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KRAGERØ GOLFKLUBB 

ÅRSBERETBNING FOR 2019 

Styret i Kragerø Golfklubb har i 2019 bestått av: 

Leder:  John Peter Tollefsen  

Nestleder: Tine Fehn Hovden                                                                                        

Styremedlem: Audun W. Pettersen                                                                                        

Styremedlem: Elisabeth k. Sagafos                                                                                           

Styremedlem:  Nina Aas                                                                                                               

Varamedlem:  Aase Marie Haugen                                                                                            

Varamedlem: Bjørn-Sindre Skott 

 Det har vært avhold fem styremøter siden årsmøtet 22. februar 2019. Styret sammensetning 

 ivaretar hensyn til likestilling.  

Virksomhetens art og lokalisering.                                                                                                 

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens 

formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund. Klubben er medlem i Norges 

Golfforbund.  

Klubbens virksomhet 2019. 

Kragerø Golfklubb har også i 2019 fremstått som en av landets absolutt beste golfbaner. 

Banen åpnet i april og stengte i slutten av oktober uten på noe tidspunkt å være stengt. 

Banens kvalitet og Kragerø Golfs ansattes innsats sammen med frivillig innsats fra klubbens 

medlemmer bidrar til å gjøre Kragerø Golf til en meget ettertraktet bane å spille på og til å ha 

turneringer på. Klubbes styre vil fremheve det betydelige arbeidet som nedlegges av alle 

involverte parter og som gjør Kragerø Golf til en kvalitetsbane.  

Av vesentlige forhold for og i klubben i 2019 vil styret særlig bemerke: 

 Ny samarbeidsavtale mellom Kragerø Golfklubb (KGK) og Kragerø Golf as (KG) 

 Arrangør av nasjonale turneringer for Norsk Senior Golf og Golfforbundet (Srixon 

Tour og Narvesen Tour). Stor frivillig innsats fra KGK og KG. Kragerø Ladies Open 

arrangert for femte gang og etablert seg som en institusjon i KGK.  

 Minigolfbanen helt ferdigstilt og har vist seg å være et populært og positivt tilskudd 

til golfanlegget.  

 Oppløftende deltakelse i NM gutter og senior.  

 Etablert sportslig samarbeid for juniorer med Norsjø Golf  

 Større deltakelse på VTG (Veien til golf) kursene og andre kurs enn tidligere 

 Golf Grønn Glede har hatt en aktiv sesong. Klubben bidrar gjennom GGG til at 

mennesker med spesielle fysiske, psykiske og sosiale utfordringer får anledning til å 
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møtes i klubben og får tilrettelagte aktiviteter. Klubbens frivillige og KGs ansatte gjør 

her en stor innsats. 

 God deltakelse på turneringer, men dessverre måtte to turneringer avlyses pga 

værforhold. 

 Årets medlemsundersøkelse viser at medlemmene er gjennomgående godt fornøyd 

med forholdene, men kommunikasjon med medlemmene kan bli bedre. Det samme 

gjelder tilrettelegging av trening. Klubben vil fokusere særlig på dette i 2020.  

 Medlemsutviklingen er bekymringsfull i KGK som i hele golf-Norge. En negativ 

utvikling må snus. Det gjelder ikke minst utfordringen med å rekruttere nye (og unge) 

spillere.  

 

 Redegjørelse for årsregnskapet og resultatanvendelse. 

 

Resultatet for 2019 viser et driftsresultat på minus 3.582. Etter finanskostnader er resultatet 

– 22.705. Klubben har ikke ubetydelige finanskostnader på lånet til minigolfbanen. Alle renter 

og avdrag kompenseres av KG as med 90.000 i året. Driftsinntektene økte fra 10,525 mill. i 

2018 til 11,067 mill. i 2019. Økningen skyldes gode sponsorinntekter, økt aktivitet i academy 

(bl.a. kurs), økte greenfee-inntekter samen med generell økning i priser og avgifter. Klubben 

fikk vel 540.000 i momskompensasjon, en økning fra 454.000 i 2018. Det var dessverre vel 

70.000 mindre i startkontingenter i 2019 enn året før. Nedgangen skyldes blant annet 

avlysning av to turneringer. En del av forklaringen på årets resultat ligger her, men også 

ekstraordinære kostnader til minigolfbanen og bistand til avtalen med KG. 

