
 

 

 
 

Rjukan Golfklubb er et idrettslag som er medlem av 
Norges Golfforbund og av Norges Idrettsforbund gjennom Vestfold og Telemark 

Idrettskrets. Klubben er et ordinært idrettslag og er representert i Tinn idrettsråd.    
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1.0  STYRETS SAMMENSETTNING: 
 

Styret i Rjukan Golfklubb ble valgt på årsmøtet 6. mars 2019. 
 
Leder:     Pasi Lötjönen    
Nestleder:     Jan Tore Berg    
Kasserer:     Marianne Skårdal   
Styremedlem:    Terje Mathisen    
Styremedlem:    Morten Solrud   
 
1.1 Andre verv. 
Representant i Tinn Idrettsrådet:  Pasi Lötjönen og Jan Tore Berg 
Veien til Golf:    Jan Tore Berg  
Barn og Golf/Juniorgolf:   Pasi Lötjönen 
Turneringskomité:   Morten Solrud (leder) og Pasi Lötjönen 
Bane- og Dugnadskomité: Christian Skårdal, Morten Solrud,  

Terje Mathisen og Jan Tore Berg 
Handicapkomité:   Jan Tore Berg 
Valgkomité:     Christian Skårdal (leder) og Tore Tøgard  
Trenere:    Pasi Lötjönen og Jan Tore Berg 
 

1.2 MØTEAKTIVITET 
 
Det har vært avholdt 5 styremøter i golfklubben i 2019. Det har også gjennom året blitt 
avholdt jevnlige arbeidsmøter hvor flere av styremedlemmene til enhver tid har deltatt. 
Disse møtene sikrer raske beslutninger og gir god informasjon til alle involverte. I tillegg 
har styret kommunisert pr telefon og e-post ved behov. I 2019 har styret fortsatt 
konsentrert seg mest om idrettslaget Rjukan Golfklubb, og dermed hatt mest fokus på 
klubbens sportslig satsning – treningstilbud, aktiviteter og utvikling i medlemsmassen. 
Klubben har deltatt på samarbeidsmøter med klubbene i Telemark, i tillegg deltok leder 
og nestleder fagdag og trenerkonferansen ifb. golftinget  2019 til Norges Golfforbund.  
 

1.3  ANTALL SPILTE RUNDER 
 

År: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Antall (ca.): 1200 1000 1200 1200 1600 1100 

*Gjestespill: 13% 13% 12% 12% - - 

Det ble registrert ca.1200 runder på banen denne 
sesongen • Ca. 13 % av runder i 2019 ble spilt av 
gjestespillere.  
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1.4 MEDLEMSUTVIKLING 
 

Klubben har 122 medlemmer ved årets slutt. (122 medlemmer ved årets slutt i 2018). 
 
Antall medlemmer ved årets slutt • 2008-2019: 

År: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Medl. 122 122 126 144 145 97 119 125 129 127 96 54 

• Klubben tok i mot 23 nye medlemmer i 2019. (11 i 2018) 
• 11 personer deltok på våre Veien til Golf kurs i 2018. (2 i 2018) 
 
IDRETTSREGISTRERINGEN (NIF) 

 
 

1.5  HANDICAP STATISTIKK 2019 
 

Fordeling av handicap over registrerte spillere i Rjukan Golfklubb pr 31.12.2019. 
 

HCP Kategori: Spiller HCP: % Antall spillere: 
1. 4,4 0,00 %  
2. 4,5 – 11,4 2,63 %  
3. 11,5 – 18,4 14,91 %  
4. 18,5 – 26,4 15,79 %  
5. 26,5 – 36,0 24,56 %  
6. 37,0 – 54,0 42,11 %  

 

Fordeling av handicap over registrerte spillere i Rjukan Golfklubb pr 31.12.2018. 
 

HCP Kategori: Spiller HCP: % Antall spillere: 
1. 4,4 0,00 % 
2. 4,5 – 11,4 2,46 % 
3. 11,5 – 18,4 10,66 % 
4. 18,5 – 26,4 19,67 % 
5. 26,5 – 36,0 27,87 % 
6. 37,0 – 54,0 39,34 % 

 

Vi har fortsatt altfor mange medlemmer som ikke har etablert handicap, dette er et av 
fokusområdene i 2020. Medlemmene er fordelt på nøyaktig 71,3% (72,2% i 2018) herrer 
og 28,7% (27,8 % i 2018)  damer, det er i tråd med tendensen i resten av landet. Klubbens 
økonomi og fremtidige eksistens er avhengig av at medlemsmassen økes. Rekruttering 
av nye medlemmer og ivaretakelse av eksisterende medlemmer har vært et prioritert 
område i 2019 og vil fortsatt være det i årene fremover. 
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2.0 AKTIVITET I KLUBBEN  
 TURNERING

