
 

 

ASKER GOLFKLUBB 

Årsmøte 2018 

Onsdag 7 februar 2018 kl. 19.00 

Scandic Hotel, Askerveien 61, 1384 Asker 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg av møteleder, referent, to personer til å undertegne 

protokollen og tellekorps 

2. Godkjenning av innkalling 

3. Godkjenning av saksliste 

4. Styrets årsberetning 

5. Regnskap 2017 

6. Revisor- og kontrollkomiteens beretning 

7. Innkomne forslag 

8. Styrets forslag 

9. Budsjett 2018 

10.Valg 

11. Avslutning 

 



INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018 

  

Kjære medlem 

  

Det er tid for årsmøte og du innkalles med dette til årsmøte i Asker Golfklubb onsdag 7. 

februar 2018 kl. 19.00. Annonse er trykket i Budstikka slik våre lover krever. Av 

kostnadsmessige grunner unnlater vi å sende ut all informasjon pr. post. Årsberetning, 

regnskap, styrets forslag, innkomne forslag med mer vil bli lagt ut på nettet og være 

tilgjengelig på klubbkontoret. 

  

Tidspunkt: Onsdag 7. februar 2018 kl. 19.00 

  

Sted: Scandic Hotel, Askerveien 61, 1384 Asker  

  

  

Dagsorden: 

 1. Valg av møteleder, referent, to personer til å undertegne protokollen og tellekorps 

2. Godkjenning av innkalling 

3. Godkjenning av saksliste 

4. Styrets årsberetning 

5. Regnskap 2017 

6. Revisor- og kontrollkomiteens beretning 

7. Innkomne forslag 

8. Styrets forslag 

9. Budsjett 2018 

10.Valg 

11. Avslutning 

  

  

Eventuelle forslag må være styret i hende minst 3 uker før årsmøtet. En fullstendig saksliste 

med dokumenter til årsmøtet vil bli lagt ut på nettet og være tilgjengelig for medlemmene 

på klubbhuset senest 2 uker før årsmøtet. 

  

Vel møtt! 

  

Styret i 

Asker Golfklubb 

 

 

 



STYREBERETNING 2017 FOR ASKER GOLFKLUBB 

 

1. Innledning. 

Banen åpnet 6. mai og stengte 30. oktober.  Vi hadde en tung start med snøfall like før 

og etter åpning. Vinterskader gjorde at det tok en del tid før banen fikk den ønskede 

standard. Det har vært en spesielt arbeidskrevende sesong for greenkeeping. Takk til 

Eddie og hans tropper for en utmerket innsats på banen!  

 

Klubben hadde en negativ medlemsutvikling dette året. Vi endte opp med 44 færre 

medlemmer på slutten av året i forhold til hva vi startet året med. Antall fullt betalende 

medlemmer går fortsatt nedover, og mange prøvemedlemmer meldte seg ut av klubben 

etter avsluttet 2-årig prøvemedlemskap. Det er positivt at antall greenfee+ - medlemmer 

(med 10 runder inkludert i medlemskapet) har en fin økning.  

 

Asker Golfklubb feiret sitt 25 års jubileum med en rekke jubileumsturneringer. Mer enn 

300 personer deltok i klubbens og gruppenes turneringer, hvor spillere fra våre 

samarbeidende klubber Drammen og Kjekstad ble invitert. Som del av 25-årsjubileet 

arrangerte klubben et vellykket NM for senior 19.-20. august med 119 deltakere. 

Mesterskapet skulle opprinnelig ha blitt avviklet 24.-25. juni, men ble utsatt pga dårlige 

baneforhold. 

 

På den sportslige siden representerte Knud Andreas Krokeide Norge i European Amateur 

Team Championship i Østerrike og European Amateur Championship i England. Nils 

Grønningsæter har deltatt i ESGA i Polen for lag, Erik Økseter og Asle P. Johansen i ESGA 

Masters i Tsjekkia for lag og Annikken Briseid i ESLGA i Italia for lag. Sissel Johansen 

representerte Norge i landskamp for seniorer i Portugal, Ulf Kristiansen representerte 

Norge i landskamp for seniorer mot Island på Kongsvinger og Arve Krugerud 

representerte Norge i landskamp mot Sverige og Danmark i Sandefjord.  

 

Klubbmesterskapet 26-27. august omfattet klasser for ordinært KM, Junior-KM og Senior-

KM.  72 deltakere spilte 2 runder på lørdag og finalerunde på søndag.  Klubbmestere og 

cupmester er omtalt i kapittel 4.  

 

Asker Golfklubb skal være en klubb folk flest. Det er viktig at den enkelte har et sportslig 

tilbud, men det sosiale er kanskje det viktigste. Gruppene er på mange måter ryggraden 

i klubben. Det gjøres en flott innsats i damegruppen, herregruppen, junior/elitegruppen 

og seniorgruppen. Det er plass til enda flere på turneringer og andre arrangementer i 

gruppene. Støtt arbeidet i gruppene og delta i det rike sportslige og sosiale miljøet de 

kan tilby. 

 

Planen som klubben har vedtatt når det gjelder tilbakekjøpsplikten av innskuddsbevis er 

gjennomført etter forutsetningene.  



