
 

 

 

 
 

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.  
   

• Offensiv • Inkluderende • Engasjert • 
 

 
 

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

 

Årsberetning 2020 
 

1.0 Styret i Rjukan Golfklubb • 1.1 Andre verv og komitéer • 
 1.2 Styrearbeid og møteaktivitet • 1.3 Antall spilte runder & gjestespill • 

 1.4 Medlemsutvikling • 1.5 Handicap statistikk 2020 • 2.0 Aktivitet i klubben • 
 2.1 Veien til Golf-kurs 2020 • 2.2 Klubbtrening 2020 • 2.4 Barn og Junior Golf 2020 • 
2.4 Turneringer 2020 • 2.5 «Ta med en venn» kampanjen 2020 • 3.0 Utdanning/Kurs 

2020 • 4.0 Besøk på Rjukan Golfklubb 2020 • 5.0 «Hole in one» sesongen 2020 •  
6.0 Dugnader 2020 • 7.0 Virksomhetsplan • 8.0 Økonomi • 9.0 Daglig drift av klubben 

 
 
    

(1/16) 



 

1.0  STYRETS SAMMENSETTNING: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styret i Rjukan Golfklubb ble valgt på årsmøtet 4. mars 2020. 
 

• Leder: Pasi Lötjönen • Nestleder: Jan Tore Berg •  
Kasserer/Styremedlem: Marianne Skårdal • Styremedlem: Terje Mathisen • 

Styremedlem: Morten Solrud • Styremedlem: Brede Styrvold 
 
1.1 ANDRE VERV OG KOMITEÉR 
 
Representant i Tinn Idrettsrådet: Pasi Lötjönen og Jan Tore Berg • Veien til Golf: Jan 
Tore Berg • Barn og Junior Golf: 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: Tore Tøgard 
(leder) og Christian Skårdal • Trenere: Pasi Lötjönen og Jan Tore Berg 
 
1.2 STYREARBEID OG MØTEAKTIVITET 
 
Golfsesongen 2020 ble en veldig spesiell sesong på grunn av koronasituasjonen. I mars 
så det om som hele golfsesongen kunne bli kansellert, men i begynnelsen av april fikk vi 
en svært gledelig beskjed om at golfbanene kunne åpne - med retningslinjer og 
restriksjoner. Det endte opp med at 2020 ble et meget bra år for golfnorge, og for 
Rjukan Golfklubb; rekordaktivitet på banen og mange nye golfspillere og medlemmer i 
klubben. • Styrearbeid og møteaktivitet: Det ble avholdt 5 styremøter i klubben i 2020. 
Gjennom året ble det også avholdt jevnlige arbeidsmøter hvor flere av 
styremedlemmene til enhver tid har deltatt. Disse møtene har sikret raske beslutninger 
og har gitt god informasjon til alle involverte. I tillegg kommuniserte styret pr telefon og 
e-post ved behov, spesielt ifm. endringer i koronarestriksjoner i løpet av sesongen. I 
2020 har styret fortsatt fokusert seg mest om idrettslaget Rjukan Golfklubb – Styret 
har hatt mest fokus på klubbens sportslig satsning – treningstilbud, aktiviteter og 
utvikling i medlemsmassen. • Styret har stått samlet bak de beslutningene som har blitt 
tatt. Møteaktivitet med andre klubben i regionen, -og i regi av Norges Golfforbund var 
begrenset på grunnet av koronasituasjonen i 2020. Klubben deltok på noen utvalgte 
webinarer  i regi av Norges Golfforbund i 2020. 
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1.3  ANTALL SPILTE RUNDER 
 

År: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

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

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

Det ble registrert ca. 1600 runder på banen i sesongen 
2020 – dette er økning på ca. 33% fra året før • Ca. 13 % 
av runder i 2020 ble spilt av gjestespillere.   

