var flere ferske fjes i komiteen
mener vi at vi fikk gjennomført sesongen på en
ryddig og god måte og med god assistanse av
noen av de drevne medlemmene. Takk til alle
som bidro til denne gjennomføringen, spesielt til
noen positive sjeler som sa ja til å ta i et tak uten
videre.
Sesongen 2014 er under planlegging. Her vil vi
kjøre på kjente opplegg, men i tillegg håper vi å
få til noe nytt og spennende for alle kategorier
golfere!
Turneringskomiteen 2013
Jan Erik Jørgensen, Rolf Omsland, Jan Daapan
og Odd Chr. Urdal (leder)

Klubbmestere 2013
Damer

Janne Therese Lisether

Herrer

Martin Haugli Sørensen

Senior damer*

Aase Tveter

Senior herrer

Jan Erik Nordby

Eldre senior damer

Gunhild Hellenes Andersen

Eldre senior herrer

Ørnulf Knive

Junior gutter

Martin Haugli Sørensen

Junior jenter

-

Foursome – damer*

Julie Marie Skalleberg /
Andrine Christensen

Foursome – herrer

Jørgen Samuelsen / Ole
Petter Christoffersen

Vinner Larvik Cup

Ken Strøm-Blakstad

* uoffisiell – for få deltagere
I år flyttet vi scoretavle bort til startboden og
satte den på endeveggen der. Det så ut til å være
et vellykket trekk egnet til gjentakelse.
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Damekomiteen
Damegruppas vårmøte ble avholdt på Big Horn
15. mars, med god mat og drikke. Vi informerte
om damedager, treninger, kom i gang kurs,
turneringer m.m.
På grunn av lang kuldeperiode, kom vi ikke i
gang med dametrening før første onsdag i juni i
år.
Siste onsdag i måneden har vi arrangert Texas
Scramble med god mat etterpå, og
premieutdeling for siste måned. Mye god vin blir
delt ut gjennom sesongen.
Foruten "kom i gang" kurs i våres, har også
Henrik hatt dametreninger gjennom vår- og
høstsesongen på tirsdager.
Sverigeturen måtte dessverre avlyses i år pga.
regnvær.
Pink Cup ble avholdt 8. juni i strålende vær,
scrambleturnering med 32 spillere. Vi solgte
kaffe og hjemmebakte kaker, hadde utlodning
m.m. Vi fikk inn kr 10 702,- som gikk til
brystkreftsaken.

Det var shotgun kl. 10.00 - og vi gikk ut i regn
og vind. Været ble heldigvis litt bedre etterhvert.
Nydelig mat i klubbhuset etter turneringen, med
påfølgende premieutdeling. Larvikdamene vant
vandrepokalen i år. Et meget vellykket
arrangement.
Damecupen har pågått gjennom hele sesongen,
og ble vunnet av Sonja Krane.
Vinnere av Order of Merit
klasse A - Elaine Hoffman
klasse B - Grethe Huseby
klasse C - Inger Bjønness
Vi takker Henrik for hans tålmodighet, Maureen
og Jonas for god hjelp og Alexander for
matserveringen.

Svanhild Botnen, leder

Elin Killi

Lise A. Olberg

Anne Britt Freyer

Inger Bjønnes

Vestfold Ladies ble avholdt 15. september, med
"mye" vær, men 56 damer fra hele Vestfold kom!
Damekomiteen - regnskap
2012 / 2013
2011 / 2012

2010 / 2011

2009 / 2010

Startkontingent
Renter
Diverse
SUM INNTEKTER
Premier
Servering
Bankgebyr
SUM KOSTNADER
DRIFTSRESULTAT

