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Styrets sammensetning for 2022 har vært:  

 
Styret: 

Leder:   Tom Hvarnes   

Nestleder:   Jarle Hommedal 

Kasserer:   Hanne Nielsen            

Sekretær:  Frank Herregården  

Styremedlem:  Jørn Brog 

Styremedlem:  Lise Lotte Tangvald  

Styremedlem:  Berit Mofossbakke  

Varamedlem:  Tom Halvorsen 

Revisor:   Mette Clausen 

Revisor:   

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 

Det har i 2022 vært avholdt 9 styremøter. Medlemsmøter ble ikke avholdt i 2022. 

 

Følgende satsingsområder har styret prioritert i 2022: 

• Markedsført og gjennomført veien til golfkurs 

• Nybegynnertrening 

• Greenfeeavtaler med andre baner. 

• Arbeidet med å skaffe offentlige og kommunale tilskudd 

• Sponsorarbeid 

• Medlemsverving 

• Junior og ungdomsarbeid 

 

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 fortsette med golf og forbli medlem 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. I 2022 har vi fått noen nye sponsorer, også med langtidsavtaler. Det 

er fortsatt plass til flere. 

- Trener i Bamble Golfklubb. For å beholde flest mulig av medlemmene er det viktig at klubben har 

et tilbud på videreutvikling.  

 

Bamble Golfklubb fikk i år 122 nye medlemmer fra kursaktiviteten og andre innmeldinger. 

Fortsatt har vi en utfordring i at det fortsatt er mange som melder seg ut. I 2022 var det 26 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 193 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 2022 har vi fått den største økning av nye medlemmer i aldersgruppen 19 til 24 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 
 

Golfturer 

Februar turen klubben pleier å ha, gikk i år til La Cala Resort i Spania. Det var 24 glade golfere som hygget seg 

på et flott anlegg.. Golfanlegget La Cala resort ligger ved en liten landsby som heter Mijas, bare en kort kjøretur 

fra Malaga. Det ble spilt på anlegget 3 golfbaner, Campo America, Campo Asia og  Campo Europa. Det ble 

arrangert konkurranse alle dager. Resultatene ble lagt sammen slik at man tilslutt fikk en sammenlagt vinner.  

Pallen ble i år,  

1 Thuridur Valtysdottir  

2. Ann Torild Flaten 

3. Torkel Flaten. 

Turneringer 
 

Det ble i 2022 gjennomført 18 turneringer i Bamble Golfklubb sin regi, i tillegg til 22 runder av Tirsdagsgolfen. 

Det ble gjennomført følgende turneringer:  
 

·       Åpningsturnering ·       Klubbmesterskapet 

·       Himmelspretten ·       Ekstrand Open 

·       BAANN Open ·       Høst Scramble 

·       Bamble Cupen ·       Bamble Scramble 

·       Pinseturnering ·       Oktober Scramble 

·       Helge’s Open ·       Senhøst Scramble 

·       Narvesen Tour ·       Scramble Høst 

·       Norcem Open ·       November Scramble 

·       Skagerrak Open ·       Avslutning Scramble 
 

Order of Merit 

I 2022 var det 9 turneringer, samt Tirsdagsgolfen som inngikk i ”Order of Merit”. Det er resultatet fra de 5 beste 

plasseringene som regnes med i «Order of Merit» 

Vinner av” Order of Merit” 2022 var: Dag Holmberg 

 

Tirsdagsgolfen 

Tirsdagsgolfen startet 4. Mai og gikk derfra videre hver tirsdag helt frem til 13. September. Det ble i alt 

gjennomført 22 turneringer. Til sammen deltok 81 spillere og disse spilte totalt 810 runder. 

Vinner av Tirsdagsgolfen 2021 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 14. gang turnering ble arrangert. Arne Baann fylte 93 år og ble behørig feiret av de 38 

fremmøtte deltagerne. Også i år deltok jubilanten selv i turneringen. Årets vinner ble Thuridur Valtysdottir 

 

Klubbmesterskap 2022 

Klubbmesterskapet ble arrangert den 20. og 21. august. Det ble premiering til beste i herreklassen og 

seniorklassen. Totalt 35 stk. som stilte til start. 

