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Sakliste:  

 

 

Åpning 

 

1.   Godkjenne de stemmeberettigede 

 

2.   Godkjenning av innkalling, saksliste 

 

3.   Valg av møte leder, referent, samt 2 representanter til    

      Signering av protokollen 

 

4.   Behandle styrets årsberetning  

 

5.   Behandle klubbens regnskap i revidert stand 

 

6.   Behandle innkomne forslag og saker 

 

7.   Fastsettelse av kontingent for 2020. 

 

8.   Vedta klubbens budsjett for 2020 

 

9.   Valg. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Styrets sammensetning for 2019 har vært:  

 
Styret: 

Leder   Tom Hvarnes   

Nestleder:   Roar Kristiansen 

Kasserer:   Ann Torild Flaten             

Sekretær:  Frank Herregården  

Arr. Ansvarlig:   Jan Olav Rosland 

Styremedlem:  Tom Halvorsen  

Varamedlem:  Sissel Anker 

Revisor:   Halvor Thommesen 

Revisor:  Jøran Selander   

Valgkomite: 

Leder:   Helge Kimerud 

Medlem:  Torkel Flaten 

Medlem:  Sten Otto Arnesen 

Varamedlem:  Arnes Øverås 

   

Styret har valgt ut representanter til golftinget og møter i organisasjoner klubben er tilsluttet. 

  



 

Styremøter og klubbkvelder 

Det har i 2019 vært avholdt 11 styremøter, og to medlemsmøter. 

 

På medlemsmøtet i vår ble aktivitetsplan gjennomgått og diskutert. 

 
På høstmøtet ble sesongen oppsummert og sammenlagtvinnere fra Tirsdagsgolfen og Bamble Order of Merit 

premiert. 

 

Følgende satsingsområder har styret prioritert i 2018: 

• Markedsført og gjennomført veien til golfkurs 

• Nybegynnertrening 

• Greenfeeavtaler med andre baner. 

• Arbeidet med å skaffe offentlige og kommunale tilskudd 

• Sponsorarbeid 

• Medlemsverving 

 

 
Andre saker styret har behandlet/arbeidet med: 

 

- Hvordan få flere medlemmer.  

- For at driften skal ha en sunn økonomi bør medlemsmassen være på om lag 500 medlemmer. Dette er 
klubbens store utfordring i de kommende årene. Vi oppfordrer alle medlemmer å jobbe aktivt med å 

rekruttere flere glade golfere. 

- Å få nye medlemmer til å bli i klubben er også en utfordring. All erfaring viser at hvis man kommer opp på 
et visst ferdighets/handicapnivå fortsetter de med golfen. De som faller i fra er ofte de som ikke føler 

fremgang etter endt kurs. Det er alles oppgave å hjelpe og motivere disse. 

- Turneringsprogram 
 

Bamble Golfklubb fikk i år 22 nye medlemmer fra Lønne Golfklubb, som dessverre valgt å legge ned driften i 

2018. I tillegg så fikk vi 50 nye medlemmer fra kursaktiviteten og andre innmeldinger. 

Dessverre å var utmeldingen så stor, 57 stk., at vi fikk en netto tilgang på 15 medlemmer. Grunnen til at man 
melder seg er: 

• 12 stk. Skoleelever fra Rønholt 

• 13stk. Som sier de ikke spiller golf lenger 

• 18 stk. Som ikke har bet. Kontingent i 2019 

• 10 stk. Som har byttet klubb eller flyttet 

•   4 stk. Andre grunner 

 

Utfordringen vår er å få så mange av de nye medlemmene til å føle mestring og fremgang. Det vil gjøre at de 
forblir medlemmer lengere. 

Gjennomsnittsalderen i klubben er høy. Derfor er en utfordring for klubben å få rekruttert yngre medlemmer. De 

vil da kunne forbli medlemmer i flere år og vil derfor være med på å sikre klubbens fremtid. 

 
. 

  



 

ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER. 
 

Spania tur. 

Den 5. februar var det 20 stk. som reiste til Spania. Her skulle de teste ut nye baner for de fleste. De bodde på 

Villaitana Golf Resort. Her skulle man nyte 6 dager med golf på banene, Levante og Poniente Det ble en uke 

med litt varierende vær, men stort sett gode spilleforhold. Det var laget et variert turneringsprogram. Det ble 

spilt forskjellige konkurranser hver dag. Det var lagspill, singelspill, med og uten handicap. Det ble på alle 
konkurransene delt ut Order of Merit poeng, slik at vi til slutt kunne kåre en Spania Open 2019 Champion.  

