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Årsmøte Sandefjord Golfklubb 2016 

Avholdes torsdag 16 februar Scandic Park Hotell kl. 18.00 
 
 
 
Til behandling foreligger:  
 
1.  Åpning av årsmøtet, herunder godkjennelse av stemmeberettigede 
2.  Godkjenne innkallingen og saksliste  
3.  Valg av møteleder 
4.  Valg av referent for årsmøtet 
5.  Valg av to personer til å undertegne protokollen 
6.  Valg av to personer til tellekorps 
7.  Styrets beretning for Sandefjord Golfpark AS 
8.  Resultatregnskap og balanse for Sandefjord Golfpark med revisors beretning 
9.  Styrets årsberetning for Sandefjord Golfklubb  
10.  Resultatregnskap og balanse for Sandefjord Golfklubb med revisors beretning 
11.  Behandle innkomne forslag og saker 
12.  Forslag til medlemskategorier og kontingenter for 2017 
13.  Budsjett 2017 for Sandefjord Golfklubb 
14.  Kontrollkomiteens rapport 
15.  Sandefjord Golfklubbs organisasjonsplan 
16.  Valg 

a) Styret 
- leder velges for ett år 
- nestleder velges for to år.   
- fire styremedlemmer velges for to år 
- to varamedlemmer velges for to år 
b) Kontrollkomité. To medlemmer og to varamedlemmer velges for to år 
c) Representanter til Vestfold Idrettskrets, Norges Golfforbunds Ting og 
Sandefjord Idrettsråd 
d) Revisor. Styret innstiller på gjenvalg av FGH Revisjon AS 
e) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem  
f) Oppnevne komiteer/utvalg/personer i henhold til organisasjonsplan. Styret 
ber om fullmakt til å oppnevne aktuelle komiteer/utvalg med representanter. 
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Sandefjord Golfpark AS 
 

Årsberetning og årsregnskap 2016 
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MEDLEMSKATEGORIER OG KONTINGENTER 2017 
 

Hovedmedlem    Kr  7 650,- 
 
Junior 0-12     Kr  1 500,- 
Junior 13-18    Kr  2 500,- 
Student -militær 20-29   Kr  3 500,- 

 

Greenfee kontingent   Kr  1 850,- (inkl. 2 greenfeebilletter) 
Kr 100,- rabatt på enhver tid gjeldende greenfee 
Forutsetter at man tidligere har vært fullt betalende medlem 

 
Sommer greenfee avtale  Kr  3 500,- 
Forutsetter at man er fullt betalende medlem i klubb på hjemmeadressen. 
Gjelder kun sommerturister i Vestfold, ikke medlemmer i postkasseklubber 

Gullkort     Kr  1 000,- 
Fullt betalende medlemmer kan betale en ekstra medlemsavgift for fritt spill på 
Vestfold Golfklubb. 

Familiemedlemskap  Alle hjemmeboende barn til og med 19 
år av fullt betalende foreldre har gratis 
medlemskap 

I tillegg kommer avgift til NGF kr. 345,- for alle medlemmer over 20 år 
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Valg – Årsmøtet Sandefjord Golfklubb 2017 
	

Styret:	

Følgende	ble	valgt	for	2	år	i	2016,	ikke	på	valg	i	2017:	

Styremedlem:		 Siv	Karlsen	Moa	

Følgende	ønsket	ikke	gjenvalg:	

Styremedlem:		 Thor	Ø.	Isefjær	
Varamedlem:	 	 Ingrid	Vidum	

Innstilling	fra	valgkomiteen:	

Styreleder:	 	 Roar	Belstad,	gjenvelges	som	styreleder	for	1	år	i	2017	
Nestleder:	 	 Sigurd	Bjønness,	gjenvelges	som	nestleder	for	2	år	i	2017	
Styremedlem:		 Linda	Magnusdottir,	gjenvelges	som	styremedlem	for	2	år	i	2017	
Styremedlem:		 Øystein	Bøe,	velges	som	styremedlem	for	2	år	i	2017	
																																							Ble	valgt	som	varamedlem	til	styret	for	2	år	i	2016,	rykket	opp	til	ledig					
																																							plass	som	styremedlem	i	løpet	av	2016	
Styremedlem:		 Harald	Skogen,	ny,	velges	som	styremedlem	for	2	år	i	2017	

Varamedlem	til	styret:	Arnt	Helge	Dybvik,	ny,	velges	for	2	år	i	2017	
Varamedlem	til	styret:	Jorunn	Eid,	ny,	velges	for	2	år	i	2017	

