
 

 

 
 

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 2021 
 

• 1.0 Styret i Rjukan Golfklubb • 1.1 Andre verv og komitéer 
• 1.2 Sesongen 2021 - Styrearbeid og møteaktivitet • 1.3 Antall spilte runder & 

gjestespill • 1.4 Medlemsutvikling • 1.5 Handicap statistikk 2021 • 2.0 Aktivitet i 
klubben • 2.1 Veien til Golf-kurs 2021 • 2.2 Klubbtrening 2021 • 2.3 Barn og Junior    
Golf 2021 • 2.4 Fysisk trening 2021 • 2.5 Turneringer 2021 • 2.6 «Ta med en venn» 
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1.0  STYRETS SAMMENSETTNING: 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Styret i Rjukan Golfklubb ble valgt på årsmøtet 10. mars 2021 

• 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 • Kontrollkomité: 
Thorbjørn Andersen og Audun Mogen 
 
1.2 SESONGEN 2021 • STYREARBEID OG MØTEAKTIVITET 
 
Stor interesse for golfsporten • Fantastisk utvikling i klubben! Den store interessen 
for golfsporten fortsatte også i 2021 og det ble igjen et meget bra år for golfsporten. 
Golf har vært blant koronapandemi vinnerne, «Hovland-effekten» og koronapandemien 
har ført til at folk har strømmet til golfbaner over hele landet. I Rjukan Golfklubb hadde vi 
en sesong med rekordaktivitet på banen og vi har tatt i mot rekord mange nye 
golfspillere og -nye medlemmer i klubben. • Banen ble åpnet 1. mai og stengt 24. 
oktober. Drivingrangen ble åpnet 10. april og stengt 24. oktober. • Styrearbeid og 
møteaktivitet: Det ble avholdt 5 styremøter i klubben i 2021. Gjennom året ble det også i 
2021 avholdt jevnlige arbeidsmøter og i tillegg har styret kommunisert pr telefon og e-
post ved behov. Jevnlig kommunikasjon har sikret raske beslutninger og har gitt god 
informasjon til alle involverte. Idrettslag Rjukan Golfklubb – Styret har fortsatt hatt 
mest fokus på klubbens sportslig satsning – treningstilbud, aktiviteter og utvikling i 
medlemsmassen. I 2021 har styret også brukt mye tid  og ressurser på forbedring- og 
oppgradering av banen og -anlegget på Miland. Styret har stått samlet bak de 
beslutningene som har blitt tatt, -og bak de investeringer som klubben har gjort. I løpet 
av året deltok klubben på noen utvalgte webinarer i regi av NGF. Klubbens leder og 
nestleder deltok fagdag/trenerkonferansen ifb. golftinget 2021 på Lily Country Club. 
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1.3  ANTALL SPILTE RUNDER 
 

År: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Antall (ca.): 2000 1600 1200 1000 1200 1200 1600 

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

Det ble registrert ca. 2000 runder på banen i sesongen 
2021 – dette er økning på ca. 25% fra året før • Ca. 13 % 
av runder i 2021 ble spilt av gjestespillere.   

 

1.4 MEDLEMSUTVIKLING • Antall medlemmer ved årets slutt • 2008-2021: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

54 96 127 129 125 119 97 145 144 126 122 122 152 179 

 
• Klubben tok imot 45 nye medlemmer i 2021 (43 i 2020). • 35 personer deltok på våre 
Veien til Golf-kurs i 2021 (30 i 2020). • Prosentuell utvikling fra året før: Hele 
medlemsmassen +17,76 % (Damer +11,11% • Menn +20,56% • Barn og Junior +26,09%). 
 

 
• Medlemmene er fordelt på nøyaktig 72,1% (70,4% i 2021) herrer og 27,9% (29,6% i 2021)  
damer, det er i tråd med tendensen i resten av landet. 
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1.5  HANDICAP STATISTIKK 2021 
 
Fordeling av handicap over registrerte spillere i Rjukan Golfklubb pr 31.12.2021. 