 Greenfee-inntekter var gode også i år til tross for at de aller fleste banene på Østlandet 

åpnet tidlig, og KGK bar ikke fordelen av tidlig sesongåpning på samme måte som i 2018. 

Inntektene fra minigolfbanen er meget gode.  

KGKs største utgiftspost er baneleien til KG, for 2019 på totalt 9,7millioner. Denne 

utgiftsposten korresponderer med inntekter klubben har på de postene som inngår i 

baneleiegrunnlaget. KGK har i 2019 ytt et administrasjonsbidrag på kr 150.000 til KG for 

ekstra administrative oppgaver og et tilskudd til protjenesten på 100.000. For dette får bl.a. 

klubbens medlemmer instruksjon gjennom sesongen. Disse utgiftspostene med tilhørende 

tjenester fra KG er formalisert i den nye avtalen mellom KGK og KG.  

Klubben har i 2019 skiftet regnskapsfører og det har medført en synlig merkostnad. Klubben 

har også hatt ekstra kostnader i forbindelse ferdigstillelse av minigolfbanen og til 

advokatbistand til avtalen med KG as. I sum utgjør årets driftskostnader kr. 11,070 millioner 

mot kr 10,093 i 2018.  

Klubben har en tilfredsstillende balanse og økonomien er tilsvarende.  

 

Styret foreslår at årets resultat overføres til annen egenkapital i balansen. 

 

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styrets medlemmer i 2019.  

 

Medlemsutvikling: 

Klubben hadde pr. 31.12.2019 836 medlemmer (235 damer og 601 menn), en registrert 

nedgang på 2 medlemmer fra året før. Styret vil prioritere arbeidet med både å holde på 

medlemmene og aktivt arbeide for å rekruttere nye. En stor utfordring ligger i rekrutteringen 
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av unge spillere. Styret forventer at Golfforbundet tar aktive grep for å hjelpe klubbene med 

denne utfordringen i det dette gjelder for alle landets golfklubber og er adressert bl.a. på 

årets Golfting. 

 

Oversikt over medlemsutviklingen i Kragerø Golfklubb 2011 – 2019. (Kilde: Årsberetning / 

golfbox).  

 

 Antall medlemmer i Kragerø Golfklubb ved årsslutt 2011- 2019. Aldersgrupper kjønnsfordelt.  

        Damer              Menn      Alle 

Alder  
/ År 0-12 13-18 19-24  25 > I alt 0-12 13-18  19-24  25 > I alt Alle 

2019 5  10  15  205 235  7 34  64  496 601 
836

  

2018 7 17 14 205 243 15 51 44 485 595 838 

2017 6 21 12 220 259 9 64 48 490 611 870 

2016 4 21 13 226 264 16 67 63 482 628 892 

2015 5 21 8 229 263 15 61 58 474 608 871 

2014 5 15 10 216 246 14 69 48 468 599 845 

2013 2 15 9 202 228 16 79 48 457 600 828 

2012 2 15 6 179 202 19 87 37 465 608 810 

2011 4 17 4 174 199 16 93 34 438 581 780 

 

 

Komiteer. 

Klubben har i 2019 hatt fem komiteer: 

Turneringskomiteen. 

Sports- og handicapkomiteen 

Dugnads- og banekomiteen 

Rekruttering- og ivaretakelseskomiteen 

Golf Grønn Glede  

I tillegg har klubben Valgkomité.  

