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Styrets sammensetning for 2020 har vært:  

 
Styret: 

Leder   Tom Hvarnes   

Nestleder:   Joakim Olsen 

Kasserer:   Jens Holløkken             

Sekretær:  Frank Herregården  

Arr. Ansvarlig:   Joakim Olsen 

Styremedlem:  Lise Lotte Tangvald  

Styremedlem:  Randi Labråthen  

Varamedlem:  Tom Halvorsen 

Revisor:   Mette Clausen 

Revisor:  Jøran Selander   

Valgkomite: 

Leder:   Helge Kimerud 

Medlem:  Hilde Grava 

Medlem:  Sten Otto Arnesen 

Varamedlem:  Helge Tande 

   

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

  



 

Styremøter og klubbkvelder 

2020 har vært et spesielt år hvor det har vært vanskelig å få gjennomført møter på grunn av en rekke restriksjoner i 

forbindelse med Covid-19 situasjonen. 

Derfor har i 2020 bare vært avholdt 11 styremøter. Medlemsmøter ble ikke avholdt i 2020. 

 

Følgende satsingsområder har styret prioritert i 2020: 

• 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 til 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. 

- Sponsorer. Det er viktig å kunne får flere sponsorer til klubben. Dette vil gå gode inntekter og kunne gi økt 
aktivitet på banen. 

 

Bamble Golfklubb fikk i år 133 nye medlemmer fra kursaktiviteten og andre innmeldinger. 
Fortsatt har vi en utfordring i at det fortsatt er mange som melder seg ut. I 2020 var det 35 stk. som meldte seg ut. 

Noen av grunnene til at man melder seg ut er flere, man ville se om golf var noe, spiller for lite, byttet klubb eller 

flyttet. 

En av de større utfordringene styret ser fremover er å holde på medlemmer. I dag har vi over 230 medlemmer som 
har over 26 i handicap. Disse er kanskje blant de som slutter tidligst. Bamble Golfklubb må fremover jobbe mye 

mer med å få aktiviteter på plass som gjøre at disse medlemmene i størst mulig grad får en positiv opplevelse og 

følelsen av å mestre. 
I 2020 har vi fått den største økning av nye medlemmer innenfor aldersgruppen 13 til 39 år. Disse blir viktige å få 

beholde fremover. Da vil de kunne forbli medlemmer i flere år og vil derfor være med på å sikre klubbens fremtid. 

  



Arrangement og turneringer 
 

Spania tur 
 

Golftur februar 2020. Benidorm, Meliá Villaitana golf resort. 02.02.20 – 09.02.20. Det var16 ivrige golfere som 

tok turen ned til varmen for å kåre årets Tour Champion. De fleste ble innkvartert i underetasjen i år. Fantastiske 
leiligheter med felles hage rett ved bassengkanten. Været var helt topp hele uka med fine temperaturer. Levante 

(hovedbanen) var flott, og Poniente inviterte som vanlig til risikabelt spill. Det var veldig mye bra spill hele 

uka, og til tider veldig dårlig spill… Årets turneringsledelse var Jan O, Tommy og Dag.  
Jan Olav dominerte i år og ble Tour Champion 2020. 
 

Turneringer 
 

Sesongen 2020 startet 4. Januar med Nyttårs Scramble. Det ble i 2020 gjennomført 19 turneringer i Bamble 
Golfklubb sin regi, i tillegg til 26 runder av Tirsdagsgolfen. Det ble gjennomført følgende turneringer:  
 

·       Nyttårs Scramble ·       Helge’s Open 

·       Vinterturnering  ·       Narvesen Tour 

·       Januar Scramble ·       Norcem Open 

·       Vinter Scramble ·       Klubbmesterskapet 

·       Åpningsturnering  ·       Ekstrand Open 

·       Mai Scramble ·       Bamble Scramble 

·       Himmelspretten ·       Oktober Scramble 

·       Bamble Cupen ·       Høst Scramble 

·       Pinseturnering ·       November Scramble 

·       BAANN Open  
 

Order of Merit 
 

I år var det 10 turneringer med forskjellige spilleformer som inngikk i ”Order of Merit”.  

Vinner av” Order of Merit” 2020 var: Helge Tande 

 

Tirsdagsgolfen 
 

Tirsdagsgolfen startet 5. Mai og gikk videre hver tirsdag helt frem til midten av oktober. Det ble i alt 

gjennomført 26 turneringer. Til sammen deltok 76 spillere og disse spilte totalt 849 runder. 
Vinner av Tirsdagsgolfen 2020 var: Ole Gunnar Berget 

 

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 11. gang turnering ble arrangert. Arne Baann fylte 91 år og ble behørig feiret av de 47 
fremmøtte deltagerne. Også i år deltok jubilanten selv i turneringen. Turneringen ble vunnet av Gunnar 

Hansen  

 

Klubbmesterskap 2020 
 

Klubbmesterskapet ble arrangert den 22. og 23. august. Det ble premiering til beste i herreklassen og 

seniorklassen. Totalt 39 stk. som stilte til start. 
 

Vinnere: 

Herrer: Ole Aarrestad  

Senior: Ole Aarrestad  

Netto: Lennart Johannessen 

 

Bamble-Cupen 2020 
 

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 4. oktober. Finalen ble spilt mellom Sten Otto Arnesen og Tom Lasse Larsen.  
Vinner av Bamble Cupen 2020 ble Sten Otto Arnesen og fikk dermed et napp i vandrepokalen. 

Tredjeplassen gikk til Helge Tande. 
 

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



Seniorgolf. 
 

