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INNLEDNING
Året 2020 har hatt sine utfordrende og gledelige stunder for Preikestolen Golfklubb. Like før sesongstart
kom pandemien med Covid 19 og skapte en usikkerhet for spill, arrangementer og inntekter. Styret satt i
gang en konsekvensutredning og laget et alternativt budsjett på bakgrunn av usikkerheten nedstengingen
av idretten i Norge kunne medføre klubben. Opprinnelig budsjett var utarbeidet med et overskudd på
7000,-, mens et alternativt budsjett ville medføre en mer alvorlig økonomi enn klubben har hatt de siste
årene. Heldigvis åpnet muligheter seg for spill og arrangementer kunne gjennomføres med smitteverntiltak.
Faktisk kan vi påstå at pandemien har vært et lyspunkt for rekruttering og utvikling av klubbens økonomi i
positiv retning.
Ryddejobben med registrerte medlemmer, økt greenfee gjester og økning i medlemsmassen har medført et
overskudd på ca. 160 000,- for året 2020.
Styret vil takke for dugnadsinnsatsen som er lagt ned i 2020! Noen har bidratt mer enn andre, men alt
hjelper og styret håper innsatsviljen også er der i 2021. 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 2020:
Leder – Lars Søgård Andreassen
Nestleder – Kenth Tore Andersen
Styremedlem/Kasserer – Christoffer Jøsokbakke
Styremedlem/Sekretær – Hans-Petter Bakke
Styremedlem – Knut Andreas Andersen
Styremedlem – Stian Helland
Styremedlem – Ingrid Therese Sivertsen
Vara – Kjell Gunnar Valheim
Vara – Bjørn Tjensvold
Det var gjennomført 9 styremøter i 2020.

Økonomi
Opprinnelig vedtatt budsjett ble lagt til grunn i 2020.
Preikestolen golfklubb har 2550 medlemmer per 31.12.2020, herav 446 damer og 2104 herrer. I
medlemstallet har vi også 55 medlemmer under 19 år.
Vår administrasjonskoordinator har gjennom 2020 fullført ryddejobben i medlemsmassen. Det ble
ettersendt krav på i underkant av 100 000,- kr til medlemmer som hadde utestående i systemet.
Det ble i slutten av 2020 gjenopptatt betaling av avdrag på lånet.
Inntektene til klubben var kr. 3 654 576,- i 2020. Noe som var kr. 304 000,- mer enn budsjettert. Klubben
har mottatt kr 436 777 som tilskudd eller gevinster fra ulike kompensasjonsordninger og støtte til
prosjekter.
Inntekter fra medlemskap var over 320 000,- mer enn budsjettert, mens greenfee inntekter var mer enn
100 000,- mer enn budsjettert. Dette bidro til å dekke inn økte utgifter og samtidig ett av grunnlagene for
overskudd.
Sponsorinntektene, salg av kiosk- og golfutstyr var i 2020 lavere enn budsjettert. Dette kan ha
sammenheng med smittevernrestriksjoner og redusert villighet for medlemmer og gjestespillere å benytte
seg av vareutvalg og handling i klubbhuset. Salg av ballkort var doblet i forhold til foregående år.
Sponsorarbeidet i 2020 har vært preget av pandemien og klubben har utviklet og vedtatt en
markedsføringsstrategi som skal legges til grunn for videre sponsorarbeid. Markedsføringsstrategien rettes
primært mot å få inn midler til dekning av driftsutstyr, varer og tjenester, med motytelser som digital og
analog markedsføring og aktiviteter for sponsorer. Styret var enstemmig på at det i 2021 må egen
budsjettpost i budsjettet for markedsføring og bruk av digitale verktøy på sosiale medier for å lykkes med
strategien.
Driftsutgiftene knyttet til vedlikehold uteareal og maskiner ble høyere enn budsjettert, men må sees i
sammenheng med økt aktivitet og utsatt vedlikehold fra 2019 på maskinparken.
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Regnskap for 2020
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Budsjett 2021
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Daglig leder
Det er ikke vært ansatt daglig leder i 2020. Administrasjonskoordinator har utført de nødvendige
oppgavene for den daglige driften med hjelp fra styret, frivillige og seniorgruppen. Denne ordningen
fortsettes i 2021.

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

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 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.

