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SAK 8 – ÅRSBERETNING 

 

STYRETS ÅRSBERETNING 2020 

HOF GOLFKLUBB  

Styret i Hof golfklubb har fra 12.03.20 bestått av 

Leder   Gunnar Akerholt 
Nestleder  Espen Svendsrud 
Sekretær  Thorleif Rustad 
Styremedlem  Bent Bruun 
   Atle Stenseth 
Vara   Ingar Skillinghaug 
Økonomiansvarlig for klubben Erik Stabæk. 
 
2020 var «annerledesåret» for oss alle. Starten av golfsesongen bar preg av mye usikkerhet rundt 

Koronaen og hvilke begrensninger det ville medføre for golfen. Norges golfforbund var tidlig på 

banen og fulgte opp med god informasjon til klubbene om hvordan vi skulle forholde oss. NGF 

produserte informasjonsmateriell vi kunne benytte. Vi utsatte oppstart av klubbturneringer frem til 

det ble gjort noen avklaringer rundt hvordan vi skulle håndtere smittevern. Det ligger i sportens 

natur å holde avstand til hverandre og således tok det ikke lang tid før mye av den normale 

aktiviteten vår var i gang. Naturligvis med noen tilpasninger.  

MEDLEMMER og GRUPPER 

Det har vært stor interesse for å spille og bli medlem i Hof Golfklubb. Vi har i året foretatt opprydding 

i medlemsregisteret slik at inaktive har vært tatt ut. Ved årsskiftet var det registrert 289 betalende 

medlemmer i Hof golfklubb. Det er en netto økning på 29 medlemmer fra året før. Gjennom 

sesongen har vi sett at flere tidligere medlemmer har kommet tilbake, og vi har også hatt en del nye 

spillere på kurs. Dette er en trend klubber over hele landet ser. Vi håper på at medlemsveksten 

fortsetter i 2021. 

Vi har avholdt 8 styremøter i perioden. Klubben har aktive Senior-, Dame- og Herregrupper. I tillegg 

har vi aktive treningsgrupper for Knøtter og Juniorer. Det har i 2020 vært gjennomført 9 turneringer 

på eget gress, i tillegg kommer spillet som gruppene og Onsdagsgolfen har arrangert. Vi viser til de 

ulike gruppenes årsberetninger for mer detaljert informasjon. 

VTG-KURS 

Vi har gjennomført 4 kurs med til sammen 20 kursdeltakere. Klubben har stått for arrangement og 

opplæring. Vi ser at kurstilbudet vårt har en god pris og det er en fin inngangsbillett til golfen.  

HJEMMESIDE og FACEBOOK 

Styret har intensivert arbeidet med å bli mer oppdatert på hjemmesiden og Facebook.  

Målet er at hjemmesiden skal være medlemmenes førstevalg når man trenger informasjon. Arbeidet 

videreføres i 2021. Vi håper at medlemmene nå finner god og oppdatert informasjon på det man har 

behov for. Vi har i år forsøkt oss på målrettede annonser på Facebook for å nå ut til potensielle nye 

golfere, samt annonsere for våre åpne turneringer. 



BANESELSKAPET 

Klubben har revidert og inngått nye avtaler med Hof golfbanedrift om samarbeidet. Avtalene 

omhandler vedlikehold av utstyr og greener og avtale om ballautomaten. Vi takker for det positive 

samarbeidet med Jens & co. 

DUGNAD 
Klubben har arrangert to dugnader. En på våren hvor hovedfokus var rydding rundt klubbhuset samt 
noe arbeid på banen. Om lag 20 medlemmer deltok. 
I høst var det ny dugnad. Her ble trær kuttet, bunkere vedlikeholdt, rangeballer plukket samt en del 
annet nødvendig arbeid. Litt over 20 deltakere som etter vel utført arbeid fikk litt velfortjent mat før 
det ble en dugnadsturnering. 
Et stort dugnadsarbeid gjennom sesongen har også i år vært at noen av klubbens medlemmer har 
nedlagt flere hundre timer på klipping av rough og fairway. 
 
