
 

  
 
Årsrapport Sauda Golfklubb 2020- Styrets beretning 
 
Sammendrag 
2020 var det 12. driftsåret til Sauda Golfklubb etter at golfbanen åpnet 31. mai 2008. 
Klubben har arbeidet godt og klart å sette et godt fundament på den økonomiske 
siden. 
Golfklubben gikk i år med godt overskudd med over 120 000,-kr i +. Antall 
medlemmer i ungdoms avd. gikk noe opp. Vi hadde ved 2020 utgang 134 aktive 
medlemmer fordelt som følger 
Aktive fordelt på kjønn og aldersgruppe * 

Aldersgruppe Damer  Menn  I alt  

0-6 år 2  0  2  

7-12 år 1  3  4  

13-18 år 0  15  15  

19-24 år 0  7  7  

25-39 år 2  17  19  

40-59 år 5  29  34  

60-69 år 10  23  33  

70 år og over 5  15  20  

I alt 25  109  134  

Det er noe lite damer i klubben vi oppfordrer derfor våre medlemmer til å 
introdusere golf for jenter/ damer. 
Banen har fungert veldig bra i 2020. 
Bygging av tak til Range ble ferdigstilt vinter/ vår 2020. 
Vår vedlikeholdspartner, Rysteg, leverte ikke tilfredsstillende resultat i 2020 og 
avtalen ble derfor sagt opp i August 2020. Dette skyldes problemer med bemanning 
på banen fra Rystegs side. I tillegg har vi kjøpt inn ny greenklipper som krever mere 
kunnskap på maskiner. Vi takker så langt for samarbeidet. Dette førte til ekstra arbeid 
på «dugnadsgjengen» (som igjen la ned en imponerende innsats) med fine 
baneforhold gjennom sesongen. Banen ble åpnet i slutten på mars og stengt medio 
nov. Det ble arrangert et stort antall turneringer gjennom sesongen med rekord I 
antall gjeste spillere fra andre klubber. Dette viste igjen på innbetalt greenfee. Gjeste 
spillere i konkurranser utløste bonus fra Eramet for andre gang i historien. Det er 
arrangert 3 Veien Til Golf kurs.  
Vi hadde også i 2020 en god effektivitet på klipping fairway, stort sett utført på 
dugnad. 



 

  
 
Da vi i år har gjort et innkjøp på ny greenklipper har også disse blitt klippet på dugnad 
på høsten. Takk for innsatsen! 
Vi økte noe gjødsling på fairway i 2020 dette ga gode resultater. Gjødsling av greener 
ble videreført basert på tidligere erfaringer. Utpå sommeren fikk vi soppvekst på 
greenene, her har vi undersøkt med tidligere proff greenkeeper på hva som må 
gjøres. Saken følges opp av Waldemar og Svein Åge. 
 
 
Organisasjon  
Det nye styret ble valgt på årsmøtet 2020, dette måtte avholdes digitalt grunnet 
Covid-19. 
Det nye styret organiserte arbeidet på følgende måte: 
 

Leder:      Jonn Ove Olsen ( 1 år igjen ) 
Nestleder/sekretær:    Arild Hodne (nyvalgt for 2 år) 
Kasserer:    Svein Fløgstad  Ingrid Kristiansen(står som 
overlapp ) 
Drifts- og baneansvarlig:   Waldemar Olsen(1 år igjen) 
Klubbhus:     Hilde Hodne ( 1 år igjen) 
Styremedlem:     Helene Ness (1 år igjen ) 

 
Vararepresentant:                               Sigrid Klyve ( valgt for 2 år) 
                        
Turnerings- og medieansvarlig:          Terje Hodne ( valgt for 1år) 
 
Valgkomite 
Tore Eeg - Kjetil Aartun 
 
Revisor: Knut Atle Seim (valgt for 3år) 
  Hans Wigelius ( 2 år igjen) 
Det har kommet nye retningslinjer fra nif angående revisor. Fra og med 2020 er 
revisor begrepet fjernet og erstattet med kontroll komite. 
Konstituert komite er som følger: 
Formann Knut Atle Seim 
Komite medlem Hans Wigelius 
 
Styret har avviklet 6 styremøter i perioden 
       

 



 

  
 
 
 
Økonomi 
Sauda Golfklubb var igjen i stand til å betale hele den avtalte leie til Sauda Golfbane 
AS i 2020. Klubben gikk i 2020 med et regnskapsmessig overskudd på 123 000,-  
 
Driften av klubben var i 2020 økonomisk sunn, også for 2021-sesongen er det lagt 
opp til den samme rimelige banedrift som i årene forut.  Vi hadde planer om oppstart 
av påbygg til klubbhuset for tilrettelegging av golfsimulator og oppbevaring av 
golfbagger. Men grunnet større investering i greenklipper ble dette forskjøvet. Vi 
prøver igjen, muligens i 2021.  Baneselskapet gir som vanlig en årlig kompensasjon til 
klubben for dugnad knyttet til banedrift. Grunnet større utgifter på forsikringer etc er 
denne redusert med ca 10% i år. Vi betalte over 500 000 i baneleie og får kompensert 
ca 200 000,-kr for vedlikehold fra fra 2020 sesongen. 
 
Rekruttering og medlemspleie 
Arrangering av kurs i Veien Til Golf har vært hovedfokus for rekruttering av nye 
medlemmer også i 2020. 
1. 3 kurs i sesongen 
2. Noen private arrangement for rekruttering av medlemmer. Erik H. 