Rekruttering av nye medlemmer og ivaretakelse av eksisterende medlemmer har vært 
et prioritert område i de siste årene og vil fortsatt være det i årene fremover.  
• Et viktig fokusområde  vil fortsatt være medlemmer med handicap > 26,4.                            
• Utvikling av medlemmenes ferdigheter er viktig for at de skal trives og blir værende 
som medlem. Å legge til rette for at uerfarne spillere skal kjenne seg velkommen er et 
av klubbens og medlemmenes viktigste oppgaver. 
 
2.0 AKTIVITET I KLUBBEN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi jobber for en kultur hvor alle er velkomne og gode golfopplevelser deles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 TURNERING  
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Kategori: Handicap: % Antall spillere per 31.12.2020 % Antall spillere per 31.12.2021 
1. 4,4 0,00 %  0,00 %  
2. 4,5 – 11,4 2,68 % 3,91% 
3. 11,5 – 18,4 12,14 % 8,76 % 
4. 18,5 – 26,4 15,00 % 18,20 % 
5. 26,5 – 36,0 21,40 % 21,20 % 
6. 37,0 – 54,0 48,60 % 47,93 % 



2.1  VEIEN TIL GOLF 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

VTG-ansvarlige/Trenere: Jan Tore Berg og Pasi Lötjönen • Det ble planlagt og reklamert 
seks (6) Veien Til Golf-kurs i 2021. • Det er blitt avholdt fem (5) Veien til golf-kurs i løpet 
av sesongen (5 i 2020). • Til sammen har 35 personer tatt Veien til Golf kurs i regi av 
klubben i 2021 (30 i 2020). •  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 2021 • 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 (14) og progresjon ble 
jevnlig kontrollert med øvelser fra NXT LVL. • Det var totalt 50 påmeldinger på 
klubbtreninger i 2021 (50 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 
2022. «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 2021 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

 

• 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 2021 gjennomførte 
vi totalt 14 (14 i 2020) 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 72 påmeldinger i barn og junior treninger i 2021 (67 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! 
 

2.4 FYSISK TRENING 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#RjukanGolfklubb #GolfForAlle #TreningForAlle 
 
Trener: Jan Ivan Sørensen. Fysisk trening for medlemmer i Rjukan Golfklubb ble 
starter opp i oktober 2021. I høstsesongen ble det arrangert fysisktrening to ganger i 
uke i åtte uker. Det nye tilbudet om fysisk trening til medlemmer har blitt godt mottatt 
og det har vært jevnt bra deltagelse på treninger. Fysisk trening gjør ditt spill bedre, 
uavhengig av om du er fersk eller erfaren! 
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http://rjukangolf.no/kursaktiviterer/barn-og-golf/
https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/klubb/aktivitet/narvesen-stjernejakt-arrangorveiledning.pdf
https://rjukangolf.no/fysisk-trening-oppstart-onsdag-20-oktober/


 

2.5  TURNERINGER 2021 

 
Golfsesongen 2021 • 14 Turneringer • 151 påmeldinger • 165 turneringsrunder 

Turneringskomité: Morten Solrud og Pasi Lötjönen har delt på oppgavene i 
turneringskomiteen i 2021. Disse har stått for arrangement, oppsett og resultater på 
Golfbox, premier og premieutdeling. • Årets turneringssesong ble gjennomført med 14 
(11 i 2020) klubbturneringer, og med 165 spilte turneringsrunder (165 i 2020). Totalt ble 
det registrert 151 påmeldinger i golfbox på årets klubbturneringer (153 i 2020). Den 
turneringen med flest deltakere var Texas Scramble, runde 1 med 18 påmeldte 
deltakere. I tillegg til golfbox turneringer har klubbens medlemmer tatt initiativet og 
arrangert lokale – åpne - lavterskel «Vingolf» turneringer i løpet av sesongen – et veldig 
bra og velkommen tilsetning for klubbens sosiale aktiviteter. • 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 2022 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. Økonomien etter sesongen var positiv og har bidratt til klubbkassen.             
Vi håper enda flere stiller opp på turneringer i 2022 • Det er artig og lærerikt å være 
med på turneringer uansett nivå! • Turneringskomiteen takker alle som har bidratt 
med frivillig innsats i turneringer i 2021! 
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 RESULTATER 2021:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texas Scramble • 7 runder • 72 spillere   
 