 

Egne rapporter fra hver av komiteene følger som vedlegg til årsrapporten. Valgkomiteen 

leverer ikke egen rapport.  

 

Fortsatt drift. 

Det bekreftes at forutsetningene for fortsatt drift er lagt til grunn for utarbeidelse av årets 

regnskap og balanse og ligger til grunn for budsjettet for 2020. 

 

Miljøfaktorer. 

Klubbens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 

Klubben har en tilfredsstillende kjønnsfordeling i styre og komiteer. 
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Kragerø 1.2.2002 

 

 

John Peter Tollefsen (leder)   Tine Fehn Hovden        Audun Pettersen  

 (sign.)                   (sign.)    (sign.) 

 Elisabeth Sagafos Nina Aas   Åse Marie Haugen   Bjørn Sindre Skott  

    (sign.)                 (sign.)     (sign.)     (sign.) 
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Vedlegg: Rapporter fra klubbens komiteer 

ÅRSRAPPORT 2019 

Turneringskomiteen 

Turneringskomiteen har i 2019 bestått av: 

Yngvar Clausen (leder), Annette A Bjerke, Turi Berg Clausen, Per Henrik Rydning 

Rolf Engebretsen – til 1. juni, Finn Egil Jensen – fra 1. juni 

Møtevirksomhet 

For oss i turneringskomiteen starter sesongen i jan/feb med oppsett av årets turneringsliste. Dette er 

et puslespill der mange hensyn må tas, og i denne fasen samarbeider vi tett med daglig leder i 

Kragerø Golf AS. 

Ellers i året møtes vi jevnlig i forbindelse med planlegging og gjennomføring av turneringene. 

Turneringer 

I turneringslista hadde vi satt opp 15 klubbturneringer. Pga dårlige værmeldinger avlyste vi, for første 

gang, to av disse turneringene (åpningsturneringen og Kragerø open). De andre turneringene har blitt 

gjennomført som planlagt.  Som en følge av de to avlysningene har antallet deltagere på turneringer 

vært noe lavere i år enn tidligere år. Det viser seg at scramble-turneringer slår best an, og det er her 

vi får flest påmeldinger. Rekorden ble satt under årets siste turnering, Løvfall, med 120 påmeldte. Vi 

presset inn seks dobbeltstarter, slik at 96 fikk delta i turneringen. Sommer-scrambelen lå ikke langt 

etter med 92 startende. Også her måtte vi avvise spillere. 

Greensome-turneringa (Tine Sunniva Open) hadde i år dobbelt så mange påmeldte som tilsvarende 

turnering i fjor. Det tyder på at også dette spillformatet har slått an, og vi satser på en slik turnering 

også til neste år. 

Nevnes bør også at det er tre spillere som har fått hole in one under turneringer: 

 Knut Charles Hiis på hull 17 under Sommer-scrambelen 

 Helge Bråthen på hull 6 under Sandtangen Open. I tillegg til gaven for hole in one fra 

hullsponsor på varer for kr 5.000-, vant han en ny golfbil av Club Car til verdi kr 75.000- 

 Hanne Moen på hull 17 under klubbmesterskapet. 

Karen Lauring imponerte også med eagle på hull 9 under klubbmesterskapet. 

Vi har hatt et meget godt samarbeid med daglig leder Terje Wilhelmsen og staben hans gjennom hele 

sesongen, både når det gjelder avvikling av turneringer og info på hjemmesida til klubben både før og 

etter turneringer. 

Eclectic 
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Denne turneringen ser nå ut til å ha funnet sin form, og vi satser på å videreføre eclecticen slik den 

var i år. Det var totalt 41 registrerte deltagere fordelt på to herreklasser og en dameklasse, av disse 

var det ca 30 som spilte jevnlig gjennom hele sesongen. Ansvarlig for resultatservice har vært Jarand 

Sørensen, Rolf E Engebretsen og John Peter Tollefsen. Vi håper de fortsetter til neste år. 

