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SAK 8 – ÅRSBERETNINGER 

 

STYRETS ÅRSBERETNING 2021 

HOF GOLFKLUBB  

Styret i Hof golfklubb har fra 16.03.21 bestått av 

Leder   Gunnar Akerholt 
Nestleder  Espen Svendsrud 
Sekretær  Thorleif Rustad 
Styremedlem  Bent Bruun 
   Atle Stenseth 
Vara   Gunn Stabæk 
 
 
2021 var i likhet med 2020 et år hvor «Koronaen» fortsatt hang over oss. Vi har allikevel fått 

gjennomført det meste av våre planlagte aktiviteter. De første rundene med klubbturneringer på 

våren ble avlyst. Turneringssesongen var for alvor i gang fra begynnelsen av juni.  

MEDLEMMER og GRUPPER 

Vi har hatt en god vekst i antall medlemmer i 2021. Ved inngangen til året var det 289 registrerte 

betalende medlemmer. Mot slutten av året mottok vi, som normalt, noen utmeldinger. Disse meldes 

ut av medlemsregisteret ved årsskiftet. Det vil si at vi høsten 2021 var oppe på  373 medlemmer. 

Justert for utmeldinger starter vi 2022 med 356 medlemmer.  

Vi håper at medlemsveksten fortsetter i 2022. 

Medlemsstatistikk hentet fra Golfbox pr februar 2022: 

 



Vi har avholdt 10 styremøter i perioden. Klubben har aktive Senior-, Dame- og Herregrupper. I tillegg 

har vi aktive treningsgrupper for Knøtter og Juniorer. Turneringsaktiviteten har vært høy med de 

faste ukentlige turneringene, samt øvrige turneringer i helgene. Vi viser til de ulike gruppenes 

årsberetninger for mer detaljert informasjon om aktiviteten. 

I 2021 gikk vi over til å fakturere medlemskontingent via samarbeidspartner NorKred som har direkte 

integrasjon med Golfbox. Det viste seg at det fortsatt lå noen medlemmer i Golfbox som ikke var 

reelle medlemmer. Vi fikk dermed ryddet enda bedre i medlemsregisteret, og kan nå si at alle 

personer registrert i Golfbox er betalende medlemmer. For styret vil dette i fremtiden gi mindre 

administrasjon, og vi har god oversikt over til enhver tid utestående kontingenter. Purringer og evt. 

inkasso følges opp av NorKred. Vi er så langt godt fornøyd med avtalen. Ved årsskiftet har vi ingen 

ubetalte kontingenter. 

VTG-KURS 

Vi har gjennomført 6 kurs med til sammen 50 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.  

KLIPPEUTSTYR – TILSKUDD 

Styret søkte tidlig i januar Sparebankstiftelsen DNB om tilskudd til klippeutstyr til dugnadsgjengen. Vi 

mottok kr 200000,- For disse pengene fikk vi kjøpt en brukt roughklipper, som var hovedmålet med 

søknaden. Det var også penger igjen til en gresstrimmer, en grenkutter og noe HMS-utstyr i form av 

hørselvern til de faste klipperne. 

INTRODUKSJONSKORTET 

Introduksjonskortet er et fordelskort utgitt av NGF. Kortet er delvis et praktisk hjelpemiddel for 

sentrale personer i klubber og forbund som har behov for å befare, kontrollere, omgås, få inspirasjon 

og lære av hverandre og delvis en takk for den frivillige innsats som nedlegges.  Klubben mottar to 

slike kort hvor det ene er fra NGF besluttet skal tilfalle klubbens leder. Kort nr 2 gis til en annen 

tillitsvalgt som gjør en innsats for klubben. For 2021 var det Gunnar og Bent som hadde Hof 

golfklubbs introduksjonskort. 

BANESELSKAPET / BANEKOMITEEN 

Styret har blåst liv i banekomiteen igjen og hentet inn medlemmer til denne. Komiteen består av 

Bent Bruun, Arild Thormodsrud, Tor Klemetsen, Thorleif Rustad og Jens som representant for 

baneselskapet. Aktiviteten i komiteen fremkommer i egen årsmelding fra Banekomiteen. 

