
Årsberetning 2022

Medlemmer:

Før sesongstart ble medlemslistene vasket, og vi sto da igjen med 319 registrerte
medlemmer i klubbadmin.

Ved årsslutt var medlemstallet vårt 472 medlemmer.
Det er en vekst på 153 medlemmer siden mars 2022.

Medlemstallene fordelt på type medlemskap/alder/kjønn:

Juniormedlemskap 24
Familiemedlemskap 60(173 medlemmer)
Ordinære medlemskap: 275

Kvinner: 91
Menn: 381

18 og under: 80 (57 gutter, 23 jenter)
19-39: 272 (228 menn, 44 kvinner)
40-60: 116 (92 menn, 24 kvinner)
60+:  4 (4 menn, 0 kvinner)

Styrets visjon:

Det overordnede målet for sesongen 2022 har vært å gi klubbens medlemmer større
eierforhold og tilhørighet til klubben.

Dette har man forsøkt oppnådd ved å inkludere flere medlemmer i drift av klubben og
avgjørelser som preger klubben og medlemmene.

Dette føler styret at vi har delvis lyktes med. Komiteer har overtatt enkelte prosesser fra
styret, noe vi tror er positivt for klubben fremover.

Hva har vi oppnådd:

Klubben har i 2022 hatt et enormt aktivitetsnivå.
Vi har avholdt:

Turneringer

● 25 ukesgolfer(344 unike deltagere)
● 5 runder Sandnes Cup
● Sandnes Open
● Pargolf NM(216 spillere, største felt i NM noensinne)



● Klubbmesterskap(Ånonsen/Maronsdottir)
● Ladies Day(60 påmeldte kvinner)

Dugnader

● 4 store dugnader
● Pusset opp skuret og bygd TD-bod
● Klubbhuset

Teambuildinger

● 12(herunder 7 betalte)

Annen medlemsaktivitet

● 6 planlagte teori-klinikker(hvorav 2 ble gjennomført)
● Medlemsklinikk Bradley Williams(36 deltakere)
● Årsmøte
● 2 ekstraordinære årsmøter
● Medlemsmøte
● Årsfest
● Sosiale samlinger etter Sandnes Open og NM
● Juniortreninger
● Juniorsamling

Styreaktivitet

● 10 ordinære styremøter
● Sponsorfrokost
● Klubbledersamling
● Uoffisielle styremøter
● Sponsorvirksomhet
● Haver/Regnskap
● Arbeidsgrupper NAIF

Utfordringer fremover:

Klubben har god økonomi. Men økte kostnader ifm klubblokalet, ny bane og satsning på
medlemmer må tas med i beregningen når man setter kontingenten for 2023.

Det er vanskelig for styret å vite om medlemsmassen i hovedsak er fornøyd eller ikke med
retningen og utviklingene klubben har tatt/hatt.

Styret har merket seg en lei tendens til et meget polariserende miljø hvor man enten er med
eller mot noe/noen. Dette må tas tak i fremover for at SDGK skal forbli en av Norges beste
klubber.

Styret har også møtt utfordringer i form av medlemmer som ønsker endringer og vil at dette
skal skje over natten. Dette byr på problemer da styret har et mål om at ting skal gjøres på
rett måte iht gjeldende lover, regelverk og rammebetingelser man må forholde seg til.



Klubbens fremtidige satsningsområder er også et tema som ofte er oppe til uoffisielle
diskusjoner. Her har medlemmer mange meninger som kolliderer med hverandre.

Klubbens organisering:

Organisasjonskart – Se vedlegg

Komiteer:

● Banekomite: Egil Sætren, Remi Kvalvik, Kenneth Enoksen, Freddy Haugen, Yngvild
Sudmann, Michael Dehar, Marcus Ånonse

● Turneringskomite: Kjetil Dørheim (for 2023: Kjetil Egeland, Isak Røyland, William
Lundberg, Anders Kaland og Kenneth Enoksen

● Sponsorkomite: Caroline Selnes, Bengt Tovslid, Jan Magne Østebø, Ørjan Brekke,
Tore Røed, Kenneth Enoksen

● Valgkomite: Svein Atle Rasmussen, Marcus Ånonsen, Kristoffer Messmer(vara
Morten Lerstøl)

● Kontrollkomite: Håkon Fagerli, Stian Lode, Erik Bleika