 

Når det gjelder det nye Treningssenteret på klubbhuset ble Forhåndsgodkjenning for å 

kunne søke spillemidler gitt av Kulturdepartementet 13.1.17. Riving av den gamle 

terrassen og utgraving av tomten startet i begynnelsen av februar. Den nye flotte 

terrassen på ca 350 m2 ble tatt i bruk i begynnelsen av juni, til stor glede for 

medlemmer, gjestespillere, sponsorer og turgåere i området. Treningssenteret innendørs 

ble åpnet 1.november etter 9 måneders byggetid. Totalt har klubben investert 4.009.605 

i senteret. Mange medlemmer har bidratt med betydelig dugnadsinnsats og gitt klubben 

tilgang til rimelige varer og tjenester. Takk til dere alle!  Klubben har søkt om kr 1,2 mill i 

spillemidler og ca kr 850.000 i refusjon av anleggsmoms fra staten. I tillegg har 

medlemmer og baneselskap betalt inn andeler på kr 1,7 mill. Dersom vi får spillemidler 

og anleggsmoms slik vi håper vil klubbens bidrag bli på ca kr 250.000. Våre 

samarbeidsparter Peggen Golfsenter as står for anskaffelse, drift og vedlikehold av de 6 

simulatorene som er plassert i senteret. Peggen har investert i overkant av kr. 3 mill.  i 

simulatorer, møbler og utstyr til senteret. Peggen Golfsenter as betaler husleie til 

dekning av felleskostnader og rente på kapitalen til andelshaverne. Mange medlemmer 

og gjester har besøkt senteret de 2 første driftsmånedene 

 

Klubben har fått kommunal garanti og lån i Kommunalbanken på til sammen kr. 

3.359.231. Pengene benyttes til mellomfinansiering av investeringen i treningssenteret i 

påvente av utbetaling av spillemidler og anleggsmoms, og vil deretter bli benyttet til å 

løse inn leasingavtaler, foreta utbedringer på banen og reparere taket på klubbhuset. 

 

 

2. Økonomisk resultat 

 

Resultatet for 2017 ble et overskudd på kr. 85.756 mot et budsjettert overskudd på kr. 

414.746. 

Juniorregnskapet ligger i klubbens regnskap og er gjort opp med et mindre overskudd.  

 

Inntekter. 

Klubbens inntekter var kr. 10.241.316 mot budsjett kr.10.442.200, noe som gir en 

negativ differanse på kr. 200.884. 

Medlemskontingentene ligger på kr. 6.001.332 som er kr. 51.332 over budsjett. 

Omsetning bedriftsmedlemmer ligger på kr. 819.529, som er kr. 119.529 over budsjett. 

Bedriftsmarkedet har forandret seg drastisk de siste årene fra å gå fra sponsorinntekter 

til nesten kun samarbeidsavtaler. Klubben har fått flere nye avtaler i 2017, og er i ferd 

med å utvikle et stabilt bedriftskonsept.  

Greenfeeinntektene og inntektene fra driving rangen ligger på henholdsvis kr. 1.003.701 

og kr. 330.578, noe som er henholdsvis kr. 196.299 og kr.19.422 under budsjett. 

Andre driftsinntekter ligger på kr. 2.086.176 som er kr. 156.024 budsjett. 

Støtte fra Asker Kommune/NIF/NGF ligger kr. 276.396, kr. 30.604 budsjett.  MVA-

kompensasjon utgjorde kr. 484.347, noe som er kr. 34.347 under budsjett.  



Driftskostnader. 

 

Driftskostnader var kr. 10.048.014 som er kr. 161.060 over budsjett. Dette skyldes 

hovedsakelig økte lønnskostnader på kr. 214.072 i forbindelse med ekstraordinært arbeid 

på banen. Det ble i regnskapet for 2016 foretatt en avsetning på kr. 250.000 til drift og 

vedlikehold av banen. Pengene har blitt benyttet til ekstraordinært vedlikehold av banen. 

 

Finansresultat. 

 

Netto finanskostnader utgjør kr. 107.546 som er kr.32.954 under budsjett. 

Nettoresultatet ble et overskudd på kr. 85.756 som er godskrevet egenkapital. 

Styret bekrefter at regnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift, og at 

regnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av klubbens 

virksomhet og stilling. 

 

2.1 Investeringer 

 

Samlede investeringer utgjorde i 2017 kr. 805.063 mot budsjett kr. 550.000. 

Investeringene gjelder nye skilt og oppretting på driving range med kr. 35.084, kjøp av 

Trackman til instruksjonsformål med kr. 226.808, nytt ventilasjonsanlegg med kr. 

283.739 (i tillegg er kr. 125.000 ført på Treningssenteret slik at samlet investering i 

ventilasjonsanlegg blir på kr. 408.739) og oppussing av den delen av underetasjen på 

klubbhuset som ikke ligger i Treningssenteret (resepsjon, herretoalett, dame- og 

herregarderobe og trallerom) med kr. 259.432. I tillegg kommer utvidelse av klubbhuset 

for å bygge Treningssenter med kr. 4.009.605 (definert som eget prosjekt og ikke tatt 

med i ordinært investeringsbudsjett). 