BANESKILT 

Klubben har designet og fått montert nytt velkomstskilt med banekart.  

KLUBBSKJORTER 

Det er kjøpt inn som en prøve et mindre antall piquet-skjorter med Hof golfklubbs logo. 

Representanter fra klubben som har deltatt på NM for herrer og senior, damer og herrer har mottatt 

hver sin skjorte. I tillegg er noen av skjortene solgt til medlemmer.  

RETNINGSLINJER PREMIERING 

Styret har utarbeidet og vedtatt retningslinjer for premiering i turneringer. Vil bli gjeldende fra 2021. 

LOVNORM 

Styret har revidert og oppdatert lovnormen slik at den er i tråd med lovnorm fra NGF og NIF.   

Egen sak for årsmøtet. 

MEDLEMSMØTE 

Styret planla et medlemsmøte med evaluering av sesongen i november. Koronasituasjonen tilsa at 

det ikke var tilrådelig å samle så mange på ett sted. Vi forsøkte å utsette møtet, men har innsett at 

det dessverre dette året ikke lot seg gjøre å gjennomføre et slikt møte. 

SPONSORARBEID/MARKEDSFØRING 

Styret har satt ned ei gruppe som skal se på muligheter for innhenting av sponsormidler som for 

eksempel flere hullsponsorer i samarbeid med Baneselskapet. Det jobbes videre med denne saken i 

styret. 

Styret ønsker å rette en stor takk til alle som legger ned en innsats for klubben. Fra dugnadstimer på 

banen, styre- og gruppearbeid, turneringsledelse, kursing osv. Takk til hver og en av dere! 

Hof, 18.02.2021, Styret i Hof golfklubb 

 

Gunnar Akerholt   Atle Stenseth   Thorleif Rustad 
Klubbleder    Styremedlem   Styremedlem 
 
 
Espen Svendsrud   Bent Bruun   Ingar Skillinghaug 
Styremedlem    Styremedlem   Vara styremedlem 
         og turneringsleder 



SAK 9 – ÅRSBERETNING FRA GRUPPENE 

 

Årsmelding, damegruppa Hof golfklubb 2020 

 

Mandager er fortsatt damedager 

I koronaåret valgte damegruppa å ta bort konkurranseelementet. 

Vi har vært til stede alle mandager i sesongen  

Det har ikke vært kaffe/vaffel penger. 

Maks antall tror jeg har vært åtte stk. 

Hofdamenes høstslag gikk ut pga. Koronaen. 

 

Seniordamene har spilt lagserie i NSG regi, denne sesongen ble vi nr. 3 i 

gruppen. Spillere Elizabeth, Aase, Gitte, Gunn, Jorun og Anne Ki. 

 

Seniordamene stilte Lag i NM på Vestfold golfbane. Elizabeth, Aase, Else og 

Anne Ki kjempa hardt for Hof  golfklubb. Takk for flotte klubb skjorter. 

 

Et nytt tilskudd til damegruppa har Lillian Lorentzen vært. Vi setter stor pris på 

det.   

Gunhild og datter har også vært innom, og så er Else tilbake. Yesss. 

Målet for 2021 er at flere av klubbens damer vil spille damegolf.  

 

Anne Ki Klemetsen, leder damegruppa 

 

 

 



 

Årsrapport 

Hof GK seniorgruppe 2020 

 

-Det ble i 2020 arrangert 22 seniorgolf runder, det samme som i 2019 og 2018. 

Totalt med 299 deltakere, 37 flere enn i 2019 og 50 flere enn i 2018, 

 

-Svein Helge vant orders of merit foran Anne Ki og Bjørn Gramdal. 

 

-Arne G, Jens og Willy har vært med på samtlige turneringer. 

 

-Vi deltok i senior lag NM 3. divisjon på Vestfold Golfbane med både damelag og herrelag. På 

damelaget spilte Else, Aase, Elizabeth og Anne Ki. Herrelaget besto av Erik, Bent, Arild og George. 

Begge lag beholdt plassen i 3. divisjon. 

