
  
Innkommende innspill fra medlemmer. 

  
  

Innspill 1; 
- Borre Golfbane er i år bedre å spille på enn jeg noen gang har opplevd (medlem i 21 år) - 
stor ros til bane, mannskap, eier, dugnadsgjeng. 
- Borre Golfklubb er en meget god klubb - godt drevet, flinke folk i ledelsen, bra informasjon, 
veldig godt sosialt miljø, mange aktiviteter av sportslig og sosial karakter, relativt mange 
turneringer som legger beslag på banen. De fleste lørdager etter ferien har det vært turnering 
med hovedsakelig Borremedlemmer som spillere. 
- Banen har sammen med Larvik og Nøtterøy Norges femte dyreste årskontingent ( 10.850 ). 
De dyre banene prioriterer på ulike måter egne spillere (f.eks gjestespillere kun før kl 15 i uka 
og etter 15 i helgene)  
- Medlemmene trodde ikke sine egne øyne da helg etter helg kom opp med 80% av prime 
time på søndager forhånds-solgt før medlemmene kunne booke. 
 
- De fleste forstår at et år som dette hvor alle klubber har mulighet til å tjene gode penger vil 
også Borre sikre seg inntekter.  
- Problemet er kommunikasjon - medlemmene har trodd at de med en av landets dyreste 
årskontingenter har fortrinnsrett for bestilling av starttid slik det var kommunisert tidligere. Her 
må det avtales og informeres mye bedre. Skal 80-90% av prime time i helgene fortsatt kunne 
forhåndsselges - da mister Borre mange medlemmer som ikke kan spille mye i uka. Hva med 
avtaler om at f.eks 60% av prime time i helgene er forbeholdt medlemmer - dvs at hotellet og 
banen har et avtalt antall utganger å forhåndsselge. Og dette må medlemmene få vite om. 
- Da bråket startet burde klubb / bane vært "på banen" for å dempe uroen og umiddelbart 
fortalt at ekstrainntektene er helt nødvendige for å betale den oppgradering som 
medlemmene har bedt om og som nå vil bli gjennomført ( grøfting langs gangveier for å 
unngå utgravning av regn, grusing av alle nedslitte gangveier, fjerning av stubber, rydding i 
skog nær banen etc). Det gikk rykter om at Nøtterøys medlemmer måtte ut med 3000 kr hver 
for å oppgradere sin bane for noen år siden. Her er Borre bedre stilt.  
- Klubb / bane prøver å dempe uroen ved å klage på Nettroll og be de engasjerte sende mail 
innen 20.9 som så skal behandles og konkluderes på inne 14 dager. Da har det gått  4-
5  uker siden bråket startet og sesongen er så godt som over. Noen mener dette er bevisst 
trenering for å sikre at banen kan melke maks greenfee de resterende helgene.  
- Klubb / bane burde nå umiddelbart gå ut med informasjon om de resterende søndagene i 
høst - er også de forhåndsolgt 80% i primetime.  Hvis så er tilfellet skal det ganske mye til for 
ikke å få en bølge utmeldinger - medlemskapet koster tross alt 450kr for hver eneste uke 
klubben er åpent for spill.  
  
Andre punktet: 
- Miklagard har kjempedyr årskontingent - men likevel en familiegreenfee som gjør banen 
billigere enn Borre for ektepar.  Borres "Familiemedlemskap" burde ikke betinge nytt 
medlem. 
- Sørg for at Karin fortsetter som pro - hun betyr mye mer for klubben enn bare å være pro. 
  
Med ønske om klare avtaler klubb / bane og program for oppgradering av banen - og dette 
blir kommunisert til medlemmene.  
  

 
  
  
  
  
  



Tilbakemelding fra Baneselskap\klubb; 
… 

  
Først noen faktatall når det gjelder bookinger i Golfbox i 2020. 
I 2020 har det vært 105.408 mulige starttider hvorav 55.019 her vært booket, altså et belegg 
på 52,20%   
Det er forhåndsbooket 54 starttider av 1.655 tilgjengelige på søndager.  
Dette utgjør kun av 3,5 % av alle søndager vi har hatt åpent  
og inkluderer 2 Norsk Senior golf turneringer.    
 
Borre golfklubb sine medlemmer har som mange sier vært heldige tidligere år. Man kunne 
bare møte opp og gå ut når man ville. Banen har de siste årene vært avhengig av greenfee 
inntekter som følge av fallende medlemsantall. Rekrutering og trening må intensiveres.  
2020 har vært et meget spesielt år, noe vi ikke behøver å utdype, men det positive er at 
antall golfere har økt med over 30% på landsbasis. 
Når vi nå har vært heldige med baneforholdene, har dette skapt en økt interesse for å spille 
her på Borre. 
Vi har NÅ satt følgende bookingsregler: 
Medlemmer av BGB kan bestille inntil 6 dager før. 
Greenfee og gjester inntil 4 dager før. 
Gruppebooking (min 20 pers) kan bare bookes før kl 10 og etter kl 13 i helger.  
 