 

3.Medlemsstatus 

Klubben hadde ved årsskiftet 1170 medlemmer fordelt som følger: 

Seniormedlemmer 950, hvorav 563 ordinære seniormedlemmer, 169 

greenfeemedlemmer, 129 greenfee+ medlemmer (10 runder inkludert i medlemskapet), 

53 prøvemedlemmer, 22 golf grønn glede-medlemmer og 14 passive. Klubben hadde 220 

juniormedlemmer, hvorav 24 prøvemedlemmer og 13 passive. 

162 medlemmer har meldt seg inn i klubben. Disse fordeler seg på 17 ordinære 

seniormedlemmer, 58 greenfee+ medlemmer, 77 prøvemedlemmer og 10 juniorer.  

206 medlemmer har meldt seg ut fordelt på 52 ordinære seniormedlemmer, 35 

greenfeemedlemmer, 7 greenfee+ medlemmer, 1 golf grønn glede-medlem, 85 

prøvemedlemmer og 26 juniorer.  13 medlemmer har etter avsluttet prøvemedlemskap 

gått over til annen type medlemskap. 

 

 Klubben har 292 kvinner og 878 menn som medlemmer. 



 

4. Klubbmestere og cupvinner 

 

Klubbmester damer   : Celine Brovold Sanne 

Klubbmester herrer   : Fredrik Rollve 

Junior damer    : Celine Brovold Sanne 

Junior gutter    : Casper Andersen 

Senior damer    : Annikken Briseid 

Senior herrer    : Carl-Gustav Johansson 

 

Senior Cup    : Jan-Christian Johansen 

 

 

5. Styret og komitéene 

 

5.1 Styret, lovpålagte komitéer og revisor 

 

På årsmøtet 8. februar 2017 ble følgende valgt: 

 

Styreleder  : Kjell Pedersen  Gjenvalg 2 år 

Nestleder  : Hans Nordstaa  Ikke på valg 

Styremedlem  : Ketil Heggem  Gjenvalg for 2 år 

Styremedlem  : Lars-Erik Aursand  Ny for 2 år 

Styremedlem  : Nina Offenberg  Ikke på valg 

Styremedlem  : Eva Stockfleth  Ikke på valg 

 

Varamedlem  : Torry Berner Einan  Ikke på valg 

Varamedlem  : Arne Johnsen  Ny for 2 år 

 

 

 

 

 



Valgkomitéen  : Kirsti Huseth  Senior 

: Paal Karlung Jr/elite  

   : John W. Dudley  Herre 

   : John Pascual  Styret 

   : Sissel Johansen  Dame 

 

Kontrollkomitéen : Jens-Fredrik Sørlie  Ikke på valg 

   : Ingvild Stiansen  Ny for 2 år 

 

Varamedlemmer : Johannes Hatlø  Gjenvalg for 2 år 

     Truls Jakobsen  Ny for 2 år 

 

Revisor  : Registrert Revisor Halfdan Nitter 

 

Det har vært avholdt 10 styremøter i 2017. I tillegg har det vært avholdt et dagsseminar, 

der styret og klubbens gruppeledere og nøkkelpersonell var samlet for å evaluere årets 

sesong og se fremover mot neste sesong. 

Styrets arbeid har utover styremøtene vært organisert i strategi/markedskomité ledet av 

Ketil Heggem og økonomikomité ledet av Hans Nordstaa. Anne Bolstad var redaktør av 

Askergolfern. I tillegg kommer de komitéer som er nevnt i punkt 5.2 nedenfor. 

 

 

 

5.2 Komitéene 

 

Følgende har ledet komitéene i 2017: 

 

Bane   : Anne Bolstad 

Handicap/turnering : Eva Stockfleth 

Junior/Elite  : Ketil Heggem  

Dame   : Berit Moe 

Herre   : Arve Bekkevar 

Senior   : Bjørn Markussen 

 



Komitéene har som vanlig lagt ned et stort arbeide som er viktig for driften av klubben 

og tjenestene overfor medlemmene. Dette gjenspeiles i klubbens gode miljø. 

Styret takker alle komitémedlemmene og alle andre klubbmedlemmer som på en positiv 

måte har bidratt i løpet av året. Det er ikke få dugnadstimer som legges ned! 

 

5.3 Banekomitéen 

Komitéen har bestått av: Anne Bolstad (leder), Eddie Folkesson (head greenkeeper), 

Jorunn Nymo, Nina Offenberg (ny), Lars Erik Aursand (ny) og Matthias Gullberg. 

Komiteen har nå også som ansvarsområde tilsyn og vedlikehold av bygningsmassen i 

tillegg til banen etter at huskomiteen ble avviklet i 2016. 

 

2017-sesongen startet med gode forhold og stor optimisme for tidlig åpning av banen.  

Dette endret seg brått da det falt 30cm snø 28 april, som var planlagt åpningsdag, og så 

kom det 10cm snø 10 mai, et-par dager etter åpning av banen.  Dette sammen med en 

usedvanlig kald mai og juni førte til en lang periode med dårlig gressvekst på banen og 

ekstra tiltak ble satt inn både på fairway og green for å styrke gressveksten.  Gode 

forhold ble oppnådd i juli måned.  Til tross for mye regn i august og september var det 

gode forhold på banen, dog noe vått helt mot slutten av sesongen.  Banen holdt åpen til 

30 oktober med godt belegg helt til siste dag.  

