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KRAGERØ GOLFKLUBB 

ÅRSBERETBNING FOR 2020 

Styret i Kragerø Golfklubb har i 2020 bestått av: 

Leder:  John Peter Tollefsen  

Nestleder: Tine Hovden Fehn                                                                                       

Styremedlem: Yngvar Clausen                                                                                                                                                                                

Styremedlem:  Nina Aas                                                                                                                                    

Styremedlem.   Aase Marie Haugen                                                                                            

Varamedlem: Bjørn Sindre Skott                     

Varamedlem.  Randi Skauen   

 Det har vært avhold fem styremøter siden årsmøtet 28. februar 2020. 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 2020. 

Kragerø Golfklubb ble i 2020 ble i 2020 rangert som den golfklubben i landet med den beste 

banen. Det var en velfortjent hyllest til banemannskapet i KG as som gjennom kanskje den 

mest hektiske sesongen noen gang i klubbens historie, maktet å levere en fremragende bane 

gjennom hele sesongen.  

Golfsesongen 2020 ble annerledes enn hva vi er vant til. Epidemien førte til at all 

idrettsaktivitet i landet ble satt på vent allerede i mars. Tidlig forsto man at golf ville kunne bli 

en aktivitet som kunne bli drevet til tross for strenge smittevernstiltak.  Golfforbundet, 

sammen med klubbene, gjorde et svært aktivt arbeid for å tilrettelegge for åpning av 

golfbanene. Sammen med KG as la klubben en strategi for hvordan vi skulle legge til rette for 

golfspill. Klubben vil gi skryt til administrasjonen i KG for hvordan de på den ene siden svært 

lojalt fulgte alle henvisninger fra myndighetene inkl FHI og forbundet, samtidig som de gjorde 

de praktiske tiltakene som skulle til for at banen kunne åpne når det ble gitt tillatelse til det.   

Sesongen 2020 vil gå over i historien som det tidspunktet da golfen igjen ble en populær 

aktivitet. Det tok ikke lang tid før folk forsto at golf var en ideell aktivitet å drive med i disse 

korona-tider. Interessen for å spille golf holdt seg på topp fra begynnelsen av mai til langt ut i 

oktober da banen stengte. Aldri har det vært spilt så mange runder på vår bane som i 2020. 

Til tider var det fullbooket fra morgen til kveld. For å gi medlemmene en viss fordel ble det 

åpnet for 14 dagers booking. Det vil bli videreført i 2021. Bookinger via hotellet, golfpakker, 

økte sterkt og beslagla i perioder mye spilletid. Klubben, KG as og hotellet er enige om en 
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smidigere ordning i 2021 som ivaretar medlemmenes interesser samtidig som hotellet kan 

tilby et tilfredsstillende antall golfpakker.  

Klubben fikk god respons på ønsket om flere medlemmer til å kjøre banevert / marshall. I de 

mest hektiske periodene viser det seg at en slik tjeneste er helt nødvendig. Sakte spill er det 

som flest golfere klager på og her er banevertfunksjonen helt avgjørende for at spillet skal 

flyte relativt greit. En runde for en full ball skal ikke vare lenger enn 4.20 – 4.30 timer. 

Klubben har sammen med KG as tatt tak i dette, og for sesongen 2021 vil denne funksjonen 

bli vesentlig forbedret.  

Klubben gjennomførte også i 2020 en medlemsundersøkelse og en undersøkelse blant 

gjester. Etter sesongslutt har klubben nedlagt et betydelig arbeid i å gjennomgå svarene fra 

undersøkelsene, og har begynt arbeidet med de utfordringene undersøkelsen viste at 

klubben har. Dette arbeidet vil medlemmene få se konkrete oppfølginger av i kommende 

sesong.  

Av vesentlige forhold for og i klubben i 2020 vil styret særlig bemerke: 

 Samarbeidet med KG as har fungert svært godt gjennom hele sesongen 

 En medlemsøkning på 119 nye spillere. De aller fleste kommer via VTG og andre kurs 

i tillegg til flere unge.  

 Ny rekord i antall deltakere på VTG (veien til golf) og på andre kurs.  