Kontrollkomiteen:	

	
Medlem:	 	 Trine	Myhre,	valgt	for	2	år	i	2016,	ikke	på	valg	i	2017	 	 	
Medlem:		 	 Truls	Lystad,	valgt	for	2	år	i	2016,	ikke	på	valg	i	2017	

Varamedlem:	 	 Knut	Henry	Andersen,	valgt	for	2	år	i	2016,	ikke	på	valg	i	2017	
Varamedlem:	 	 Amaia	Jensen,	gjenvelges	som	varamedlem	for	2	år	i	2017	

Samtlige	kandidater,	med	unntak	av	de	som	ikke	er	på	valg	har	vært	kontaktet	og	har	
bekreftet	sitt	kandidatur	

Valgkomiteen:	

Leder:	 	 	 Hans	Kristian	Hønsvall,	tar	ny	periode	
Medlem:	 	 Thomas	Ødegård,	tar	ny	periode	
Medlem:	 	 Marit	R.	Kristiansen,	ny	
Varamedlem:	 	 Thor	Ø.	Isefjær,	ny	

Sandefjord	 6.2.2017																									
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Komiteenes rapporter 
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Årsrapport fra Juniorkomiteen 
 
Juniorkomiteen har bestått av følgende medlemmer:  
Espen Karlsen 
Lars Klöw 
Leif Ronny Eriksen 
Linda Magnusdottir 
Siv Karlsen Moa,  
 
Komiteen har hatt møter før, under og etter golfsesongen. 
 
Det har vært gratis treninger for juniorer på mandager gjennom golfsesongen. Golfleiren rett 
før sankthans ble dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte, men det ble laget et alternativt 
opplegg med treninger og spill i siste uke av juni. Her deltok 10 ivrige juniorer, og det ble en fin 
introduksjon til golf, god trening og hyggelig samvær. De fleste fortsatte med trening gjennom 
sesongen, og mange har også deltatt på mandagstreningene i golfhallen på Vear. Treningene 
har stort sett vært gjennomført av Espen som er trener 1, men det har også være instruksjon 
med pro. Mange foreldre har også stilt opp og bidratt både med treningen og spill på banen. 
Utesesongen ble avsluttet med en hyggelig golftur til Sverige hvor 7 juniorer og 4 pappa'er 
deltok. 
 
Det ble 20. august arrangert Narvesen Tour i Sandefjord. Det var 30 ivrige juniorer fra 9 
forskjellige golfklubber på Sør-Østlandet som deltok. Dette er en golfturnering som spilles over 
hele landet, og for Sør-Østlandet arrangeres den på 11 forskjellige baner gjennom sesongen. 
Alle jenter og gutter i alderen 9-19 år er velkommen til å delta, både nybegynnere og 
elitespillere. Av de 9 spillerne som deltok fra Sandefjord, var det 8 nybegynnere som spilte sin 
første golfturnering. Flere av disse hadde med seg foreldrene, og både juniorene og foreldrene 
hadde en hyggelig runde på golfbanen i stort sett fint sommervær. Etter turneringen var det 
premieutdeling med servering av både pølser og kake. 
 
Tom Røed Karlsen har deltatt på de fleste turneringene på Narvesen Tour, blant annet på 
Kragerø GK, Larvik GK, Oslo GK, Nøtterøy og Vestfold GK. Han har i mange av turneringene 
fått beste bruttoscore. I klubbmesterskapet Åpen klasse lå Tom på andre plass etter første 
dag, og gikk dermed i lederballen sammen med John og Leif Ronny. Han endte på tredje plass 
etter flott innsats og et fantastisk innspill på siste green foran alle tilskuerne. 
 
Det grunnlaget som er etablert med og for juniorer i 2016, skal vi bygge videre på i 2017. Vi 
oppfordrer fortsatt alle medlemmer til å få med nye barn og unge til klubben, så skal vi jobbe 
for et bedre og bredere tilbud til juniorene våre. 
 