28 838
84
28 922
30 661
1 800
175
32 636
-3 714

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

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

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

Bank
Kontanter
SUM
Endring bank/kontanter

16 487
442
16 929
- 3 714

20 201
442
20 643
914

19 139
590
19 729
- 3 229

22 546
412
22 958
-1 341

5 | LGK - årsberetning 2013

Herrekomiteen
I 2013 er det avholdt 19 turneringer, tre færre
enn i 2012. Dette skyltes en kald var, hvor de to
første planlagte herredagene måtte avlyses.
Til sammen 763 startende er registrert. Dette er
nok en gang en nedgang fra året før, med 217
startende. Gjennomsnittlig har det vært 40
spillere pr. runde (i fjor 45), med maks. 61
spillere på Herredag nr. 6. Noe av nedgangen
skyltes også at flere spillere var misfornøyd med
banens kvalitet, samt at vi ikke hadde innført
ballplassering. Herredagskomiteen valgte å følge
banens anbefalinger, og derfor ble ikke
ballplassering tillatt før banen vedtok dette som
en midlertidig lokal regel etter sommeren.
Registrering av scorekort har som i de senere år
blitt fordelt på de enkelte komitemedlemmer, og
det fungerer greit, til tross for noen håpløse
varianter av scorekort.
Statutter er tilpasset Gobex, ved at medlemmene
kan benytte Gobexutskrift istedenfor vanlig
scorekort. I år har dette fungert bra for de som
har benyttet Gobex.

Siden det i de tre siste årene har vært dårlig
oppslutning om premieutdelinger, høstmøter og
vårmøter (senest våren 2013), har styret valgt å
droppe årets høstmøte med premieutdeling.
Styret er skuffet over medlemmenes interesse for
sosiale sammenkomster og premieutdeling, og
har derfor i år valgt å legge samtlige premier for
utdeling i Servicepunktet.
Regnskapet for Herredagskomiteen føres av
klubben.
Årets herredagsmester (klasse A) ble: Anders E.
Kristiansen
Vinner klasse B: Ken Strøm-Blakstad
Vinner klasse C: Thore Molteberg

Herrekomiteen 2013
Jan-Ole Sten Olsen, leder

Rune Baklie

Thore Molteberg

Bjørn Hellner

Vi har prøvd å påføre resultatlistene på
oppslagstavlen begrunnelse for diskvalifisering
av spiller.
Birdieutbetalinger har fungert greit, også for
”herredagshullet” hvor birdiepremien utbetales
som gavekort.
Herredagskomiteen vil rette en stor takk til Stein
Jodal som har «reddet» oss noen ganger når vi
har hatt vanskelige spørsmål eller tastefeil.
Herredagskomiteen vil også takke Maureen
Sinclair
for
sekretærfunksjon
ifb.
birdiepremiering, resultatformidling og oppheng
av lister.

Herredagsmester 2013 – Anders E. Kristiansen
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Seniorkomiteen
Seniorgruppen vil bemerke at tre mangeårige
spillere, tidligere formann i Larvik Golfklubb
Tore Schrøder, tidligere leder av seniorkomiteen
Bernt Børretzen og komitemedlem Aage
Dvergastein har forlatt oss. Seniorkomiteen
hadde bårebukett ved begravelsene, og mange
fra seniorgruppen var tilstede. Alle er dypt
savnet.
Seniorkomiteen har også i år arrangert
turneringer på tirsdager og startet den 30. april
med 28 deltagere og avsluttet den 1. oktober
med 39 deltagere. Vi var to ganger i Sverige i juni
måned, Mjölkeröd og Strømstad, fine turer med
deilige billige lunsjer.

Økonomi
Inntekter:
Startkontingent for turneringer
SUM
Utgifter.
Utbetalte premier
Spill på ander baner & diverse
SUM
Årets resultat

38 530
38 530
18 300
16 678
34 842
3 552

Langestrand, 31. november 2013
John Victor Kalvik, leder

På avslutningen ble det spilt som vanlig. Texasscramble - stableford som vanlig med 9 x 4
spillere og 1 gang 3.
Vinnende lag med Peter J. Byrne som leder og
Mette Hansen, Tor R. Sørdal og Roger
Gundersen som deltagere. Nr. 2. ble Jan Erik
Jørgensen som leder med deltagerne Aase
Tveter, Anne B. Freyer og Paal Farmen. Fine
premier til begge lag og alle var fornøyde. Det
ble servert nydelig varm lunsj med drikke,
deretter kaffe med is til avslutning.
Det var gjennomsnittlig 39 spillere per gang i år
mot 34 i 2012, med maks. 57 (52) og lavest 14
(4) i pøs regn.

Vinnere KM senior 2013 – Jan Erik Tveter, Aase
Tveter, Gunhild Hellenes Andersen og Ørnulf Knive

Det ble utbetalt 35 birdiepremier mot 24 i fjor,
samt en hole-in-one premie til Tom R. Jacobsen.