 Ny rekord i antall spilte runder  

 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 sjette gang og etablert seg som en institusjon i KGK. Klubben har 

bestemt å ta en pause hva gjelder Srixon i 2021 for å forberede et bedre tilbud både 

for spillere, trenere og foresatte som deltar i arrangementet. Dette gjøres i forståelse 

med golfforbundet.  

 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 

møtes i klubben og får tilrettelagte aktiviteter. Klubbens frivillige og KGs ansatte gjør 

her en stor innsats. Turneringen «bøtta open» / «Rema 1000 Invitational» ble en 

formidabel suksess  

 Økt interesse blant medlemmene med høyt hcp til å delta på trening.  

 Suksess for ombyggingen av inngangspartiet i proshopen. Bedre tilbud i proshopen 

både i form av mat (ny isboks kjempepopulær) og utstyr. Økt kompetanse hos de 

ansatte bidro til større salg og flere tilfredse kunder.  

 Nye møbler på taket har gjort det mer attraktivt å bruke.  

 Arbeidet med å utvide proshopen med nye kontorfasiliteter og utbedringer mer 

generelt er allerede begynt.  

 

 Redegjørelse for årsregnskapet og resultatanvendelse. 

 

Resultatet for 2020 viser et resultat på kr 378.947 mot et negativt resultat på -22.705 i 2019. 

Driftsinntektene økte fra 11,067 mill. i 2019 til 15,584 mill. i 2020. Det var først og fremst 
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økningen i greenfee med en samlet vekst på vel 3 millioner (+ 150 %) som bidro til de høye 

driftsinntektene. Ved siden av dette er det kurs / VTG (academy) som hadde er sterk vekst. 

Disse forholdene gjenspeiler som vi tidligere har kommentert den sterke økningen i antall 

spillere og kursdeltakere. Ola Axelssons golfskole og kurs holder høy standard og er 

ettertraktet. Også aktiviteten på drivingrangen tok seg betydelig opp og omsetningen økten 

med vel 100 %. Alle andre aktiviteter som minigolf, korthull og tennis hadde god 

inntektsøkning.  

Klubben fikk 575.418 kroner i momskompensasjon og dekket noen av de tapte inntektene 

gjennom kompensasjonsordningen fra idrettsforbundet. 

  

Klubbens driftskostnader endte i 2020 på kr. 15 191 115. Det er en økning fra 2020 på vel fire 

millioner da driftskostnadene var på kr. 11 070 746. KGKs største utgiftspost er baneleien til 

KG, for 2020 på totalt 13,850 millioner. Denne utgiftsposten korresponderer med inntekter 

klubben har på de postene som inngår i baneleiegrunnlaget og inntektene fra golfbilservice 

og utleie av P-plasser til golfbiler (garasjen). KGK har i 2020 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 avtalen mellom KGK og KG.  

Klubben har i 2020 inngått samarbeid med inkassoselskapet Lindorff. Resultatet er bedre 

kontroll med utestående fra medlemmer som av en eller annen grunn ikke følger opp sine 

forpliktelser overfor klubben.  

 

Klubben har en tilfredsstillende balanse og økonomien er tilsvarende. Klubben har som mål å 

ha en egenkapital som setter klubben i stand til å bidra aktivt til baneutvikling til glede for 

klubbens medlemmer.  

 

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

 

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styrets medlemmer i 2020.  

 

Medlemsutvikling: 

Klubben hadde pr. 31.12.2020 955 medlemmer (268 (235) damer og 687 (601) menn), en 

registrert økning på 119 medlemmer fra året før. Det aller meste av nyinnmeldte er spillere 

som har gått VTG eller andre kurs. Det er fortsatt en stor oppgave for klubben å rekruttere 

nye medlemmer fra Kragerø og sommergjester utenom Resorten.  

 

Oversikt over medlemsutviklingen i Kragerø Golfklubb 2011 – 2020. (Kilde: Årsberetning / 

golfbox).  
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 Antall medlemmer i Kragerø Golfklubb ved årsslutt 2011- 2020. 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 

 

2020 3 16 21 228 268 11 59 84 533 687 955 
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 «Mellom slaga» 

Golf Grønn Glede  

I tillegg har klubben Valgkomité.  

 

Klubben vurderte en egen komité for minigolf, men har gått bort fra det. Alt som angår 

minigolf mht til booking etc håndteres av KG as. Det ble arrangert NM i minigolf på banen i 

juli 2020.  