Tomannslag - Spillehandicap 25% av lagets sammenlagte spillehandicap. 
Runde 1.  12. mai 2021 • 18 spillere 

• Vinnerne: Magne Kristiansen / Knut Kristiansen Mogen (S. Hcp 8) -5 (total 58) 
Runde 2.  19. mai 2021 • 14 spillere 

• Vinnerne: Terje Mathisen / Christian Skårdal (S. Hcp 9)  -8 (total 55) 
Runde 3.  26. mai 2021 • 4 spillere 

• Vinnerne: Terje Mathisen  / Christian Skårdal (S. Hcp 9)  -7 (total 56) 
Runde 4.  2. juni 2021 • 10 spillere 

• Vinnerne: Magne Kristiansen / Knut Kristiansen Mogen (S. Hcp 8) -8 (total 55) 
Runde 5.  16. juni 2021 • 10 spillere 

• Vinnerne: Hege Vorkinn Sletten / Christian Skårdal (S. Hcp 11) -9 (total 54) 
Runde 6.  23. juni 2021 • 4 spillere 

• Vinnerne: Hege Vorkinn Sletten / Morten Solrud    -6 (total 57) 
Runde 7.  Finale • 1. september 2021 • 12 spillere 

• Vinnerne: Susann Styrvold Myhra  / Hege Vorkinn Sletten (S. Hcp 11) -6 (total 57) 
 

Order of Merit • Texas Scramble 2021 • Top tre 
 
Pos Navn       Events     Resultat 
1.  Terje Mathisen  / Christian Skårdal        4            167 
2.  Magne Kristiansen / Knut Kristiansen Mogen      4            172 
3.  Jan Ivan Sørensen / Bent Havn         5            181  
 
Vi gratulerer Terje og Christian med seieren og takker alle som deltok Texas Scramble serien 2021! 
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Vårturnering • Stableford • 5. juni 2021 • 8 spillere   

International Pairs klubbkvalifisering • Best ball • 9. juni 2021 • 16 spillere   

   

Midtsommerturnering • Stableford • 19. juni 2021 • 14 spillere  

Det var jevnt og mye bra spill i Midtsommerturnering - 8 spillere scoret 33-40! 
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 Herreklasse:  Poeng:  

Glenn Tore Thorstensen 37 

Jan Ivan Sørensen 37 

Bent Havn 30 

Dameklasse:  Poeng: 

Heidi Reitan 29 
 

 Lag: Poeng: 

Hege Vorkinn Sletten / Ajdin Pasovic 50 

Terje Mathisen / Christian Skårdal 41 

Morten Solrud / Pasi Lötjönen 40 
 

 

 

Hege og Ajdin representerte Rjukan Golfklubb i 

Norgesfinalen på Miklagard i august – Vi 

gratulerer Hege og Ajdin med flott innsats på 

International Pairs 2021! 

  

 

 Herreklasse:  Poeng:  

Magne Kristiansen 40 

Hege Vorkinn Sletten 40 

Knut Kristiansen Mogen 39 

 

 

 



 

Klubbmesterskap • 21.-22. august 2021 •  14 spillere 

 

 

 

 

 

   

 
Det var første gangen det ble arrangert 3-køllers turnering på Miland. 

Til tross for bare 3 køller i baggen å velge mellom ble det spilt mye god golf denne onsdagen! 
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Slagspill • Herrer               Slag: Total: 

Pasi Lötjönen                                       74+75 149 

Jan Ivan Sørensen            75+79 154 

Jan Tore Berg                      78+77 155 

   

Slagspill  • Damer               Poeng: Total: 

Hege Vorkinn Sletten                                      83+87 170 

Susann Styrvold Myhra            90+91 181 

Heidi Reitan                       97+97 194 

   

Slagspill  • Herrer              Poeng: Total: 

Ajdin Pasovic                                       35+36 71 

Jan Ivan Sørensen            37+33 70 

Arne Reitan                       34+36 70 

   

 

Vi takker alle medlemmer som stilte 

opp i årets klubbmesterskap og 

gratulerer våre klubbmestere 2021! 