LGKs gruppe innen Norsk Seniorgolf leverte
bra sportslige resultater i 2013. Laget fra LGK
rykket opp til divisjon 2 og endte på en flott 5.
plass i NM. I lagserien spiller vi i divisjon 1 og
beholdt plassen med god margin.

Norsk Seniorgolf arrangerte en
turneringer på vårt anlegg 12. mai.

Raymond Eiken
Klubbkontakt NSG

av

sine

Av årets innbetalte startavgift på kr 38 530 gikk
kr 18 300 til premier.
Seniorkomiteen har bestått av Aage Dvergastein,
Jan Erik Jørgensen og John V. Kalvik.
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Barn, ungdom og elite
Vi har under året hatt tre gruppeinndelinger
fordelt på fem økter i uken. (Som en parentes
kan det også her nevnes at vi har hatt organisert
treninger ikke bare for juniorer: senior-, dameog herretrening har vart gjennomført på ukentlig
basis – positivt at alle medlemsgrupper har et
treningstilbud). De tre juniorgruppene har vart
Rookie team (for de mindre), Future team og
Elite team. Volumet på treninger har vært særlig
god i rookie team, med opp til 20 deltagere per
trening. Vi har vært en av de mest aktive
klubbene på Junior Tour-turneringer i vårt
distrikt.
I lag-NM / seriesystemet har vi hatt følgende
resultater
jentelaget kom på en fin bronseplass i
seriespillet 1. divisjon på Hakadal, i laget
spilte Mariell Bruun, Julie Skalleberg og
Andrine Christensen.
guttene kom på 7. plass av 16 lag i
elitedivisjon, hvilket er den nest beste
plasseringen i klubbens historie. Laget, som
spilte på Moss og Rygge, bestod av Andreas
Halvorsen, Preben Irgens, Fredrik Larsen,
Martin Sørensen og Simen Syftestad.
dame- og herrelaget spilte i elitedivisjon på
Oslo GK. Både lagene rykket dessverre ned,
herrene med kun et slag per tellende runde
for mye. Forskjellige omstendigheter gjorde
at vi ikke fikk prestert på topp, men vi håper
å spille om en plass i eliten neste år! I lagene
spilte Mariell Bruun, Ragnhild Skilbred, Julie
Skalleberg, Peter Christoffersen, Mads
Larsen, Simen Syftestad, Martin Sørensen og
Andreas Halvorsen. Undertegnede var med
som coach/kaptein for samtlige lag.
Mariell Bruun har hatt en bra start på sin
collegegolf (University of Denver) i høst og tok i
sommer en fin sølvmedalje i NM damer på
Stiklestad. Andreas Halvorsen har i skrivende
stund hele tre seire siden han flyttet til Florida
(Tom Burnett Golf Academy) i august. Før det
ble han norgesmester junior og satte banerekord
på Bogstad med en 65-runde. I tillegg markerte

Andreas seg på en meget positiv måte da Norge
tok EM-sølv for gutter i Skottland.
Larvik hadde hele fem spillere med på
sesongfinalen i Team Norway Junior Tour
Region på Elverum - Julie Skalleberg, Andreas J.
Bergene, Fredrik Larsen, Simen Syftestad og
Martin Sørensen.
Martin tok en imponerende ”dobbel” da han i
høst ble klubbmester for både junior og herre.
En stor gratulasjon også til Janne L Wallin som
ble klubbmester for damer.
Til slutt et stort takk til juniorkomiteen og alle
foreldre for fint samarbeid i 2013, spesielt til
avtroppende juniorleder Idar Larsen. Takk også
til alle barn og ungdommer for i år – ser allerede
frem til ny sesong!

Larvik, 2. desember 2013
Henrik Björelind – ansvarlig trener

Larvik GKs damer Lag-NM på Oslo GK –
Andrine Christensen, Mariell Bruun og Ragnhild
Skilbred
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Veien til golf-komiteen
Det har vært avholdt elleve kurs i 2013 med
totalt 70 deltagere. Det var satt opp 13 kurs i
programmet, men to ble kansellert.
Av de 70 personene som har gått VTG-kurs har
37 gjort seg klar med egentrening og
fadderrunde på vårt anlegg. Nesten alle har valgt
et av våre alternativ av medlemskap.
På kursene er det en del deltagere fra helt andre
deler av Norge enn Larvik-distriktet. Av de 33
som ikke fullført opplegget her i Larvik har
mange fullført på andre klubber.