 

-I Norsk Senior Golfs lagserie stilte vi med to lag. Et damelag og et mix lag. Begge lag ble nr 3 i sin 

avdeling. Mix laget som spiller i 1. divisjon beholdt dermed plassen sin i toppdivisjonen for 14. året 

på rad. De som har spilt i lagserien er Aase, Gitte, Jorun, Elizabeth, Anne Ki, Gunn, Leif, Glenn, Arild, 

George, Bent og Tor. 

 

-01.09.20 arrangerte vi turnering i Norsk Senior Golfs regi. I klasse 2 ble Leif nr 2. Klasse 3 George nr 

2. Klasse 4 Jorun nr 3 og Aase nr 4. Klasse 5 Anne Ki nr 2. Klasse 6 Svein Helge nr 1. Klasse 7 Tor nr 2 

og Steinar nr 4. 

 

-Seniorgruppa hadde i 2020 et overskudd på kr 742 og har en kassabeholdning på kr 2920. 

 

 

 

Tor Klemetsen   

   

 

 



 

ÅRSMELDING – KNØTTENE 

 

Om året som var fra knøttegolfperspektivet. Jeg skulle deltatt på trenerkurs, dette ble avlyst og så 

avholdt digitalt, da hadde jeg ikke anledning. Det er flott at klubben oppmuntrer til trenerkurs og vi 

bør delta 2021.  

Knøttegolfen var preget av covid som alt annet. På våren startet vi 5.mai. Vi hadde 7 treninger med 4 

deltakere i gjennomsnitt. Grunnet den uavklarte smittesituasjonen valgte vi å kun gi tilbudet til barn 

som hadde vært med året før. 

På høsten hadde vi 7 treninger med 7 deltakere i gjennomsnitt og avsluttet 29.september. Økningen i 

antall deltakere berodde på sommerkurset og Facebook-post på Hof midt i smørøyet før skolestart. 

 

Joakim Gedenryd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Årsberetning knøtter 9-13 og juniorgruppa. 

2020 ble ett år med noe sen oppstart grunnet Covid-19. 

Når vi først kom i gang var det tilsvarende treningstider som i 2019.  

Oppstart var 05.05.2020 mens siste trening ble 29 september. 

Knøtter 9 – 12 år trente Tirsdager fra klokken 18:00 til kl 19:00 mens juniorene trente Tirsdager fra 

19:00 – 20:00. 

Det var til tider noe lav deltagelse blant knøtter 9-13 år så jeg åpnet derfor for at juniorene kunne 

trene fra 18:00 – 20:00 noe flere valgte å benytte seg av. 

Første uken i Oktober var det høstferie og derfor treningsfri, vi så også da at det ble mørkt rundt kl 

18 og valgte derfor å avslutte treningene for 2020. 

Det var som i 2019 ca 1-3 deltagere blant knøttene og 3-5 deltagere i Juniorgruppa. 

Vi har fortsatt noe behov for gjentagende øvelser, det er en periode på 7 mnd + Ferier hvor det ikke 

er organisert trening fra klubben.  

Det oppleves at det er lite aktivitet i disse periodene og vi starter derfor på nytt hvert år. 

Treningsopplegget ble derfor i stor grad som i 2019, det blir for det meste repetitive øvelser på 

treningsområdet før sommerferien,  

etter sommerferien har vi i større grad kommet tilbake på nivået vi hadde på slutten av sesongen og 

det er lettere å åpne for ønskede treningsformer og mer spill på banen. 

 

Ambisjonene for 2020 var at juniorene skulle komme seg under 30 i hcp noe som burde vært mulig å 

oppnå, i skrivende stund har jeg ikke oversikt over hvordan de endte sesongen. 

Det var også et mål om at juniorene skulle delta på 10 av 22 onsdagsgolfer, jeg har ikke oversikt over 

deltagelsen på onsdagsgolfer, her ble det vel også arrangert noe færre turneringer grunnet covid-19. 