Sandefjord, 17.1.2017 
Espen Karlsen/Siv Karlsen Moa 
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Årsrapport fra VTG komiteen 
 
Komiteen har bestått av følgende medlemmer:  
Ellen Olsen(leder) 
Astrid Holt 
Maj-Brit Jahr Sletsjøe 
Kirsten Strøm 
Thor Isefjær 
 
I 2016 har 130 deltatt på kurs vs  152 i 2015. Det gledelige er at 55% har meldt seg 
inn vs 51 % i 2015. På de to første kursene (34 deltagere) tok vi betalt, lik 500 kr. De 
andre kursene var gratis. Vi anbefaler å kjøre gratiskurs også for 2017 da tradisjonelt 
antall deltagere vil ligge mellom 30 og 40 pr kurs og det er de tidligste kursene hvor 
flest melder seg inn erfaringsvis. Flest mulig gjennom, gir flest medlemmer! Kursene, 
5 i tallet, har vært kjørt etter tradisjonell lest og ihht NGFs retningslinjer. Vi har i 
tillegg tilbudt såkalte ”Justeringskurs” for kursdeltagerne, 2x 2 timers kurs, ikke 
fulltegnet som i 2015.  Se tabell herunder som viser utviklingen fra 2011. 
 
VTG-komiteen stiller på alle kursene og har i 2016 fått bistand utenfor komiteen, stor 
takk til alle som bidrar her. Tre timer banespill etter endt kurs er obligatorisk og 
banespillet tilbys tirsdag og fredag. Seniorkomiteen og Herrekomiteen stilte opp 
sammen med VTG-komiteen, takk til dere. 
 
VTG-kurset er første trinn på NXT-LVL treningsstigen og en forbedring som har vært 
etterspurt i flere år, er skikkelig oppmerking på DR, god reklame for NXT LVL via 
posters, foldere og nettsiden vår, dessverre kom ikke dette på plass i 2016. 
 
VTG-komiteen takk for seg etter utrolige motiverende og hyggelige år, vi kjenner alle 
og satser nå på egen golf. 
 
Mvh 
Ellen Olsen 
Leder VTG-komiteen 
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Vedlagte tabell viser utviklingen fra 2011 tom 2016: 
 

 2011 2012 2013  2014 
(1) 

2015 mål/ 
akt.   

2016 mål/ 
akt. 

Antall kurs  7  7 9 8 5/5                   5/5 

Antall på kurs  72 105 68 130 120/152            140/130 

Medlemmer i 
% års slutt 20 50 40 53 (1) 60/51 (2)           60/55 

Gratiskurs Nei Nei Nei Ja Ja/Ja                Nei/2 bet.- 
3 gratis 

Maks antall 
på kurs 12 12 12 50 50/50                50/50 

Obligatorisk 
banespill Nei Nei Nei Ja Ja/Ja                 Ja/Ja 

VTG-
justeringskurs 
(4 t) 

    Ja/2 (3)  
Del av 
kurset (4) 
/Nei     

 
(1) 69 ved årslutt 2014/2015 
(2) 78personer pr oktober 2015 
(3) Kursene var fulle 
(4) 2016 plan: 

o Selve kurset økes med 4 timer ”justering”, mao totalt 19 timer. Vi endrer 
fra gratiskurs til 500 kr. Vi ønsker å benytte Trener-1 til 
”Justeringskursene”. Regelverkskurs skal tilbys 2015 VTG’erne før 
sommeren Justeringskursene  
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Årsrapport fra Banekomiteen 
 
Banekomiteens medlemmer har siden juni 2016 bestått av følgende 
medlemmer:  
Ole Gunnar Grundstrøm 
John Drummond 
Øistein Skjerven 
Knut Andersen 
Roger  
Kvalsvåg 
Karl Eidevik 
Harald Skogen.  
 
Harald Skogen overtok som formann i banekomiteen i juni da Roar Halvorsen trakk 
seg fra vervet.  
 
Først og fremst vil vi takke Roar Halvorsen for det arbeidet han har gjort for å få 
banen i den stand den er i dag. Han har i alle disse årene vært en uvurderlig ressurs 
for klubben, og vi i banekomiteen vil takke han for den innsats og iver han har utvist i 
denne jobben. ( dette blir jo som å hoppe etter Wirkola). 
  
På vårparten ble det gjennomført en nødvendig oppgradering av bunkeren på 
treningsfeltet, da denne var både for dyp, og drensgrus blandet seg i sanden. Det ble 
også drenert mellom tee og fairway på hull 18, da dette området var veldig bløtt. 
  
Den nye banekomiteen hadde sitt første møte i slutten av juni, og i denne del av 
sesongen har vi hatt 2 møter og 2 banebefaringer.  
 
I sensommer/høst har vi fortsatt arbeidet med å drenere bløte områder på fairway og 
greenområder. Rydding av rough og trær har fortsatt, og i september ble en Graden-
maskin leid inn for å forbedre greenene. Det ble kjørt ut 25 tonn med sand som ble 
skåret ned i greenene sammen med frø. Resultatet ble meget tilfredsstillende. Det vil 
bli vurdert å kjøpe inn en slik maskin i samarbeid Vestfold golfklubb.  
 