 

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 2021. 

 

Miljøfaktorer. 

Klubbens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 

Klubben har en tilfredsstillende kjønnsfordeling i styre og komiteer. 
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Kragerø 1.2.2021 

 

 

John Peter Tollefsen (leder)   Tine Hovden Fehn (nestleder)         Yngvar Clausen  

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

 Nina Aas    Åse Marie Haugen     

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

ÅRSRAPPORT 2019 

Årsrapport for 2020 fra turneringskomiteen i 

Kragerø golfklubb. 

 

Turneringskomiteen har i 2020 hatt følgende medlemmer: 

Yngvar Clausen (leder) 

Finn Egil Jensen 

Turi Berg Clausen 

Per Henrik Rydning. 

Årets turneringssesong startet i år rekordtidlig. Allerede i januar var banen både grønn og 

telefri, nesten som midt på sommeren, og vi inviterte til Vinterscramble der 60 deltagere 

stilte til start. Så ble det slutt på turneringer for en stund. Pga. koronaen ble det ikke åpnet 

for å arrangere turneringer før 15. juni. Vår første ordinære turnering, Tine Sunniva Open, 

ble arrangert 20. juni med hele 98 påmeldte. Deretter gikk det, bokstavelig talt, slag i slag 

utover i resten av sesongen. De turneringene som ble avlyst på våren, ble satt opp og 

avviklet seinere i sesongen. Dette resulterte i at banen ofte ble booket til turneringer, som 

igjen resulterte i at medlemmer og greenfee-spillere oppfattet at banen var lite tilgjengelig i 

helgene i hele høst. Vi har tatt grep for å unngå dette til neste år. 

Totalt har vi arrangert 12 åpne klubbturneringer + klubbmesterskapet og eclectic-finale. Til 

sammen har det vært 878 deltagere på disse turneringene, noe som gir et gjennomsnitt på 

67 deltagere pr turnering. Årsaken til at deltagerantallet har vært så høyt er nok et resultat 

av den spesielle situasjonen med reiserestriksjoner m.m., men også at vi har hatt større 

andel av lagkonkurranser, der særlig scramble er vinneren. Dette tar vi med oss ved oppsett 

av neste års turneringsliste. 

Årets klubbmestere ble: 

Damer                      : Tine Hovden Fehn               Herrer                      : Henrik Frigstad 

Damer senior          : Brigitte Apelseth                 Herrer senior           :  Petter Tusvik 

Damer eldre senior: Marit Strømme                   Herrer eldre senior: Ola Kristiansen 
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Også i år, for 15. år på rad, var vi vertsklubb for finalen i Srixon Tour. Dette er en turnering 

som går over 3 lange dager. I år var det så mange deltagere at det i kvalifiseringsrundene (2 

dager) ble delt opp i 2 puljer/startfelt, 1. pulje startet kl 0830, mens pulje 2 startet kl 1330. 

Pga. dette måtte vi ha 2 skift med hjelpere fra klubben (forcaddies, startere, kaffeordonans 

m.m.), totalt stilte klubben med 18 funksjonærer hver av disse dagene. Planlegginga av 

denne turneringa starter på sommeren, og den krever mye forberedelser med logistikk, og 

også velvilje fra klubbens medlemmer. 

Vi må også ta med at vi juni inviterte 50 personer, stort sett uten golferfaring, til en 

uhøytidelig turnering der en av klubbens golfere var som veileder i hver gruppe. Etter 

turneringen var det grillmat og premier (gavekort på kr 200-) til alle deltagerne. Hensikten 

med denne turneringa, som fikk navnet Bøtta Open pga et par unormalt store golfhull, var å 

få vist fram golfanlegget og alminneliggjøre golfen som sådan. Primus motor for dette 

opplegget var Terje (daglig leder), og med seg på laget fikk han Rema 1000 som sponsor som 

spanderte både grillmat og premier. I ettertid har det vist seg at denne markedsføringa har 

generert nye medlemmer til klubben. 

Eclecticen, som går hver uke gjennom hele sesongen, ble i år avsluttet med egen turnering 

17. oktober, med påfølgende premieutdeling. 