Grunnet til tider lav deltagelse foreslår jeg at vi i 2021 omstrukturerer litt på treningene, Hof 

Golfklubb bør fortsette med 3 grupper som de siste 2 årene hvor de minste knøttene har mer lek og 

moro, hvor knøtter 9- 12 år får god golf teknisk trening, også bør vi ha en «satsnings» gruppe for de 

mellom 13 og 19 som trener 2 timer hver Tirsdag. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Simen Thormodsrud 

 

 



Herregolf 2020 Summary 

 

Pretty much the Bjørn Anderson show this year, winning both Overall (144 points for top 10 

competitions) and Eclectic (with an impressive 56 – 10 under par!) 

Leif Myhre was second in both – 99.8 in Overall and 60 in the Eclectic) and Atle Stenseth 3rd in Overall 

and 2nd equal in Eclectic. 

30 players tried their luck on over the year, an average of 11 players over the 20 competitions. 

Prize giving night was a homemade dinner of Scottish steak pie and Hof Apple crumble and icecream 

desert affair - with the largest field of the year – 16 players.  Prizes were half Golfshoppen and half 

Vinmonopolet affairs with all attendees winning at least one prize.  Bjørn winning the traditional first 

prize of greenfee for 2021 and Glenn Eikland winning the “surprise last out of the hat” prize of the 

same greenfee for next year. 

Very satisfactory year with one 18 hole round and one 3 club competition – which will continue with 

embellishments this year.  3 club comp went very well and enjoyed by all and 18 hole comp makes 

sense – especially around the longest day.  We will try to make it better in 2021. 

2021 will have prizes like the Senior golf does – bottle/half bottle/quarter bottle of wine – after each 

competition.   

 

George Boyd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsberetningen fra Turneringskommiteen 2020 

Dette ble den store annerledes-sesongen for oss golfere. Skulle vi i det hele tatt få lov å spille 

golf. Å joda, NGF`s retningslinjer gav oss muligheter og vi var allerede i gang på banen 1. 

april. I og med at vi ikke kunne samle for mange personer samtidig valgte vi å lage små 

grupper til dugnad. I tillegg til Coronasituasjonen ble vi introdusert for et nytt hcp-system, 

noe som førte til en del undring på hvordan dette skulle regnes ut. Det vi kan si i dag er at 

mange har på sett og vis funnet ut av hvordan dette virker mens andre har kanskje ikke latt 

dette gå veldig inn på seg.  

Dugnaden: Det ble holdt noen små dugnader i april og begynnelsen av mai mens den største 

av de ble holdt etter nye retningslinjer fra NGF den 16. mai med påfølgende turnering.  

Dugnadsturneringen ble spilt som en scrambleturnering der vinnerne ble Gunnar, Atle, Jens 

og Ingar på -5. Nr. 2 på -3 ble Henning, Bjørn, Leif og Erik mens 3. plassen gikk til Espen, 

Jorun, Thomas og Svein Helge på -3 

Onsdagsgolfen lever fortsatt og er vår lengstlevende turnering i klubben. Den ble nok en 

gang arrangert som en Order Of Merit, og i sesongen 2020 ble det arrangert 19 runder med 

oppstart 6. mai og ble avsluttet den 16. september. Vinneren for 2020 ble, ganske suverent, 

Pelle Jarlebrand foran Erik Stabæk og med Jorun Lian som nummer 3. Totalt var det 42 

spillere som hadde en eller annen gang prøvd seg på onsdagsgolfen. Dette er en oppgang på 

6 fra året før. I år var det kun Pelle som fikk med seg samtlige runder denne sesongen. 

Spessialen Endelig fikk vi gjennomført Spessialen. Etter flere år med usedvanlig mye nedbør 

og dertil manglende påmelding har vi ikke fått gjennomført denne turneringen. Men de som 

var med på dette denne sommeren har vel sine minner rundt denne turneringen. Jeg har 

dessverre ingen resultatliste fra denne turneringen da denne er litt annerledes enn de fleste 

hvor vi legger vekt på det sosiale. At vi var 16 påmeldte denne gangen bærer vel bud på at vi 

kan regne med at dette kan komme som et tilbud også i 2021.   

Hof Open ble arrangert 4.-5. juli. Etter ekstremt mye nedbør denne helgen bla dag 2 avlyst 

og vi stod igjen med resultatet fra dag 1. 