  

2.1  TURNERINGER 

Golfsesongen 2019 • 12 Turneringer • 88 spillere • 104 turneringsrunder 

Turneringskomité: 

Morten Solrud og Pasi Lötjönen har delt på oppgavene i turneringskomiteen i 2019.          
Disse har stått for arrangement, oppsett og resultater på Golfbox, premier og 
premieutdeling. Turneringskomiteen takker alle som har bidratt med frivillig innsats i 
turneringer i 2019. Årets turneringssesong ble gjennomført med 12 klubbturneringer, og 
med 104 spilte turneringsrunder. Totalt var det 88 spillere på årets klubbturneringer. 
Den turneringen med flest deltakere var Klubbmesterskapet 2019 – 24. og 25. august 
med 16 påmeldte deltakere. Økonomien etter sesongen var positiv og har bidratt til 
klubbkassen •Turneringer en viktig del av klubbens miljø, som gjør at man blir kjent med 
nye spillere, de skaper sportslige utfordringer og utviklingsmuligheter for spillere på alle 
nivåer. Turneringsprogrammet til 2020 blir satt opp også med tanke på variasjon i 
spillform og oppsett. Ikke vær redd for å melde deg på turneringer, men det er veldig 
greit hvis påmeldingsfristen overholdes. Vi håper enda flere stiller opp på turneringer i 
2020. • Det er artig og lærerikt å være med på turneringer uansett nivå! 

 Turneringskomiteen vil takker alle medlemmene for sesongen 2019 og ønsker gamle 
og nye deltaker på turneringene velkommen tilbake i 2020! 
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 RESULTATER 2019:   

 
Texas Scramble • 5 runder • 58 spillere   

 
Tomannslag - Spillehandicap 25% av lagets sammenlagte spillehandicap. 
 

Runde 1.  15. mai 2019 • 8 spillere. 
Vinnerne: Terje Mathisen / Christian Skårdal (S. Hcp 9)   -6 (total 57) 
 
Runde 2.  22. mai 2019 • 8 spillere. 
Vinnerne: Terje Mathisen / Christian Skårdal (S. Hcp 9)   -9 (total 54) 
 
Runde 3.  5. juni 2019 • 14 spillere. 
Vinnerne: Magne Kristiansen  / Jan Ivan Sørensen (S. Hcp 11)  -7 (total 56) 
 
Runde 4.  21. august 2019 • 12 spillere. 
Vinnerne: Terje Mathisen / Christian Skårdal (S. Hcp 9)   -6 (total 57) 
 
Runde 5.  Finale • 28. august 2019 • 4 spillere. 
Vinnerne: Magne Kristiansen  / Jan Ivan Sørensen (S. Hcp 11)  -9 (total 54) 
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Vårturnering • Stableford • 25. mai 2019 • 9 spillere   
 

 

Herreklasse:  Poeng:  

Jan Tore Berg 42 

Magne Kristiansen  41 

Knut Kristiansen Mogen  40 

Dameklasse:  Poeng: 

Heidi Reitan  25 
 

/12) 

Pink Cup Scramble  • 12. juni 2019 • 8 spillere   
 

Tomannslag - Spillehandicap 25% av lagets sammenlagte spillehandicap 

Pink Cup er et samarbeid mellom Kreftforeningen, norske golfklubber og NGF, 
hvor inntektene fra turneringen og andre aktiviteter er øremerket brystkreftsaken. 
 

 

Pink Cup Scramble 2019 Total:  

Magne Kristiansen 
Knut Kristiansen Mogen   

-8 
(55)  

Jan Tore Berg  
Bent Havn  

-5 
(58) 

Morten Solrud 
Pasi Lötjönen  

-4 
(59)  

 

- Det ble samlet inn kr. 1.600,- til Kreftforeningen og forskning på brystkreft. 
 
Midsommerturnering  • Stableford • 22. juni 2019 • 4 spillere   
 

 Herreklasse:  Poeng:  

Arne Reitan  31 

Pasi Lötjönen  30 

Jan Tore Berg 28 

Dameklasse:  Poeng: 

Heidi Reitan  35 
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Klubbmesterskap • 24. og 25 august 2019 • 16 spillere 

 
Banen var i topp stand under mesterskapet -

Tusen takk til alle som bidro! 