Evaluering av sesongen 

Som tidligere nevnt ser vi at det er scramble-turneringer som får flest påmeldinger. Dette vil vi ta 

med oss når neste års turneringsliste skal settes opp. At vi i hovedsak har valgt lørdager til 

turneringsdag har vært positivt – særlig for alle våre utenbys medlemmer. 

Antall klubbturneringer mener vi er på et passende nivå. Det er viktig at banen også er åpen for 

ordinært spill i noen av helgene. 

Vi kommer til å fortsette med gavekort som premier. Startkontingenten, som har stått stille i mange 

år, vil vi foreslå for styret at økes fra kr 100- til kr 150-. 

Hilsen turneringskomiteen 
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Årsrapport 2019 

 

Bane- og dugnadskomiteen 

 

Dugnadskomiteen har i 2018 bestått av: 

Ola Kristian Dille (leder), Jarand Sørensen, Marit Strømme, Trond Mortensen og med god bistand fra 

flere av klubbens medlemmer ved gjennomføring av komiteens aktiviteter.  

 

Dugnadskomiteen startet sitt arbeid i mars, hvor en gjennomgikk og avklarte hvilke oppgaver 

komiteen skulle prioritere sammen med Greenkeeper Dan Jurgens og Daglig leder Terje Wilhelmsen i 

Kragerø Golf AS.  

 

Dugnadene ble annonsert på Dugnadskomiteens egen FB-side med oppslag ved Proshopen og 

markedsført på klubbens hjemmeside og FB-side. Det er fortsatt utfordrende å nå ut til alle, selv om 

en benytter de «kanaler» som finnes.  

 

I alt har det blitt gjennomført 17 små og store dugnader, hvor det har deltatt fra 2 til 47 medlemmer. 

Totalt har det blitt utført 260 dugnadstimer. 

 

Det ble gjennomført vårdugnad den 30. mars hvor rydding av kvist og klargjøring av driving range, 

område rundt klubbhuset og banen var hovedfokus.  

 

I tillegg har det blitt flere mindre dugnader hvor en har: 

- bygget nye trapper på hull 5 og hull 18 

- malt smijerns gjerdene på hull 11 og hull 14 

- festet og ordnet med sikkerhetsnettet rundt minigolfbanen   

- kantslått i skråningen på hull 3 

 

I juli ble det gjennomført 5 divotingdugnader (hver mandag), hvor en fikk tatt ni hull hver 

dugnadskveld (18 hull ved den første dugnadskvelden). Dugnadene ble avsluttet med en kaffekopp i 

Golfkafeen etter endt «runde». 

 

Etter ønske fra styret i KGK ble ansvaret for banevertordningen tillagt Bane- og dugnadskomiteen i 

2019. Her tok imidlertid Kragerø Golf AS ansvar for koordineringen med å skaffe personell og 

oppfølging av banevertene gjennom sesongen. Bane- og dugnadskomiteen har kun bidratt med 

annonsering av ordningen. Slik en vurderer det er det mere hensiktsmessig at dette tilligger Kragerø 

Golf AS og at de administrerer og koordinerer banevertordningen. Det foreslås derfor at dette 

ansvaret tas ut av instruksen for bane- og dugnadskomiteen.   

 

Dugnadskomiteen ser forøvrig for seg at en viderefører det samme opplegget i 2020.  

 

Dugnadskomiteen vil benytte anledningen til å takke alle som deltok på dugnadene for innsatsen! 

Dugnadskomiteen 
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Rapport fra sports- og handicapkomiteen 2019. 

Sports og handicapkomiteen i Kragerø Golfklubb i år hatt et budsjett på ca 70.000 kr. Disse midlene 

har i all hovedsak gått til de mest aktive spillerne vi har i forbindelse med turneringer og Lag NM for 

junior og senior. 