 

Vårdugnad ble gjennomført 22 og 23 april med god innsats fra de som alltid stiller opp på 

våre dugnader. På høstdugnaden, 21 oktober ble golfbilene vasket, terrassen ryddet og 

løvblåst, vinduer pusset og gamle møbler og skrot ble ryddet ut fra møterommet nede og 

lagt ut på Finn. Dette som en del av å få ferdig det nye treningssenteret i underetasjen.  

Gjennom hele sesongen har en dugnadsgjeng bistått med rydding og forefallende arbeid. 

En stor takk til alle som stiller opp og gjør en fantastisk innsats.  

 

Som et ledd i utvidelsen av klubbhuset fikk vi ny stor terrasse.  Det ble gjort mye arbeid 

på utearealene rundt klubbhuset med tilbakefylling, steinlegging, beplantning og nye 

veier.  Alt gjort på dugnad av klubbens medlemmer.  Hele den nye fasaden ble også malt 

på dugnad. 

 

Arbeid med utbedring av teesteder på hull 8 og 12 ble ferdigstilt med matteutslag på hull 

8 fram til midten av juni.  Dette arbeidet var planlagt fortsatt i 2017 men den dårlige 

starten på banen og det at mye av våre frivillige ressurser ble brukt på treningssenteret 

gjorde at dette ble satt på vent.  Arbeidet er planlagt fortsatt i 2018. 

 

Nye veier ble anlagt på hull 4 og 8 samt at veien på hull 12 ble vesentlig utbedret etter 

store skader i løpet av sommeren.  Asle P Johansen som utførte dette arbeidet er også 

hullfadder for hullene 4 og 5 og utførte også en flott ryddejobb i roughområdene på 

begge hullene med rydding av stein og røtter.  Klubben ønsker seg flere hullfaddere og 

tar gjerne imot medlemmer som ønsker å bidra til at banen holdes i topp stand. 

 



Som et ledd i å gjøre banen mer tilgjengelig for alle medlemmene vil det utarbeides en 

plan for nye kjøreveier på banen slik at det i større grad kan brukes bil også i de våtere 

periodene. 

 

Fairway ble skjært, luftet, sådd og dresset i slutten av juli med hjelp fra Skaaret.  Dette 

for å få bukt med døde tørre områder, legge til rette for mangfold i gressarter og gi 

bedre vekstforhold generelt.  Det var meningen å så en gang til på høsten, men tiden 

gikk ifra oss og sågresset blir spart til våren 2018.  Det er lagt inn i 5-års planen at 

fairway skal sås og dresses hvert år fremover. 

 

Fringen rundt greenene fikk en del skade av isbrann etter måking av greenene og i noen 

tilfeller ble det lagt i ferdiggress for å bedre skadene raskt. 

 

Greenene hadde mye skade fra det vanskelige været i april/mai med snø og kulde.  Blant 

annet rant det mye vann over enkelte greener p.g.a. snøsmelting, noe som ødela for 

gressveksten.  Dette skal utbedres før våren 2018 enten temporært eller permanent for å 

unngå repetisjon til neste år. 

Greenene ble skjært, sådd og dresset flere ganger i løpet av sesongen for å styrke 

mangfold i gresstyper og få til en tett og fin gressmatte. 

 

Det ble kjøpt in en greenvalse med tilskudd fra herregruppa.  Denne ble tatt i bruk 

utover i sesongen og skapte flotte forhold på greenene til klubbmesterskapet og Tour 

Championship. 

 

Det ble ikke gjort noe arbeid med bunkere i år, men arbeidet fortsetter neste år, alle 

bunkere skal få lik sand og utbedret drenering der det er nødvendig. 

  

Arbeidet med forbedring av drenering på banen fortsetter. Dreneringssystemet som ble 

lagt inn når banen ble etablert er i dårlig forfatning og må utbedres flere steder. I tillegg 

har det vært noen akutte lekkasjer på vanningsanlegget som er reparert etter hvert som 

de har oppstått. 

 

Maskinparken er tilfredsstillende, men roughklipperen er moden for utskifting og det er 

ønske om en Aerowater til lufting av fairway og green. En løvblåser med oppsamling ble 

nyinnkjøpt i 2017.  Dermed blir løvet samlet opp med en gang og fjernet fra banen.  

Dette har gitt mye mindre løv på banen i høst og vil også gi mindre behov for raking og 

pynting til våren neste år.  Egen gravemaskin står fortsatt på ønskelisten. En langsiktig 

plan for maskinparken er under utarbeidelse.  

 

Komiteen jobber videre med plan over ønskede forbedringer hull for hull, der vi 

registrerer innspill og forslag fra medlemmer. Disse diskuteres og kvalitetssikres i møter 

og blir utført etterhvert. I tillegg er det ønskemål om forbedringer/endringer av enkelte 



hull, noe som må planlegges nøye, og forberedes slik at de kan gjennomføres når det er 

ressurser og penger tilgjengelige. 

 

5-års planen for videre arbeid og investeringer på banen har blitt oppdatert og 

inneholder gamle og nye prosjekter som vil gjøre banen og treningsområdene våre bedre 

for medlemmene og klubben mer attraktiv for nye medlemmer. 