I år stilte vi med fullt lag (15 spillere, der de 10 beste teller) i by-kampen i Arendal, men det 

holdt bare til nest siste plass. Vi kommer sterkere igjen! 

Til neste år vil vi gjøre noen endringer: 

 Antall åpne klubbturneringer blir redusert fra 12 til 8. 

 Det vil bli løpende start på alle turneringene, og det vil bli start både fra hull 1 og hull 

10. Dette er et grep for å komprimere tidsbruken, slik at flere forhåpentligvis blir 

igjen til premieutdelinga. 

 Etter at vi i en årrekke har arrangert forbundsturneringer (Narvesen tour og Srixon 

tour) har vi valgt å ikke søke om å være arrangør for slike turneringer til neste år. 

Vi er spente på hvordan koronaen vil påvirke golfsesongen i 2021. Bestillinger på golfpakker 

og golfskoler for neste år er allerede godt i gang, så det tyder på at det blir stor aktivitet på 

banen også til neste år. 

Vi gleder oss til ny sesong! 

 

Hilsen turneringskomiteen. 
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Årsrapport 2020 fra Mellom Slaga. 

Sosial og Miljø komité: MELLOM SLAGA!!  

2020 for Kragerø Golfklubb Medlemmer av komiteen: Elisabeth Sagafos, Tine Fehn Hovden, Hanne 

Rydning, Tommy Myrland og Per Henrik Rydning  

Aktivitetsplan 2020: 1. Medlemsverving på stand ved påskebadet AVLYST COVID 

 2. Medlemstur til Øijared Sverige 12 påmeldte i april. Forslag 2021 sein høst tur  

3. Klubbkvelder-temakvelder som regelkurs, ostebord etc. 

4. Eclectic ses 2020. Komiteen kom med forslag om endring, og det førte til flere deltagere. Men det 

slo skeivt ut spesielt i dameklassen (se på hcp skille). Herreklassen var delt inn i 3 klasser. Bør sees på 

for 2021. Oppfordret til å spille på torsdager, og det fungerte utmerket for damene, så der har 

herrene forbedringspotensialet. Blir tatt tak i 2021. Stor pluss at Veronika slo inn resultatene i år!!! 

 5. Komiteens medlemmer har bidratt med 4 runder som «marshal». Erfaring: For få timer på feil 

tidspunkt. Bør lages en kjernetid som er justert for ses 2021  

6. Minigolfturnering for Levangsheia IL og Velforening AVLYST COVID 

 7. Trening for høy hcp og nybegynnere er gjennomført med stort hel i 2020 2 timer pr gang x 5 

samlinger (13-15 deltagere) 

 8. T-Shirts til medlemmene i komiteen Ok bortsett fra Tommy Myrland har ikke fått 

 9. Komiteen har bidratt på Bøtta Open/Rema 1000 for golfere med meget stor hel. Ide fra Per 

Haugsrud og Henrik Bjørnstad i Discovery som Terje Wilhemsen tok initiativ til.  

10. Kaffe og kake servering på banen fra golfbil i og under div turneringer og helger uten turnering. 

Både lokale og «internasjonale» turneringer (Srixcon tour) 

 11. Grill og spill. Medlemmer av komiteen grillet burgere og pølser etter flere turneringer/helger (5 

ganger) gjennom sesongen. Tips bør videreføres, men med 2 nye griller. 

 12. Et av medlemmene i komiteen har gått igjennom NGF forslag om ivaretagelse og velkomst av nye 

medlemmer som skulle Intern tilpasses Kragerø golf. Er ikke blitt gjort noe med av sittende styre i 

KGK. 

 13. Komiteen stod for auksjonsgolfen i årets sommer scramble  

14. Forslagskasse og info tavle leverte vi tips inn om før sesongen 2020. Ikke tilfredsstillende det vi 

har i dag. Har ikke blitt utført som vi kan se/husk. For 2021 sesongen bør vi videreføre noe av de 

tiltakene som vi ikke fikk til i 2020 pga covid. 

Med hilsen komiteen.  
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 Årsrapport 2020 

 

Bane- og dugnadskomiteen 

 

Dugnadskomiteen har i 2020 bestått av: Ola Kristian Dille (leder), Jarand Sørensen,  

Marit Strømme og Trond Mortensen.   

