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Elverum Golfklubb eier og driver golfbanen på Starmoen, noe som betyr at bane, Proshop og klubbens 
øvrige virksomhet drives som en enhet. Styret har holdt styremøter jevnlig gjennom hele 2022.  
 
Klubben var i år representert ved årets Golfforum i regi av NGF. Møtet var over flere dager, og daglig leder 
deltok sammen med to representanter fra styret. Styret og administrasjonen samarbeider om å drifte 
klubben sammen. Styret har i 2022 ikke mottatt noen form for honorar for sitt arbeide. 
 
Vinteren 2021/2022 samarbeidet klubben med kriminalomsorgen Innlandet i oppussingen av 2. etg i 
klubbhuset. For å ferdigstille oppussingen i andre etasje før sesongåpningen, trengte klubben bistand fra 
flere for å ferdigstille arbeidene. Klubben har mange kyndige og hjelpsomme medlemmer som bidro med 
god innsats i arbeidet. Det ble lagt nytt gulv i andre etasje, veggene og møblene ble pusset opp og malt. 
Klubben fikk nytt møterom og salen i 2.etg fikk montert opp projektor. Vi håper dette bidrar til økt bruk av 
2.etg, og allerede nå har vi hatt flere eventer og arrangementer der. I skrivende stund blir kjøkkenet i 2.etg 
pusset opp. Det vil bli delet i to, slik at ene delen brukes av banearbeidene, men andre delen benyttes av 
klubben.  I tillegg har det blitt lagt nytt gulv i Proshopen. Hele denne prosessen har styret vært involvert i og 
mye har blitt gjort gjennom dugnadsgruppen som nå er etablert. Finn Johansen er leder av denne. Som 
idrettslag er vi avhengige av gode dugnader for å få gjennomført slike oppussinger, og styret oppfordrer 
medlemmene til å være med.  
 
God planlegging av vårdugnaden som 7. mai, resulterte til godt oppmøte av motiverte medlemmer. 
Klubbhuset ble vasket og skuret, minigolfbanen ble ferdigstilt til åpning, vaskeområdet ble flyttet til 
pumpehuset, nytt grillhjørne ble etablert, klubbhuset ble brannsikret, og nytt 5g bredbånd installert. I tillegg 
ble det etablert ny drikkevannspost. Alle oppmøte bidro med det de kunne, noen malte, noen snekret og 
noen raket. Godt oppmøte på dugnaden bidro til at veldig mye arbeid ble gjort. Tusen takk til alle som deltar 
med dugnad gjennom året! 
 
Banen vår har denne sesongen vært i eksepsjonell god stand. Kjetil og resten av banemannskapet jobber 
utrettelig for å gi oss den beste golfbanen. Banen har fått nye teesteder, stier har blitt gruset, fairway har 
blitt dresset opp med ca 15 tonn sand, og greene våre med ca 50 tonn. Heldigvis har vi god tilgang på 
sand. Trær har blitt kappet og ny klipper og arbeidsbil har blitt anskaffet denne sesongen.  
 

Golfhäftet er Europas ledende 
fordelskort for golfere, og hvert år 
spilles det hundretusenvis av 
golfrunder på over 1200 tilknyttede 
Golfhäftet-baner i Europa. Etter spilt 
runde, bedømmer spillerne både 
banene og golfklubbenes service og 
fasiliteter. I Golfhäftets Players’ 
Choice Award (høyest poengsum i 
samtlige kategorier) stakk Elverum av 
med 3.plass. Elverum golfbane tok 
førsteplass i Beste Golfbane, Beste 
gjestfrihet og mest prisgunstige bane. 
Dette er vi selvfølgelig meget fornøyd 
med.  
 
Dette viser at godt samarbeid på 

tvers av medlemmer, banemannskap, administrasjon og styret gir oss fornøyde gjestespillere.  
 
På slutten av 2022 startet arbeidet med å utbedre utslagssteder. I år (2023) vil klubben fokusere på å 
fortsette arbeidet med utbedring av utslagssteder, hvor de med dårligst tilstand vil prioriteres først.  
Utbedring av utsalgssteder er kostnads og tidskrevende arbeid, og det kan ta noen år før alle er utbedret. 