 
 

 

 
Stableford               To par: Total: 

Bent Erik Andresen                                      +5 41 

Ajdin Pasovic                                                 +5 41 

Bent Havn                       +3 39 



 

Høstturnering • 25. september • Slagspill Hcp (Maks score par +5) • 6 Spillere 
 

 

Slagspill Hcp • Herrer To Par:  Total: 

Knut Kristiansen Mogen -2 61 

Knut Bergsland -2 61 

Magne Kristiansen    +7 70 

Nattgolf Scramble • 9. oktober • 10 Spillere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Turneringskomiteen vil takker alle medlemmene for sesongen 2021 og ønsker 

gamle og nye deltaker velkommen tilbake på turneringene i 2022! 
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Lag:                                       #Morsomt #Kjempeartig #Nattgolf To Par:  Total: 

Siren Mo Andreassen / Jan Ivan Sørensen / Hege Vorkinn Sletten / Magne Kristiansen -2 61 

Pasi Lötjönen / Morten Solrud / Heidi Reitan  -2 61 

Susann Styrvold Myhra / Arne Reitan / Hein Vincent Hope    +7 70 



2.6  TA MED EN VENN-KAMPANJE 

3.0 UTDANNING  
 

Våre trenere Pasi Lötjönen og Jan Tore Berg (Trener 1 og Trener 2 utdannet) har fullført 
Trener 3 utdanningen i 2020-2021 og deltar PGA Coach sertifisering i mai 2022                   

• Trener for: barn, ungdom og voksne – alle nivåer.                                                                                   
• Kurs • Treninger • Leksjoner, individ og gruppe • Fra nybegynner til elite • 
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“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 

– vennen oppdager gleden med golf! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Utdanningen til Trener 3 har omfattet:  
• Utvikle tekniske og taktiske ferdigheter, 
fysiske, psykiske og sosiale egenskaper 
for dagens og morgendagens eliteutøvere 
innen golf. Kunne analysere og faglig     
reflektere over arbeidskravene som      
gjelder egen idrett og gjennomføre        
kapasitetsanalyse. Funksjonell anatomi, 
fysiologi og biomekanikkrelatert til egen 
idrett.  
• Tilrettelegge for og avstemme elitesat-
singen i egen klubb i henhold til idrettens 
verdier, bestemmelser og klubbens ret-
ningslinjer. Kan planlegge, gjennomføre, 
vurdere og justere trening for utøverne i et 
helhetlig perspektiv. 
• Kunnskap om egen idretts utviklings-
trapp og beste praksis, og kan legge til 
rette hensiktsmessig, langsiktig                          
utviklingsforløp. Hvordan lede utøvere, lag 
og støtteapparat på måter som ivaretar 
utøvernes behov. Hvordan samarbeide 
med andre trenere og ressurspersoner til 
utøverens og idrettens beste. 
 

• Idrettsfag  • Pedagogikk • Organisasjon • 
 



4.0  BESØK PÅ RJUKAN GOLFKLUBB 
 
 
 

 

 

 

 

Rjukangolf.no // Takk for besøket Rjukan VGS 

 

 
 

 
13. mai Juni 2021 

Rjukan VGS • Rjukan Idrett • 55 elever 
@ Rjukan Golfklubb 

• Oppvarmig (golf-stafett) og instruksjon 
på drivingrangen. • Trening og 

konkurranser på banen. 

 
 

 

 

 

 

  

Rjukangolf.no // Hyggelig besøk fra Hydro Energi 

 

 

21. September 2021 
Hydro Energi AS avd. Operations & 

Settlement @ Rjukan Golfklubb 
 

• Veiledning og  trening på rangen.  
• Øvelser og konkurranser på banen.             

• Pizza og premieutdeling på klubbhuset. 
 