En enstemmig banekomite besluttet at grøften på hull 16 blir fylt igjen, da denne var 
et "blindt" hinder som det var vanskelig å forholde seg til, spesielt for 
greenfeespillere. 
 
Banekomiteen vil berømme dugnadsgjengen som gjør en flott jobb! Dugnadsgjengen 
får enda flere medlemmer i 2017, slik at deres oppgaver utvides med ukentlig 
gjenfylling av divots på fairway. Dette vil øke fairwaykvaliteten betraktelig. 
  
Fokus på økt gresskvalitet på greener, og drenering av problemområder på fairways 
vil ha prioritet i arbeidet fremover.  
 
For Banekomiteen Sandefjord Golf  
Harald Skogen 
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Årsrapport fra HCP- og Turneringskomiteen 2016 
 
Komiteen har bestått av følgende medlemmer:  
Siv Karlsen Moa (Leder) 
Tron Ole Andersen 
Arnt Helge Dybvik 
Ken Holberg 
Roger Kvalvåg 
Rune Liverød 
Linda Magnusdottir 
Ole Pettersen 
Vanja Snørteland 
Anne-Lene Weum. 
 
Litt om året 2016: 
Det har vært litt større aktivitet på turneringsfronten i 2016 som følge av bedre vær 
enn året før. Det ble spilt ca 100 turneringer (80 i fjor). Vi har hatt ulike turneringer i 
år, bla. ColorLine Cup, Nordea Pairs, Omvendt tee, Pink cup, Widerøe Open og Natt 
golf. Vi forsøkte også å få til månedlig Fredagsscramble som et uformelt og sosialt 
turneringstilbud for både nye og etablerte spillere, men den ble bare arrangert en 
gang på grunn av få påmeldte. 

 
Widerøe Open ble arrangert for første gang 9. juli. Her var det 84 som deltok på 
turneringen, og det var matservering i forbindelse med premieutdelingen. Solveig Sti 
ble vinner av tur for to til Aberdeen med to overnattinger og en golfrunde. Linda 
Magnusdottir ble den heldige vinner ved trekning av flytur Torp-København tur/retur. 

 
Turneringskomiteen bistod med å arrangere John's Invitational lørdag 13. august, 
hvor 94 deltok på selve turneringen og ca 100 på banketten på kvelden. Dette anses 
å være et meget positivt arrangement for medlemmene med mange flotte premier og 
hyggelig sosialt samvær. A-klassen ble vunnet av Hege Cecilie Olafsen, mens 
Yvonne Vikersveen vant B-klassen. 

 
Herredagen på onsdager er fortsatt svært populær, og det har aldri vært flere spilte 
runder. Damedagen ble lagt til mandager, men det har heller ikke i år vært noen stor 
deltakelse. På tirsdager har det vært seniordag, og det har vært god deltakelse 
gjennom hele sesongen, også blant seniordamene. 

 
Klubbmesterskapet ble avviklet med 66 spillere (84 i fjor). Vi spilte 2 runder lørdag og 
1 på søndag. Det var fint vær på lørdagen, men det regnte noe på søndag. Vi 
serverte litt mat mellom rundene på lørdag. Det ble også i år kåret 2 
Stablefordmestere, dame (over 15 HCP) og herre (over 10 HCP). Avviklingen av 
sesongens turneringer har gått bra, men vi skulle gjerne hatt enda flere deltakere. 

 
Dugnadturneringen ble i år avholdt 16. april, og ikke mange dagene etter ble første 
Seniordag og Herredag spilt (19.4. og 20.4). Siste turnering var Beat the Pro 15.10. 

 
Årets klubbmestre ble: 

Herrer:    John Drummond 
Damer:   Irena Moen 
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Junior gutter:   Tom Røed Karlsen 
Senior damer:  Irena Moen 
Senior herrer:   John Drummond 
Senior herrer+:  Tom Holmen 
Stableford herrer:  Roger Kvalvåg 
Stableford damer:  Marit Holth 
 
Sandefjord Matchplay: Irena Moen 
 
 

Siv Karlsen Moa 
Leder hcp- og turneringskomiteen 
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Årsrapport for damekomiteen 2016 
 
Komiteen har i år bestått av: 
Linda Magnusdottir (leder)  
Anne-Lene Veum 
Grethe Østengen 
 
Litt om året 2016: 
De siste årene har interessen for damedagen væed nedadgerende og det har vært 
færre og færre deltakere på damedagen.  
 