 
Driving rangen åpnet 26. april, og banen åpnet 8.mai. Tidlig åpning av banen hadde noe påvirkning på 
inntektene for driving rangen, da alle de fleste ville ut og spille. Klubben inngikk avtale med TSK Maskin om 
4 stk nye golfbiler. De tar 70% av leieinntektene, og klubben får resten. To av våre eldste biler ble solgt til 
Elverum Seilflyklubb. Det jobbes førøvrig med å anskaffe ytterligere 4 stk golfbiler til for sesongen 2023. 
 
Gledelig å se at mange benyttet seg av den nye minigolfbanen vår, selv om ligaen måtte utsettes pga for lav 
deltakelse i 2022. Unge og eldre i alle aldre har storkost seg. Dette bidrar til økt oppmerksomhet og 
interesse om sporten vår. Og det legges igejn noen ekstra kroner i kiosken vår. Vi håper at fremgangen for 
minigolfen fortsetter, og at omsetningen i øker Prohop og kiosk i 2023. Klubben har også mottatt høyere 
momskompensasjon enn forventet da vi har fått refundert momsen på minigolfanlegget vårt.  
 
Golfidretten fortsatte med fin vekst også i 2022, og 70 nye deltakere fordelt på fem VTG kurs. Vi hadde på 
det meste 546 medlemmer, og ved årsskiftet var det registrert 506 medlemmer i Golfbox. Fantastisk! Noe 
utmelding på slutten av året som er vanlig. Vi har utdannet flere trenere på nivå 1 og 2, som vil styrke 
treningstilbudet og kurstilbudet i klubben.   
 
Styret var bekymret for kontantbeholdningen til klubben med tanken på utfordringene i markedet etter 
korona epidemien, men 2022 ble et godt år for klubben. Det er noe nedgang i deltakelsen på veien til golf 
kurs generelt, samtidig som det er økende andel av de yngre deltagere. 
 
Styret vil rette en stor takk til alle i klubbens administrasjon, våre sponsorer, samarbeidspartnere og 
støttespillere som har stilt opp på ulike dugnadsaktiviteter gjennom sesongen. Det er mange oppgaver som 
skal løses, og uten frivillige hender ville vi aldri fått løst alle de arbeidene som vi ønsker å få unnagjort for å 
gjøre klubben og golfanlegget flottest mulig. Styret og administrasjon vil jobbe med god informasjon og 
involvering overfor medlemmene. Denne sesongen har vi hatt flere store eventer. Dette er resurskrevende, 
og det er vanskelig å bemanne ut fra peak perioder. Derfor er klubben avhengig av at frivillige stiller opp og 
hjelper til ved behov. Tusen takk til alle som bidrar for at dette er mulig. 
 
Denne sesongen ble det gjort en tilpasning på turneringene våre. Totalt ble det gjennomført 20 
klubbturneringer + Onsdagsramble. I tillegg var det 5 eksterne turneringer. Med Spleiselaget som den 
største med 92 deltakere. Sommertreffen 72 deltakere, Maraton 68 deltagere og Coca Cola Open med 64 
stk. Det ble noen færre turneringer, samt justert litt på innhold. Dette er en kontinuerlig prosess, og vi 
ønsker å treffe så godt som mulig for våre medlemmer. Innspill og ønsker fra dere medlemmer setter vi stor 
pris på.  

 
Elverum Golfklubb har i 2022 hatt to faste 
medarbeidere. I tillegg har klubben hatt deltids- 
/sesongarbeidere på banen /proshopen gjennom deler 
av sesongen. Det er ikke registret hendelser av 
miljømessig negativ karakter. Klubben arbeider aktivt 
for å ha representative andeler av kvinner og menn i 
klubbens styrende organer. Klubbens styre besto i 
2022 av to kvinner og fire menn.  
 
 

Fra medlemsmøtet 5. September 
 
Elverum 22. Feb. 2023 
 
 
Jørn Ivar Solberg   Tore Gunnar Ruud   Thomas Paulsen 
Styreleder    Nestleder    Styremedlem 
 
 
Finn Johansen   Gunn Furuheim   Stine W. Dahl 
Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 



 
 
Elverum Gk’s elitesatsing har i hovedsak kretset rundt lag-nm seriesystemet hvor klubben i 2022 spilte i 2. 
divisjon på Mjøsen GK GK. Det ble avholdt 2 kvalifiserings turneringer over 2 runder som gav følgende 
kvalifiseringsresultat.  
 