Vinnere: 

Damer: Ann Torild Flaten 

Herrer: Stig Roaas 

Senior: Stig Roaas 

Netto: Lenart Johannessen 

 

Bamble-Cupen 2022 

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 36 som var påmeldt til cupen. 

Finalene ble i år spilt 8. oktober. Finalen var mellom Stig Roaas og Torkel Flaten. Dessverre så måtte Stig 

trekke seg. Vinner av Bamble Cupen 20220 ble da Dag Homberg og fikk dermed et napp i vandrepokalen. 

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



Seniorgolf. 
 

Vi har hatt en flott sesong hvor seniorene i Bamble Golfklubb har markert seg. Vi hadde 4 lag i lagserien og 2 lag i 

lag-NM på Bjaavann og 1 lag i sluttspill på Kongsberg. 

Lagserien 

Bamble 1 ledet av Stig Roaas ble nummer 2 i pulje B9, kun slått av Tjøme med 2 poeng. Et lite uhell på 

hjemmebane mot Vestfold kan ha vært avgjørende i denne puljen 

Bamble 2 ledet av Jan-Petter Hemsborg tok en suveren seier i sin pulje med 6 poeng ned til nummer 2. Dette ga 

laget en plass i sluttspillet på Kongsberg hvor de spilte god golf, men dessverre ble slått ut etter puljespillet. 

Bamble 3 ledet av Lenart Johannessen ble nummer 2  i pulje C6, kun 2 poeng bak Solum. Uavgjortmatchen på 

hjemmebane mot nettopp Solum kan ha vært avgjørende for puljeseieren. 

Bamble 4 ledet av Tom Jacobsen ble nummer 2 i pulje C8, kun 1 lite poeng bak Arendal og Omegn. Her ser det 

også ut til å ha blitt avgjort på hjemmebane med 1 tap og 1 uavgjort mot nettopp Arendal og Omegn. 2 sterke 

borteseiere mot Kragerø bidro til at Kragerø ble henvist til 3. plass i puljen. 

I lag-NM på Bjaavann hadde vi med 2 lag som begge kom litt under midten av resultatlisten. Det ryktes at det 

sosiale utbyttet av turen overskygget golfspillet betraktelig. 

Klubbmester Senior 2022 ble Stig Roaas med Dag Holmberg og Ann Torill Flaten på de neste plassene. Ann Torild 

Flaten ble vinner av dameklassen med Hanne Nielsen på andreplass og Thuridur Osk Valtysdottir på tredjeplass. I 

klassen for Netto Score tok Lenart Johannessen seieren på par med Ann Torild Flaten på andreplass og Hanne 

Nielsen på tredjeplass. Herreklassen i Klubbmesterskapet ble totalt dominert av seniorspillere med Stig Roaas på 

førsteplass, Dag Holmberg på andreplass og Tor Inge Haug på tredjeplass. Deretter fulgte det seniorspillere helt 

ned til nummer 14 før det kom en «unggutt» på 15. Det er hyggelig at seniorene spiller bra, men for fremtidig 

rekruttering er det et lite tankekors. 

Oppsummert så har Bambles seniorspillere gjort seg bemerket både på hjemme- og bortebane denne sesongen. 

Gjestespillere og motstandere setter pris på vår gjestfrihet og de gleder seg til å spille banen vår. Her får de 

utfordringer de sjeldent møter på sine respektive hjemmebaner. 

Målsetting for neste sesong er å få flere Bamblespillere registrert i Norsk Seniorgolf, opprettholde og gjerne øke 

antall lag i Seniorserien og stille med eget damelag. Utfordringen er herved overlevert til damene. 

 

Jan-Petter Hemsborg 

Klubbkontakt Norsk Seniorgolf 

Seniorgolf.no 

 

Damegruppa 
 

Vi starta med treninga 5. mai og hadde avtale med Tine Fehn om 5 treningskvelder før sommeren. 
De andre dagene spilte vi stort sett scramble etter ønske fra damene. 