Larvik GKs herrelag under lag-NM på Oslo GK
Martin Haugli Sørensen, Andreas Halvorsen, Simen
Syftestad, Peter A. Christoffersen, Henrik Björelind og
Mads J. Larsen

Nybegynnertrening - i år har vi hatt gratis
oppfølging en gang i uken (på onsdager).
Treningen har vart i en time der man kan
komme forbi og få hjelp med spillet av
undertegnet.
I
tillegg
har
vi
hatt
faddervirksomhet i etterkant av kurs. Dette
tilbud har vært godt likt av kursdeltagere og nye
medlemmer. Håper og tror på en fortsettelse av
dette i 2014.

Larvik, 19. november 2013
Henrik Björelind, ansvarlig trener

Klubbmester 2013 og klubbmester junior 2013
Martin Haugli Sørensen
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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.
Grense på 2,0 for hvor mye man kunne skrive
seg opp totalt etter handicaptellende runder i
løpet av en sesong er 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. Det er opp til klubben om det
kreves EGA turneringshandicap eller ikke i
klubbturneringer. LGK har ikke hatt dette kravet
i 2013.
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).

inn tellende runder må være flinkere til raskt å gå
inn i GolfBox og godkjenne runden til spilleren
de har vært markør for. Det var i 2013 - som i så
mange 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 to spillere
etter begrunnet søknad i 2013.

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

4 runder eller mer
1-3 runder
Ingen registrerte
Sum

2013
353

2012
336

363

403

716

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 2013
-4,4 13
4,5-11,4 85
11,5-18,4 186
18,5-26,4 231
26,5-36,0 256
Klubbhcp
207
Ikke hcp
27
Sum
1 005

2012
17
81
190
248
267
219
31
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

27. januar 2014
Stein Jodal, leder

Markør
Alle som har vært markør for spillere som legger
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2008
11
67
183
255
251
186
70
1184

Banen
Vi hadde en uvanlig tøff vinter for banen. Den
tøffeste vi har opplevd noen gang. Det hadde
dannet seg tykk is over store deler av spillefeltet.
Dette medførte at banen fikk en sen åpning med
tre provisoriske greener og alternative
utslagssteder. Banemannskapene, frivillige og
administrasjonen jobbet hardt for å få banen
tilbake til ønsket standard. Vi har mottatt mange
flotte tilbakemeldinger utover høsten. Det har
vært svært oppmuntrende. At vi kunne avslutte
året med endags ”julegolf” på ordinære greener
var svært tilfredsstillende for oss alle.
Det første halvåret kostet oss dyrt. Inntekter
forsvant da banen åpnet sent. Utgiftene steg da
vinterskadene måtte repareres og vedlikeholdet
trappes opp. Tiltak på seasidebanen ble prioritert
fremfor bl.a. korthullsbanen. Dette ønsker vi
”reversere” i 2014.
Vi hadde en kronerulling gjennom et
fordelsprogram gående mot slutten av året hvor
målet var å bedre resultatet for 2013 og øke
aktiviteten på anlegget blant medlemmene. For
hver kjøpte fordelsprogram gikk kr 1 200,- til å
bedre resultatet for 2013. Det resterende – som
vil være forskjellig avhengig av hvilken
fordelspakke den enkelte kjøpte – styrker
økonomien i 2014-sesongen slik at ønskede
baneskjøtselstiltak
og
maskinkjøp
kan
iverksettes. Alle golfklubber har en meget
utfordrende likviditetssituasjon på høsten. Vi er
ikke noe unntak. Innbetalingene bidro også til å
hjelpe til å bedre likviditeten.
Vi fikk inn 380 000 kroner. Målet var 500 000
kroner. Styret i Larvik Golfbane AS valgte med
denne oppslutningen å holde spille- og
administrasjonsavgiften for 2014 uendret fra
2013. En stor takk til alle som var med og hjalp
til. I tillegg til disse bidragene fra medlemmene,
vedtok Fritzøe Gård Golfbane AS å redusere de
årlige leiekostnaden tilbake til 2006-nivå, dvs. en
besparelse på ca. 450 000 kroner. Dette vil
dermed være grunnlaget for leien også i årene
fremover. Disse tiltakene til sammen gir oss
grunnlag for å oppnå en fin 2014-sesong.