Herrer: 
Simen Falk Larsen. (Klubbmester 2021) 
Bjørn Steinar Bjørnes. 
Frode W Brun 
Sivert Sende Skottvold 
Pål Sønsteby 
 
Damer: 
Veslemøy Heramb (Klubbmester 2021) 
Ella Nathalie Brun 
Ida Furuheim 

 

 

 

Lag kaptein hadde mulighet til å bytte ut en av de kvalifiserte med ett wildcard. Dersom dette benyttes, 
skulle det foreligge en utdypende begrunnelse hvorfor. Lag kaptein Pål Falk Larsen så ingen nødvendighet 
til å benytte seg av denne muligheten i 2018.Hele elite gruppen hadde gjennom sesongen tilbud om 
organisert trening 1 gang pr uke. 
I forkant av turneringen ble det også gjennomført trening på køllevalg. Registrering av hvor innspill havnet i 
forhold til flagg vekket flere av spillerne til å revurdere sine lengder og mer kontroll sikre carry lengde.  
Damene spilte stabil og god golf gjennom turneringen og etter første dag lå de topp 3 før singel rundene. 
På turneringens siste runde leverte jentene virkelig varene og gikk like greit bort og vant turneringen. 
Dermed rykket damelaget opp til 1. divisjon. Utrolig strek prestasjon av jentene våre. 
For gutta gikk det litt tyngre. Følelsen av flyt den første dagen var ikke helt til stede, men laget lå på 3. plass 
9 slag etter det ledende laget. 
Søndagen ble utrolig spennende, og uflaks på turneringens 3. siste hull hvor en ball treffer greenen for så å 
sprette OB resulterte i at herrene til slutt kom på 2. plass 2 slag bak vinner laget. Dette er andre året på rad 
hvor herrene havner på 2. plass og dermed ikke rykker opp til 1. divisjon. 
 
Elite leder og hoved trener: 
Frode W Brun   

 

 

 

 



Golf Grønn Glede gruppa har i 2022 hatt et aktivt år. Sesongen ble innledet 
med ukentlige treninger på simulator på Bowling 1 før vi fikk startet opp ute i 
slutten på mai måned. For å kunne gi et godt tilbud til de som av 
helsemessige årsaker trenger det, har Golf Grønn Glede i år vært et tilbud på 
formiddagene på tirsdager. Dette for at kunne tilrettelegge på en mest mulig 
hensiktsfull måte for alle deltakere med best mulig ressurser. Det har vært 
avsatt spilletid på banen og takket være samarbeidet med foreningen Et slag 
av Gangen (ESAG) har 2 av deltakerne fått mulighet for Trener 1 kurs 
gjennom ESAG sitt samarbeid med NGF. De har hatt sin trenerpraksis i år 
Golf Grønn Glede gruppa. Flesteparten av deltakerne på GGG har i år 
kommet fra Annekset/Grip i kommunen, selv om GGG er for alle de som har 
behov for en tilrettelagt vei inn i golfen av helsemessige årsaker.  

Totalt har det vært 25 deltakere i gruppa. I august dro vi på tur til Kongsvinger 
og deltok på Vennskapsturneringen i ESAG der, før det dagen etter var Golf 

Grønn Glede Open på Kongsvinger. I tillegg har noen deltatt på turnering på Gjøvik og Toten Golfklubb og 
noen på GGG vennskapsturnering på Atlungstad Golfklubb. Vi har også hatt vært på Sorknes og spilt der. 
Nå i vinter er det igjen faste treningsdager på golfsimulatoren på Bowling 1, i år har vi 2 grupper der som er 
mellom 6 og 8 spillere hver uke. Gjennom hele året har ses det en økende mestringsfølelse i golfen 
samtidig som de får fysisk aktivitet på en sosial arena. 