Oppmøtet har vært vekslende, alt fra 10-12 til 3-4. 

 Siden trening med Tine er noe vi betaler for selv ble det ikke gjort noe avtale for høstsesongen da 
det var så usikkert hvor mange som kom.  

Vi fortsatte med spill på banen fram til 15 september. Da hadde vi sesongavslutning med scramble 
turnering (organisert av Hilde G.) , premieutdeling og pizza på Sjøloftet 

 

 

 

 

 

 



Kursvirksomhet 2022.  

 

Vi hadde i 2022 5 aktive kursholdere. Disse gjorde en flott jobb med alle de nye kursdeltagerne. 

Vi gjennomførte VTG-kurs for 69 deltagere, fordelt 10 kurs. Av de 69 kursdeltagerne så var det 55 stykker som 

meldte seg inn i klubben.  

På slutten av sesongen forsøkte vi å redusere varigheten på hvert kurs. Det virket som dette var noe deltagerne var 

fornøyd med. Vi kan dermed 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. Alle 

kursene blir lagt ut i egen kurskallende på hjemmesiden vår. 

Kursene holdes for det meste 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. 

For neste sesong så er det et ønske med flere som kan avholde VTG kurs. 

 

 

Golfanlegget 2022 
 

 

Sesongen 2022 ble betegnet som en suksess for sesongen 2022. 

Banen har vært i god stand og tilbakemeldingene fra gjestene var meget positive. 

Vi hadde en veldig fin dugnadsgjeng over vinteren og fikk bl. A. ryddet langs fairway og rundt green på 

hull 8. Vi ryddet også rundt åsen bak klubbhus så vi fikk inn mer sol og lys både for veranda og 

drivingrangen. Det ble lagt kunstgress på tee 2 og 5. Disse blir ferdigstilt før neste sesong. 

Jobber også med å ferdigstille området foran hull 4 og 6. 

Arbeidet med tillatelse til å koble klubbhuset til kommunalt vann og kloakk er satt igang. 

Hadde god hjelp i proshopen forrige sesong og ser ut til at vi får til dette også for neste sesong. 

Salg av utstyr gikk bra selv om det til tider var litt leveringsproblemer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Medlemsutvikling. 
 Utvikling i perioden 2015 - 2021 

 

Pr. 1.januar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Totalt 292 297 284 251 266 364 419 449 

Nye 50 45 21 72 133 106 122  

Utmeldte -45 -58 -54 -57 -35 -51 92  

Netto vekst 5 -13 -33 15 98 55 30  

Netto vekst i % +1,7% -4,4% -11,6% +8,4% +36,8% +15,1% +7,2%  

 

Aktive fordelt på kjønn og aldersgruppe  

 2021 2022 Endring 

2021 - 

2022 Aldersgruppe Damer Menn I alt Damer Menn I alt 

0-6 år 1  1  2  0  1  1  +1 

7-12 år 3  2  5  4  5  9  +4 

13-18 år 3  25  28  5  19  24  -4 

19-24 år 4  38  42  8  35  43  +1 

25-39 år 11  62  73  14  74  88  +15 

40-59 år 24  99  123  26  104  130  +7 

60-69 år 30  67  97  34  67  101  +4 

70 år og over 10  39  49  10  43  53  +4 

I alt 86  333  419  101  348  449  +30 

 

Aktive fordelt på kjønn og handicapgruppe   

 2021 2022 
Endring 

2020 - 

Handicapgruppe Damer Menn I alt Damer Menn I alt 2021 

Gruppe 1: Under 4,5 0  1  1  0  2  2  +1 

Gruppe 2: 4,5 - 11,4 0  18  18  0  21  21  +3 

Gruppe 3: 11,5 - 18,4 2  55  57  2  57  59  +2 

Gruppe 4: 18,5 - 26,4 5  74  79  9  75  84  +5 

Gruppe 5: 26,5 - 36,0 19  69  88  20  68  88  0 

Gruppe 6: 37 - 54 60  116  176  70  125  195  +19 

I alt 86  333  419  101  348  449  +30 

 