 

1.4 MEDLEMSUTVIKLING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antall medlemmer ved årets slutt • 2008-2020: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

54 96 127 129 125 119 97 145 144 126 122 122 152 

Klubben tok imot 43 nye medlemmer i 2020. (23 i 2019) • 30 personer deltok på våre 
Veien til Golf-kurs i 2020. (11 i 2019) • Prosentuell utvikling fra året før: Hele 
medlemsmassen +24,59 %   (Damer +28,57% • Menn +22,9% • Barn og Junior +130,0%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemmene er fordelt på nøyaktig 70,4% (71,3% i 2019) herrer og 29,6% (28,7 % i 2019)  
damer, det er i tråd med tendensen i resten av landet. 
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1.5  HANDICAP STATISTIKK 2020 
 
Fordeling av handicap over registrerte spillere i Rjukan Golfklubb pr 31.12.2020. 

Rekruttering av nye medlemmer og ivaretakelse av eksisterende medlemmer har vært 
et prioritert område i 2020 og vil fortsatt være det i årene fremover.  
Et av fokusområdene i 2021 er medlemmer med handicap > 26,4. Å legge til rette for at 
uerfarne spillere skal kjenne seg velkommen er klubbens og medlemmenes viktigste 
oppgave. • Utvikling av medlemmenes ferdigheter er viktig for at de skal trives og blir 
værende som medlem. 
 
2.0 AKTIVITET I KLUBBEN  
 TURNERING
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Kategori: Handicap: % Antall spillere per 31.12.2019 % Antall spillere per 31.12.2020 
1. 4,4 0,00 %  0,00 %  
2. 4,5 – 11,4 2,63 %  2,68 % 
3. 11,5 – 18,4 14,91 %  12,14 % 
4. 18,5 – 26,4 15,79 %  15,00 % 
5. 26,5 – 36,0 24,56 %  21,40 % 
6. 37,0 – 54,0 42,11 %  48,60 % 

https://norskgolfguide.no/course/rjukan-og-tinn-golfklubb/
https://norskgolfguide.no/course/rjukan-og-tinn-golfklubb/


 

2.1  VEIEN TIL GOLF 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

VTG-ansvarlige/Trenere: Jan Tore Berg og Pasi Lötjönen • Det ble planlagt og reklamert 
fem (5) Veien Til Golf-kurs i 2020. • Det er blitt avholdt fem (5) Veien til golf-kurs i løpet 
av sesongen (4 i 2019). • Til sammen har 30 personer tatt Veien til Golf kurs i regi av 
klubben i 2020 (11 i 2019). •  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. 

2.2 Klubbtrening 2020 • NXT-LVL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trenere: Jan Tore Berg og Pasi Lötjönen • Klubbtrening hcp 10-54 på mandager fra mai 
til september. Like viktig som å trene på de riktige tingene, er det å trene på den riktige 
måten - Tydelige treningsmål tilpasset ditt ferdighetsnivå gir deg økt fokus og 
treningsglede. Det var satt opp eget tema på hver trenings økt (13) og progresjon ble 
jevnlig kontrollert med øvelser fra NXT LVL. • Det var totalt 50 påmeldinger på 
klubbtreninger i 2020. 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 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 2021. «Vi vil 
tilrettelegge for et hyggelig og godt treningsmiljø -og for best mulig vilkår for utvikling 
av ditt eget golfspill». 
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http://rjukangolf.no/kursaktiviterer/veien-til-golf-gront-kort/
http://rjukangolf.no/kursaktiviterer/klubbtreninger/


 

 

2.3 BARN OG JUNIOR GOLF 2020 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

 

• Inkludering • Mestring • Trivsel • Respekt • Utvikling • 

Trenere: Pasi Lötjönen og Jan Tore Berg   

Gratis golftrening for Barn (6-12 år) og Junior (13-19 år): Sesongen 2020 gjennomførte vi 
totalt 14 (6 i 2019) organiserte barn og junior treninger mandager mellom kl. 17.30-18.30 - 
fra mai til september. I tillegg til mandags treninger ble det arrangert 
ekstratreninger/golfaktiviteter på andre tidspunkter i løpet av sesongen. Lavterskel 
aktiviteten «Stjernejakt» var fortsatt veldig populært aktivitet på treninger for barn. Det 
var totalt 67 påmeldinger i barn og junior treninger i 2020. Vi har fulgt forbundets 
utviklingstrapp for barn og junior golf som grunnlag for innhold og progresjon på 
treningene og alle deltagere 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! 