Å kunne inkludere flest mulig raskest mulig i golf som aktivitet trengs det hjelp av erfarne golfere. Tove og 
Jon Glorvigen har stilt opp ved behov og vi fikk også med oss Nigel Morgan og Thor Rønningstad til 
Kongsvinger på vennskapsturneringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stine Wasenius Dahl 

GGG ansvarlig/ESAG prosjektansvarlig Elverum Golfklubb 

 

  



Juniorgruppa har i sesongen 2022 vært delt i 2 deler basert på alder, treningene har også i stor grad fulgt 
temaene som er kommunisert på klubbens hjemmesider som trenergruppa har blitt enige om på sine 
treningsseminarer. Men for den yngste gruppen har det vært noe friere basert på antall oppmøtte og 
ferdighetsnivå. Det har i løpet av sesongen blitt benyttet Spond for å kommunisere med foreldre. 

Juniorer 7-12 år. Ukentlige treninger tirsdager fra 17.00-18.00. Her har Malin Østmoen Bjørnes og Roar 
Ansethmoen vært arrangører og delt på ansvaret for treningsopplegg. Som nevnt er de forhåndsbestemte 
temaene benyttet, men alderstilpasset for gruppen. Det har vært varierende oppmøte med alt fra kun to til 
tre frammøtte opp mot ti. Generelt opplevde vi at vi fikk flere faste utover sesongen og hadde en fin 
høstavslutning hvor vi spilte minigolf og grillet pølser. Første uken i august ble det for de yngste juniorene 
arrangert juniorcamp med en avsluttende sjørøver forestilling med Kaptein Svartskjegg. Juniorcampen 
foregikk over 3 dager med aktiviteter fra 09.00 til 14.00. Her ble det fokusert både på teknikk og 
grunnleggende golf ferdigheter, men også viktigheten av å tenke sikkerhet og å ha det gøy. Vi benyttet oss 
av både nærspillsområdet og driving rangen og avsluttet det hele før sjørøvershowet med golfbilrace på 
driving rangen. 

Juniorer 13-19 år. Ukentlige treninger tirsdager fra 18.30-20.00. For den eldste juniorgruppen har Jon Rune 
Bratteggen og Tore Johnsen holdt treningen annenhver uke. Ettersom denne aldersgruppen er eldre har 
det her blitt fulgt samme treningsopplegg som for de øvrige klubbtreningene. Det har på treningene 
generelt vært tre til seks faste som har møtt til trening. 

Det har også i år blitt arrangert knøttegolf for de aller minste opp til 6 år. Dette har blitt arrangert på 
onsdager fra 17.30-18.30. Her har Veslemøy Heramb stilt opp som arrangør og aktivisert ungene til lek på 
treningsområdet for nærspill med forskjellig utstyr og apparater. Knøttegolf har en egen facebookgruppe 
som Veslemøy administrerer, denne blir brukt for å kommunisere arrangementstidspunkter. Roar har bistått 
i knøttegolf med blant annet å sette opp utstyr og være tilstede på arrangementene. Det har i 2022 generelt 
vært godt oppmøte med mange barn og foreldre. I løpet av 2022 har det også blitt investert i masse nytt 
utstyr som har falt i smak hos ungene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Denne sesongen deltok Malin Østmoen Bjørnes og Ella 
Nathalie Brun for første gang på lag NM for jenter opp til 
19 år. Lag NM ble avviklet over to dager (30.juni og 1.juli) 
på Hauger Golfklubb. Dagen før NM startet dro jenten 
ned for å spille innspillsrunden (29.juni) for å bli kjent med 
banen og legge en plan for hvordan de to neste dagene 
kom til å se ut. Vi hadde med oss Frode Brun som var 
med som kaptein for jentene. Første dag av NM bestod av 
to 18 hulls runder, første runde spilte vi spillerformen 
foursome og andre runde four-ball. Første dagen ble en 
lang og het dag til og med vår kaptein ble godt stektѡѢѣѤ. 
Jentene spilte etter forholdene bra, vi lå på en 4 plass 
etter første dag. Fra å spille i strålende sol, ble dag 2 helt 
motsatt. Når jentene ankom golfbanen, var banen delvis 
under vann. Det endte med at runde 3 ble sterkt redusert. 
Jentene gjennomførte kun en 9 hulls runde på grunn av 
værforholdene. Resultatmessig var jentene veldig fornøyd 
med å havne på en 6. plass sammenlagt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets trippelmester Ella Nathalie Brun 

   



 

Knøttegolfen kom senere i gang enn vanlig. Hver uke blir det satt opp øvelser som skal minne om lek, 

samtidig som det blir innført golfrelaterte øvelser i leken.  