Turneringsåret
Det ble gjennomført flere ulike turneringer i 2020, Narvesentour (junior), Dametouren og Regiontour
Rogaland, 50+ for å nevne noen.
Preikestolen Golfklubb sendte herrelag til lag-NM, med et ok resultat, men med mulighet for å kunne
prestere bedre.
Planlagt ny turnering PRGK-cup ble satt opp med fire turneringer, men ble avlyst grunnet smittevern.
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Klubben dannet i desember en ny turneringskomité med fire medlemmer.
Klubbmestere
Årets Klubbmesterskap gikk av stabelen 22. og 23. august.
Det ble to utfordrende dager med vekslende vær.
Turneringen ble avholdt med godt humør og konkurranseinstinktet var til å ta og føle på.
I år var det 4 klasser. Herrer, Senior Herrer, Damer og Juniorer.
Vinnere, Herrer: 1.plass Stian Helland, 2.plass Kato Lambrechts og 3.plass Gaute Werner Bjørheim
Senior Herrer: 1.plass Magne Andersen, 2.plass Tor Magne Borgen og 3.plass Svein Arvid Larsen
Senior Damer: 1.plass Ingrid Therese Sivertsen Andreasen
Juniorer: 1.plass Elias Østerhus, 2.plass Heike S Moen
Netto vinner ble Heike Steinsland Moen.
Onsdag og golf
Onsdagsgolfen ble gjennomført med Jonathan Ritland som suveren vinner sammenlagt.

Junior og golf
Det var mye aktivitet i juniorgruppen i 2020. Trening på torsdager med opptil 12 ivrige juniorer i alder 615 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 2021.
Juniortreningene vil fortsatt være torsdager fra 17.30-18.30. Dato for oppstart i 2021 kommer snart på
hjemmesiden og på Facebook.

Senior og golf
Gruppa har bestått av ca. 20 spillere. En økning fra 2019 og dette tallet vil forhåpentligvis stige i 2021.
2020 sesongen var spesiell på alle måter, men gruppa har forholdt seg til de gjeldende retningslinjer for
Covid 19, som klubben er pålagt.
Reisetrangen har vært begrenset, slik at den årlige Preikestolen Open Spain, utgikk. Det har blitt noen
lokale turer til Jæren G.K, Bærheim G.K. De fleste rundene har derfor blitt spilt på vårt utmerket anlegg
på Jøssang. Ellers har gruppa benyttet simulatorene hos Randaberg Arena og i Årdal.
Gruppa har ellers deltatt i dugnadsarbeid på vår bane. Ballplukking på driving rangen, skogrydding +
div. annet arbeid har blitt utført. Års-merker for 2020 og 2021 har gruppa sponset.
Tirsdagsgolf har vært fast på programmet, gjennom hele sesongen, med kaffe og skrøyding etter spill.
Muligheten til å få bruke 2.etasje i klubbhuset har vært kjærkomment. En trenger ikke være +70 for å bli
med her, og i hvert fall ikke være singel-handicaper.
Kom de som vil. Alltid kjekt med nye ansikter.
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Ellers ser vi i Senior og Golf frem til en ny sesong, hvor vi kan bidra med dugnad etter behov.
Seniorgruppen takker for sesongen 2020 og håper nye kommer til i 2021.

Elite og golf
På grunn av pandemien, ble det ikke gjennomført treninger eller arrangement i Elite og golf.

Aktiviteter
Det har vært gjennomført flere VTG (veien til golf) i 2020. Dette har medført god deltakelse og i
underkant av 40 nye medlemmer, særlig i aldersgruppen 17-21 år.
Et privat initiativ i Årdal anskaffet simulator som er plassert i det gamle meieriet i Årdal. PRGK har inngått
samarbeid med blant annet booking i golfbox. Flere har benyttet tilbudet og brukere uten VTG har
forespurt mulighet for VTG med bruk av simulator. PRGK har henvendt seg til NGF, som har respondert på
forespørselen med først å informere at det ikke er mulighet for å gjennomføre VTG-kurs med bruk av
simulator Etter avslaget sendte NGF ut undersøkelse til klubber med tilgang på simulator for å undersøke
interesse for å være med som pilotklubber for VTG med bruk av simulator.
Strand VGS gjennomførte fire samlinger med elever fra skolen med instruktører fra klubben. Dette gav
mersmak for skolen og ønsker å legge inn golf som del av tilbudet for elever. Klubben vil arbeide videre
med dette i 2021 og ser at dette kan være en meget god rekrutteringsarena for nye medlemmer og
potensielt nye spillere som vil satse på golf. Kanskje den neste Hovland eller Ventura er blant elevene som
deltar på programmet.
Strand kommune vedtok og har begynt arbeidet med å bygge en ny flerbrukshall på Jørpeland.
Representanter fra styret presenterte klubbens ønske om å få tilgang på areal for simulator og
treningsområde. Kommunestyret var i utgangspunktet negativ til klubbens ønske, men representanter fra
styret har i ettertid utført et godt stykke arbeid for å kunne få tilgang på areal og treningstider. Arbeidet
ser ut til å gi resultat, men det er i skrivende stund ikke avklart.

God golf!

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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