DUGNAD 
Planlagte fellesdugnader ble i år avlyst, blant annet grunnet smittevern. Gjennom sesongen ble det 
lagt ned en betydelig innsats fra flere av klubbens medlemmer. Her er alt fra pynting rundt klubbhus, 
klipping av gress, stell av bunkere, plukking av rangeballer, frisering av trær, rensking av vannhinder 
for å nevne noen av oppgavene. Ingen nevnt ingen glemt. Vi retter en stor takk til hver og en av dere 
for bidraget. Styret opplever at det er mange i klubben som ønsker å bidra til å gjøre banen så god 
som mulig. Vi ønsker å få mer struktur på dugnadsarbeidet kommende år slik at flere som har lyst 
også kan bidra. 
 
KURS / UTDANNING 
Simen Thormodsrud og Espen Svendsrud har deltatt på kurs som omhandlet golfreglene og 
turneringer. 
Simen har deltatt på og gjennomført Trener 1 kurs. 
Bent Bruun har deltatt på gresskurs / greenkeeperkurs, to uker i Fredrikstad. 
 
Her har vi fått godt påfyll av kompetanse inn i klubben vår. Kursavgift er dekt av klubben. 



 
BANESKILT 

Styret jobber med forslag til nye skilt på banen. Blant annet skilt som skal vise vei til neste hull, 

informasjonsskilt mv. 

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, Februar 2022 

Styret i Hof golfklubb 

Gunnar Akerholt   Atle Stenseth   Thorleif Rustad 
Klubbleder    Styremedlem   Sekretær 
 
Espen Svendsrud   Bent Bruun   Gunn Stabæk 
Nestleder    Styremedlem   Vara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÅRSBERETNING FRA GRUPPENE 

 

ÅRSBERETNING – DAMEGRUPPA 

Mandager er fortsatt damedager 

I nok et koronaår holdt vi fast på vedtaket om 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. 1 i 

gruppen. Spillere Aase, Gitte, Jorun og Anne Ki. I gruppen spilte vi mot Tjøme 

og Kragerø gk. 

Som vinnere av gruppa fikk vi plass i landsfinalen på Vestfold golfbane.  

Totalt 160 spillere over to dager, finalespill i Lagserien for Norsk Senior Golf.  

Vi endte på 3 plass i vår gruppe, Lagserien for damer Hcp fra 15 – 36. 

 

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

Anne Ki kjempa hardt for Hof  golfklubb. Etter første dag lå vi på en beskjeden 

7. plass men rykket opp til 5.plass på dag to. Totalt var 9 lag med i vår gruppe. 

 

Medlemsmøte damegruppa 6. oktober 21 

Tre saker ble drøftet. Vestfold Ladies, Lagserien NSG og Damedagene. Referat 

på f-bok siden til  Damegruppa i Hof golfklubb 

 

Vi ønsker alle nye og etablerte jenter/ damer velkommen til gruppa vår.  

Målet for 2022 er at flere av klubbens damer vil spille damegolf.  



Vi har en spennende sesong foran oss med både Vestfold Ladies og 

Hofdamenes høstslag i tillegg til alt annet vi kan finne på. 

Anne Ki Klemetsen 

 

ÅRSBERETNING – SENIORGRUPPA - KLUBBTURNERING 

Det ble i 2021 arrangert 17 seniorgolf runder med 221 deltagere 

Svein Helge Hansen vant orders of merit foran Arne G og Anne Ki 

Arne G, Jens og Villy har vært med på alle 17 runder. 

Seniorgruppa hadde et underskudd på  kr 225,- og har en kassabeholdning på 

Kr 2695,- 

Villy Weum 

 

ÅRSBERETNING – NORSK SENIORGOLF / HOF GOLFKLUBB 

Hof Golfklubb hadde i 2021 18 medlemmer i Norsk Seniorgolf (NSG) 7 jenter og 

11 gutter. 

Vi deltok i NSGs lagserie med to lag, et damelag og et mix lag. 

Damelaget spilte i gruppe med Kragerø og Tjøme. Damene vant gruppen sin. 

Jorun, Aase, Gitte og Anne Ki spilte på laget. 

 

Gutta spilte mot Kongsberg , Borre og Nøtterøy og ble nr 3 i gruppa. 

Georg, Erik, Leif, Glenn, Roger, Bent, Arild og Atle spilte på laget. 

 

Vi deltok også i NSGs Lag NM 3. divisjon med damelag og herrelag. 

Damene endte på en solid 5. plass med Else, Aase, Elizabeth og Anne Ki på 

laget. 