Musikk som oppvarming er veldig populært, samt som avslutning på hver økt.  

 

Gjennom fargerike øvelser inviteres barna til en time med lek, musikk og golf. Flesteparten av barna er 3-4 

år og øktene må tilpasses små barn. Vi har også hatt barn nede i 2-års alderen. Målet neste år er at øktene 

skal passe for eldre enn 4 år. Ofte er dette enklere om gruppa blir delt i to. 

Barna leker godt gjennom hele økta og er mer enn villig til å rydde opp så lenge det blir gjort gjennom lek. 

Godt oppmøte på solværsdagene, som regel rundt 15 barn, mindre oppmøte de dagene det regner. Alle 

fikk utdelt t-skjorte med Elverum golfklubb på ryggen i år. Dette var utrolig populært, og mange hadde på 

seg disse gjennom sesongen. 

Fått god hjelp av Roar i år til å sette opp øvelsene. Det tar mye tid å sette opp en slik økt, og gode hjelpere 

er alltid velkommen  

Neste år ser vi for oss annen hver uke med knøttegolf, om ingen andre kan ta en økt annen hver uke.  

Ses til mye moro for de minste i 2024!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hilsen Veslemøy og Roar  

 



Komiteen har sesongen 2022 bestått av Alf Kristian Rusten, Anne K Walmsnæss og Knut og Guro 
Grafsrønningen. Mona Danielsen er kasserer. Sonja Vindvik og Guro har lært å sette opp 
turneringer/starttider for gruppa via Golfbox.  

Det har vært spilt 9 hull nesten hver torsdag med frammøte 9.30 og oppstart 10.00. Alle spilte fra 50. Start 
en time senere på høsten (pga fare for frost på banen). 

NYTT I ÅR: første torsdag i måneden har vi hatt felles trening (start kl 10/11) og med felles kaffe etterpå. 
Dette har vært en fin mulighet til at alle kan gjøre noe sammen og samles sosialt. Opptil 20 stk har møtt på 
disse dagene.  Gøy. Takk til Frode som foreslo dette og til Henning og Frode som har trent oss. De som 
ønsket, har hatt mulighet til å sette seg opp for å spille via Golfbox etter treninga og det sosiale samværet. 

En annen ny ting er at vi nå har ønsket påmelding til ALLE aktiviteter via Golfbox/Klubbturneringer. Da får 
komiteen/»sekretariatet» oversikt over hvor mange som kommer. På slutten av året satte vi opp starttider 
fra påmeldingslista, og dette ble godt mottatt. De fleste er blitt flinke til å melde seg på, men vi presiserer at 
ALLE ER VELKOMNE SELV OM DE IKKE ER PÅMELDT! 

Ca annenhver torsdag har hatt vi turnering, enten scramble eller individuelt. De andre torsdagene spilles 
det vanlig uten konkurranse.  Etter rundene har vi hatt sosialt samvær over en kaffekopp, for de som hadde 
anledning.  

Vi startet sesongen 2022 den 19.mai og hadde avslutning etter trening den 6.oktober med pizza og kringle i 
Juniorhuset.  

 

Torsdag 1.sept reiste 19 stk til Sorknes fordi banen var 
opptatt i Elverum. Nesten alle gikk 18 hull. Sorknes har hatt 
problemer med vanning i år, så banen var ikke perfekt, men 
vi hadde nydelig vær og alle hadde en hyggelig tur. 

I år har nesten 40 spillere vært innom oss, mange for første 
gang. Noen har spilt bare en gang, noen nesten hver gang. 
Laveste frammøte har vært ca 12 stk, det høyeste 23. 

Vi betalte 50 kr de gangene det var turnering. Da var det 
premie til de/den beste og trekning blant deltakerne. 

Vi håper at ALLE har følt seg velkomne, uansett erfaring 
eller handicap eller alder! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tanker om neste år: 

 Vi fortsetter med trening første torsdag i måneden med felles samling etterpå – og spill for de som 
vil etter det igjen 

 Scramble en gang i måneden, startkontingent kr 50,- 
 Individuell turnering en gang i måneden, startkontingen kr 50,- 
 Vanlig spill resten 
 Fortsatt ønske om påmelding i golfbox med påmeldingsfrist 2 timer før start samme dag. 
 Hvis vi trekker flighter, behøver ikke de påmeldte å komme en halv time før første start, men HUSK: 

vær ute i god tid, for vi starter neste flight så snart det er klart – slik vi pleier. Men FØRSTE flight bør 
starte nærmest mulig riktig tidspunkt kl 10 (eller 11). 