Slagspill • Herrer Slag:  Total: 

Morten Solrud 75+79 154 

Pasi Lötjönen   76+80 156 

Knut Mogen Kristiansen  78+80 158 

Stableford • Herrer Poeng:  Total 

Christian Skårdal  38+37 75 

Thomas Attermalm   44+30 74 

Knut Kristiansen Mogen   38+35 73 

Stableford • Damer Poeng:  Total: 

Heidi Reitan  33+34 67 
 

 

 

 
 

Vi takker alle medlemmer som stilte opp  
i årets klubbmesterskap og gratulerer 

våre klubbmestere 2019! 
 

 
  
 
 

 

 

Høstturnering • 14. september • Slagspill Hcp (Maks score par +5) • 5 Spillere 
 

 

Slagspill Hcp • Herrer To Par:  Total: 

Thomas Attermalm  -4 59 

Morten Solrud +4 67 

Arne Reitan   +6 69 
 

 

 

(7/14) 



2.2  VEIEN TIL GOLF 
 

  

 

VTG-ansvarlige • Trenere: Jan Tore Berg og Pasi Lötjönen • Det ble planlagt og 
reklamert fire (4) Veien til Golf-kurs i 2019. • Det er blitt avholdt fire (4) Veien til golf-kurs 
i løpet av sesongen (1 i 2018). • Til sammen har 11 personer tatt Veien til Golf kurs i regi av 
klubben (2 i 2018). 

Våre trenere har sørget for at de som har gjennomført våre kurs er godt kvalifisert for 
spill på banen. Det at man er kvalifisert for spill på banen forhindrer imidlertid ikke at 
man fortsatt er nybegynner, og det oppfordres derfor til at flest mulig spiller sammen 
med våre nybegynnere slik at de føler seg integrert i klubben og opparbeider seg rutiner 
som gjør at man får mer glede av spillet. 
 

2.3 GRUPPETRENINGER 
 
 

 

 

Trenere: Jan Tore Berg og Pasi Lötjönen • Golftrening • Damegruppe på tirsdager – 
Oppstart 28. mai 2019. Tema på treninger var GOBBS og øvelser fra NXT LVL. De som 
har deltatt på treningen har hatt stort utbytte av å være med. • Ivaretakelse: treninger er 
et viktig tilskudd til golfens målsetning om flere og bedre golfere. • Det sosiale aspektet: 
det er tydelig at trening i grupper er et viktig tilskudd for at klubbens medlemmer kan 
bygge relasjoner på tvers av hverandre.  
Trenerne vil oppfordre medlemmene til å benytte treningstilbudet (NXT-Level) i enda 
større grad i 2020. «Vi vil tilrettelegge for et hyggelig og godt treningsmiljø -og for best 
mulig vilkår for utvikling av ditt eget golfspill». 
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https://rjukangolf.no/golftrening-damegruppa-oppstart-28-mai/


       

2.4 BARN OG GOLF 
 

  

• Inkludering • Mestring • Trivsel • Respekt • Utvikling • 

 

Trenere: Pasi Lötjönen og Jan Tore Berg   

Gratis golftrening for barn: Sesongen 2019 gjennomførte Barn og Golf totalt 6 
organiserte treninger tirsdager mellom kl. 17.30-18.30 - fra mai til september. I tillegg til 
tirsdags treninger ble det arrangert ekstratreninger/golfaktiviteter på andre 
tidspunkter i løpet av sesongen. Lavterskel aktiviteten «Stjernejakt» ble presentert for 
første gang og ble veldig populært aktivitet på treninger.  

Vi har fulgt forbundets utviklingstrapp for Barn og Golf som grunnlag for innhold og 
progresjon på treningene og barna har vist en fin fremgang gjennom hele sesongen. På 
golftreninger for barn og unge har vi alltid fokus på å skape et godt miljø med vennskap 
og trivsel, og stor fokus på lek og moro! 

 

2.5  ÅPEN KVELD 

 
 
Åpen kveld ble arrangert 13. og 14 mai 2019 

Alle var velkomne til å prøve golf - 
veiledning av klubbens trenere – helt gratis! 