 
Opplæringsansvarlig er Erik Husebø 
 
Banen og driving range 
Driften av banen har fungert greit gjennom sesongen. Vi hadde noe stort balltap, 
dette skyldes mye vind og noe utslitt nett på lense. Planer om oppgang /modifikasjon 
av lense 2021.Driving Range ble åpnet i 8 april og ble stengt 31 oktober. Med andre 
ord ca. 7 mnd. Rangen ble delvis stengt i første periode grunnet Covid-19. Vi har i år 
ikke hatt gratis køller til låns. Tross dette satte vi ny omsetnings rekord på  
kr 127 000,- 
 
 
Avtalen mellom Sauda Golfbane AS og Rysteg AS om klipping av banen ble videreført 
til August 2020. Igjen må våre 4-7  ”pensjonisthelter”  berømmes for en formidabel 
dugnadsinnsats mtp. klipping, kunnskapsoverføring og en del nødvendig vedlikehold 
på maskinparken.  
 



 

  
 
Ståle Lunde og Stig Amdal delte i 2020 det daglige arbeidet på driving rangen. En stor 
takk til disse to for enestående arbeid, som også gir et solid og økende bidrag til 
klubbkassen! 
 
Dugnadsarbeid: Det er utført ca. 950 timer dugnad til drift på banen og vedlikehold 
av klubbhus. For driving rangen er timetallet ca. 450 timer. Tall for opplæring, 
turnering og styrearbeid er ca. 450 timer. TOTALT 1850 timer. VI TAKKER ALLE SOM 
HAR DELTATT. 

Driving range gjengen som har holdt driving rangen «up to date» med baller og 
vedlikehold/service. Pensjonistgruppa inkl. driving range gjengen har igjen gjort en 
kjempejobb som er uvurderlig for klubben! Baneansvarlig har tilegnet seg større 
kunnskap om greener og samarbeider med Greenkeeper på Sola Golf. Han har i 
tillegg utført mange timer dugnad på banen og Range i 2020  Takk for innsatsen. 

Stort sett har dugnadsarbeidet fungert bra. Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta 
på første mandag hver måned i sesongen til dugnad. 
 
Klubbhus 
Klubbhuset har stort sett holdt stengt i årets sesong, omsetning har derfor gått nen 
del ned. 
Vi har ikke hatt noe smitte av Covid-19 ifm golfspill. Vi takker alle for å ha respekt for 
avstand og hygiene. 
 
Greenfeeavtaler 
Sauda Golfklubb tegnet i 2020 greenfeeavtale med Haugesund Golfklubb Kolnes.+ 
Stord og Skudenes  Gjeldene for 3 år  
 
Markedsføring / sponsorer / støttemidler 
 
Sponsorer for 2020-2022: 
 

Eramet Norway AS (Sponsor, 20 000 kr + bonus på 25 000  
AS Saudefaldene AS (Sponsor, 10 000 kr + annonse kostnader 10 000 kr) 
Effektivt Renhold AS (sponsor over 3 år, 15 000 kr pr år) 
Statkraft 15000,- kr 
A/S Forskaling kr 10 000,- I range baller 
Tveit Park kr 6000 pr år 
 
 



 

  
 
Sponsor 2020 og 2021: 
1 Statnett kr 10 000 +mva 
 
 
Klubben har vært positivt omtalt i ca. 1-2 artikler i Ryfylke. 
Resultat fra turneringer i Ryfylke har vert positivt. Takk til Line Amdal. 
 
 
Oppsummering aktivitet i klubben: 
1. 6 styremøter (fra april til april). 
2. 2 medlemsmøte. 
3. Flere dugnadsprosjekt   
4. 3 Veien til Golf – kurs. 

 
 
 
 
Oppfølging medlemmenes handlingspunkter for 2020 
1. Overgang fra til Vipps har vært en suksess, men noe manglende tekst på hva 

det er betalt for har skapt noe frustrasjon også i 2020, men stor bedring fra 
året før. Vi håper medlemmer og gjester tar en oppgang her. Vi er fortsatt ikke 
helt i mål med Vipps, det er fortsatt usikkerhet på hva medlemmer betaler for.  

2. Vi har heller ikke i år kjøpt oss opp i Baneselskapet. Da overskuddet ikke er 
stort og vi må ha en liten buffer for innkjøp av nye klipper. 

3.  Line Amdal med turnerings komité sendte inn resultater fra turneringer, godt 
jobbet, men dette kan vi lage noe mere utav. Ta bilder og lage en liten tekst til 
de litt større konkurransene. Ryfylke hadde nesten en helside fra en turnering. 

4. Takoverbygg til range ferdigstilt vinter 2020. 
  

 
  
 
 Oppfølging av styrets anbefaling til handlingspunkter for 2020 
1. Rekrutterings- og opplæringsopplegg for barn/ungdom - ikke gjennomført 

Fått flere medlemmer under 16 år etter justering av pris 
2. Oppfølging av nye medlemmer og lite aktive medlemmer -  gjennomført 
3. Kampanje mot hytteeiere -  gjennomført  
4. Fortsette Veien til golf – gjennomført (Erik Husebø) 
 



 

  
 

 
Styrets anbefaling til handlingspunkter for 2021 

1. Fortsette med “Veien til golf” 
2. Holde oppe antall medlemmer, kjøre egne konkuranser for ungdom 
3. Planlegge, begynne med påbygg til klubbhus for simulator og oppbevaring av 

bagger 
4. Sette opp hinder mot Halsnes 
5. Rekrutterings- og opplæringsopplegg for barn/ungdom 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


