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Årsberetning 2019 
 

P R E I K E S T O L E N  G O L F K L U B B  

INNLEDNING 
Året 2019 har hatt sine utfordrende og gledelige stunder for Preikestolen Golfklubb. Klubben har slitt 

med økonomien de siste årene og styret har nå identifisert kilden. Det har de siste årene vært et 

uforholdsmessig stort antall registrerte medlemmer som det er blitt betalt inn avgifter til NGF, som ikke har 

vært medlemmer. Den eksakte summen er vanskelig å finne, men det er minst 800 000 kr som er for mye 

innbetalt de siste årene. Dette er penger klubben ikke kan få tilbake.  

Klubbens visjon «opplevelser og glede i et godt miljø for alle» og verdier Trivsel – Respekt – Tilhørighet har 

blitt utfordret på flere områder i 2019. Styret har i 2019 forsøkt å sørge for at medlemmer gjør de 

riktige tingene, men gamle vaner er vonde å vende. Styret vil fortsette arbeidet med å stramme inn, slik at 

våre medlemmer og gjester benytter Golfbox for å bestille tid. Samtidig er det styrets ønske at alle skal 

føle seg respektert og trives med en tilhørighet til klubben og området. 

Styret har inntil videre satt planene om å utvide til en 18-hulls bane på vent, i hovedsak grunnet den 

økonomiske situasjonen. Samtidig satser styret offensivt ut mot åpningen av Ryfylketunnelen med håp om 

god effekt på økt bruk av klubbens fasiliteter og inntjening. 

Styret vil takke for dugnadsinnsatsen som er lagt ned i 2019! Noen har bidratt mer enn andre, men alt 

hjelper og styret håper innsatsviljen også er der i 2020. Styret takker Seniorgruppen spesielt, som har 

bidratt på flere gode måter innen frivillig innsats i klubben. 

Avslutningsvis i innledningen minner vi våre medlemmer på at dette var siste året med gammelt handicap. 

Nye regler gjelder fra 1. mars 2020 og vi planlegger med å arrangere informasjonssamlinger når det 

nærmer seg sesongstart.  

  



Årsberetning 2019 

 

Side 2 

DRIFT 

Styrets sammensetning 

Styret var sammensatt av følgende personer i 2019: 

Leder – Lars Søgård Andreassen 

Nestleder – Tøger Rygh 

Styremedlem/Kasserer – Christoffer Jøsokbakke 

Styremedlem/Sekretær – Hans-Petter Bakke 

Styremedlem – Kenth Tore Andersen 

Styremedlem – Stian Helland  

Styremedlem – Ingrid Therese Sivertsen 

Vara – Henrik Helland 

Vara – Bjørn Tjensvold  

Det var gjennomført 10 styremøter i 2019 og ett ekstraordinært årsmøte. 

Økonomi 

Preikestolen golfklubb har 2 618 medlemmer per 31.12.2019, herav 473 damer og 2155 herrer. I 

medlemstallet har vi også 59 medlemmer under 19 år. 

Vår kasserer har gjennom 2019 gjort en meget god ryddejobb i medlemsmassen. Det ble ettersendt krav 

på over 100 000 kr til medlemmer som hadde utestående i systemet og medlemsmassen ble deretter 

ryddet opp i Golfbox. Dette arbeidet medfører at allerede i 2020, selv om det er i overkant 400 færre 

medlemmer, vil økonomien bedres. Dette er medlemmer vi i 2019 betalte ca. 170 000 for i avgifter til 

NGF, uten inntjening. 

Det ble i 2019 ikke betalt avdrag på lånet, kun renter. Avdrag forventes å betales fra og med april 

2020. 

Driftsutgiftene knyttet til vedlikehold uteareal og maskiner ble redusert med 120 000,- i forhold til 

budsjettert. Dette kan ikke gjentas i 2020 og det er derfor budsjettert med 200 000,- som tidligere. 

Det er innhentet flere sponsorer i 2019 og arbeidet med å skaffe ny vil fortsette i 2020, men med en 

strammere regi knyttet til markedsføringsstrategi, tjenester, fakturering og hva sponsorer kan få tilbake 

fra klubben. 

Ifølge regnskapet er det tilsvarende økte inntekter i forhold til de som er mistet på andre områder og 

styret har et stykke arbeid for å utvikle inntjeningsmulighetene. Dette jobbes det aktivt med. 
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Resultatregnskap for 2019 
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Regnskap fra Elitegruppen 
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Budsjett 2020 

 

 

Daglig leder 

Det er ikke vært ansatt daglig leder i 2019. Kasserer har utført de nødvendige oppgavene for den 

daglige driften med hjelp fra styret, frivillige og seniorgruppen. Denne ordningen fortsettes i 2020. 

 

Banen 

Vår lojale greenkeeper og banemester, utførte en solid og god innsats for å holde banen i meget god 

stand. Dette til tross for at han kjørte på sparebluss hele 2019 og sparte klubben for 120 000,- i forhold 

til budsjettert. I tillegg til sine gode hjelpere i høysesongen, har han også tatt vare på personer som har 

bidratt gjennom arbeidserfaringsprogrammet gjennom NAV.  

Styret oppfordrer alle til å huske å legge på plass torv og reparere greenene for nedslagsmerker. Dette 

gjør runden til en bedre opplevelse og sparer maskiner for mye slitasje. Kanskje det blir en ekstra birdie 

på runden også? 

Banen ble slopet i 2019, uten de store endringene av verdiene og er gyldig til 2029. 