Jeg er optimist og tror at Hof Open skal ha et videre liv, men da må vi se litt på hva som skal 

til for å få med oss flere spillere. Denne gangen hadde vi kun 22 påmeldte noe som er 6 

færre enn året før. For oss som har vært med en del år husker vel fortsatt de første årene da 

vi hadde med 60 til 80 deltagere fordelt på 4 klasser. Turneringskommiteen trenger hjelp til 

å få litt mer sving på dette arrangementet igjen. Vinnerne i de forskjellige klassene i 2020 

ble: 

Klasse A: Bjørn Andersen 
Klasse B: Erik Stabæk 
Klasse C: Arne Lian 
Klasse D: Wenche Utheim, Sande gk 

Klasse E: Gunn Helen Opsahl Stabæk. 
 



Belka Golf Nordic Open ble arrangert den 13. juni. Dette skulle vise seg å bli en fantastisk 

dag. Belka Golf Nordic Open har blitt en kjempe-populær turnering. Mye av det kommer nok 

av den flotte premien som blir levert til vinneren. Det var 35 deltagere. Vinneren i 2020 ble 

Gunhild Rustad med fantastiske 59 slag netto. På en god annenplass endte Birgitte Floeng 

med 62 slag netto. Nr. 3 ble Irena Moen fra Sandefjord gk og nr. 4 Steinar Ersrud begge med 

63 slag netto. 

Sommergolfen: Et sosialt arrangement som ble spilt som Texas scramble med 3 spillere på 

hvert lag. 18 spillere hadde meldt seg på denne nydelige sommerkvelden som startet med 

puttekonkurranse der Espen Svendsrud var umulig med langputt rett i hullet. Vinnerne av 

Texas scramble på -1 ble Anne, Bent B og Thorleif. Kvelden gikk videre med til grilling. 

 

Klubbmesterskapet ble spilt 22.-23. august. Det ble kun arrangert Slagturnering denne 

helgen. Totalt var det 30 deltagere under årets KM. Vinnere for 2020 ble: 

Klubbmester herre: Simen Thormodsrud 
Klubbmester dame: Aase Marie Dahle Ersrud 
Klubbmester Herrer senior: Kjell Vidar Wike 
Klubbmester Damer senior: Aase M. D. Ersrud 
Klubbmester Herrer junior: Sebastian Fagermo Ilebakke 
Klubbmester Damer junior: Janna Sofie Nyhus 
 
Klubbmesterskapet Stableford ble arrangert 6. september. Gledelig også her med at vi får 
med oss 28 deltagere. Her fikk vi følgende vinnere: 
 
Klasse A Stableford: Erik Stabæk 
Klasse B Stableford: Skule Bettum 
Klasse C Stableford: Ingen deltakere 
Klasse D Stableford: Gunhild Rustad 
 

Jorun Sundby`s minneturnering: Nytt av året er Jorun`s minneturnering som er et felles 

arrangement mellom baneselskapet og klubben. Turneringen ble en fantastisk 

minnesmarkering. Hele 39 spillere hadde meldt seg på til denne turneringen og flere hadde 

også møtt opp for å hedre Jorun. At Atle Sundby selv skulle stå øverst på resultatlisten denne 

kvelden gjorde at kvelden bare ble enda bedre. 

Klubbmatchen mellom Hof, Solum og Re`s Herregolfere ble i år spilt på Re golfbane. Denne 

gangen var Re best med Solum på andreplass mens vi måtte denne gangen ta til takke med 3 

plass. Re var helt suverene på hjemmebane, men vi kommer sterkere tilbake i 2021. 

Nattgolf: Med hele 30 deltagere denne kvelden er vel dette rekord for nattgolfens historie. 

Veldig gledelig at vi endelig fikk med så mange.  Med langputting på green før maten ble 

inntatt inne i klubbhuset lå det an til en fin natt på Hof golfbane med gode spilleforhold. Her 

må vi få si at alle deltagerne var vinnere. 