Det ble dog spilt 76 runder på 18 dager. Vi prøvde oss med to klasser, hvor den ene var 
hcp tellende 18 hulls runder og den andre var en ikke hcp tellende 9 hulls runde.  
 
Antall deltakere per klasse varierte veldig og det er derfor ikke mulig å fast slå hvem av 
klassene er mer ønskelig enn den andre.  
 
De andre klubbene rundt oss registrerer også redusert interesse for reine 
dameturneringer og antall deltakere i dameturneringene som arrangeres på fylkesnivå 
er mindre for hvert år.  
 
Vårspretten er en dameturnering hvor Sandefjord Golfklubb inviterer de andre klubbene 
i fylket til en åpen turnering. I år var det få spillere fra andre klubber og ble gjennomført 
med damer fra egen klubb. Vinnerene her var Marit Kristiansen og Inger Dodwell 
Bettum. 
 
Vinneren av serien i år var: 
Anne-Lene Veum 
Marit Kristiansen 
Sissel Bredsvåg 
 
Vi trakk ut vinnere fra 9 hulls serien, og vinnerene her var  
Siri Aubert 
Aud Gulseth 
Anne Steen Hansen 
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Årsrapport fra Herrekomiteen 
 
Herrekomiteen ha bestått av: 
Øyvind Antonsen 
Michael Laurin 
Ole Henrik Pettersen  
Gunnar Strøm 
 
Det er herredagen som spilles hver onsdag gjennom sesongen som er komiteens 
hovedaktivitet. Den første runden ble spilt 20. april og den siste 14. september. 
Sesongavslutning og premieutdelinger ble gjennomført onsdag 21. september. 
Sesongen er gjennomført uten avlyste spillerunder. Det har selvsagt vært onsdager 
med varierende og vanskelige spilleforhold, men herredagen er opplagt høyt prioritert 
og litt dårlig vær er ingen hindring for klubbens herremedlemmer..     
 
Herrekomiteen er meget godt fornøyd med årets deltagelse. For første gang er det 
spilt mer enn 1000 runder. Med 1037 runder (959 i 2015) fordelt på 22 onsdager gir 
det et snitt på 47 spillere. Hele 72 spillere deltok på onsdagen med flest deltagere. I 
alt er det 135 spillere som har vært med i løpet av sesongen 2016. Herredagen 
spilles i 3 klasser etter Hcp og antall spillere er ganske jevnt fordelt i hver klasse. Det 
er likevel en utfordring for komiteen å få flere av klubbens nye medlemmer til å delta.  
 
Totalt 73 ulike spillere er premiert med gavekort for Oom og sammenlagt resultat. I 
tillegg er det delt ut 36 premier for Birdies og en Hole in One på hull 10.  
 
Herrekomiteen vil takke vår sponsor Callaway for bidrag og flotte premier. Callaway 
er begeistret for vårt opplegg og gjennomføring av herreturneringen og har allerede 
bekreftet at de vil bidra neste sesong 2017.   
 
Herrekomiteen vil også i år takke vår dyktige greenkeeper, banemannskap og 
dugnadsgjengen for ekstra innsats for herredagsturneringen. Til stor glede for 
spillerne er banen i sin beste stand hver onsdag.  
 
Mange fra herregruppa har hjulpet til med gjennomføring av VTG kursene og 
banespill for nye VTG deltagere. I tillegg er det flere herrer som har stilt som marshal 
på golfbanen. Marshaltjenesten er positivt mottatt av klubbens medlemmer og vil 
videreføres til neste sesong.  
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Årsrapport fra Seniorkomiteen 
 
Seniorkomiteen ha bestått av: 
Wenche Nyberg 
Johs. Kålås 
Bjørn Tore Gundersen 
Håkon Bakke (Leder) 
 
Seniordagen startet 19. april, og i følge programmet skulle 21 turneringer 
gjennomføres. Vi klarte å gjennomføre 20 av disse. Været i vår var surt og kalt og 
man lurte på hva det var med disse tirsdagene.   3 mai ble avlyst p.g.a mye regn, 
men det var faktisk den eneste selv om 24 mai også var regnfull.   23 startet og kun  
3 fullførte. 
 