 
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. 

(6/16) 

http://rjukangolf.no/kursaktiviterer/barn-og-golf/
https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/klubb/aktivitet/narvesen-stjernejakt-arrangorveiledning.pdf


 

 

2.4  TURNERINGER 2020 

 

Golfsesongen 2020 • 11 Turneringer • 153 påmeldinger • 165 turneringsrunder 

Turneringskomité:  

Morten Solrud og Pasi Lötjönen har delt på oppgavene i turneringskomiteen i 2020. 
Disse har stått for arrangement, oppsett og resultater på Golfbox, premier og 
premieutdeling. Årets turneringssesong ble gjennomført med 11 klubbturneringer, og 
med 165 spilte turneringsrunder (104 i 2019). Totalt var det 153 påmeldinger på årets 
klubbturneringer (88 i 2019). Dette er økning på +73,86% fra året før. Den turneringen 
med flest deltakere var Texas Scramble; rundene 2, 3, 4, og 5 med 18 påmeldte 
deltakere på hver. 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 2021 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 2021 • Det 
er artig og lærerikt å være med på turneringer uansett nivå! • Turneringskomiteen 
takker alle som har bidratt med frivillig innsats i turneringer i 2020 
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 RESULTATER 2020:   

Texas Scramble • 6 runder • 96 spillere   
 

Tomannslag - Spillehandicap 25% av lagets sammenlagte spillehandicap. 
 

Runde 1.  6. mai 2020 • 12 spillere. 
• Vinnerne: Terje Mathisen / Glenn Tore Thorstensen (S. Hcp 8) -9 (total 54) 
Runde 2.  13. mai 2020 • 18 spillere. 
• Vinnerne: Eilev Bjørtuft Bråthen / Kjetil Fusche (S. Hcp 30)  -14 (total 49) 
Runde 3.  27. mai 2020 • 18 spillere. 
• Vinnerne: Morten Solrud  / Pasi Lötjönen (S. Hcp 6)   -4 (total 59) 
Runde 4.  3. juni 2020 • 18 spillere. 
• Vinnerne: Terje Mathisen / Glenn Tore Thorstensen (S. Hcp 8) -6 (total 57) 
Runde 5.  10. juni 2020 • 18 spillere. 
• Vinnerne: Terje Mathisen / Glenn Tore Thorstensen (S. Hcp 8) -6 (total 57) 
Runde 5.  Finale • 26. august 2020 • 12 spillere. 
• Vinnerne: Magne Kristiansen  / Olav Bjørtuft Bråthen (S. Hcp 11) -7 (total 56) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi gratulerer Eilev og Kjetil med seieren og takker alle som deltok Texas Scramble serien i 2020! 

 

(8/16)  



 

 

Vårturnering • Stableford • 20. mai 2020 • 16 spillere   

• Jevnt i A-klassen - 7 spillere 33-36 poeng • Klasse 36 + handicap: Benjamin Nilsen 
Fjeldberg: 54 poeng 

Midsommerturnering  • Stableford • 23. juni 2020 • 7 spillere   

 

Klubbmesterskap • 22. og 23 august 2020 • 12 spillere 

 
 

Slagspill • Herrer Slag:  Total: 

Morten Solrud 72+78 150 

Jan Tore Berg   79+75 154 

Pasi Lötjönen   78+78 156 

Stableford • Herrer Poeng:  Total 

Magne Kristiansen  37+36 73 

Jan Tore Berg    34+38 72 

Christian Skårdal   33+36 69 

Stableford • Damer Poeng:  Total: 

Hege Pernille Thronsen 30+36 66 

Heidi Reitan 28 + 29 57 

#RjukanGolfklubb #GolfForAlle 
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 Herreklasse:  Poeng:  

Morten Solrud 36 

Magne Kristiansen  36 

Jan Tore Berg 35 

Dameklasse:  Poeng: 

Heidi Reitan  30 
 

 Herreklasse:  Poeng:  

Oliver Riggenholt Solrud  37 

Christian Skårdal   36 

Morten Solrud  30 

Dameklasse:  Poeng: 

