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Styrets sammensetning for 2021 har vært:  

 
Styret: 

Leder   Tom Hvarnes   

Nestleder:   Joakim Olsen 

Kasserer:   Jens Holløkken             

Sekretær:  Frank Herregården  

Styremedlem:   Jarle Hommedal 

Styremedlem:  Lise Lotte Tangvald  

Styremedlem:  Berit Mofossbakke  

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 

2021 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 2021 bare vært avholdt 9 styremøter. Medlemsmøter ble ikke avholdt i 2021. 

 

Følgende satsingsområder har styret prioritert i 2021: 

• 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 2021 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 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 2021 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, ble i år byttet ut med en Norges tur til Lofoten og en høst tur til Portugal. 

Turen til Lofoten ble en flott opplevelse med en fantastisk links bane. Denne kan vi anbefale på det sterkeste. 

Det var 9 stykker på tur og bodde i hytter ved kysten i kort avstand fra bane. Flyet gikk fra Oslo til Evenes og 

leide bil som tok gruppen hele veien gjennom vakkert landskap. De fikk også prøvd seg på en natt runde i 

midnattssolen. Turen ble avsluttet med en hyggelig middag på hyttene.  

Den som håndterte den vanskelige banen best og gikk av med totalseieren var Helge Kimerud 

 

Portugal i november var en suksess, det var fremdeles godt og varmt. Shorts og t-skjorte hele uka. 12 hadde 

anledning til delta. De koste seg stort med mye god mat, den yngre gjengen dro frem den ene gode restauranten 

etter den andre. De var så heldige å få spille på 5 forskjellige baner, og hadde konkurranser hver dag.  

Pallen ble i år,  

1 Arne Syre,  

2. Viggo Svalastog 

3. Hanne Nielsen. 

 

 
 

Turneringer 
 

Som følge av Covid-19 restriksjoner startet ikke turneringssesongen før den 13. juni hvor vi avhold Baann 

Open. Det ble i 2021 gjennomført 15 turneringer i Bamble Golfklubb sin regi, i tillegg til 22 runder av 

Tirsdagsgolfen. Det ble gjennomført følgende turneringer:  
 

·       BAANN Open ·       September Scramble 

·       Helge’s Open ·       Best Scramble 

·       Narvesen ·       Høst Scramble 

·       Golfhefte Trophy ·       Wilson Scramble 

·       Norcem Open ·       November Scramble 

·       Klubbmesterskapet ·       Farsdag Scramble 

·       Skagerrak Open ·       Avslutning Scramble 

·       Ekstrand Open  

  

 

Order of Merit 
 

I 2021 var det 5 turneringer med forskjellige spilleformer samt tysdagsgolfen som inngikk i ”Order of Merit”.  

Vinner av” Order of Merit” 2021 var: Kristoffer Hella 

 

Tirsdagsgolfen 

Tirsdagsgolfen startet 4. Mai men hadde «Corona» pause i 4 uker, før den fortsatte fra tirsdag 8. juni og gikk 

derfra videre hver tirsdag helt frem til 9. november. Det ble i alt gjennomført 24 turneringer. Til sammen deltok 

75 spillere og disse spilte totalt 636 runder. 

Vinner av Tirsdagsgolfen 2021 var: Jan Bjønnes 

 



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 12. gang turnering ble arrangert. Arne Baann fylte 92 år og ble behørig feiret av de 46 

fremmøtte deltagerne. Også i år deltok jubilanten selv i turneringen. Turneringen ble vunnet av Kristoffer 

Hella  

 

Klubbmesterskap 2021 

Klubbmesterskapet ble arrangert den 21. og 22. august. Det ble premiering til beste i herreklassen og 

seniorklassen. Totalt 48 stk. som stilte til start. 
 

Vinnere: 

Damer: Ann Torild Flaten 

Herrer: Morgan Gulseth 

Senior: Øystein Paulsen 

Netto: Tellev Presthagen 

 

Bamble-Cupen 2021 

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 3. oktober. Finalen ble spilt mellom Sten Kristoffer Hella og Torkel Flaten.  

Vinner av Bamble Cupen 2020 ble Torkel Flaten og fikk dermed et napp i vandrepokalen. 

 

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. Vi hadde 4 lag i lagserien og 2 

lag i lag-NM på Kongsberg. 

Sesongen ble også i år gjennomført på en fin og trygg måte ved at vedtatte smitteverntiltak ble ivaretatt og 

respektert. 

Lagserien.   

1. lagetB1 ble nummer 3 i 1. divisjon, men kjempet om seieren i pulja helt til siste kamp. Stor takk til Stig Roås  

2.laget B2 ble nummer 4 i sin pulje, men også de var med i kampen om puljeseieren helt til siste match. 

Kjempegod innsats av gutta boys flott ledet av Jan Petter Hemsborg. 

3. lagetC1 hadde nok en meget bra sesong med 2. plass i sin avdeling i 1. divisjon. En meget god prestasjon 

hvor de var med helt inn i kampen om puljeseier. Stor gratulasjon og takk til Tom Jacobsen som legleder. 