Gutta litt mer beskjedne med en 13. plass. Erik, George. Arid og Tor spilte. 

 

En par turnering I NSGs regi blei arrangert på Hof Golfbane 31.08.2021. 



Hof gjorde en flott innsats med Aase og Steinar på 2. plass, Anne Ki og Tor på 3 

og George og Espen på 5. plass. 

 

Endel av klubbens medlemmer har deltatt på NSGs Tour med varierende 

resultat. 

Anne Ki er uttatt til å spille landskamp mot Portugal i Portugal 13. til 17. mars 

2022. 

Jeg oppfordre flere til å melde seg inn i NSG. Du får spille for halv pris på en 

rekke baner.Du kan også delta turneringer som det finnes utrolig mange av. 

Sjekk hjemmesiden til Norsk Seniorgolf for mere informasjon. 

Golfhilsen fra Florida 

Tor Klemetsen / Klubb kontakt NS 

 

ÅRSBERETNING – KNØTTENE OG JUNIORER 9-12 ÅR 

Treningen startet opp 20. april. Det ble ganske raskt et Covid-opphold for alle 
og deretter var det kun mulig med deltakere fra Holmestrand kommune i noen 
uker. 
 
Fra medio mai og frem til siste trening 28. september gikk treningene som 
planlagt. I knøttegruppa var det godt oppmøte. I gjennomsnitt fem barn hver 
uke og stort sett de samme deltakerne. I 9-12 gruppa var det to spillere i 
gjennomsnitt og stort sett de samme to hver gang. 
 
Vi hadde to spillere med på Narvesen Tour på Tjøme.  
 
Til neste år ønsker vi å få med oss noen nye knøtter og flere barn på 9-12 
gruppa. Det er også ønskelig med en leder til. Vi sikter på at våre spillere skal ha 
deltatt på minst en Narvesen Tour før de skal spille Narvesen Tour på Hof som 
så klart blir et høydepunkt neste sesong. 
 
Joakim Gedenryd 

 

 

 



ÅRSBERETNING – JUNIORGRUPPA 

Det ble i årsberetning av 2020 foreslått en omstrukturering av treningene med 

tanke på tider og grupper. Det kom ingen spørsmål eller innsigelser på dette fra 

styret og endringen ble derfor effektivisert av Joakim og Simen etter beste 

evne.  

Oppstart var 20.04.2021 med informasjonsmøte for alle barn og foreldre 

etterfulgt av trening. Senere den uken kom nye retningslinjer rundt Covid og 

treningene ble derfor avlyst i påfølgende periode frem til 19.05 hvor vi startet 

opp igjen. 

Det har i 2021 vært et snitt på 4 juniorer hver tirsdag som har trent 1 Time og 

45 min hver trening, men med krav om at de skulle være ferdig oppvarmet ved 

treningsstart 18:15.  

Vi hadde sommerferie i uke 27 og 28, i uke 29 var det ingen som kunne delta og 

i uke 30 ble treningen avlyst grunnet lyn. I uke 34 hadde jeg ferie, det ble da 

lagt opp til et egentreningsprogram på banen, så vidt meg bekjent ble det ikke 

gjennomført trening denne dagen fra noen. 

Fra uke 37 måtte treningene flyttes grunnet lysforhold, det ble da trent fra 

17:30 – 19:30, siste trening for året var 05. oktober. 

Gjennom sommeren 2021 så vi en økt interesse blant juniorene for spill utenfor 

organisert trening, sammen med 45 minutter utvidet treningstid bidro dette til 

en vesentlig bedret utvikling i 2021 kontra 2020.  

 

Simen Thormodsrud 

 

ÅRSBERETNING – HERREGOLFEN 

Herregolf 2021 Summary 

34 participants this year took part with varying degrees of success – the usual 

you’d expect from golf!  Over 15 players average per game night – maximum 

was 18 – least was 12 in mid-July – so very good representation. 

Late start to the actual golf competitions “proper” as Covid rules did not allow 

official competitions for the first 5 dates but we opened with a 2 “unofficial” 

rounds which counted. 



Bjørn Andersen once again won free golf next year as Herregolf Champion – 

with only 12 results counting – won by at least a week       

Simen Thormodsrud came runner up and winner of the lucky-card Garmin Golf 

watch at the end of season prize giving. 

George Boyd finished 3rd (obviously pays to turn up more than most!) 