 

Komiteen har også satt opp en vedlikeholdsplan for bygningsmassen med datoer for siste 

utførte tiltak slik som maling etc. og ny dato for neste runde.  Denne skal brukes som 

verktøy i arbeidet videre med vedlikehold og hjelpe til med å redusere og holde etterslep 

på nødvendig vedlikehold til et minimum.  Arbeid som må settes i gang innen rimelig tid 

er å legge om taket på klubbhuset, behandle takene på driving rangen, maling av vegger 

på klubbhus, range og kiosk.  Dette blir noen av hovedoppgavene også i 

dugnadssammenheng i årene fremover. 

 

Infotavler og skilting på klubbens områder ble gjennomgått og forslag til nytt skilt ved 

klubbhus og ved range ble utarbeidet.  Gjennomføringen glapp i år, men arbeidet vil 

fortsette i 2018. 

 

Greenkeeping har i år bestått av følgende personer: 

Fast ansatte: Eddie - Head greenkeeper  

Sesongansatte: Bosse, David, Sanne (50%) og Espen, samt 2 skoleungdommer i noen 

uker i sommerferien  

En stor takk til alle for en fantastisk innsats gjennom hele sesongen.  

 

 

5.4 Handicap- og turneringskomiteen 

Komiteen har i 2017 bestått av: Beate Grønland Eriksen, Truls Jakobsen, Sissel Johansen, Arne 

Johnsen, Jorunn Nymo og Eva Stockfleth (leder). 

  

Årets klubbtumeringer kom i gang lørdag 7. mai med flaggheising og åpningsturnering. 

Årets avslutningsturnering fant sted søndag 1. oktober. Det er arrangert 14 klubbturneringer med til 

sammen 541 deltakere. Gjennom turneringene har komiteen søkt å veksle mellom mer sosialt 

pregede turneringer og turneringer hvor prestasjonen til den enkelte deltager har vært sentralt. 

Den største turneringen var Jubileumsturnering - Asker 25 år med 82 deltakere. Dette var en Texas 

Scramble lagturnering. Vinnerlaget bestod av Steinar Tore Hagen, Paal Karlung, Fred Krohn og Jørgen 

Larsen. Gratulerer! 



Vi har en Order of Merit for klubbturneringene; Åpningsturneringen, de 4 Månedens Krus og 

Avslutningsturneringen. Vinner i A-klassen ble Arne Johnsen og vinner i B-klassen ble David Simon 

Rassmuss. Gratulerer! 

KM i putting er en morsom og hyggelig turnering, men med litt få deltakere. Vi håper flere blir med 

neste år. Klubbmester i putting i år ble Arne Johnsen. Gratulerer! 

Klubbmesterskapet for alle klasser ble arrangert 27. - 28. august. Alle deltakerne spilte 3 runder, to 

runder lørdag og en runde søndag. Totalt antall deltakere var begrenset til 81- hvorav 21 damer og 

60 herrer. 

Oversikt over klubbmestere og cupvinnere finnes under punkt 4. i styreberetringen. 

I gjennomføringen av turneringene har komiteen hatt god hjelp fra administrasjonen.  

I tillegg til Turneringskomiteen har Arve Bekkevar vært turneringsleder og ansvarlig for 

Klubbmesterskapet og de større turneringene som klubben har arrangert. Stor takk til han! Klubben 

arrangerte i år NM Senior, turneringer for Norsk Seniorgolf og Østlandstour. Turneringene ga et 

hyggelig bidrag til klubbkassen. 

Stor takk også til Øyvind Krokeide som har stilt opp som ressursperson og dommer i flere av 

turneringene. 

 

5 Junior- og Elitekomitéen 

I 2017 har Juniorstyret bestått av Ketil Heggem (leder), samt Karl Krokeide, Stein 

Tangen, Torry Berner Einan, Nina Offenberg, og Anders Tandberg. Styret deler ulike 

arbeidsoppgaver gjennom rolletildeling.  

Hovedfokus i 2017 har vært å fortsette å bygge videre på oppskriften de senere år som 

har vist seg å fungere godt. Strategien for utvikling består av balansert fokus på tre ulike 

resultat-dimensjoner; Rekruttere, ivareta og utvikle.  

I 2016 skrev vi at mange av våre tidligere toppspillere på juniornivå hadde startet på 

college, og grunnet sviktende rekruttering har vi vært klar over at Asker ville bli mindre 

synlig i golf Norge enn før. Det er veldig gledelig å kunne skrive i 2017 at mange unge 

juniorspillere har tatt store steg og oppnådd svært gode resultater, inkludert en rekke 

seire på ulike mellom- og topp nivåer. Slike fremganger liker vi. 

Den prestasjonen som tiltrakk seg størst oppmerksomhet fra media i år var Celine 

Brovold Sanne sin bogeyfrie -7 runde på Losby. Knallsterkt av en da 13 åring. Nå i høst 

har Celine da også blitt tatt ut til Norges Golfforbunds Nasjonale Junior Satsningsgruppe. 

Vel fortjent, og gratulerer. 