Heidi Reitan  16 
 



 

 

 

Høstturnering • 19. september • Slagspill Hcp (Maks score par +5) • 5 Spillere 
 

 Slagspill Hcp • Herrer To Par:  Total: 

Heidi Reitan  -3 60 

Pasi Lötjönen Par 63 

Glenn Tore Thorstensen   +1 64 
 

 

Nattgolf Scramble • 7. oktober • 16 Spillere 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

For aller første gang det ble arrangert 
nattgolf på Rjukan Golfbane.16 spillere 

startet med lysballer og hodelykt. 
#Morsomt #Kjempeartig #Nattgolf 

 

   

Turneringskomiteen vil takker alle medlemmene for sesongen 2020 og ønsker 

gamle og nye deltaker på turneringene velkommen tilbake i 2021! 
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Vi takker alle medlemmer som stilte opp 

i årets klubbmesterskap og gratulerer 

våre klubbmestere 2020! 

 
 

 



 

2.5  TA MED EN VENN-KAMPANJE 

 

Rjukan Golfklubb var påmeldt på “Ta med en venn” kampanjen fra Norges Golfforbund 
også i 2020. • På grunn av koronasituasjonen og -restriksjoner ble kampanjen ikke 
reklamert/gjennomført.  

3.0 UTDANNING    

 

Våre trenere Pasi Lötjönen og Jan Tore Berg (Trener 1 og Trener 2 utdannet) tar Trener 3 
/ PGA Coach utdanningen i 2020-2022.  • Trener for: barn, ungdom og voksne – alle 

nivåer • Kurs • Treninger • Leksjoner, individ og gruppe •  Fra nybegynner til elite. 
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TRENER 3 / PGA COACH 
 

 

 “Ta med en venn”  
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 

https://www.golfforbundet.no/klubb/utdanning/kurstilbud/trenerutdanning/trener-3-pga-coach
https://www.golfforbundet.no/klubb/utdanning/kurstilbud/trenerutdanning/trener-3-pga-coach


 

4.0  BESØK PÅ RJUKAN GOLFKLUBB 
 

 

 

 
 

 
Juni 2020 

Tinn kommune • Teknisk avdeling  
@ Rjukan Golfklubb 

Innføring i golf, basistrening på 
drivingrangen & spill på banen. 

rjukangolf.no/hyggeligbesøk/tinnkommune 

   
Juli 2020    

Golf med Bård @ Rjukan Golfklubb 
 
 
 
 
 
 

golfmedbård/vlog/rjukangolfklubb 

  

September 2020 
Gaustablikk Høyfjellshotel og  

Gausta Skisenter @ Rjukan Golfklubb 
 

Veiledning og  trening på rangen •  
Texas Scramble • Grillmat og drikke 

#Sosialt #Hyggelig #RjukanGolf 
 

gaustablikk/gausta/@rjukangolfklubb 

 
5.0  «HOLE IN ONE» SESONGEN 2020 
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Tirsdag 5. mai 2020   

Benjamin Nilsen Fjeldberg 
Benjamin slo en perfekt pitching wedge 

fra rødt utslag, 105 meter, på hull 3. 
• Vi Gratulerer! • 

http://rjukangolf.no/hyggelig-besok-fra-tinn-kommune/
https://www.youtube.com/watch?v=lZLBz7hVmak
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3256009521181936&id=680868012029446&__tn__=-R


 

6.0 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». 
Det ble også i 2020 gjennomført hundrevis av timer med frivillig arbeid på Rjukan 

Golfklubb.  Styret vil rette en stor takk til alle som har vært med å bidra på banen og i 
diverse oppgaver i klubben! 