4. lagetC2 hadde en god sesong og det ble 3. plass sin pulje. Også her var det jevnt og laget var med og kjempet 

i toppen helt til siste kamp. Lagleder var Lenart Johannessen. 

I lag-NM på Kongsberg 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 2021 ble Øystein Paulsen med Dag Holmberg og Sten Otto Arnesen på de neste plassene. 

En jevn kamp. Gratulerer til Øystein med Klubbmesterskapet! Ann Torild Flaten ble beste dame. 

Tirsdagsgolfen ble suverent vunnet av Jan Bjønnes med Roy L Aanesen og Atle Holmås på de neste plassene. 

Gode seniorer alle sammen! 

En stor takk til alle gode representanter fra Bamble gk for nok en fin sesong med gode resultater, godt 

kameratskap og gode representanter for Bamble gk! 

Takker samtidig for meg som Klubbkontakt Senior i Bamble gk og alle for imøtekommenhet og stor 

tålmodighet med mas av og til. Fortsetter som seniormedlem selvfølgelig. 

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 hadde sin første samling 22. april. Forskrekkelsen var stor da 20 damer stilte til trening første 

kvelden. Enkelte torsdager har vi kun hatt spill på banen, mens 12 kvelder har vi hatt Tine Fehn som har organisert 

trening/opplæring. Torkel Flaten har hatt en teorikveld med oss. Disse samlingene har vært til stor glede og nytte 

spesielt for nye/ferske spillere. 

 

Totalt har 30 damer vært innom treninga, mens vi i snitt har vært 14-15 damer per kveld. (Timene med Tine har 

damene selv betalt) Vi holdt på så lenge det var mulig i høst, men måtte gi oss da det ble mørkere kvelder. 

 

Avslutningstur til Vrådal GK var bestilt og 12 damer påmeldt. Dessverre viste det seg at det likevel var turnering 

den helga så vi fikk ikke plass på banen. Turen ble derfor avlyst/utsatt. 

 

Foran 2022 sesongen må vi se litt på hva vi kan gjøre for at alle uansett handicap får mest mulig ut av 

treningskveldene. Det sosiale er veldig viktig og der har vi full kontroll. 

 

Kursvirksomhet 2021.  
 

Vi fikk dessverre ikke gjennomført så mange VTG som vi ønsket på grunn av sykdom og skader. Vi hadde i 2021 

kun 3 aktive kursholdere. Disse gjorde en flott jobb med alle de nye kursdeltagerne. 

Vi gjennomførte VTG-kurs for 72 deltagere, fordelt 10 kurs. Av de 65 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 2021 
 

Sesongen 2021 ble et bra år for banen vår. 

Det kom mange gode tilbakemeldinger på at banen stort sett var i meget bra stand. De tre som er ansatt som 

banemannskap har gjort en meget bra jobb med banen i hele sesongen. 

Vi begynte allerede på vinteren å rydde og hugge. Dette ble gjort på dugnad på tirsdager og torsdager. Stor takk til 

alle som var med på dugnaden. 

Treningsanlegget ble også tatt bruk i 2021.  

Teesteder på hull fem og åtte ble bygd ferdig, og vil forhåpentligvis bli klare for bruk for denne sesongen. Det ble 

også ryddet og planert foran teested på hull fire. På venstre side foran green  på hull seks, ble planering påbegynt. 

På rangen ble det også bygget ferdigstilt. Har finner man en garasje, innbygd ballmaskin og 3 overbygde 

utslagssteder. 

  



Medlemsutvikling. 
 Utvikling i perioden 2015 - 2021 

 

Pr. 1.januar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Totalt 266 292 297 284 251 266 364 419 

Nye 35 50 45 21 72 133 106  

Utmeldte -9 -45 -58 -54 -57 -35 -51  

Netto vekst 26 5 -13 -33 15 98 55  

Netto vekst i % 9,8% 1,7% -4,4% -11,6% 8,4% 36,8% 15,1%  

 

Aktive fordelt på kjønn og aldersgruppe  

 2020 2021 Endring 

2020 - 

2021 Aldersgruppe Damer Menn I alt Damer Menn I alt 

0-6 år 1 0 1 1  1  2  +1 

7-12 år 3 3 6 3  2  5  -1 

13-18 år 1 21 22 3  25  28  +6 

19-24 år 1 22 23 4  38  42  +19 

25-39 år 14 53 67 11  62  73  +6 

40-59 år 21 92 113 24  99  123  +10 

60-69 år 27 69 96 30  67  97  +1 

70 år og over 6 30 36 10  39  49  +13 

I alt 74 290 364 86  333  419   

 

Aktive fordelt på kjønn og handicapgruppe   

 2020 2021 
Endring 

2020 - 

Handicapgruppe Damer Menn I alt Damer Menn I alt 2021 

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

Gruppe 2: 4,5 - 11,4 0 13 13 0  18  18  +5 

Gruppe 3: 11,5 - 18,4 2 43 45 2  55  57  +12 

Gruppe 4: 18,5 - 26,4 3 64 67 5  74  79  +12 

Gruppe 5: 26,5 - 36,0 13 63 76 19  69  88  +12 

Gruppe 6: 37 - 54 56 107 163 60  116  176  +13 

I alt 74 290 364 86  333  419   

 