Seniorgruppa har hatt nok en sesong med seniorer høyt oppe i turneringer ute og hjemme. Vi hadde 3 lag i 

lagserien og 2 lag i lag-NM på Vestfold. Sesongen ble gjennomført på en fin og trygg måte ved at vedtatte 

smitteverntiltak ble ivaretatt og respektert. 
 

Lagserien.   

1 laget nummer 4 i 1. divisjon, men kjempet om plass på pallen helt til siste kamp. Stor takk til Stig Roås som 
lagleder for 1. laget. 

2. laget hadde nok en meget bra sesong i lagserien med 1. plass i sin avdeling i 1. divisjon. En meget god 

prestasjon! Stor gratulasjon til hele laget og stor takk til Tom Jacobsen som lagleder i en meget vellykket 
sesong! 

3. laget hadde en god sesong og det ble 2. plass sin pulje. Her var det jevnt og laget var med og kjempe om 

seieren helt til siste kamp. Lagleder var Lenart Johannessen. 
 

I lag-NM på Vestfold hadde vi med 2 lag som kom på nedre del av resultatlisten etter litt stang ut, men det var 

en fin opplevelse og hyggelig helg for de som var med! Stor takk til alle som deltok!  
 

Klubbmester Senior 2020 ble Ole Aarrestad med Torkel Flaten og Lenart Johannessen på de neste plassene. En 
jevn kamp bak Ole som sprakk litt på søndag, men vant sikkert! Gratulerer til Ole med Klubbmesterskapet! 
 

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! 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alle som blir 50 år i år eller eldre kan melde seg inn i seniorgolfen!  
 

Medlemskap i Norsk Seniorgolf tjener seg inn ved spill på 2-3 baner hvor man får 50 % rabatt. Bli 

seniormedlem du også. 
 

For mer info. Se: www.seniorgolf.no eller ring seniorkontakt: Lenart Johannessen på tlf. 91327697. 
 

Damegruppa. 
 

Damegruppa har i 2020 forsøkt å få til samling hver torsdag, men det har ikke vært stort oppmøte. Det er nå 70 

damer fra 18 år og oppover som er medlemmer i klubben. Grunnlaget for å få til en fin damegruppe er til stede. 
Vi håper å få med flere i damegruppa i 2021. Vi oppfordrer derfor alle damer til å bli med  

 

Kursvirksomhet 2020.  
 

I sesongen 2020 var det en bra kursaktivitet. Vi gjennomførte kurs (Veien til Golf) for 72 deltagere, fordelt 10 

kurs. Av de 72 kursdeltagerne så var det hele 65 stykker som meldte seg inn i klubben. Det var en betydelig 
økning fra 2019. 

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. 
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. 

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

Golfanlegget 2020 
 

Sesongen 2020 startet med 4 turneringer i januar med litt vinterlige greener. Normal baneåpning var 3. mai, ca 

en uke senere enn vi kunne på grunn av Corona restriksjoner. Da hadde en dugnadsgjeng ryddet mellom hull 3 
og hull 6 og på fjellet til venstre side på hull 6. Herreteen på hull 5 ble revet ned og bygd opp igjen. Muren ble 

rettet opp og det ble lagt ferdigplen. 

Sesongen ble meget vellykket, og vi fikk meget bra tilbakemeldinger fra brukerne av banen. Banen fremstod 
som ryddig og velholdt. Det har vært flere ansatte denne sesongen og Bjørn Frode har fått meget god hjelp av 

Vidar og Torkel til å holde banen i presentabel stand. Nytt for sesongen er anskaffelse av ny ballmaskin og en 

golfbil. 

Det ble startet opp med bygging av hus til den nye ballmaskinen og garasje med plass til to golfbiler. Det blir 
også plass til tre/fire utslagsmatter på driverangen under tak når dette står ferdig for 2021 sesongen.  

Sesongen 2020 ble en av de beste vi har hatt, noe som vel i all hovedsak skyldes coronavirus og at vi har hatt 

med to nordmenn på PGA-touren.  



Medlemsutvikling 

 Utvikling i perioden 2014 - 2020 

 

Pr. 1.januar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Totalt 276 266 292 297 284 251 266 364 

Nye 30 35 50 45 21 72 133  

Utmeldte -40 -9 -45 -58 -54 -57 35  

Netto vekst -10 26 5 -13 -33 15 98  

Netto vekst i % - 3,6% 9,8% 1,7% -4,4% -11,6% 8,4% 36,8%  

 

Aktive fordelt på kjønn og aldersgruppe  

 2019 2020 Endring 

2019 - 

2020 Aldersgruppe Damer Menn I alt Damer Menn I alt 

0-6 år 1  0  1  1 0 1 0 

7-12 år 3  3  6  3 3 6 0 

13-18 år 0  4  4  1 21 22 18 

19-24 år 1  10  11  1 22 23 12 

25-39 år 5  36  41  14 53 67 26 

40-59 år 20  76  93  21 92 113 20 

60-69 år 17  65  79  27 69 96 17 

70 år og over 6  25  31  6 30 36 5 

I alt 53  219  266  74 290 364 98 

 

Aktive fordelt på kjønn og handicapgruppe   

 2019 2020 
Endring 

2019 - 

Handicapgruppe Damer Menn I alt Damer Menn I alt 2020 

Gruppe 2: 4,5 - 11,4 0 14 14 0 13 13 -1 

Gruppe 3: 11,5 - 18,4 2 42 44 2 43 45 1 

Gruppe 4: 18,5 - 26,4 2 57 59 3 64 67 8 

Gruppe 5: 26,5 - 36,0 14 54 68 13 63 76 8 

Gruppe 6: 37 - 54 35 46 81 56 107 163 82 

I alt 53 213 266 74 290 364 98 

 