Korthullbanen hadde ikke tilstrekkelig distanse til å møte kravene for slope. Styret ønsker at banen skal 

kunne benyttes av nybegynnere og juniorer og vil lage et eget handicap-system som kan benyttes i 

forbindelse med turneringer. 
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KLUBBHUS OG AKTIVITETER 

Klubbhuset 

Det er gjort en god jobb med drift av kiosk og café. Nye krefter har bidratt med ekstra hjerterom for 

klubbhuset.  

Vi må alle huske på å gjøre vårt for å holde klubbhus og uteområde ryddig og rent. Dette viser at vi 

ønsker å ta vare på klubben og gjøre vårt beste for at alle skal trives. Dette gjelder også ute på banen, 

husk at søppel trives best i søppelspann – inne som ute. Salg av utstyr og klær er ikke etablert som PRO-

shop, ettersom dette medfører at klubben blir MVA pliktig. Det skal være et tilbud til medlemmer og 

gjester og vi vil fortsette med samme opplegg som tidligere. 

Turneringsåret 

Det ble gjennomført flere ulike turneringer i 2019, Narvesentour (junior), Dametouren og Regiontour 

Rogaland, 50+ for å nevne noen. 

Preikestolen Golfklubb sendte både dame og herrelag til lag-NM, med et ok resultat, men med mulighet 

for å kunne prestere bedre. 

Ny turnering i 2020 vil være PRGK-Cup, Golf for alle, med alle! 

Klubbmestere 

Årets Klubbmesterskap gikk av stabelen 31.08 og 01.09.  

Det ble to utfordrende dager med vekslende vær, og jevnt over særdeles våt og krevende bane. 

Turneringen ble avholdt med godt humør og konkurranseinstinktet var til å ta og føle på. 

I år var det 4 klasser. Herrer, Senior Herrer, Senior Damer og Juniorer. 

Vinnere, Herrer: 1.plass Kato Lambrechts , 2.plass Jonathan Ritland og 3.plass Knut Andreas Andersen 

(med samme total slag som 2.plassen,  Jonatan gikk med færre slag siste runde, og kapret derfor 

2.plassen) 

Senior Herrer: 1.plass Magne Andersen, 2.plass Tøger Rygh og 3.plass Tor Magne Borgen 

Senior Damer: 1.plass Bodhild H Olsen, 2.plass Siv Sørbø og 3.plass Toril H Borgen 

Juniorer: 1.plass Elias Østerhus, 2.plass Heike S Moen og 3.plass Hedda Hovland 

Stableford vinner lørdag ble Magnus S Kristiansen med 41poeng og søndagen ble det Elias Østerhus med 

38p 

Onsdagsgolf 

Onsdagsgolfen ble gjennomført med Kato Lambrechts som suveren vinner sammenlagt. 

Juniorgruppen 

Det var mye aktivitet i juniorgruppen i 2019. Trening på torsdager med opptil 12 ivrige juniorer i alder 6-

15 år 

Vi var vertskap for Narvesen Tour med stor suksess, og deltok på til sammen 4 Narvesen turneringer som 

resulterte i at alle juniorene som deltok fikk pallplasseringer i sine klasser. Dette er vi svært stolte over. 

Juniorgruppen er voksende, og vi har tro på fortsatt vekst i 2020.  
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Juniortreningene vil fortsatt være torsdager fra 17.30-18.30. Dato for oppstart i 2020 kommer snart på 

hjemmesiden og på Facebook. 

Seniorgruppen 

Gruppa har bestått av ca. 15 spillere. Dette tallet vil forhåpentligvis stige i 2020. 

Tirsdagsgolf har vært fast på programmet hele året, med kaffe og skrøyding etterpå. 2 etasje i 

klubbhuset «vår stue», noe som er blitt populært. 

Syv personer fra gruppa reiste i slutten av mai på golftur til Gdansk, Polen og det var et høydepunkt, som 

virkelig anbefales. Ellers ble den tradisjonelle Preikestolen Open Spain 2019 arrangert i september / 

oktober, med seks deltagere fra Seniorgruppen. 

De fleste banene i distriktet har hatt besøk av Seniorgruppen. Sirdal, Egersund, Ogna, Jæren, Bærheim, 

Solastranden og Stavanger har hatt gleden av besøket, og Seniorgruppen har lagt igjen god PR for 

klubben. 

I vintersesongen har Seniorgruppen benyttet seg av simulatorgolf i Randaberg Arena og Stavanger 

Golfklubb. Det hadde vært kjekt med vår egen simulator i den nye flerbrukshallen på Jørpeland. Det 

arbeides nå med saken. 

Ellers har Seniorgruppen bidratt med større dugnadsinnsats enn året før. Håper på god innsats i 2020. 

Ballhenting på driving rangen har blitt utført regelmessig. Vedlikehold av gangveier er blitt utført. 

Putekasse til terrasse er på gang. Årsoblat for 2020 til bag tag er skaffet. 

Seniorgruppen takker for sesongen 2019 og håper nye kommer til i 2020. 

Aktiviteter 

Det har vært gjennomført aktiviteter med PRO-timer, sponsorarrangement, Team-building og hyggelige 

lag etter enkelte turneringer. 

Styret satser på å utvikle flere arrangementer, særlig i forbindelse med det nye formatet turnering som 

PRGK-cup.  

 

God golf! 

 

Med hilsen styret. 
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Våre verdier: 

Trivsel - Vi skal gi gode opplevelser for alle medlemmer og besøkende 

Respekt - Vi viser respekt for hverandre, golfbanen og naturen 

Tilhørighet - Vi inkluderer alle uavhengig av alder og ferdighet 

 

Våre sponsorer: 
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