Vi har fortsatt vårt samarbeid med Askers barne- og ungdomsskoler, Asker Videregående 

Idrett, og Asker Skiklubb’s Stay Active gruppe. Fra vinteren 2018 kommer vi til i 

samarbeid med skolene kjøre opplegg tilsvarende VTG kurs i kombinasjon av inne- og 

ute-aktivitet frem til banen åpner. Vi har hovedvekt på nærskoler til banen. Det tror vi vil 

booste rekrutteringen blant barn og ungdom. 

Gjennom vinteren 2017/18 kjøres det ulike treningstilbud til de aktive golfere. 

Hovedtrener har i år har vært Eivind Jordell. Med seg har han hatt en rekke 

hjelpetrenere, inkludert Cecilie Heggem Tanbjør, Celine Karlung, Julie Aamnes og Mathias 

Lundstrøm. Våre trenere står på og skaper gode opplevelser for de unge, noe som er 

viktig for at vi skal kunne oppleve fortsatt vekst. Takk skal dere ha alle sammen. 



Litt om de forskjellige turneringene vi har deltatt i denne sesongen: 

Lag-NM Damer: Laget spilte i 1. Divisjon på Elverum. Laget besto av Nina Offenberg, 

Lene Hafsten Mørch og Kristine Andersen Rosted. Laget endte på 3. plass, akkurat 

utenfor opprykk til Elite. Bra innsats jenter, neste år tar vi enda et steg opp.   

Lag-NM Herrer: Herrene spilt i Eliteklassen på Drammen. Laget gjorde et flott 

prestasjon og endte på 7. plass, en plass høyere enn i 2016. På laget spilte Knud A 

Krokeide, Michael Krokeide, Fredrik Rollve, Eivind Jordell og Geir Ottar Askvik. Herrene 

spiller da i elite også i 2018. 

Lag-NM Junior Jenter: Våre jenter spilte 1. div. på Miklagard. Tidvis spilt jentene riktig 

bra, men det ble litt ujevnt. Startet helt i toppen, og utsiktene til opprykk til elite var 

lovende. Så buttet det litt, men endte på en fin 4 plass, ett slag bak 3. Laget besto av 

Celine Brovold Sanne, Cecilie Heggem Tanbjør og Marie Oulie.  Laget spiller da også i 1. 

divisjon i 2018, da går vi for opprykk.  

Lag-NM Gutter: Laget bestod av Axel Einan, brødrene Theodor og Peder Waalen, Casper 

Andersen og Mathias Lundstrøm. Etter å ha spilt med et urutinert lag i 2016 som endte 

med nedrykk slo guttene sterkt tilbake i 2017. Det endte med en flott 4.plass og opprykk 

til Elite for 2018. Bra jobba gutter. 

Srixon Junior Tour: Øverste nivå i Norge, tidligere kalt Titleist Tour. Gledelig å se at en 

rekke av våre spillere har tatt steget opp i år. De av våre spillere som har spilt på dette 

nivået i år er Gutter 16-19: Casper Andersen, Axel Einan, Peder Waalen, Jenter U15: 

Celine Brovold Sanne, Synne Tandberg og Jenter 16-19 Marie Oulie. Mange gode 

plasseringer, med Celines seier på Order of Merit Jenter U15 som den beste. 

Narvesen Junior Tour.  Bredde og rekruttering. Her har vi markert oss bra. Mange topp 

og pallplasseringer, supert. Unge Caroline Krokeide har f.eks. flere seire. En ny Krokeide 

seiler mot Norgestoppen. 

Garmin NorgesCup. Øverste norske nivå senior. Fredrik Rollve har deltatt med resultat 

serien 10-21-32 og 17. Casper Mønsted Søndberg har også spilt en turnering. Dessverre 

ingen damer fra Asker som har deltatt i år. 

NM individuelt. Fredrik Rollve deltok i Herreklasse, og endte på T32. Ingen damer fra 

Asker deltok. I 2018 håper vi på større deltagelse av Asker spillere. 

Collegegolf i USA. Klubben har for tiden fire spillere som kombinerer golf og studier i 

USA. Disse er Knud A Krokeide, Victor Hole og Jonathan Sørholt Janssen. Fredrik Rollve 

valgte sommeren 2017 å avbryte USA studiene til fordel for Norge. 

Øvrige deltagelser og prestasjoner. Knud A Krokeide fortsetter å være klubbens 

flaggskip, og har spilt en rekke internasjonale turneringer og representasjonsoppgaver 

for Norge. For å nevne noen, EM Lag Herrer, EM Individuelt og kom til finalesteget i 

kvalifiseringen til British Open.  

Det skjer mye bra i klubben nå, og vi gleder oss til 2018. 

 

 

5.6 Dame komiteen 

Komiteen har bestått av: Berit Moe, Gunhild Holsbø Johansen, Sissel Johansen, Randi 

Hagen og Eva Stockfleth. 

Gruppen ønsker å gi medlemmene et sportslig, hyggelig og inspirerende samvær. 

Hovedfokus også i år har vært å få flere damer med på aktivitetene våre. 

 



Sesongen åpnet med info- og regelkveld på klubbhuset, med over 50 deltagere.  

Matthias informerte om jubileumsaktivitetene i forbindelse med klubbens 25-årsdag, vår 

nye pro Eivind Jordell fortalte om sine tilbud. Anniken Briseid delte sine kunnskaper om 

etikette og golfregler. 