 
Felles dugnader i 2020: • Vårdugnad 14.-16. april • Dugnad før åpning av banen 28.-29. 

april  • Green dugnad 28. mai • Høstdugnad 13.-14. oktober • Klubben har i tillegg 
gjennomført en rekke andre dugnader på golfanlegget i 2020 – b.la. fjerning av kvist, 

lufting av fairwayer og greener, fikse takrenner på klubbhuset etc, etc. 
• Tusen takk til alle som har bidrat •  

Klubben er ikke bedre enn det medlemmene sammen klarer å gjøre den til! 
Sett i lys av de ressurser som er tilgjengelig i klubben må banekvaliteten og vedlikehold 
av banen må sies å være meget god. Styret har også et ønske/håp om at enda flere kan 

bidra så blir det mindre på hver. Rjukan Golfklubb har ingen ansatte i klubben og alle 
aktivitetene på banen drives på frivillig basis. • Vi medlemmer kan gjøre klubben best 

mulig for alle! 
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http://rjukangolf.no/dugnad-i-koronatider-14-16-april/
http://rjukangolf.no/hjelp-oss-med-a-fa-banen-klar-til-apning-dugnad-mrestriksjoner-28-29-april/
http://rjukangolf.no/hjelp-oss-med-a-fa-banen-klar-til-apning-dugnad-mrestriksjoner-28-29-april/
http://rjukangolf.no/dugnad-torsdag-28-mai/
http://rjukangolf.no/hostdugnad-2020-13-14-oktober/


 

7.0 VIRKSOMHETSPLAN 
 

 
 

• Virksomhetsplan for 2020-2021.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. 
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https://rjukangolf.no/wp-content/uploads/2021/03/Virksomhetsplan-for-2020-2021.pdf


 

8.0 ØKONOMI 
 
Styret er fornøyd med resultatet i 2020. De viktigste inntektspostene for klubben er 
fremdeles medlemmenes kontingent og tilskudd fra Norsk Tipping, -og Bingo.  
Vi har ingen negative overraskelser på kostnadssiden. 

TILSKUDD 2020:  
Momskompensasjon  kr. 23.059,- 
Norsk Tipping/Bingo/LAM  kr. 88.429,- 
Gavemidler:    kr. 10.000,- 
• Klubben har:   kr. 88.502,08,- på konto pr. 31.12.2020. 
 

9.0 DAGLIG DRIFT AV KLUBBEN 
 
Styret, for det meste Pasi Lötjönen, Jan Tore Berg, og Morten Solrud 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 2020. 
 
Til tross for usikkerheten rundt koronasituasjonen, opplever styret at klubben står i en 
stark posisjon etter året 2020; solid økonomisk- og medlemsvekst og stor interesse for 
klubben og golfsporten generelt. -Styret føler en stor 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     Brede Styrvold 
 Styremedlem   Styremedlem       Styremedlem 

 
 

• Offensiv • Inkluderende • Engasjert • 
 

 

 
 
 

                                                                                                                       

 Glede • Mestring • Godt Miljø  • Golf – En idrett for (15/16) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere for sesongen 2020! 

•  https://www.gaustablikk.no/ • https://www.carlsenfritzoe.no/ • 

https://www.rema.no/ • https://www.europris.no/ • https://www.europris.no/ • 

https://www.tinnenergi.no/ • https://www.hydro.com/no-NO/ • http://www.atilaa-

as.no/ • https://www.funnemark.no/ • https://nippongases.com/no-no • 

https://www.ncc.no/om-ncc/om-konsernet/ncc-norge/ • 

https://www.rjukanby.no/thorud.html# • https://golfparken.no/ • 

https://www.facebook.com/bingoRjukan/?ref=nf  • https://www.visitrjukan.com/ • 

https://www.golfforbundet.no/ • http://www.pganorway.no/ • https://www.nga.no/ • 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                         (16/16) 

https://www.gaustablikk.no/
https://www.carlsenfritzoe.no/
https://www.rema.no/
https://www.europris.no/
https://www.europris.no/
https://www.tinnenergi.no/
https://www.hydro.com/no-NO/
http://www.atilaa-as.no/
http://www.atilaa-as.no/
https://www.funnemark.no/
https://nippongases.com/no-no
https://www.ncc.no/om-ncc/om-konsernet/ncc-norge/
https://www.rjukanby.no/thorud.html
https://golfparken.no/
https://www.facebook.com/bingoRjukan/?ref=nf
https://www.visitrjukan.com/
https://www.golfforbundet.no/
http://www.pganorway.no/
https://www.nga.no/

