
 

 

Forslag til utbygging av dagens klubbhus 

med nytt Simulator og aktivitetsrom med 

plass til 3 simulatorer. 
 

Arbeidsgruppe:  Rune Svennevik, Steinar Vatnedal, Jan Roald Ruud, Jahn Heimtun, 

Raymond Tørressen, Birger Gundersen, Kristoffer Bodin. 

 

 

 
 

 

 

MANDAL GOLFKLUBB  



 

 

 

Hensikt: 

Bedre tilbud til flere medlemmer.  

Simulatoren vi har i dag har bortimot sprengt kapasitet. Med å øke på med 2 simulatorer til, vil det åpne seg 

muligheter for både egen-trening og turneringer på simulatorene i vinterhalvåret. Dette i tillegg til vanlig spill 

som foregår på dagens simulator. Styret mener vi kan foreta denne investeringen uten å belaste den øvrige 

driften. Dvs. at vi mener dette blir selvfinansierende pga. merinntektene dette skaper.  

Det er også med hensikt lagt opp til egen inngang, og at denne delen av bygget kan stenges av fra øvrig lokale 

med en foldedør. Da kan man benytte simulatorene selv om kafeen er åpen. 

 

Mål: 

Helårstilbud. 

Et levende klubbhus. 

Bedre treningsmuligheter. 

Bedre spillere. 

Lek og moro. 

Skape miljø og trivsel for medlemmene. 

Tiltrekke flere nye medlemmer til klubben. 

 

Løsning: 

Utbygging av klubbhuset med ca. 200 kvm som gir plass til 3 simulatorer og puttegreen. Samt et lokale hvor vi 

kan skape andre aktiviteter på ledig plass. Flertallet i en komite nedsatt av styret har valgt Trackman 4 som nye 

simulatorer. Caddyshack èn vi har i dag beholdes. 

 

Praktisk gjennomføring: 

Det er lagt opp til at hoved-arbeidene med påbygget startes opp tidlig vår-21.   

Styret håper anlegget vil stå klart til spill i November 2021. Prosjektet vil bli søkt inn som godkjent for refusjon 

for spillemidler. 

Kostnadsrammen er satt til kr.2.980.000,-. Spillemidler og dugnad vil redusere den faktiske kostnaden for klub-

ben, men erfaringsvis må vi finansiere dette i noen år før refusjonen faktisk skjer. 

Styrets forslag til årsmøtet: 

Styret ber årsmøtet godkjenne foreslått prosjekt med utbygging av klubbhus og installasjon av nye simulatorer. 

Kostnadsramme kr.2.980.000,-.  Styret ber samtidig årsmøtet godkjenne et nytt låneopptak på inntil 

kr.2.000.000,-.  

 

 



 

 

 

 

FORSLAG TIL BUDSJETT. 

 

 

Beskrivelse Antall Pris Kostnad 

Søknad ,tegninger, Prosjektoppfølging  1 kr 120 000 kr 120 000 

Grunnarbeid   1 kr 240 000 kr 240 000 

Materialkostnader bygg.  1 kr 950 000 kr 950 000 

Arbeidskostnad utvendig og innvendig, inkl. rigg 1 kr 590 000 kr 590 000 

Elektriker material/arbeid. 1 kr 75 000 kr 75 000 

Malerarbeid 1 kr 90 000 kr 90 000 

Simulator 2stk   2 kr 300 000 kr 600 000 

Betongarbeid  1 kr 165 000 kr 165 000 

Innvendig møblering   1 kr 50 000 kr 50 000 

Ventilasjon og varme                    1     Kr. 100.000 Kr. 100.000 

Sum   kr 2 980 000 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Kan hende det fostres opp en ny Hovland her 😊 
 
 
Mandal: 11.02.2021 