  

#Sosialt #Hyggelig #RjukanGolf 

 
5.0  «HOLE IN ONE» SESONGEN 2021 
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Rjukangolf.no // Hole in one 

Mandag 21. juni 2021 
Hole in one • Jan Ivan Sørensen 

Jan Ivan slo et perfekt 9’er jern fra gul 

tee,  118 meter, på hull 5 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vi Gratulerer! 

https://rjukangolf.no/takk-for-besoket-rjukan-vgs/
https://rjukangolf.no/hyggelig-besok-fra-hydro-energi-as/
https://rjukangolf.no/banen/hole-in-one/


6.0 DUGNADER OG FRIVILLIGHETSARBEID 2021 
«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 2021 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 2021 • Vårdugnad - del 1 - 13. april • 
Vårdugnad - del 2 - 20. april  • Vårdugnad - del 3 - 27. april • Montering av nye mattene på 

tee-steder - 15. juni • Bunkerdugnad - 11. august • Det har i tillegg blitt gjennomført en 
rekke andre dugnader i klubben og på golfanlegget i 2021 – b.la. 

repareringer/vedlikehold av maskiner, lufting av fairwayer og greener, bygging av nye 
bruer på banen etc, etc. 

• Tusen takk til alle som har bidrat! •  
Rjukan Golfklubb har ingen ansatte i klubben og alle aktivitetene på banen drives på 
frivillig basis. • Klubben er ikke bedre enn det medlemmene sammen klarer å gjøre 

den til! • Vi medlemmer kan gjøre klubben best mulig for alle!                                                
Sett i lys av de ressurser som er tilgjengelig i klubben må banekvaliteten og                   

vedlikehold av banen må sies å være meget god! 
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https://rjukangolf.no/koronavennlig-dugnad-tirsdag-13-april/
https://rjukangolf.no/koronavennlig-dugnad-tirsdag-20-april/
https://rjukangolf.no/koronavennlig-dugnad-tirsdag-27-april/
https://rjukangolf.no/dugnad-utslagsteder-tirsdag-15-juni-og-torsdag-17-juni/
https://rjukangolf.no/dugnad-utslagsteder-tirsdag-15-juni-og-torsdag-17-juni/
https://rjukangolf.no/bunkerdugnad-onsdag-11-august/


7.0 VIRKSOMHETSPLAN 
 

 
 

• Virksomhetsplan for 2020-2022.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/2022/03/Virksomhetsplan-for-2020-2022.pdf


8.0 ØKONOMI 
 
Styret er fornøyd med resultatet i 2021. De viktigste inntektspostene for klubben er 
fremdeles medlemmenes kontingent og tilskudd fra Norsk Tipping og Bingo, og  
gavemidler. Vi har ingen negative overraskelser på kostnadssiden. 
 
TILSKUDD 2021:  
Momskompensasjon  Kr. 22.920,00,- 
Norsk Tipping/Bingo/LAM  kr. 99.014,41,- 
Gavemidler:    kr. 20.000,00,-  
• Klubben har:   kr. 79.252,82,- på konto pr. 31.12.2021. 
 

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 2021. 
 
Styret opplever at klubben står i en stark posisjon etter året 2021; 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 alle (16/17) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere for sesongen 2021! 

• Gaustablikk Fjellresort • Byggmakker Rjukan • Rema 100 Rjukan • Europris 

Rjukan • Tinn Energi & Fiber • Hydro Energi AS • Tinn Sparebank • A til Å 

Entreprenør AS • Toyota Bilia AS Notodden • Nippon Gases Norge AS • NCC 

Norge AS Rjukan • Thorud Farve & Interiør • Norsjø Golfklubb • Rjukan Bingo  

AS • Visit Rjukan • Tinn kommune • Norges Golfforbund • PGA of Norway • 

Norwegian Greenkeepers Association • 
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https://www.gaustablikk.no/
https://www.byggmakker.no/varehus/rjukan
https://www.rema.no/
https://www.europris.no/
https://www.europris.no/
https://www.tinnenergi.no/
https://www.hydro.com/no-NO/
https://tinnbank.no/
https://www.atilaa-as.no/
https://www.atilaa-as.no/
https://toyota.bilia.no/kontakt/notodden
https://nippongases.com/no-no
https://www.ncc.no/om-ncc/om-konsernet/ncc-norge/
https://www.ncc.no/om-ncc/om-konsernet/ncc-norge/
https://www.visitrjukan.com/shopping/thorud-farve-og-interior-p510463
https://golfparken.no/
Rjukan%20Bingo%20%20AS
Rjukan%20Bingo%20%20AS
https://www.visitrjukan.com/
https://www.tinn.kommune.no/
https://www.golfforbundet.no/
http://www.pganorway.no/
https://www.nga.no/