Som mange andre klubber i Norge så sliter vi i Kragerø også veldig med rekrutteringen. På juniorsiden 

så er utfordringen størst. På guttesiden så har vi kun 2 aktive og gode spillere, men på jentesiden så 

har vi ingen med Kragerø som hovedklubb som satser aktivt. Dette medførte at vi i år ikke klarte å 

stille eget lag i Lag NM for junior. Men vi var så heldig at vi fikk til et samarbeid med Norsjø golfklubb 

slik at vi fikk stilt et mix lag i NM. Her må vi rette en stor takk til Mathias Andreasson som er pro på 

Norsjø for et godt samarbeid før/ under og etter Lag NM. 

Lag NM senior så har vi heldigvis flere aktuelle spillere. Så her gjorde vi som tidligere og kjørte en 

egen amerikansk uttaging over 2 runder. De som i år kvalifiserte seg for dette laget var: Jørn Simen 

Aabøe, Kristian Samuelsen Moe, Thomas Søndbø, Thomas Guste Pedersen og Stefan Samuelsen, hvor 

sistnevnte var lagets kaptein. Resultatmessig så gikk det ikke helt vår vei, men her har vi i hvert fall 

flere spillere med potensial.  Det er også viktig å nevne at lagets yngstemann Kristian S. Moe har 

levert flere meget gode resultater hele sesongen, han er treningsvillig og ambisiøs og er en spiller 

som Kragerø vil få stor glede av fremover. 

Så kort oppsummert så er rekrutteringen til golfen vår største utfordring, og vi vil gjerne også se flere 

aktive jenter i golfen fremover. 

Kragerø, november 2019   

Audun Pettersen 

Årsrapport Rekruttering- og ivaretakelseskomiteen (RIK) 2019  

 Komiteen har bestått av følgende personer: - Tine Fehn Hovden - Aase Marie Hauge - Elisabeth 

Sagafos - Hanne Rydning Aktivitet 2019: Komiteen har ingen økonomiske midler til disposisjon. I mars 

sendte vi ut invitasjon til medlemmene om å bidra i komiteen, men det var heller laber respons på 

denne henvendelsen. Imidlertid har Per Henrik Rydning tatt initiativ til å lede og bidra til utviklingen i 

klubbens sosiale miljø, og dette arbeidet kommer til å starte i januar 2020. RIK har sendt e-post med 

invitasjon og informasjon om klubbens tilbud til alle som har tatt VTG-kurs pr 27.06.19. Vi kan ikke se 

at det har vært respons på denne e-posten, men det kan være vanskelig å måle ettersom vi henviste 

til klubbens nettsider og til ulike aktiviteter/tilbud som klubben har hatt gjennom sommeren 2019.    

 Nye golfregler var tema for regelkvelden som ble holdt av Tine Fehn Hovden i april 2019. Om lag 25 

medlemmer stilte opp på denne samlingen. Påskeaften hadde Kragerø Resort en stand i Kragerø 

sentrum under «Påskebadet». Her stilte representanter fra Komiteen og klubben opp med uformell 

puttekonkurranse mellom vaffelstekere og livreddere.  I mai var det «Åpen dag» på Kragerø Resort. 

Her deltok flere av komiteens og klubbens medlemmer med omvisning, veiledning og bistand til 

gjester.  
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Gjennom juli ble det arrangert ukentlige golfturneringer i etterkant av klubbtreningene for damer. 

Det var noe varierende oppmøte på turneringene.   