Når det gjelder bookinger som kommer via hoteller som er våre samarbeidspartnere, så er 
det noe de fleste av oss har gjort på samme måte, enten i Norge eller utlandet i forbindelsen 
med planlegging av reise/ferie sammen med venner, og medlemmene bør derfor ha litt 
forståelse at ting må planlegges tidlig. Både for baneselskapet og for våre greenfeegjester. 
 
I tillegg henviser vi til avtalen BGK har gjort med BGB som også regulerer klubbens og 
baneselskapets aktiviteter. Ønskes det endringer her må dette diskuteres med klubbstyret. 
   
Medlemspriser. 
Vi fastsetter prisene for neste år lenge før fristen for utmelding.  
Kostnader i å drifte banen øker det samme som alle andre varer her i landet.   
Vi har hatt en økning i pris på kr 2.000 siden 2013, og dette står i samsvarer med 
konsumprisindeksen i norge for perioden. 
 
Pro, Se avtale mellom BGB og BGK. 
BGB har IKKE sagt opp Karin. 
Siden Borre golfbane AS har ansvar for pro ihht til dagens avtale, derfor vil BGB prøve å se 
framover og ta hensyn til alle forhold som spiller inn, da spesielt i disse Convid-19 tider. 
Vi har fått ca 100 nye medlemmer i år, og nabo klubber har fått det samme eller mer.  
Som følge av dette er det behov for å øke kapasiteten på trenersiden for å ivareta dagens 
medlemmer og nødvendig rekrutering og helårs-trening.  
 
Vi er også avhengige av trenere som er tilgjengelig, igjennom hele vinteren og som er på 
plass allerede lenge før vi kan åpne banen.  
Vi vet at det kan være vanskelig for Karin å reise frem og tilbake mellom Sverige og Norge i 
tiden som kommer i tillegg til studier. Dette har hun selv beskrevet ovenfor oss. 
 
 
Oppdatering av bane? Vi er litt usikre på hva som menes her.  
Prosjekterer ny 49 tee hull 1 på høyresiden. 
 
 

https://borregb.no/borre-golfklubb/vedtekter-og-avtaler


 
 

Innspill 2 
1.     Er det vurdert tiltak for å bedre tilgjengeligheten på starttider for medlemmer. Tenker 

spesielt på helger.  
2. Hvilke kriterier ligger til grunn ved å ansette ny trener? Hvilke alternativer ble drøftet? Og 
hvilke referanser ble brukt. Har man vært litt til stede i Norsk golf, bare litt de siste tyve årene 
burde man vurdert annerledes. 
3. Hvilke arbeidsoppgaver/utbedringer på anlegget, om noen, forventes å gjøres etter 
sesong? 
4. Kan noe gjøres på dugnad? 
5. Vurderes vintergreener i år? Og i motsatt fall, hvorfor ikke? At fairway tar skade er et 
argument jeg ikke kjøper! 
6. Hva tenker dere rundt behandling av Karin Sjodin, når det gjelder ny pro på stedet og 
informasjon, eller mangel på sådan? 
  

  
  
  
  

SVAR fra baneselskap\klubb 
  

1.     Se svar lengere opp 
2.     Se svar lengre opp. 

Vi ansetter ikke en ny trener, vi øker trenerkapasiteten i høysesong og helårlig.  
Etter påpekninger fra både NGF og PGA bør vi ha en PGA godkjent trener i tillegg til 
Karin. 

3.     Med dagens medlemsmasse kan vi ikke påta oss større investeringer. 
Bane vedlikeholdes som vanlig for vinter, da vi kun har sesongarbeidere her. 

4.     Erfaringer fra 2020 tilsier at svært få stiller på dugnad.  
Nå er det BGK som kaller inn til dugnad.  

5.     Vintergreener vurderes ikke.  
A) 
Det er ingen mannskap her vinterstid som følge av for få medlemmer til å forsvare et 
høyere kostnadsnivå. Ref Gamle Fredrikstad som har økt fra 800 til 1300 medlemmer 
i 2020. 
B) 
Gresset trenger hvile. Se hvorfor på denne siden.  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://borregb.no/nyheter/bane/banestenging-i-oktober


  
  

Innspill 3 
Hei 
Jeg skulle ønske handicap toaletter var åpent hele tiden. Det er nedverdigende å måtte be 
om å få gå på toalettet. 
  