Årets Spania Open 2018 Champion ble: Martin Tande 

 

Turneringer. 

Sesongen 2019 startet 22. April. Da var det Påsketrimmen som ble arrangert. Det ble i 2019 gjennomført 20 

turneringer i Bamble Golfklubb sin regi, i tillegg til 23 runder av Tirsdagsgolfen. Det var blant annet følgende 

turneringer:  
- Åpningsturnering – Flaggturnering 

- Himmelspretten 

- Baann Open 
- Bamble Cupen 

- Narvesen Tour 

- Klubbens Jubileumsturnering 
- Klubbmesterskapet 

- Norcem Open 

- Ekstrand Open 

- Bamble Scramble 
- Avslutning Scramble 

- Avslutningsturnering 

- Putting challenge 
 

Order of Merit. 

I år var det 8 turneringer med forskjellige spilleformer som inngikk i ”Order of Merit”.  
Vinner av ”Order of Merit” 2019 var: Ann Torild Flaten. 

 

Tirsdagsgolfen. 

Tirsdagsgolfen startet 23.April og gikk videre hver tirsdag helt ut september. Det ble i alt gjennomført 23 
turneringer. Det var i alt 959 runder som ble spilt i Tirsdagsgolfen. 

Vinner av Tirsdagsgolfen 2018 var: Kristoffer Hella. 

 

Baann Open 

Turneringen ble arrangert første gang i 2009, i anledning av at ett av klubbens æresmedlemmer, Arne Baann, 

fylte 80 år. Det var i år 10. gang turnering ble arrangert. Arne Baann fylte 90 år og ble behørig feiret av de 48 

fremmøtte deltagerne. Også i år deltok jubilanten selv i turneringen. 
Turneringen ble vunnet av Ann Torild Flaten.  

 

Klubbmesterskap 2019 

Klubbmesterskapet ble arrangert den 24. og 25. august. Det ble premiering til beste i herreklassen og 

seniorklassen. Totalt 33 stk. som stilte til start. 

 
 

Vinnere: 

Herrer: Roar Kristiansen  

Senior: Roar Kristiansen  
Netto: Ann Torild Flaten 

  



 
Bamble-Cupen 2019 

Bamble Golfklubb og Miljø Service AS inviterte igjen til Bamble-Cupen som går gjennom hele sesongen som  

matchspill, og avsluttes med finale på høsten. Det var i år 35 som var påmeldt til cupen. 

Finalene ble i år spilt 6. oktober. Finalen ble spilt mellom Roar Kristiansen og Tom Arne Baann.  
Vinner av Bamble Cupen 2019 ble Tom Arne Baann, 

og fikk dermed nok et napp i vandrepokalen. 

Tredjeplassen gikk til Tom Halvorsen. 
 

Bamble Golfklubb setter stor pris på de som arrangerer sponsorturneringer hos oss. 

 

Seniorgolf. 

Vi har hatt nok en sesong med seniorer høyt oppe i turneringer ute og hjemme, 3 lag i lagserien og 1 lag i 
lag-NM på Bjåvann utenfor Kristiansand. 
 
I lagserien ble 1. laget nummer 2 i 1. divisjon og kjempet om seieren helt til slutt. De var klart best i 
Telemark foran Kragerø og Grenland. Stor takk til Stig Roås som lagleder for 1. laget. 
 
2. laget hadde også en meget bra sesong i lagserien med 1.plass i sin avdeling i 2. divisjon foran Kragerø 
og 2 lag fra Arendal. Stor gratulasjon til hele laget og stor takk til Tom Jacobsen som legleder i en meget 
vellykket sesong! 
 
3. laget hadde en variert sesong og det ble den sure 4.plassen (4 lag med). Også her var det god innsats og 
de fleste kampene var jevne, men bikket ikke helt vår vei i år! Lagleder var Lenart Johannessen. 
 
I lag-NM kom vi midt på treet ikke langt fra topp 4, men det var en fin opplevelse og hyggelig helg for de 
som var med! Her deltok: Torkel Flaten, Vidar Hahn, Roar Kristiansen og Dag Holmberg.        Stor takk til 
disse!  
 