Prize giving night was a once again homemade dinner of Scottish steak pie, 

mashed potatoes and mashed turnip and Hof Apple crumble and icecream 

desert affair.  Prizes were once again half Golfshoppen and half Vinmonopolet 

selections with all attendees winning at least one prize.   

We played a few more 18 holes in 2021 and aim at doing every 5th one as a full 

18 in 2022 as well as the usual 3 club competition and some other ideas in the 

works.   

This years prizes will be more focused – so prizes for top 10 scratch, 3 

stableford and 3 netto.   

We shall once again keep the weekly fee at 50kr and provide coffee for the 

Thursday after round meeting. 

If anyone has any better ideas for this coming year, shout out. 

GB 

 

ÅRSBERETNING – TURNERINGSKOMITEEN 

Sesongen 2021 startet også med diverse avlysninger pga. Corona 

Først ut var Onsdagsgolfen med oppstart 14.4, men første gjennomførte 

var først 02.06.2021. 

Kort oppsummert fra Onsdagsgolf: 

18 turneringer gjennomført (Skulle vært 23) 

302 Deltagelser på 18 turneringer (Snitt på 17 stk) 

OOM vinner:  

Helgi Olafsson tett fulgt av Gunnhild Rustad og Anne Marie Rustad. 

 

 



Følgende andre turneringer har vært gjennomført i 2021: 

03. Juli HOF Open med 48 deltagere 

22. Juli Jorun Sundby´s minneturnering med 28 deltagere 

21. August Klubbmesterskap 39 deltagere 

29. August International Pairs med 22 deltagere 

11. September Nattgolf med 24 deltagere 

25. September Høstslager med 27 deltagere 

26. September VTG Turnering med 19 deltagere. 

 

Turneringsgruppa har deltatt på flere dugnader/ klargjøring av banen i tett 

samarbeid med banegruppa. 

 

Turneringsgruppa er allerede godt igang med 2022 sesongen, dvs. at 

turneringskalender er 95% ferdig for sesongen 2022. 

 

Spennende nyheter for 2022: 

Kommunemesterskap som spilles over to dager på tre baner: 

Lørdag 18 Juni spilles Sande Front Nine og Hof back Nine 

Søndag 19 Juni spilles 18 hull på Solum. Alle baner spilles i en turnering. 

 

Vi har også blitt valgt ut til å arrangere Narvesen Tour for barn og Junior i 

Regionen Sør/ Sør-Øst. Denne går av stabelen 3 Juli. 

 

Vi ser frem til en spennende og innholdsrik 2022 sesong i Hof Golfklubb! 

 

Espen S. 

 

 

 

 

 

 



ÅRSBERETNING - BANEKOMITEEN 

Banekomiteen ble reetablert på sensommeren forrige sesong. Komiteen består 

av følgende personer, Tor Klemetsen, Arild Thormodsrud, Thorleif Rustad, Jens 

Sundby (baneeier) samt undertegnede.  

Det har vært avholdt 4 ordinære møter i komiteen etter oppstart.  

Sesongen 2021 har det vært utført en god del oppgaver på banen hvor 

banekomiteen har vært delaktige eller pådrivere. Noe vi håper medlemmene 

legger merke til. Vi har blant annet kappet til og malt nye merkepinner, og 

merket om banen. Vertikalskjært greener. Pipelufting av samtlige greener med 

tilhørende dressing og slodding i etterkant. Mange timer er tilbrakt på klippere, 

og med rydde sag i hånden av mange medlemmer. Det er også utført mange 

andre mindre oppgaver i løpet av sesongen. 

Vanlige dugnader har ikke blitt gjennomført i 2021, dette skyldes i all hovedsak 

Koronasituasjonen. Vi håper det er mulig å gjennomføre dugnader i 2022.  

For sesongen 2022 er det planlagt en rekke større og mindre oppgaver som skal 

utføres. Dere finner en fullstendig oversikt over hva som skal gjøres, og når, i 

kalenderen på Hof Golfklubb sine hjemmesider.  

Banekomitéen benytter anledningen til å ønske alle en riktig lang og god 

golfsesong i 2022.  

 

Banekomiteen ved Bent Bruun.    

 

 

 

 

 

 

 



SAK 9 – ÅRSREGNSKAP 2021 

 

Eget dokument. 