Norges Golfforbund introduserte i 2019 «Stjernejakt» - et tilbud til barn og unge (og egentlig for alle 

golfere…) som introduserer golf på en morsom måte. Tine Fehn Hovden hadde ansvaret for 

opplegget på Kragerø Golfklubb, og Stjernejakten ble satt opp hver tirsdag gjennom sommeren på 

Korthullsbanen. Her var det mange av feriefolket som deltok med barna gjennom juli. Det var mange 

som fikk utdelt bronse-, sølv- og gullstjerner etter hvert som de mestret spill fra ulike avstander. I 

august ble Kragerø Ladies Open arrangert med 50 deltakere fra 8 golfklubber. Dette var 5. gang 

turneringen ble arrangert. Klubbens medlemssammensetning KGK har en medlemsmasse hvor hoved 

andelen er i aldersgruppen 40+ (alle medlemskategorier). Alder Antall <18 år 57 20 - 39 187 40 - 59 

345 >60 277 Totalt 866  

25 % av medlemmene har svart på årets «Golfspilleren i sentrum». Derfor kan det være vanskelig å 

trekke konklusjoner av undersøkelsen. I årets medlemsundersøkelse svarer 68 % av medlemmene 

(som har svart på undersøkelsen) at de forventer at de vil være medlemmer om 2 år. De som svarer 

nei på spørsmålet, befinner seg i HCP-klassene >18,5. Om årsakene til at de ikke vil være medlemmer 

lengre svarer majoriteten at det skyldes at de ikke utnytter medlemskapet i tilstrekkelig grad og at 

medlemskontingenten er for høy. En liten andel svarer at det skyldes helsemessige årsaker, høy 

alder, flytting, skifte til annen klubb, utilfreds med banen, mangler faste spillepartnere. 

Undersøkelsen blant medlemmene indikerer at: - Banemessige forhold bidrar til en positiv opplevelse 

av å være medlem i klubben - Det sosiale miljøet er godt - Gode muligheter for booking - Golftrener 

bidrar til et positivt miljø - Flyt på banen/letetid etter baller bidrar negativt - Tilbudet i kafeen/maten 

bidrar negativt  

 Blant gjestespillere er det bl.a. indikasjoner på at: - Banen er flott og anlegget pent - Det er effektivt 

å booke tid/registrere seg og ledig tid - Det er god flyt på banen - Mat/tilbud i kafeen/prisnivå og 

klubbfasiliteter svarer ikke til forventningene   

Planer for 2020 Før jul 2019 ble det sendt ut invitasjon til alle som har deltatt i VTG/golfkurs i regi av 

Kragerø Golf til en golfdag i mai 2020. Her vil det bli fokus på å få ballen opp i lufta, samt en 

scrambleturnering med vekt på det sosiale ved golfen. For 2020 satser vi på et enda sterkere fokus på 

å bygge opp det sosiale miljøet i klubben ved at det blir en egen «Miljøvernminister» som holder 

tømmene i det sosiale arbeidet i klubben.  Det vil være en viktig oppgave både å bidra til rekruttering 

og beholde dagens medlemmer i klubben. Det er en utfordring å nå nye golfere som har deltatt i 

ulike golfkurs, ettersom mange ikke hører til i Kragerø eller nærliggende områder. Systemene for å 

registrere nye golfere med kontaktinformasjon er manuelle og delvis mangelfulle. Etter EUs 

personvernforordning, må det innhentes samtykke til alle som deltar i kurs slik at klubben kan ta 

kontakt i etterkant av avholdt kurs.  Det bør også vurderes ulike medlemstilbud til nye golfere, slik at 

flere har anledning til å knytte seg til Kragerø golfklubb selv om man har et annet tilholdssted enn 

Kragerø og dets nærområder. Basert på klubbens medlemssammensetning, er det viktig at det legges 

til rette for rekruttering av yngre spillere. Tiltak som «Stjernejakt» og tilbud som retter seg mot yngre 

aldersgrupper bør derfor prioriteres.   

Kragerø 17.12.19 Tine Fehn Hovden og Elisabeth Sagafos  
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Følgende grupper har besøkt Kragerø Golfklubb – i regi av GGG:  

 Ettervern/psykisk helse - Kragerø kommune 

ca. 12 deltakere + personale - ett besøk 

 Vitalis Kragerø Fra 4 til 15 deltakere, hver onsdag gjennom hele sesongen 

 Kirkens Bymsisjon ønsket å delta, men fikk det ikke til i år 

I tillegg, dette hadde ikke noe med GGG å gjøre, men for tredje året på rad har vi hatt besøk av 12-15 

unger fra BARK, Barnas Røde Kors. 