Tilbakemelding fra Det hvite hus 
  
Toalettet er tilgjengelig kun for de som har behov for et HCWC. Men pga renslighet ønsker vi 
ikke å åpne tilgangen noe mere enn i dag, da dette er i tilknytningen til vår resepsjon. Vi skal 
gjøre toalettet lettere tilgjengelig for de med behov for et HCWC. Når vi har gjort det lettere 
tilgjengelig vil vi fortsatt låse toalettet fysisk for å hindre at folk som ikke behøver et HCWC 

ikke benytter seg av det. De som trenger å bruke HCWC vil måtte henvende seg i 
resesjonen for å få nøkkel til toalettet. Toalettet som ikke er HCWC ved resepsjonen er 

stengt for alle permanent. Medlemmer/gjester bes benytte seg av toalettene i 2. etg. 
  
  

  
Innspill 4 

  
Viser til ønske om Innspill til forbedringer Borre GK. Her er mine refleksjoner gjort i løpet av 

2020. 
 Det positive først: 

• Borre Golfbane er en av landets flotteste baner og i år har den vært i usedvanlig god 
stand. 

• Har også opplevd det Hvite Hus som en stor forbedring. Alex er en entusiast som 
skaper liv og god stemning på banen. Håper at han får fortsette og ta dette enda 
videre. 

• Vi har verdens beste pro i Karin. Håper det legges til rette så hun kan fortsette i 2021 

 Det å være medlem i en golfklubb er de aller fleste steder forbundet med at man har fordeler 
og privilegier utover det greenfeespillere har. Det er dessverre ikke den opplevelsen jeg har 
av Borre, spesielt i år. Sitter med følelsen av at greenfeespillere prioriteres og tankesettet til 
ledelsen i Borre Golfbane er at medlemmene får vi ikke mer ut av da de har betalt sin 
kontingent så da gjelder det å få inn så mange greenfeespillere som mulig. Har forståelse for 
at greenfee inntekter er viktig for økonomien, men slik det har vært i år går dette over alle 
støvleskaft.  

• Starttider er allerede blokkert av greenfeespillere før medlemmene har mulighet til å 
bestille. Gjestespillere kan ta kontakt med banen og bestille de starttidene de ønsker 
lenge før medlemmene har mulighet. Det har dessverre vært veldig mye av dette i år. 
Gjestespillere har tom fått forhåndsbestille 2 starttider samme dag som har blokkert 
banen enda mer. Samtidig med bestillingen bestiller de da ofte alle golfbilene så de 
som trenger det av medlemmene har ingen mulighet til å få leid bil. 

Forslag til forbedring. 

• Praksisen med at greenfeespillere kan forhåndsbestille må opphøre umiddelbart. I 
hvert fall i helgene. 

• Medlemmers mulighet til å bestille i Golfbox bør utvides til for eksempel 10 dager før- 
Greenfeespillere åpnes det for 5 dager før. Det må uansett være god margin mellom 
når medlemmer og gjestespillere kan bestille i Golfbox. Dette må også klart 



kommuniseres som en fordel med å være medlem. Står ingenting om dette på BG 
sidene. 

 Utnyttelse av banens kapasitet er også dårlig ivaretatt etter min mening 

• Ved turneringer blokkeres banen langt utover det som er nødvendig og vanlig på 
andre baner. Det medfører at det blir vanskeligere for medlemmene å få starttid. Det 
blokkeres altfor mye, spesielt når det er shotgun start. Ved å velge strategisk riktige 
hull for start kan perioden med blokkering reduseres vesentlig. Det blokkeres også 
altfor mye for turneringer med start fra Hull 1. Det gjelder også Dame og 
Herredagene.  Blokkeres fra kl 14:00 og første start er som regel kl 15:30. 
Flaggturneringen som går til helgen er blokkert fra 11:00 til 15:10 selv om vi vet max 
deltagere er 64 og siste flight går ut kl 13:40, mao 1 time og 30 minutter unødvendig 
blokkering. Alle vet at det da kan gå litt tregt å gå bak en turnering, men når 
alternativet er ikke å få spille i det hele tatt vil folk velge å ha en langsom runde. 

 Forslag til forbedringer: 

• Blokkering for ALLE turneringer reduseres til ett minimum. Så snart siste flight er ut 
fra Hull 1 må må det åpnes for medlemmer. Det må også være mulig å bestille før 
turneringen starter uten ett stort gap foran turneringen slik det ofte er. 

• Blokkering for Shotgun turneringer kan reduseres vesentlig ved litt smart oppsett av 
starthull. Så snart siste flight har passert hull 1 åpnes det for spill for andre. 

