Årsberetning 2016
2016 har som tidligere år vært relativ hektisk på alle områder. Fra vi etablerte klubben i 2010
synes det fortsatt som om vi er en nystartet klubb, med de utfordringer dette er både for drift
og klubb.
Heldigvis hatt vi hatt bra pågang av nye ikke etablerte spillere samtidig med at det er kommet
inn mange etablerte spillere som ønsker seg en kortere bane med de fordeler dette har.
Vi har i 2016 fått inn 111 nye medlemmer og samtidig falt det ut ca 135 medlemmer.
Klubben var oppe i 900 medlemmer pr juni 2016 men etter gjennomgang av gamle ubetalte
medlemsavgifter har vi kastet ut medlemmer som ikke hadde betalt fra 2013-2015.
Utfordringen er også at flere velger et rimeligere medlemskap enn fritt spill og i dag er dette
antall for stort i forhold til fritt spill. Rundt 43 % i dag mot et tall som ikke burde være større
enn maks 25 % av medlemmene.
Utfordringen med utsendelse av årskontingenten 2016 ble mindre enn antatt men det er
fortsatt mange som ikke har forstått lovene for utmelding i et idrettslag. Dog synes det at dette
nå er bedre, men vi får vurdere det etter utsendelse av årskontingenten. Vi har dessverre ikke
greid å nå det mål med netto medlemmer på 900 som var vårt mål før starten på 2016.
Pr 01.01 er vi i dag ca 812 medlemmer. Av de som har meldt seg ut er det mange som etter
gjennomført VTG kurs ikke har greid skikkelig å komme i gang med golfen. Vi kan vel si at
klubben dessverre ikke har greid å aktivisere nye medlemmer fra VTG eller de som av andre
grunner ikke skikkelig har kommet i gang.
De utmeldte er nå enten helt fjernet eller står som tidligere medlemmer.
Medlemsvervingen har gitt resultater, men det skulle være ønskelig med flere nye
medlemmer. Våre egne medlemmer er den best måten å verve nye medlemmer.
Det har vært et stort fokus på å få våre medlemmer i trening gjennom diverse kurs og
medlemssopplegg. Medlemstreningen gjennom sommeren var et stort pluss for våre fritt spill
medlemmer, og vi prøver å fortsette med tilsvarende gjennom vinteren. Det har også vært
medlemmer uten fritt spill med i denne gruppen som har blitt styrt av ToppGolf sin pro Mark
Davis.
Klubbens ferdigstilte nye tee steder ser til å fungere svært bra. Dette arbeid har blitt utført
gjennom dugnadsarbeid. Det er fra disse tee steder banen er slopet. Vi anbefaler våre
medlemmer i større grad å bruke disse teesteder.
Skaaret Landskap AS er fortsatt driftere av uteanlegget og banen. Vi har et godt samarbeid
med selskapet og er svært fornøyde med gjennomføringen. Plan for sesongen 2017
er under arbeid men det synes ikke som det er vesentlig investeringer som må til for å få
banen like fin som i 2016. Vi er fortsatt spent på forholdene gjennom vinteren.
Styret hadde fra siste årsmøte et vedtak om å lage ny logo for klubben. Denne har hengt igjen
men blir arbeidet med snarest mulig.
Vi håper denne blir sluttført før utesesongen starter.
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Klubbdrift
Det er som tidligere ToppGolf AS sin administrasjon som står for den daglige drift av klubb
og bane i samarbeid med det etablerte styret i klubben. Daglig leder i ToppGolf har stått som
daglig leder av klubben.
Styret har i perioden 2015 hatt 8 styremøter samt andre ikke definerte møter. Det er avholdt
flere driftsmøter med Skaaret as. Klubben har i samarbeid med ToppGolf satset på trening av
spillere gjennom kurs og sosiale opplegg. Vi har i dag en aktiv damegruppe og en nyopprettet
åpen gruppe som trener mandager. Vår herregruppe ble fra høsten gjort om til en åpen gruppe
uten at vi har klart å aktivisere denne. Vi satser på å få til en senior spillegruppe i 2017. Totalt
ønsker vi en bredere interesse for spill og trening inne gjennom vinteren samt sommer.
Vi skal også satse på de minste ved å bygge opp en juniorsatsing som også er i tråd med NGF
sitt eget regelverk. Det er styret i klubben som er ansvarlig for den idrettslige satsing.
Klubben trenger også å få satt opp de forskjellige komiteer i et system som er i tråd med
golfklubber generelt.

Kurs og utdanning
Vi har i samarbeid med ToppGolf gjennomført VTG kurs med totalt 56 deltakere, 6 kurs ble
avlyst grunnet for få påmeldinger.. Dette er bra, men langt mindre enn tidligere år der vi har
ligget på rundt 180 deltakere. Vi avsluttet VTG kurs i november for vintersesongen noe vi
tidligere ikke før har gjort.
Klubben må gjøre jobben med VTG/nybegynnerkurs enda bedre og gi en tettere oppfølging
av kursene og nye medlemmer. Vi ser spesielt at alt for mange nybegynnere faller fra av
forskjellige årsaker etter få år. Det er en av klubbens store utfordringer å bygge opp under
nybegynnere med fokus på trening og spill og derved få dem på vei ned i hcp også de første
årene.
Det ser ut som om våre medlemmer ikke er særlig opptatt av å bli bedre, noe vi m ta tak i.

Klubbmesterskap 2016
Klubbmesterskapet ble også i 2016 ble avlyst grunnet for få deltakere. Vi satser på å få dette
gjennomført på en skikkelig måte i 2017.

Tilbud til medlemmer
Vår medlemmer har gjennom året fått flere gode tilbud. Vi jobber kontinuerlig med spesielt å
gi våre fritt spill medlemmer flere gode muligheter. Gjennom sesongen 2016 spilte våre (fritt
spill medlemmer) med redusert greenfee på Holtsmark og på Lommedalen Golfklubb.
Tilbudene omfatter alt fra golftrening inne og ute og andre golfrelaterte kurs i forskjellige
former.
Uansett fortsetter vi å gi våre medlemmer varierte tilbud til fordel for våre medlemmer.

Styret
10.01.2017
Side 2 av 2

