Tilfreds medlemsmøte i Vestfold GK
Det var få spørsmål og stor tilfredshet under medlemsmøtet i Vestfold GK torsdag 5. desember. De
52 fremmøtte fikk en bred gjennomgang av klubbens økonomi, sportslig satsing, rekruttering,
oppgradering av treningsområdet og samarbeidet Vestfold GK har inngått med Wang Toppidrett og
Norges Golfforbund.
Styreleder Bjarne Kihle kunne fremlegge et positivt, økonomisk resultat. Klubben har god likviditet og
har redusert gjelden med en halv million kroner i løpet av 2019-sesongen. Klubben har et totalbudsjett
på vel NOK 9,6 millioner. Per dato ser det ut som klubben oppnår et positivt årsresultat som er vel
NOK 235.000 bedre enn budsjettert. Klubbens største inntektsposter er medlemskontingenter med i
underkant av NOK 6 millioner og rekordstore greenfeeinntekter på vel NOK 2 millioner. Vestfold GK
har i dag 1083 medlemmer.
Banen
Banen og anlegget er generelt i meget god stand. Skadene banen fikk for et par år siden, er så godt
som reparert. Vestfold GK er den best besøkte banen i Vestfold. I løpet av 2020-sesongen skal banen
gjøres enda bedre ved oppretting av flere tees, fylle unødvendige grøfter og fjerning av trær.
Sportslig satsing/rekruttering
Styreleder gikk gjennom arbeidet styret har gjort mht. sportslig satsning og rekruttering. Helt fra
klubben sendte et brev til NGF om etablering av et treneropplegg for barn- og juniorspillere sammen
med klubbene i fylket, til samarbeidsavtalen med NGF og Wang i dag.
Styreleder understreker behovet for økt rekruttering. Antallet golfspillere i alderen under 19 år er
redusert fra 16.309 spillere i 2004 - til 7.227 spillere i 2018. Altså en reduksjon på hele 9.082 spillere.
Det totale medlemstallet i NGF er siden 2009 frem til i dag redusert med ca. 25%. Antallet
medlemmer i de 6 største klubbene i Vestfold har gått ned med 1.387 medlemmer i løpet av perioden
2012 frem til i dag.
VGK vil snu utviklingen
Styret i Vestfold GK har gjennom lang tid forsøkt å finne løsninger til å snu den negative utviklingen i
golfsporten. Samarbeidsavtalen som klubben har undertegnet med Norges Golfforbund og Wang
Toppidrett, og som trer i kraft fra 1. januar 2020, er et resultat av klubbens iver til å finne nye, positive
tiltak. Landslagstrenerne Geoff Dixon og Morten Hagen skal ha sin base i Vestfold GK fra nyttår.
Ny 4-hulls treningsbane
Headgreenkeeper Oddbjørn Tidemann orienterte om klubbens planer for oppgradering av
treningsfeltet. Tanken er å bygge en ny 4-hullsbane med ordinære greens for spill i alle kategorier, fra
de minste barna til de beste proffspillerne. Det blir også en flott nybegynnerbane og et egnet
øvelsesområde for nærspill. Prosjektet er kostnadsberegnet til NOK 1,8 millioner + MVA. Klubben
skal søke om tilskudd til prosjektet fra flere hold, blant annet Tippemidler. Prosjektet blir fremlagt på
klubbens årsmøte for vurdering og godkjenning. Bane opplyser at Endre Hammer (29) fra Andebu er
ansatt som ny mekaniker i Vestfold GK. Han tiltrer jobben fra 1. april 2020.
Nye handicapregler
Nestleder Karsten Røssland orienterte om nye handicapregler som innføres fra 1.mars 2020. Tidligere
hcp-kategorier forsvinner og ditt nye hcp beregnes ut fra et gjennomsnitt av de 8 beste av de siste 20
hcp-rundene. Alle kan spille hcp-tellende runder over 9 eller 18 hull. Du behøver ikke i forkant av en
runde gi beskjed om at runden skal være tellende. Du skal kun oppgi antall slag på hvert hull til
Golfbox etter endt spill, ifølge Røssland.
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