Det har vært mellom 23 og 32 deltagere gjennom sesongen som har vært over all 
forventning.  Omkring 90 har vært innom seniorgolfen en eller flere  ganger i løpet av 
sesongen. Vi har gjennomført 554 runder.  Oppnådd 22 Birdies på par 3 hull, og 
registrert  seniorgolfens første Eagle på hull 2. 
3 turneringer har tidspunktet flyttet til kl 13.00 p.g.a Seniorgolf og EM, og nest siste 
turnering ble en 9 hulls runde. 
 
De 22 Birdies på par 3 hull fikk følende fordeling  
Hull 17 =7 Birdies 
Hull  1  = 5    " 
Hull 10 = 5    " 
Hull   9 = 3    " 
Hull   6 = 2    " 
 
Noen av våre seniorer har deltatt i lagturnering og dette har Bjørn Tore Gundersen 
koordinert. Foruten Bjørn Tore har Terje Nilsen, Jens Petter Rønning, Bjørn Sundby, 
Roy Hansen og John Terje Eriksen deltatt. 
Laget fra Sandefjord Golf har gjort det så godt  i 2 divisjon at de neste år spiller i 1 
divisjon. Vi gratulerer. 
 
Vi har vært på tur til Mjølkerød og spilt Texas Scramble med Johs .Kålås som 
turneringsleder.  Været var ikke med oss hele tiden og de som gikk ut først fikk noen 
sikkelige regnskurer. Heldigvis forbedret været seg slik at de fleste tørket opp i løpet 
av runden. Hyggelig fellesmiddag på veien hjem med premieutdeling. 
Turneringen ble vunnet av laget bestående av Kjell Frøyd, Signe Berit Ringdal, Anne 
og Jan Steen Hansen. 
 
Avslutningsdagen 20/9 kom med sol og varme og rekorddeltagelse med 36 påmeldt. 
Vi spilte Texas Scramble lag a`2 denne gangen. Premieutdeling , lapskaus og kaffe 
og kaker på terrassen avsluttet en fin dag.  
Turneringen ble vunnet av Anne Grete Karlsen og Kjell Frøyd. 
 
Kåring av sesongens klassevinnere hører også med på en avslutningsdag. 
Reglene er i følge Order of Merits  summen av spillerens 10 beste runder i løpet av 
sesongen. 
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Er det likt mellom flere spillere ved sesongens slutt, er det antall deltagelser og ikke 
HC som teller for plasseringen. 
 
Resultatet ble: Klasse A   Klasse B 
Seniormester Kjell Frøyd  Bente Røyse 
2. PL   Roy Hansen  Signe Berit Ringdal 
3. PL   Laila Kval  Solveig Gundersen 
 
Av turneringsavgiften på 50 kr har kr. 11.636 gått til klubben, kr. 15.384 til premier og 
resterende kr. 2.480 til mat avslutningsdagen. 
 

Håkon Bakke 
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Årsrapport fra DUGNADSGJENGEN 2016 

 
Dugnadsgjengen (DGJ) har bestått av 11 personer:   

Johs. Kålås 

Tor Karlsen 

Arne Vinslid 

Knut Hundeland 

Bjørn-Tore Gundersen 

Tor Kvillum 

Roar Halvorsen 

Svein Toverud 

Hans Kristian Hønsvall 

Ole Eid 

Knut H. Andersen 

DGJ ledes av greenkeeper Ole Gunnar Gunnstrøm. 

 

Intensjonen er å utføre spesifiserte arbeidsoppgaver for SGK basert på frivillighet, 
hvor nytte og sosiale forhold fokuseres. Arbeidet foregår på dagtid, hver mandag i 
sommerhalvåret – og hver tirsdag i høst/vinterhalvåret. I henhold til målsetning skal 
DGJ utgjøre 15 personer fra sesongen 2017, alle aktive golfere og pensjonister. 

Arbeidet omfatter utslagssteder, bunkere, fairways/forgreener, beskjæring/rydding av 
trær og busker, ta inn materiell fra banen om høsten, rengjøre/reparere og bortsette 
disse for vinteropphold, for å montere igjen før sesongstart. Annet arbeide som skal 
utføres av DGJ bestemmes av greenkeeper. 

Spesifiserte arbeidsoppgaver mv. er beskrevet i INTENSJON OG 
ARBEIDSINSTRUKS FOR DUGNADSGJENGEN I SANDEFJORD GOLFKLUBB. 

Opplæring og sikkerhet prioriteres, og DGJ er underlagt SGK’s ulykkesforsikring. 
Dugnadsinnsatsen er for 2016 beregnet til 1.200 timer, og vil øke i 2017.  

 

Ole Gunnar Grundstrøm 

	

	

	