 HUSK: har du glemt å melde deg på, er du velkommen likevel! Men da må du komme ½ time før 
første flight går ut. Det kan faktisk ta litt tid å fylle opp eller forandre på flightene!  

 Frode ønsker at ALLE leverer score hver gang de har spilt for å få mest mulig riktig hc. 
 Neste år prøver vi å lage en oversikt over hvem som er ansvarlig for hver enkelt torsdag.  
 Hvordan kan vi gi beskjeder? Vi jobber videre med hvordan dette enklest kan gjøres. 
 Komiteen fortsetter et år til. 

 

For komiteen  Guro Lier Grafsrønningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etter året 2021 fikk vi mange tilbakemeldinger som vi har forsøkt å rette oss etter for å gi et best mulig 
tilbud til klubbens medlemmer i 2022. Noen av disse tilpasningene slo an, mens andre nok legges tilbake i 
skuffen.  

Vi hadde 10 turneringen som var i gruppens regi i tillegg til uttaktsturneringer, kvalik til NM og KM som 
klubben ved administrasjon har vært ansvarlig for.  

Den største endringen vi gjorde i 2022 var nok i forbindelse med KM der vi fordelte ut på 2 helger. Om 
dette er grunnen vites ikke, men det var katastrofalt dårlig deltakelse.  

Det er gjort evalueringer og turneringsgruppa har sendt videre tanker og ideer til de som skal være med i 
gruppa i 2023.  

Det er også sendt en anmodning om at Flaggturnering/åpningsturnering bør være første åpningsdagen i 
sesongen. På denne måten så vil det være mange flere påmeldt. I 2022 var denne turneringen så seint som 
i 2. åpningshelga og da er nyhetens interesse litt borte.  

Det har kommet inn tilbakemeldinger om at det er for dyrt å delta i turneringer, og disse tilbakemeldingene 
er også overbragt til styret.  

Det er også anbefalt at det klubben går ut aktivt for å skaffe flere medlemmer til gruppen, da det kan bli 
veldig mye arbeid på noen. Så lenge det er et frivillig, ulønnet arbeid så kan man heller ikke pålegge 
medlemmer å være med eller bidra.  

Onsdagsscramble har vært en kjempesuksess også i 2022, og dette er et opplegg klubben må fortsette 
med.  

Alt i alt så er vi passe fornøyd med året 2022, vi har gjennomført turneringer selv om noen har vært 
dårligere besøkt. Vi har prøvd ut nye ting, og vi har hatt en grundig evaluering av hva som har funket og 
ikke funket.  

 

For Turneringsgruppa , Henning Myrer 



 

 

 

 
 

2022   

Alder  Kvinner  Menn  Totalt  

0-12 4 9 13 

13-19 10 55 75 

20-25 9 38 47 

26+ 99 282 381 

Sum  122 384 506 

    -7,4%    +4,5%    +1,6% 

 
 

2021    

Alder  Kvinner  Menn  Totalt   

0-12 4 11 15  

13-19 13 33 46  

20-25 6 31 37  

26+ 108 292 400  

Sum  131 367 498  

 

 
 

2020   

Alder  Kvinner  Menn  Totalt  

0-12 3 5 8 

13-19 7 12 19 

20-25 5 29 34 

26+ 85 259 344 

Sum  100 305 405 

 

 

Medlemsstatestikken viser antall medlemmer registrert i Golfbox pr. 31.12 hvert år 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Damer: Ella Nathalie Brun 

Herrer: Pål Sønsteby 

Damer, senior: Eva Neskvern 

Herrer, senior: Tore Rønning 

Jenter, junior: Ella Nathalie Brun 

Match Play Herrer: Pål Sønsteby 

Match Play Damer: Ella Nathalie Brun 

 

 

 

 

 

 



 

 

Det ble registrert 3 HIO på Elverum Golfklubb sesongen 2022. Vi gratulerer  ѡѢѣѤ 

Anteja Solberg  

Lena Sheidegger 

Steinar Aamo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anteja Solberg 

 