Klubbmester Senior 2019 ble Roar Kristiansen med Dag Holmberg, som ledet med 10 slag på Roar etter 
lørdag, på andre plass etter en dramatisk og spennende avslutning på søndag. Begge endte på 156 slag og 
Roar vant etter omspill.  Ann Torild Flaten med 159 slag ble nummer tre. 
 
En stor takk til alle gode representanter fra Bamble Golfklubb for nok en fin sesong med gode resultater, 
godt kameratskap og gode representanter for Bamble Golfklubb! 
 
For mer info. Se: www.seniorgolf.no eller ring seniorkontakt  
Lenart Johannessen på tlf. 91327697.   

 

Damegruppa. 
 

Damegruppa har i 2019 hatt utfordringer med oppmøte på torsdagene. Vi håper å få med flere i 
damegruppa i 2020. Vi oppfordrer derfor alle damer til å bli med kommende sesong. 

 

Kursvirksomhet 2018.  
 

Sesongen 2019 var det en bra kursaktivitet. Vi gjennomførte kurs (Veien til Golf) for 29 deltagere.  Det 
var 26 av disse som meldte seg inn som medlemmer i klubben. Det var en betydelig økning fra 2018. 

Vi kan holde kursene våre oftere og med mindre grupper av gangen. Meld inn interesserte til 
nybegynnerkursene våre og vi kan skreddersy tidspunkt slik det passer deltagerne. Se på hjemmesiden 
for kursdatoer eller be om skreddersydd tidspunkt for ”dine” nybegynnere. 

Vi har tre aktive kursholdere. For neste sesong så er det et ønske med et par til som kan avholde VTG 
kurs. 

Kursene holdes ute på banen og er rettet mot praktisk golf. Det er ikke noen ”eksamener” lenger og alle 
som fullfører kurset får golfkortet ved innmelding i klubben. 

 



Golfanlegget.  
 

Golfbanen åpnet i midten av april så vi i gang omtrent som normalt. 

Sommeren 2019 ble meget varm og mange baner slet med kvaliteten på fairwayer og greener. Gresset på våre 
fairwayer tettet seg fint til og greenene var veldig gode hele sesongen. Det er lenge siden banen var så fin.   

Tilbakemeldingene fra besøkende var meget gode, mange ga uttrykk for at de var forbauset over hvor fin banen 

og spesielt greenene var. 

Det ble startet på utbedring av tee stedene på hull 3 og 5, samt at nytt treningsanlegg ved hull 6 ble på begynt. 

På dugnad ble det blant annet ryddet mye skog på hull 6 og 7 

Vi håper på en tidligere start i 2020 og vil be alle som har mulighet om å delta i dugnaden i forkant av 

baneåpningen. Tidspunkt og beskrivelse av hva vi bør gjøre vil komme på hjemmesiden nærmere åpning. 

Vel møtt til ny sesong! 

  



 

Medlemsutvikling 

 Utvikling i perioden 2012 - 2018 

 

Pr. 1.januar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totalt 398 276 266 292 297 284 251 266 

Nye 32 30 35 50 45 21 72  

Utmeldte -154 -40 -9 -45 -58 -54 -57  

Netto vekst -122 -10 26 5 -13 -33 15  

Netto vekst i % -30,7 - 3,6% 9,8% 1,7% -4,4% -11,6% 8,4%  

 
 

Aktive fordelt på kjønn og aldersgruppe * 2019 

Aldersgruppe Damer Menn I alt 

0-6 år 1  0  1  

7-12 år 3  3  6  

13-18 år 0  4  4  

19-24 år 1  10  11  

25-39 år 5  36  41  

40-59 år 20  76  96  

60-69 år 17  65  82  

70 år og over 6  25  31  

I alt 53  219  272  

 

 

Aktive fordelt på kjønn og handicapgruppe  

Handicapgruppe Damer Menn I alt 

Gruppe 2: 4,5 - 11,4 0  14  14  

Gruppe 3: 11,5 - 18,4 2  42  44  

Gruppe 4: 18,5 - 26,4 2  57  59  

Gruppe 5: 26,5 - 36,0 14  54  68  

Gruppe 6: 37 - 54 34  52  86  

Intet handicap eller HCP = 99 1  0  1  

I alt 53  219  272  

 