 

 

SAK 10 – INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 

 

Sak 10-1: 
Forslag til endring i Hof golfklubbs lov, §10 "Årsmøtets oppgaver" – styrets sammensetning 

Forslagstiller: Styret 

Pkt 14a lyder i dag:  

"Foreta følgende valg: a) Styre med leder og nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem." 

 

Grunnlag for forslaget: 

Styret i Hof golfklubb ønsker å ha en kasserer i styret og ønsker med det å utvide styret med en plass. 

Videre ønsker vi å konkretisere ett styremedlems oppgave til «sekretær». 

 

FORSLAG: 

Styret foreslår at §10, pkt 14a endres til:  

"Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, kasserer, sekretær, to styremedlemmer og ett varamedlem." 
 

Jfr §17 – Lovendring 

 

 



Sak 11 – FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT 

 

Medlemskontingenter 2021: 

- Medlemskategori 1 – kr 1910,- 

- Medlemskategori 2 – kr 910,- 

- Junior (15-21år)        - kr 650,- 

- Knøtter                       - kr 50,- 

 

Styrets forslag til medlemskontingent for 2022: 

- Medlemskategori 1 – kr 1995,- 

- Medlemskategori 2 – kr 995,- 

- Junior (15-19år *)     - kr 650,- 

- Knøtter                       - kr 50,- 

*Forslaget trer i kraft fra og med 2023, slik at medlemmer som er 20 og 21 år i 2022 får 

kontingent junior. 

 

BAKGRUNN FOR STYRETS FORSLAG: 

1. Økning i medlemskategori 1 og 2: 

Styret foreslår å øke kontingent i medlemskategori 1 og 2 med kr 85,-  

I 2021 la vi til fakturagebyr på kr 35,- på samtlige fakturaer.  

Styret foreslår å fjerne fakturagebyret på medlemskontingent utstedt pr epost.  

(Reell prisøkning fra 2021 blir da på kr 50,-)  

 

2. Endring i aldersgruppe – Junior: 

Styret foreslår å harmonere kategorien «junior» med øvrige golfklubber og idretten generelt. 

Kategori «junior» endres fra 21 til 19 år som øvre grense. Forslaget trer i kraft fra og med 

2023, slik at medlemmer som er 20 og 21 år i 2022 får kontingent junior. 

 

 



SAK 12 – BUDSJETT 2021 

 

Eget dokument. 

 

SAK 13 – ORGANISASJONSPLAN 

 

 
Nærmere orientering for igangsatt arbeid med organisasjonsplan og planer 

for fremtiden vil bli gitt på årsmøtet. 

 

 

 

 

 



SAK 14 – VALG 

14 – a) Valgkomiteens innstilling  

 

Verv:   Navn:    Periode: 

Leder    Gunnar Akerholt  gjenvalg  1 år 

Styremedlem  Espen Svendsrud  ikke på valg 1 år 

Sekretær   Thorleif Rustad  gjenvalg  2 år 

Kasserer   Eira Baastad   NY   2 år 

Styremedlem  Atle Stenseth   gjenvalg  2 år 

Styremedlem  Bent Bruun   ikke på valg 1 år 

 

Vara til styret  Ingunn L. Vestergaard NY   2 år 

 

Valgkomite  Øystein Berg   NY   3 år 

Valgkomite  Pål Kopstad      2 år 

Valgkomite  Gunhild Rustad     1 år 

Valgkomite (vara) Anne L. Vestskogen     2 år 

 

Kontrollutvalg   Erik Stabæk      1 år 

kontrollutvalg  Henning Vestskogen    2 år 

Kontrollutv.(vara) Gitte Floeng   NY   2 år 

 

25.02.22 

Anne Landsverk Vestskogen / Pål Kopstad / Gunhild Rustad 

 

 

 



14 – b) Valg av representanter til ting og møter 

hvor klubben har representasjonsrett. 

Styrets forslag:  

Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge aktuelle representanter 

til representasjon. 

 

 

SAK 15 – BESLUTTE BRUK AV REVISOR 

Styrets forslag:  

Klubben har en begrenset omsetning og en oversiktlig økonomi. 

Valgt Kontrollutvalgs kompetanse på området anser styret som 

tilfredsstillende.  

 

Styret anbefaler ikke beslutning om å engasjere revisor, jfr 

NIFs lov §2-11 pkt 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAK 16 – 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,- 

 

Styrets forslag: 

Beløpet endres ikke for 2022 

 