Ombyggingen av kafeen og dels Servicepunktet
ble avsluttet i juni - en utgift som Fritzøe Gård
Golfbane AS tok hoveddelen av. Dette ble feiret
med en skalldyrbuffé og en sosial kveld blant
gode golfvenner. En økning av antall innendørs
sitteplasser i den tidligere kafedelen ble godt
besøkt gjennom sesongen. ”Medlemsloungen” i
proshop/Servicepunkt ble videreført. Vi håper at
alle opplever det som positivt med flere
sitteplasser og et punkt hvor alle kjøp og
bestillinger gjøres.
Maureen Sinclair har de senere årene innehatt
ulike stillinger knyttet til anlegget og klubben.
Hun sluttet ved årsskiftet. Vi takker Maureen for
vel utførte mangfold av oppgaver. Håper du nå
får anledning til å gjøre du liker så godt – spille
golf!
Tusen takk for god innsats på våre dugnader,
både de vanlige vår og høst, men også en takk til
alle dere som har stilt opp utenom dette. Det er
viktig at alle er gode ambassadører og tar vare på
banen også under spill gjennom sesongen.
Fortsett med å rette opp nedslagsmerker, bruk
rakene, plukk opp pegger og bruk søppelbøttene.
Gjør det også etter alle andre, ikke bare etter
dere selv, så lærer vi opp våre medspillere.
Våre baner og anlegget 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
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Resultatregnskap og balanse
Driftsinntekter
Sponsorinntekter
Offentlige tilskudd
Aktivitetsmidler
Medlemskontingenter
Treningsavgifter
Inntekter egne stevner
Inntekter fra komiteene
Trening damer/herrer/senior
Diverse
Sum driftsinntekter

2013
154 352,45
10 000,00
562 250,00
51 940,00
46 390,00
84 711,00
909 643,45

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

Budsjett 2013
6 000,00
120 000,00
600 000,00
50 000,00
60 000,00
110 000,00
946 000,00

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

330 960,00
1 050,00
45 411,00
79 175,73
8 845,95
26 903,78
76 910,87
569 257,33

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

340 000,00
5 000,00
35 000,00
65 000,00
5 000,00
15 000,00
25 000,00
80 000,00
570 000,00

4 100,00

8 100,00

8 100,00

Avskrivninger
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Andre driftskostnader
Kontorrekvisita
Dataprogram
Norsk Golf
Medlems- og styremøter
Lederutdanning
Kurskostnader
Telefon
Forsikringer materiell
Gaver
Kontingent NGF
Larvik Idrettsråd
Diverse kostnader
Sum andre driftskostnader
Resultat før finans
Renteinntekter
Rentekostnader
Bank- og kortgebyr
Sum finans
Resultat

2013
1 140,00
90 421,00
11 877,30
14 365,00
4 631,19
2 832,060
201 800,00
5 000,00
5 422,36
337 509,45
- 1 223,33
2 553,59
3 838,36
- 1 284,77
- 2 508,10

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

Budsjett 2013
1 000,00
2 500,00
120 000,00
5 000,00
6 000,00
5 000,00
2 000,00
215 000,00
5 000,00
361 500,00
6 400,00
1 000,00
1 000,00
5 000,00
- 5 000,00
1 400,00
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Balanse
2013

2012

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

24 750,00
24 750,00

68 850,00
68 850,00

0
185 418,38
185 418,38
210 168,38

0
143 826,48
143 826,48
212 676,48

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 1. januar
Årsresultat
SUM EGENKAPITAL

212 676,48
- 2 508,10
210 168,38

221 110,69
- 8 434,21
212 676,48

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
210 168,38

0
0
212 676,48

Larvik, 28. januar 2014
Alf Kr. Lundh (sign.)
Hilde Kjus (sign.)

Odd Christian Urdal (sign.)

Elin Killi (sign.)
Idar Larsen (sign.)
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Uttalelse til regnskapet
Til årsmøtet i Larvik Golfklubb

UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR 2013
Vi har revidert årsregnskapet for Larvik Golfklubb for regnskapsåret 2013. 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 2013 og
for resultatet av virksomheten i regnskapsåret.

Larvik, 4. februar 2014
Jacob Berger (sign.)

Raymond Eiken (sign.)
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Klubbens organisasjonsplan
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