• Hvis det er fullt på banen er det ofte mulig å komme ut på back ved luker som 
oppstår. I helger er det ikke lov til å starte fra back, men Medlemmer bør da ha denne 
muligheten . Det krever litt oppfølging fra Marshall, men vil gi medlemmene en fordel 
andre ikke har. 

  

Diskgolfen som ble utprøvd var etter min mening ett godt iniativ for å få mer aktivitet på 
banen. Nå viste det seg at det var noen av medlemmene som opplevde dette som veldig 
negativt og det ble det tatt hensyn til.  Banen er fjernet, men det går rykter om at dette ikke er 
lagt helt dødt og kan komme tilbake. Vet det er noen som vurderer utmelding pga denne 
usikkerheten. Da er det på sin plass å gi en klar melding til medlemmene på hva planen er 
for 2021. 

        Forslag til forbedringer: 

• Gi en klar melding til medlemmene om dette er lagt død for 2021, eller om det 
vurderes gjenopptatt.  

Samarbeidet med Nøtterøy og Larvik bør vurderes for 2021. Borre er etter min mening i en 
annen liga enn Nøtterøy og Larvik. Etter å ha sett litt i Golfbox ser jeg at det er veldig få fra 
Borre som benytter seg av muligheten til å spille gratis på Larvik og Nøtterøy. Vi har 
imidlertid mange spillere andre veien på Borre. Spesielt mange fra Nøtterøy. Disse bidrar da 
ikke til greenfee inntekter, men binder opp kapasitet på banen som medlemmer eller 
betalende greenfee spillere kunne brukt.       

Forlag til forbedringer 

• Gjør en vurdering om dette er ønskelig å være med på. Ønsker medlemmene det ? 
Hvor mange har benyttet seg av tilbudet? 

• Personlig mener jeg vi bør avslutte dette samarbeidet  



Det ble en del negativt dessverre, men dette må det tas tak i hvis vi ikke skal miste 
medlemmer i 2021.  Det er mye uro i klubben nå og det haster å få gjort noe konkret og gi 
klare meldinger til medlemmene. 

Selv er jeg veldig glad i banen og ønsker å fortsette mitt medlemskap i mange år til, men det 
forutsetter at statusen til det å være medlem m 

å gjenreises og at det tas konkrete grep raskt. 

  

Tilbakemelding fra baneselskap\klubb; 
  
Utgang på back. 
Det er ingen god løsning da mannskapet må få klippe uten stopp, samt at vi åpner for 
booking kl 07:00. Det er ingen fast marshalltjeneste på Borre golfbane da ikke er nok 
medlemmer til å forplikte seg til oppgaven.  
 
 

  
Disk golf  
Forutsetningen for å reetablere diskgolf vil kreve vesentlige forandringer, blant disse er; 
- endringer på banen 
- mindre spilletid for diskgolfere 
- bedre økonomiske rammer for bane og klubb 
- Kursing (etikette) av diskgolfere 
Det er ikke tatt noen beslutning om videreføring av diskgolf 
  
Blokkeringer ifm klubb-turneringer, dame og herre dager –  Det er normalt for alle Norske 
golfklubber og ha dame og herredager hvor banen er stengt for medlemmer.  Men klubben 
skal se på forbedringer\forandringer som kan bidra til at vi får mindre blokkeringer.  
            Når det gjelder blokkering ifm med turneringer, så er det veldig avhengig av hvilken 
type turnering det er snakk om, og hva som er planlagt etter turneringen. Men også her vil vi 
se på andre løsninger, spesielt med tanke på turneringer hvor shotgun er aktuelt.  
  

  
  

Innspill 5 
Hei, 
Setter pris på at det arbeides med å bedre den interne kommunikasjonen i klubb apparatet.  
  
Mitt spm går på Booking. 
For noen få år siden, da det ble foretatt en betydelig økning i medlemsavgiften, var et av 
argumentene for å godta denne var at som medlem skulle en kunne bestille spilletid før 
greenfeespillere. Dette ble fjernet i år og vi opplevde at kjernetiden var blokkert av spillere fra 
andre klubber samtidig som golfbox åpnet. En viktig fordel ved å være medlem forsvant. Jeg 
oppfatter at Borre er en av få klubber hvor det ikke er en medlemsfordel ved booking. 
Dette må endres til neste sesong. 
  
Når dette er sagt. Vi har hatt en fantastisk sesong og banen har vært strøken. En stor takk til 
dere alle, i baneselskapet, kroa og klubben, som har gjort en glimrende innsats. 
  

Tilbakemelding fra baneselskap\klubb 
  

Se svar som besvarer disse spørsmålene lenger opp. 
 