 

Dugnadskomiteen startet sitt arbeid i februar, hvor en planla vårdugnad og avklarte hvilke 

oppgaver komiteen skulle prioritere sammen med Greenkeeper Dan Jurgens og Daglig leder 

Terje Wilhelmsen i Kragerø Golf AS.  

 

Planen var å arrangere den årlige vårdugnaden på tradisjonelt vis før påske, men slik ble det 

dessverre ikke, da koronapandemien satte en stopper for det.  

 

Det ble i midten av april forsøkt med minidugnader på selvvalgt tidspunkt hvor en hadde laget 

en gjøremålsliste som lå i klubbhuset. Dette ble annonsert på hjemmesiden, men dessverre var 

interessen og oppmøtet heller dårlig. En ivrig gjeng damer med Marit i spissen fikk imidlertid 

vasket vinduene og fikset litt på utsiden av klubbhuset. 

 

Da det ble åpnet for å gjennomføre litt større arrangementer, ble det lagt opp til en forsinket 

vårdugnad onsdag 20. mai. Dessverre viste det seg at tidspunktet ikke var det meste gunstige, 

men det deltok 13 medlemmer, så noe fikk vi gjort. 

 

I juli og august ble det gjennomført fem divotingdugnader (mandager), hvor en fikk tatt ni 

hull hver dugnadskveld. På det meste var det 30 ivrige medlemmer som deltok. Selv om det 

var satt opp plakater i klubbhuset og på driving rangen, lagt ut info på dugnadskomiteens FB-

side, så burde dette vært annonsert noe bedre på klubbens hjemmeside.  

 

Dugnadskomiteen har i tillegg fått laget trapp opp til det nye teestedet på hull 2.  

 

I alt har det blitt gjennomført åtte små og store dugnader dette året, hvor det har deltatt fra to 

til 30 medlemmer. Totalt har det blitt utført 125 dugnadstimer. 

 

Dugnadskomiteen håper at 2021 blir mer normalt, og at en da får dratt i gang en ordentlig 

vårdugnad igjen.  

 

Dugnadskomiteen vil benytte anledningen til å takke alle deltakerne for innsatsen! 

 

 

Dugnadskomiteen 
  



10 
 

KRAGERØ GOLFKLUBB 

 

 

 

Årsrapport 2020 

 Handicapkomiteen   

 
Målsetning/formål 
Komitéen skal aktivt bidra til at målene i klubbens planverk nås. 

Komiteen er ansvarlig for å administrere EGA Handicap System i klubben. Komiteen har 

handicapmyndighet overfor de medlemmene som har klubben som hjemmeklubb og skal bidra til at 

bestemmelsene følges i klubben.  

 

Organisering 

Rapporterer til:   Daglig leder (alternativt sportssjef eller ansvarlig styremedlem) 

Bemanning:   John Peter Tollefsen (leder KGK) og Marit Wiig  

 

Funksjonstid: Komiteen ble oppnevnt etter årsmøtet 2020. 2 år av gangen.  

 

 

Arbeidsoppgaver 

 Ref NGFs veiledning for klubber – EGA Handicap System 2016-2019. 

 Handicapkomiteen skal sette seg inn i handicapbestemmelsene, holde seg orientert om mulige 

endringer, og bidra til at bestemmelsene følges i klubben. . 

 Sørge for god informasjon til og kommunikasjon med relevante ressurspersoner (trenere, banesjef, 

m.fl.), komiteer etc. i klubbens organisasjon.  

 Informere, skape forståelse for og positiv holdning til handicapsystemet blant klubbens spillere, 

trenere og ledere samt kjennskap til hvordan handicapbestemmelsene benyttes. Pga 

koronasituasjone fikk ikke komiteen gjennomført plankgte medlemsøter ang det nye hcp-systemet.  

 

Eventuell «godtgjørelse»  

 I henhold til klubbens retningslinjer gis ingen godtgjørelse i form av penger. Komiteen har heller 

ikke mottat annen godtgjørelse. 

 Innenfor budsjettrammene kunne få delta på relevante kurs og samlinger for kompetanseheving og 

erfaringsutveksling, Ingen i 2020. 