Program for åpen kveld 2019: 
 
• Info om klubbens gratis kurs, treninger 

og -barn og golf • Info om klubbens 
arrangementer og turneringer • «Ta med 

en venn» – som medlem kan du ta med 
deg en «ikke golfer» til å spille 6 hull med 

deg som fadder, helt 
gratis • Golfaktiviteter for barn • Bare lyst 

til å komme og se vårt golfanlegg på 
Miland? – Velkommen – Vi er stolte av vår 
bane på Miland og gjerne vil at naboene 

skal bli kjent med anlegget • Tirsdag den 
14. Mai – regelkveld på klubbhuset kl. 

18.00. • Enkel servering begge kveldene • 
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https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/klubb/aktivitet/narvesen-stjernejakt-arrangorveiledning.pdf


2.6 «TA MED EN VENN» kampanjen 2019  

 

I 2019 var klubben for første gang med i “Ta med en venn” kampanjen fra NGF • Det ble 
spilt 24 “Ta med en venn”-runder på Miland i 2019 • “Ta med en venn” - Så enkelt gjøres 
det: Medlemmet og vennen booker/avtaler tid for golfrunde • Ved oppmøte fyller 
medlemmet ut «Ta med en venn»-blanketten (under spilleboken), og slipper blanketten 
ned i sprekken • Medlemmet og vennen registrerer seg på spilleboken • Medlemmet og 
vennen spiller en golfrunde. Alle smiler – vennen oppdager gleden med golf.  

 

3.0 UTDANNING    
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“Ta med en venn”  
I 2019 fikk alle medlemmer av Rjukan 

Golfklubb mulighet til å invitere en ikke-golfer 
til en golfrunderunde på Miland. Runden var 

kostnadsfri, men prøvespilleren måtte legge 
igjen kontaktinformasjon slik at klubben 

kunne ta kontakt i etterkant. Medlemmet og 
vennen kunne spille runden når som helst i 

løpet av sesongen. 

Nye Golfregler 2019 
 

Jan Tore Berg og Pasi Lötjönen deltok nivå 1 
regelseminaret i Tønsberg 2019. Nivå 1 

regelseminar er første trinn i NGFs  
tre-trinns program for regelopplæring,  

og ble avholdt over én dag (8 timer). 
 

 

 

 
 
 

Regelseminarene og materiellet er 
utviklet av R&A og avholdes av nasjonale 

golfforbund over hele verden. 

 
Jan Tore Berg og Pasi Lötjönen har fullført 

Trener 2 utdanningen i 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trener 2 • «Treneren for viderekomne» 
«Bistå klubbens pro med større oppgaver» 

 
Nett- og samlingsbasert med tre samlinger à 2 
dager, e-læring, 75 timer obligatorisk praksis, 
kunnskapsprøve, avsluttende eksamen/prøve. 



4.0  BESØK AV SKOLER OG SAMARBEIDSPARTNERE 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Rjukan VGS • Rjukan Idrett • 18 elever 
5. mai og 13. mai 2019 • 12 timer 

#Golfintro 

 
Elevene ved breddeidrett på Rjukan videregående skole • Introduksjon til golfen:  

Teori om Golf • Øvelser med tilhørende konkurranser • Golf i praksis – spill på banen. 
  

 

  
Firmakveld  

 
Gausta Skisenter AS •  #Golfintro 

28. Mai 2019 
 

Introduksjon til golfsporten - Veiledning 
og  trening på rangen • Texas Scramble • 

Grillmat og drikke  
 

#Sosialt #Hyggelig #RjukanGolf 
 
 
 

  

Firmakveld 
 

A til Entreprenør AS • #Golfintro 
24. juni 2019 

 
Introduksjon til golfsporten - Veiledning 
og  trening på rangen • Texas Scramble • 

Konkurranser • Grillmat og drikke 
 

 
#Sosialt #Hyggelig #RjukanGolf 
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5.0 DUGNADER 

«Rjukan Golfklubb drives av ildsjeler fra Tinn som ofrer mye av sin tid  
for at vi skal kunne kose oss med golf». 

 
 
 

 

 

 

 
«Banen er bygget vesentlig ved dugnadsinnsats, og denne lesten skal også det videre 

arbeidet bygge på. Det skal være gøy og motiverende å være med i golfklubben». 
 

