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INNLEDNING
Året 2021 har vært et godt år for Preikestolen golfklubb. Året startet med ca 2300 medlemmer og ved
årets slutt hadde klubben nesten 3000 medlemmer (redusert til ca 2700 ved årsskiftet). Klubben opplevde
også god økning av greenfee-spillere og vi opplever generell en økt interesse for golf, både i form av
greenfee, medlemmer og rekruttering av lokale ungdommer.
Styret vil takke for dugnadsinnsatsen som er lagt ned i 2021! Noen har bidratt mer enn andre, men alt
hjelper og styret håper innsatsviljen også er her i 2022. Styret takker Seniorgruppen spesielt, som har
bidratt på flere gode måter innen frivillig innsats i klubben.
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DRIFT
Styrets sammensetning
Styret var sammensatt av følgende personer i 2021:
Leder – Lars Søgård Andreassen
Nestleder – Kenth Tore Andersen
Sekretær/Kasserer – Christoffer Jøsokbakke
Styremedlem – Gaute Werner Bjørheim
Styremedlem – Knut Andreas Andersen
Styremedlem – Stian Helland
Styremedlem – Ingrid Therese Sivertsen
Vara – Kjell Gunnar Valheim
Vara – Bjørn Tjensvold
Det ble gjennomført 7 styremøter i 2021.

Økonomi
Opprinnelig vedtatt budsjett ble lagt til grunn i 2021.
Preikestolen golfklubb har 3068 medlemmer per 31.12.2021, herav 546 damer og 2522 herrer. I
medlemstallet har vi også 81 medlemmer under 19 år.
Driftsinntektene budsjettert med 3 435 000 endte på 4 046 549 og budsjettert overskudd til 46 200 ble
330 191 i endelig årsregnskap. Største andelen av de økte inntektene er medlemskap, tilskudd, ballkort
og greenfee.
Klubben har i underkant av 1,7 MNOK i langsiktig gjeld, men vi har gjennom hele 2021 betalt avdrag på
lånebeløpet og vi håper klubben i tiden fremover kan fortsette med det.
Det vil komme behov for investeringer i maskinmarken til driften av banen innen få år, så god likviditet er
viktig for klubben, spesielt om noen av de dyrere maskinene trenger utskiftning raskere enn antatt. Styret
besluttet siste styremøtet før nyttår å sette av midler til dette årlig for å unngå en situasjon der klubben må
øke lånebeløp.
Klubben vil i 2022 få full momskompensasjon ihht politisk endring for idrettslag.
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Banen
Vår lojale greenkeeper og banemester, sammen med sine gode hjelpere i høysesongen, utførte en solid og
god innsats for å holde banen i meget god stand. Flere gjestespillere og turneringsdeltakere har gitt
meget gode tilbakemeldinger om kvaliteten på banen og treningsanlegget.
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?
Klubben dannet i desember 2020 en ny anleggskomité med fire medlemmer som skal bidra til å
planlegge, legge til rette og organisere prosjekter for vedlikehold og dugnadsarbeid knyttet til
golfanlegget i samarbeid med styret og greenkeeper. Dette arbeidet har bært frukter i 2021 og vi har
allerede påbegynt ny trase opp til hull 4 som vil gjøre tilkomst vesentlig enklere for de som spiller banen
vår. Vi har også engasjert en konsulent til greenkeeper som bidrar til gode og konstruktive
tilbakemeldinger for å videreutvikle banen på en kostnadseffektiv måte.

KLUBBHUS OG AKTIVITETER
Klubbhuset
Det er gjort en god jobb med drift av kiosk og café.
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 PROshop, 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.
Klubbhuset har også i løpet av året fått en nedvask utvendig og har blitt malt.

Turneringsåret
Det ble gjennomført flere ulike turneringer i 2021, Ryfylke Elektriske-serien, Region tour Rogaland, PRGK
Ladies Open og, SEBO 50+ for å nevne noen.
Preikestolen Golfklubb sendte herrelag til lag-NM, og havnet midt på treet, men med mulighet for å kunne
prestere bedre.
Klubbmestere
Årets Klubbmesterskap gikk av stabelen 28. og 29. august.
Turneringen ble avholdt med godt humør og konkurranseinstinktet var til å ta og føle på.
I år var det 3 klasser. Herrer, Senior og damer.
Vinnere, Herrer: 1.plass Stian Helland.
Senior Herrer: 1. Tor Magne Borgen
Senior Damer: 1. Toril Borgen
Onsdag og golf
Ryfylke Elektriske-serien ble gjennomført med Christoffer Tjøstheim som vinner sammenlagt.
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Junior og golf
Det var aktivitet i juniorgruppen i 2021 som årene før. Trening på torsdager utendørs gjennom sesongen
og treninger i simulator når av-sesongens vær har vært mindre gjestmilde.
Juniorgruppen er voksende, og vi har tro på fortsatt vekst i 2022.
Juniortreningene vil fortsatt være torsdager fra 17.30-18.30. Dato for oppstart i 2022 kommer snart på
hjemmesiden og på Facebook.

Senior og golf

•

Seniorene har i år vært ca. 15 spillere som har dannet grunnstammen i seniorgolfen, med en
fast spilledag på tirsdagene. De vil fortsette med samme spilledag i 2022 sesongen. Det er
plass til flere, så bare spred det gode budskap.

•

Spill i utlandet har vært begrenset, p.g.a restriksjoner. Dette kan forhåpentligvis bli tatt opp
igjen ved oppløsning av restriksjoner som følge av Covid. Ellers har gruppen forholdt seg til de
påbud som klubben er pålagt.

•

Lokalt spill på baner i nærområdet, som Bærheim, Jæren, Sirdal, Randaberg og Sola er blitt
foretatt, men de fleste rundene er blitt spilt på hjemmebane.

•

Årets tur under god regi av Torulv Fjelde, gikk til Bryne, Mandal og Kvinesdal. Overnatting og
bespisning i fine leiligheter i Mandal (Skomrak), organisert av Torulv med god støtte av kona
Eli. Tusen takk
o Vi har benyttet golfsimulatorene, både på Jørpeland og i Årdal. Simulatoren i Årdal,
som er registrert i Golfbox under PRGK, er blitt mest benyttet. Utmerket arrangert og
ledet av Kjell Gunnar Valheim. Han har organisert ukes turneringer med spill på ulike
baner. Høst turneringen ble avsluttet ved nyttår og med en sosial samling og
premieutdeling i løa til Aslaug og Tor. Vår- turneringen er i gang og avsluttes når vi
starter utendørssesongen. Takk til dere alle.
o Simulatoren på Jørpeland er også benyttet.

•

Ellers har vi deltatt på dugnad i klubben, når det har vært behov for det. Dette vil vi også
bidra med i år. Årsmerker for 2022, har seniorgruppen sponset.

•
•

Håper at flere seniorer, ser seg tid til å spille flere runder på onsdagsgolfen.
Ellers ser vi fram til en ny sesong, og takk for sesongen 2021.

Aktiviteter
Det har vært gjennomført flere VTG (veien til golf) i 2021. Dette har hatt god deltakelse og flere nye
medlemmer.
Klubben fortsetter samarbeidet med golfsimulatoren i Årdal som også er i bookingsystemet via golfbox til
klubben. I tillegg har selskapet Sky Golf etablert seg med golfsimulator på Jørpeland som også klubben
samarbeider med.

God golf!
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Med hilsen styret.

Våre verdier i Preikestolen golfklubb:

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
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