 

Ressurser:  
De økonomiske ressurser som komiteen rår over framgår av klubbens budsjett og skal forvaltes på en 

forsiktig og god måte for å nå komiteens og klubbens mål. Komiteen har ikke eget budsjett 

 

 

Aktivitet.  
Komiteen har fulgt opp enkeltmedlemmers fotespørsler ang eget hcp og bidratt til at feil er blirr 

korrigert.  I 2020 har dette vært komiteens viktigste arbeid i tillegg til å sørge for at informasjon om 

hcp-regler er blitt alment kjent blant medlemmene.  

 

For komiteen 

John Peter Tollefsen 
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Rapport for aktiviteter i 2020 – Golf Grønn Glede  

På grunn av den spesielle tiden vi har vært inne i, med koronaen, har det kun 

vært medlemmer fra Vitalis Kragerø som har besøkt klubben i regi av GGG. 

I gjennomsnitt har det vært 13 deltakere i GGG-ordningen, i alderen 20 til 

52 år, som har deltatt onsdagene. Av disse er to kvinner og resten menn. 

På grunn av smittevernrestriksjoner, har GGG deltakerne i år blitt utstyrt med 

egne golfkøller og bagger.  Vi har vært heldige og få utstyr fra medlemmer i 

klubben og til og med et links-sett med bag, fra en kar utenom klubben som 

hadde sett vår anmodning om utstyr via klubbens Facebook-side. Dette har 

bidratt til at utstyrsspørsmålet løste seg på en grei måte for alle parter. Veronica 

i Proshoppen har merket alt utstyret, med GGG, slik at alle vet at det tilhører 

dem. 

Den 22. april’20 ble det holdt et møte med Tommy fra Vitalis Kragerø, 

Veronica, Terje og undertegnede. 

Her ble det bestemt at medlemmene kunne komme hver onsdag, og at de de 

skulle registrere seg i Proshoppen slik at Veronika kunne fakturere kr 50 pr 

deltaker. Det ble også avtalt en ordning med ballkort for drivingrangen. 

Den 28. april’20 var første onsdag hvor GGG deltakerne kom, og da var det 17 

personer, fordelt på to puljer som deltok. 

Veien til golf kurs (VTG). 

Den 7. mai’20 hadde daglig leder, Terje, klubbleder John Peter og jeg et møte 

hvor det ble bestemt å sponse hver av de GGG deltakerne som ønsket å ta VTG-

kurs, med kr 500.  

Fire medlemmer har tatt VTG-kurs i løpet av sesongen. 

Turnering og  sosiale tiltak. 

16. juni: Rema 1000 Invitational – «Bøtta Open» 

Intensjonen med turneringen var å folkeliggjøre golfen. Her stilte 52 deltakere 

opp, de fleste uten golferfaring i det hele tatt.  

Åtte GGG-representanter deltok, og var storfornøyd med både spill og premie. 
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22. juli ble det arrangert pizza-treff etter den vanlige treningen. Her deltok 15 

personer.  

28. oktober ble det arrangert Texas Scramble turnering for deltakerne, med 

påfølgende pizza og kake-fest. Også her var det god stemning og alle fikk 

premie. 

Dette ble også en markering for avslutning av 2020-sesongen. 

Økonomi:  

Til GGG tiltak har vi fått kr 10 000,- i tilskudd fra Golfforbundet.  Disse 

midlene har gått med til å dekke utgiftene til sosiale tiltak. 

Planer for 2021 

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

hver onsdag i kommende sesong. 

 Klubben må diskutere om ordningen kan utvides til andre grupper. 

 GGG sentralt – har tatt kontakt med oss med spørsmål om vi kan 

arrangere den årlige GGG-turneringen i 2021. 

Vi har takket for invitasjonen og våre GGG-deltakerne er svært positive 

til å delta. Vi har gitt tilbakemelding om at vi har mulighet for å arrangere 

denne turneringen 7/9-21. 

 

STOR TAKK til Terje og Veronica i Pro-Shoppen for hyggelig  og nødvendig 

velvilje ifht GGG.  

Og  STOR TAKK til Turi Berg Clausen, Hanne Rydning og Marit Strømme for 

hyggelig bistand gjennom sesongen. Og Hanne, er bare rå med kakene sine!! 

Håper disse gode medarbeiderne også er med på laget i 2021 ! 

 

Stabbestad, 29/11-20 

Randi Skauen 

Ansvarlig GGG 
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