Disse hadde med seg noe personale fra Kragerø Røde Kors, og de hygget seg med minigolf og spiste 

medbrakt lunsj. 

Ungene fikk også en rundtur i golfanlegget med golfbiler.  

 Vi har fått følgende tilbakemelding fra Vitalis Kragerø. 

«Vitalis har hatt en gjeng som har spilt golf gjennom hele sommeren, dette har vært ukas 

høydepunkt for pasienter og oss. Tilbakemeldingene går i at de føler mer mestring i sosiale 

sammenhenger, at de føler aksept fra den del av samfunnet de trodde ville se ned på dem. Dette 

hjelper på selvfølelsen. Videre har flere tatt VTG kurs hos Kragerø golfklubb, noe som gjør at de 

ønsker å ha dette som hobby videre når de eventuelt flytter til andre byer» 

Før sesongen ble avsluttet, hadde GGG - Kragerø den 16. oktober 2019, en sosial avslutning med de 

som hadde deltatt i løpet av sesongen. Den faste gjengen fra Vitalis deltok og koste seg med Pizza, 

drikke og mange gode historier. 

Utstyr til brukerne av GGG 

Vi har annonsert via Facebook  mulighet for å få brukt golfutstyr/bagger til denne gruppen. Vi har 

vært heldige og fått flere bagger fulle med køller, som GGG brukerne kan låne når de er hos oss. Det 

som imidlertid er en liten utfordring, er køller til venstrehendte spillere. 

Økonomi: Når det gjelder økonomi i GGG prosjektet har vi i 2019 fått kr 10 000,- i tilskudd fra 

Golfforbundet.  Disse midlene har gått med til å dekke utgiftene til gruppene har vært på besøk. 

 

Møtevirksomhet 

Undertegnede, har sammen med Terje Wilhelmsen, Turi, Sissel, Hanne og Marit  hatt flere møter 

med Kragerø kommunes Aktivtets- og Mestringsteam og Vitalis, avd Kragerø. 

Planer for 2020 

 Aktivitets- og Mestringsteamet Kragerø kommune ønskes fortsatt velkommen 

 Kirkens Bymisjon inviteres til videre aktiviteter 

 Vitalis Helse Kragerø – rus og psykiatri, inviteres til fortsatt deltakelse hver onsdag i 

kommende sesong – hver onsdag 

 I tillegg ønsker vi å invitere Kragerø Frisklivssenter til et informasjonsmøte 
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 BARK-ungene er fortsatt velkomne i 2020. Disse kommer etter strengetid for Proshoppen, så 

det betyr ekstra innsats for frivillige til en kveldsøkt. 

 Møter 2020:    

I første omgang holdes et felles møte med aktuelle brukere og frivillige i mars/april 2020 hvor 

planene konkretiseres. 

Når det gjelder økonomi for GGG-arbeidet i 2020, er det avhengig av tilskudd fra Golfforbundet 

sentralt, ev andre tilskudd og ikke minst hva Kragerø Golf AS er villig til å bidra med – i form av 

gratis/reduserte priser for å kunne benytte anlegget innenfor driving rangen, korthullsbanen og 

minigolfen. 

STOR TAKK til Terje og Veronica i Pro-Shopen for hyggelig velvilje ift GGG.  

I tillegg STOR TAKK til Turi Berg Clausen, Hanne Rydning, Marit Strømme og Hanne Moen for hyggelig 

og nødvendig bistand gjennom sesongen. 

Håper disse gode medarbeiderne også er med på laget i 2020! 

Stabbestad, 1/12-19 

Randi Skauen, Ansvarlig GGG 

 