Høstslaget: Hof gk`s siste turnering for året er en hyggelig turnering med masse fine premier 

og i år med 27 deltakere. Årets vinner av Høstslaget ble Thorleif Rustad på -6. Han vant med 

hele 4 slag foran nr. 2 Ingar Skillinghaug, nr. 3 Joakim Gedenryd og nr. 4 Arne Lian -2 netto. 

Matchplay ble på ny satt opp med ett system som gjorde at alle som var påmeldt fikk minst 

3 matcher. Noe forteller meg at vi før 2021-sesongen tar til så skal vi se litt mer på dette 

seriesystemet. Kanskje med færre deltakere evt. mindre grupper. Årets Matchplay ble 

vunnet av Pelle Jarlebrand som slo Bent Grønvold i finalen med 6/5. På delt 3. fikk vi Bjørn 

Andersen og Aase Marie Dahle Ersrud. 

Dugnadsscramble: Med fine forhold sent i sesongen dro vi like godt i gang en aldri så liten 

dugnad med 20 stk den 17. oktober. Dugnadsturneringen ble spilt som en Texas scramble 

med 5 spillere på hvert lag. Alle 4 lagene endte opp med samme score (på -3). De som stakk 

av med seieren denne gangen ble Ingar, Bent B, Jorun, Espen og Martin 

 

Lag-NM: Hof gk stilte i år opp i 2. divisjon i Lag-NM som ble arrangert på Norsjø i slutten av 

juli. På årets lag stilte Bjørn Andersen, Simen Thormodsrud, Halvor Auen og Erlend 

Andersen. Hof gk endte opp på en 14. plass i konkurransen. 

 

Ingar Skillinghaug 

Turneringsleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAK 10 – ENDRINGER I LOVNORM 

 

Lovnorm for Hof golfklubb sist endret 25.11.04. 

Eget vedlegg 

 

 

 

 

 

SAK 11 – ÅRSREGNSKAP 

 

Eget vedlegg 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 12 – FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT 

 

I 2020 har vi hatt disse medlemskontingentene: 

 

- Medlemskategori 1 – kr 1910,- 

- Medlemskategori 2 – kr 910,- 

- Junior (15-21år)        - kr 650,- 

- Knøtter                       - gratis 

 

I henhold til lovnorm fra Norges idrettsforbund og 

Norges golfforbund skal minstesats for medlem i 

idrettsklubb være kr 50,- 

 

Styrets forslag til medlemskontingent for 2021: 

- Medlemskategori 1 – kr 1910,- 

- Medlemskategori 2 – kr 910,- 

- Junior (15-21år)        - kr 650,- 

- Knøtter                       - kr 50,- 



 

 

SAK 13 – BUDSJETT 2021 

 

Eget vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAK 14 – RETNINGSLINJER FOR REPRESENTASJON 

 

Revidering av retningslinjer vedr. 

dekning av utgifter for 

klubbrepresentanter i Hof golfklubb 

 

Bakgrunn for saken:  

I 2016 ble det laget retningslinjer vedr. dekning av 

utgifter for klubbrepresentanter. Vedtaket skal 

revideres av årsmøtet hvert år. I 2016 ble beløpet satt 

til kr 400 for overnatting pr døgn. Beløpet ble endret på 

årsmøtet i 2020 til kr 600,- 

 

Innstilling: 

Styret innstiller på at beløpet ikke endres i 2021. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAK 15 – VALG 

 

Valgkomiteens innstilling  

 

Leder    Gunnar Akerholt (gjenvalg)  1 år 

Styremedlem  Espen Svendsrud (gjenvalg)  2 år 

Sekretær   Thorleif Rustad (ikke på valg)  1 år 

Styremedlem  Atle Stenseth  (ikke på valg)  1 år 

Styremedlem  Bent Bruun  (gjenvalg)  2 år 

 

Vara    Gunn Stabæk      2 år 

 

Valgkomite  Anne L. Vestskogen     1 år 

Valgkomite  Gunhild Rustad     2 år 

Valgkomite  Pål Kopstad      3 år 

 

Kontrollkomite  Erik Stabæk 

kontrollkomite  Henning Vestskogen 

 

 

04.03.21 

Anne Landsverk Vestskogen / Erik Stabæk 

Valgkomiteen  

 