Årsregnskap 2022
Elverum Golfklubb

Resultatregnskap
Balanse

Noter til regnskapet

Org.nr.: 983 815 960



RESULTATREGNSKAP
ELVERUM GOLFKLUBB

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2022 2021

Salgsinntekt 4 778 067 4 738 027
Annen driftsinntekt 844 091 794 004
Sum driftsinntekter 5 622 158 5 532 031

Varekostnad 804 237 884 841
Lønnskostnad 1 2 262 611 2 085 097
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 2 331 888 138 114
Annen driftskostnad 1 707 398 1 663 481
Sum driftskostnader 5 106 134 4 771 534

Driftsresultat 516 024 760 497

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt 7 999 3 208
Annen finansinntekt 2 776 10 604
Annen rentekostnad 35 548
Annen finanskostnad 0 756
Resultat av finansposter 10 740 12 509

Resultat før skattekostnad 526 764 773 005
Resultat 526 764 773 005

Årsresultat 3 526 764 773 005

OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital 526 764 773 005
Sum overføringer 526 764 773 005
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BALANSE
ELVERUM GOLFKLUBB

EIENDELER Note 2022 2021

ANLEGGSMIDLER
VARIGE DRIFTSMIDLER
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 2 1 147 683 1 147 601
Maskiner og anlegg 2 1 147 581 501 042
Sum varige driftsmidler 2 295 264 1 648 644

Sum anleggsmidler 2 295 264 1 648 644

OMLØPSMIDLER

Lager av varer og annen beholdning 350 557 217 290

FORDRINGER
Kundefordringer 128 237 93 485
Andre kortsiktige fordringer 243 774 52 110
Sum fordringer 372 011 145 595

Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 242 591 1 501 896

Sum omløpsmidler 1 965 159 1 864 781

Sum eiendeler 4 260 423 3 513 425
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BALANSE
ELVERUM GOLFKLUBB

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2022 2021

EGENKAPITAL
OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital 3 618 281 3 091 518
Sum opptjent egenkapital 3 618 281 3 091 518

Sum egenkapital 3 3 618 281 3 091 518

GJELD
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 283 553 53 232
Skyldig offentlige avgifter 93 551 70 718
Annen kortsiktig gjeld 265 037 297 957
Sum kortsiktig gjeld 642 141 421 907

Sum gjeld 642 141 421 907

Sum egenkapital og gjeld 4 260 423 3 513 425

                                        
                                        

Elverum, 22.02.2023
Styret i Elverum Golfklubb

Jørn Ivar Solberg
Styreleder

Tore Gunnar Ruud
Nestleder

Gunn Furuheim
Styremedlem

Stine Elisabeth Wasenius Dahl
Styremedlem

Thomas Paulsen
Styremedlem

Finn Johansen
Styremedlem

Frode Willanger Brun
Daglig leder
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Regnskapsprinsipper

  
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de 
leveres.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.  
Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. 
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige 
kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke 
lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av 
anskaffelseskost og virkelig verdi.

VARER
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNNSKOSTNADER
2022 2021

Lønninger 1 926 421 1 795 151
Arbeidsgiveravgift 283 144 248 279
Pensjonskostnader 20 727 18 156
Andre ytelser 32 318 23 512
Sum 2 262 611 2 085 097

Selskapet har i 2022 sysselsatt 4 årsverk.

Note 2 Anleggsmidler
 
  Bygninger 

og tomter
Maskiner 
og anlegg

Sum
 

Anskaffelseskost pr. 01.01.22 1 890 613 2 725 675 4 616 287
+ Tilgang kjøpte driftsmidler 98 942 879 566 978 508
= Anskaffelseskost 31.12.22 1 989 555 3 605 241 5 594 795

Akkumulerte avskrivninger 31.12.22 841 872 2 457 659 3 299 530
= Bokført verdi 31.12.22 1 147 683 1 147 582 2 295 265

Årets ordinære avskrivninger 98 861 233 027 331 888

Økonomisk levetid 0-33 år 0-10 år
     
     

Note 3 Egenkapital

Annen 
egenkapital

Sum
 egenkapital

Pr. 31.12.2021 3 091 518 3 091 518
Årets resultat 526 764 526 764
Pr 31.12.2022 3 618 281 3 618 281
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