 

Det er spilt turneringer hver tirsdag i tidsrommet mai-september, kun med opphold i juli. 

Totalt har ca. 30-40 damer deltatt i spill på formiddagen eller ettermiddagen, med et 

gjennomsnitt på ca. 20 pr. gang. 

Turneringsformene i tirsdagsspillet har variert mellom, stableford, slagspill og rosa ball. I 

Order of Merit, netto slagspill hvor de fem beste turneringene har vært tellende, ble 

klasse A vunnet av Anne Skanche Fleicher og klasse B vunnet av Beate Grønland Eriksen. 

 

Flying Lady Cup ble i år vunnet av Anniken Briseid. Arrangementet er en morsom 

turnering innad i gruppen. Vi spiller på ¾ hpc og etter utslagsmetoden «kvinne mot 

kvinne», står en igjen på toppen.  

 

Det har vært arrangert vår- og høsttur. Begge turene gikk til Årjäng, hvor vi har fått god 

service og fine opplevelser. 

 

Vi har hatt flere hyggelige kveldssamlinger i kafeen med premieutdeling, både i 

vårhalvåret, høsthalvåret og under gruppens julebord i desember.  

 

Siden simulatorsenteret Peggen åpnet i klubbens lokaler, har det vært god oppslutning 

om spill på tirsdags ettermiddager.  

 

5.7 Herre komiteen 

Komitéen har bestått av Arve Bekkevar - formann, Hans Nordstaa, Finn Eriksen og Eivind 

Hiort Oppegaard. Gruppas oppgave er å gi medlemmene et sosialt og uhøytidelig tilbud i 

klubben. 

 

Hovedaktiviteten er torsdagsturneringene som går hver uke gjennom hele sesongen. Det 

har i 2017 blitt arrangert 20 turneringer med gjennomsnittlig over 59 deltagere. Totalt 

har 162 ulike spillere vært innom torsdagsturneringen.  Det konkurreres i tre klasser, 

under 12,5 i handicap i klasse 1, 12,5 til og med 22,4 i klasse 2, og klasse 3 med 

handicap 22,5 og høyere. Fordelingen av deltagere mellom klassene, er 66 i klasse 1, 78 

i klasse 2 og 18 i klasse 3. Vinnerne i år, ble Geir Pedersen i klasse 1, Jan-Christian 

Johansen i klasse 2 (riktignok med samme poengsum som Jan Arne Rese, men flere 

førsteplasser) og Bjørn Erik Laursen i klasse 3.  I klasse 2 var det ekstremt jevnt, da Finn 

Eriksen og Jan Espen Lie Tennvann havnet på samme poengsum. De 8 beste rundene i 

torsdagsturneringen samt” The Tour Championship” teller med i sammendraget. Det gis 

dobbelt antall poeng i avslutningsturneringen. 

Nytt av året, var det at Eclectic-konkurransen var obligatorisk for alle som deltok i 

klassene 1 og 2 i torsdagsturneringen. 



Her ble det også veldig jevnt, og vi fikk delt førsteplass i klasse 1 hvor Peder Wittussen 

Sørensen og Kristen Andresen Vahr begge kom 16 under par. I klasse 2 ble det faktisk 

enda jevnere, da førsteplassen ble delt mellom Jan Espen Lie Tennvann, Jan Arne Rese 

og Jan-Christian Johansen 7 under par 

 

Som avslutning på sesongen ble ”The Tour Championship” arrangert. Vinnere ble Geir 

Pedersen i klasse 1, Per Onstad i klasse 2 og dessverre ingen deltagere i klasse 3.  

 

Det ble også arrangert julebord i desember med scramble-turnering over 9 hull i Peggen 

Golfsenter før maten, og ca. 20 deltagere hadde en fin årsavslutning på golfåret 2017. 

 

Gjennomføringen av årets sesong har latt seg gjennomføre på en smertefri måte, etter at 

resultatservicen på torsdager ble fordelt på flere personer. En stor takk til Finn Eriksen, 

Eivind Hiort Oppegaard, Hans A. Nordstaa, Bengt Ivar Ueland, Morten Strøhm, Geir Scott 

Jansen og Jan Espen Lie Tennvann.  

 

Det har vært arrangert vårtur til Strømstad, mens høstturen ble avlyst. Det blir stadig 

færre deltagere på disse turene, så her må man ta en diskusjon om tidspunkt og 

reisemål, eller om arrangementene i det hele tatt har sin berettigelse.   

 

Nytt av året, er at det arrangeres innendørsturnering både formiddag og kveld hver 

torsdag i det nye simulatorsenteret. Det skal til sammen arrangeres 24 turneringer før 

det flyttes ut på naturgress. Ansvarlig for turneringene er Vegard Vik Nerland. Peggen 

Golfsenter er behjelpelige med resultatservicen. 

 

 

5.8 Senior komitéen 

Seniorkomiteen har i 2017 hatt følgende medlemmer: 

Bjørn Markussen (leder og kasserer) 

Tom Roger Hansen (sekretær) 

Inger Kristine Ramstad og Aagot Kristine Haavardsson (premie- og turansvarlige) 

Kjell Fugelseth, Tore Vraalstad, Jan Gunnestad, Knut Magne Bendiksen og Jon Christofersen 

(turneringskoordinatorer) 

 

Det er avholdt 7 møter i tillegg til kommunikasjon på e-post. 