 
Felles dugnader i 2019: • Vårdugnad 24.-25. april • Dugnad og åpning av banen 1. mai  •  
Avslutningsdugnad 17. oktober • Klubben har i tillegg gjennomført en rekke andre 
dugnader på golfanlegget i 2019 – B.la. en ny terrasse ved klubbhuset – Tusen takk til alle 
som var involvert for å få det til! Bane- og dugnadskomité: I 2019 ble det etablert en 
banekomite som bistå i vedlikeholdet av banen og i dugnadene. Medlemmer: Christian 
Skårdal, Morten Solrud, Terje Mathisen og Jan Tore Berg. Komiteen har gjort en 
stor innsats - resultatene av arbeidet er godt synlig på golfanlegget vårt. Banekvaliteten 
og vedlikehold av banen må sies å være meget god, sett i lys av de ressurser som er 
tilgjengelige i en klubb som vår.  
Registering av frivilligarbeid i 2020: Registreringsskjema for frivillig arbeid/dugnad 
finnes i klubbhuset på Miland. Husk å registrere alt frivillig arbeid! Styret vil rette en 
stor takk til alle som har vært med å bidra på banen og i diverse oppgaver i klubben! 
Styret har også et ønske/håp om at flere kan bidra så blir det mindre på hver. 
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6.0 VIRKSOMHETSPLAN 
 

  
 

https://rjukangolf.no/wp-content/uploads/2020/03/Rjukan-Golfklubb-Virksomhetsplan-for-2020.pdf 
 

Hovedelementene i virksomhetsplan er: 
• Visjon: «Golf – en idrett for alle” 

• Verdier:  
Organisasjonsverdier: Offensiv – Inkluderende - Engasjert 

Aktivitetsverdier: Glede – Mestring – Godt miljø 
 

• Virksomhetsidé: 
Rjukan Golfklubb skal være hovedaktør for utvikling av golf til en betydelig breddeidrett i 

vårt lokalmiljø, og skal etterstrebe å sørge for et åpent og inkluderende miljø som 
resulterer i at alle aldersgrupper skal føle seg velkommen og hjemme i klubben. 

Rjukan Golfklubb skal være en effektiv serviceyter for sine medlemmer, og et talerør 
overfor NGF, Idrettskrets, idrettsråd og lokale myndigheter. 

• Hovedmål: 
Vi ønsker å være en aktiv klubb som gir lokalbefolkningen, tilreisende og hyttegjester en 

positiv opplevelse i form av aktivitet, inspirerende fellesskap og engasjement. 
 
 
 

 
• Glede - Mestring - Godt Miljø • Golf – En idrett for alle • 

En sport for alle, uavhengig, nasjonalitet, religion, kultur, fysiske og psykiske 
forutsetninger • En sport for hele familien • Barn og juniortreningene er gratis og åpne 

for alle • Mulighet til å trene og konkurrere ut i fra ambisjonsnivå • Tilpasset 
treningstilbud og treningsområder, og utstyr og materiell tilrettelagt for barn • Vi legger 

til rette for at våre frivillige for de nødvendige kurs, utdanning og trening. 
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7.0 ØKONOMI 
 
Styret er fornøyd med resultatet i 2019. De viktigste inntektspostene for klubben er 
fremdeles medlemmenes kontingent og tilskudd fra Norsk Tipping, -og Bingo.  
Vi har ingen negative overraskelser på kostnadssiden. 

TILSKUDD 2019:  
Mva. kompensasjon   kr. 18.623,- 
Norsk Tipping/Bingo/LAM  kr. 86.559,- 
Gavemidler:    kr. 6.500,- 
 

• Klubben har kr. 12.777, 74,- på konto pr. 31.12.2019. 
 

8.0 DAGLIG DRIFT AV KLUBBEN 
 
Styret, for det meste leder Pasi Lötjönen og nestleder Jan Tore Berg, har stått for den 
daglige driften av klubben og administrasjonen. Styret har håndtert medlemsregisteret, 
økonomi, kontakt med eksterne aktører, kunder, leverandører, samarbeidspartnere, og 
andre klubber i regionen. Ingen i styret har mottatt noen form for godtgjørelse i 2019. 
 

Styret føler en positivitet i klubben som vi ønsker å bygge videre på. Vi er også åpne 
for at ting kan gjøres annerledes og tar gjerne imot innspill fra våre medlemmer. 

 
Vi ser frem til å møtes til en golfrunde på Miland om kun kort tid! 

 
 
 

------------------------             ------------------------ -------------------------      
Pasi Lötjönen                  Jan Tore Berg      Marianne Skårdal 

                Leder                Nestleder     Kasserer/Styremedlem 
 
 
 

------------------------   ------------------------ 
     Terje Mathisen                         Morten Solrud 
      Styremedlem                          Styremedlem 

 
 

 

 

 

 
• Glede - Mestring - Godt Miljø • Golf – En idrett for alle • 
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