 

Vårmøtet ble avholdt 19. april med stort frammøte i nyoppusset restaurant. Kjell Fugelseth 

orienterte om regler og planlagte turneringer. Mathias Gullberg og Jens Fredrik Sørlie la frem 

planene for jubileumsturneringer, og Inger Kristine og Aagot orienterte om opplegget for 

vårtur til Tanumshede. Eivind Jordell foredro om treningsfilosofi for seniorer og Tom Roger 

fortalte morsomt om golf på blå resept. 

 



Høstmøtet ble avholdt 11. oktober med over 60 seniorer til stede. Komiteen hadde anskaffet et 

mobilt høyttaleranlegg for å kompensere for den noe svakere hørsel hos oss alle. 

Avlyste turneringer og mindre deltakelse grunnet dårlig vær har redusert inntektene noe, men 

økonomien er fortsatt god. Regelgjennomgangen ble som vanlig preget av mange innspill fra 

salen. Tore Vraalstad fortalte levende om sine reiser til Nord-Korea, et aktuelt tema! 

Tore Vraalstad, Inger Ramstad og Aagot Haavardsson går ut av styret. Som nye medlemmer 

ble valgt Irene og Jørgen Larsen. Ytterligere ett styremedlem velges på vårmøtet. 

Vi retter en stor takk til dem som går ut av styret etter lang og tro tjeneste! 

Inger og Aagot delte som vanlig ut premier og omfavnelser. De største æresbevisningene er 

listet opp nedenfor. 

 

Vårtur til Sverige. 

Golfturen gikk i år til Tanums Gjestgiveri fra 24. - 26. April, med Stablefordturnering på 

Mjølkerød 25. Og Texas Scramble på Strømstad 26. April. 

 

Turneringer 

Det er blitt arrangert 17 onsdagsturneringer. Værgudene var ikke med oss, så vi kom sent i 

gang, og 2 onsdager måtte avlyses.  

Av turneringene var 10 med Stableford, 5 slagkonkurranser og 2 Texas scramble med lunsj. I 

tillegg var det jubileumsturnering med deltakelse fra Drammen.  

Senior Masters turneringen er blitt tradisjon og ble arrangert med arrangert med påfølgende 

middag.  

 

Golfringen er en turnering mellom Kjekstad GK, Tyrifjord GK og Asker GK. Alle klubbene 

skal stille med totalt 12 spillere, både damer og herrer. Det er arrangert 3 konkurranser. 

Sammenlagt vant Tyrifjorden med Asker på 2. og Kjekstad på 3. plass. 

Det ble ikke noe av Budstikkamatchen i år fordi Bærum GK ikke kunne stille lag 

 

Æresbevisninger 

 

Klubbmesterskap senior 

• Annikken Briseid 

• Carl-Gustav Johansson 

 

Senior Masters: 

• totalt: Anne Julie Bøifot og Bjørn Borge 

• 70+: Mia Fossbakk og Asle P. Johansen 

• 80+: Bjørg Enervold og Bjørn Borge 

 

Senior cup: Jan Chr. Johansen 

 

Order of Merit 

• Damer: Karin Pedersen 

• Herrer kl A: Arve Krugerud 

• Herrer kl B: Roy Arne Johansen 

 

 

Med åpningen av Simulatorgolfsenteret blir årets sesong forlenget. Seniorgruppen er i gang 

med faste onsdagsturneringer, og oppslutningen ser ut til å bli meget god. 



6. Organisasjon, samarbeidspartnere og arbeidsmiljø 

 

6.1 Organisasjon 

 

Klubben hadde pr. 31.12.17 følgende ansatte: Matthias Gullberg, daglig leder, Eddie 

Folkesson, head greenkeeper, Anne-Live Bjørnstad, klubbsekretær (63% stilling) og 

Eivind Jordell, Headpro/sportslig leder (fra 1.4.17).  Klubben har i tillegg hatt 4 ansatte i 

greenkeeping på varierende korttidskontrakter i løpet av sesongen.  

 

6.2 Samarbeidspartnere 

Peggen Golfsenter as har hatt ansvar for drift av kafe, kiosk og proshop gjennom 

sesongen, og treningssenteret på klubbhuset fra 1.11.17. 

 

6.3 Arbeidsmiljø og likestilling 

 

Sykefraværet var på 0.1 %. Det er ikke blitt rapportert skader eller ulykker på 

arbeidsplassen. 

 

Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det 

ytre miljø. Forholdene rundt helse, miljø og sikkerhet anses som tilfredsstillende. 

 

Klubben har en innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer 

forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av klubbens faste ansatte er det 1 kvinne og 3 menn. 

Klubbens styre består av 2 kvinner og 6 menn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asker, 17. februar 2018 

 

 

Kjell Pedersen  Hans Nordstaa  Nina Offenberg 

Styreleder   Nestleder   Styremedlem 

 

 

Eva Stockfleth  Ketil Heggem  Lars-Erik Aursand 

Styremedlem   Styremedlem            Styremedlem 

 

 

 

Arne Johnsen  Torry Einan            Matthias Gullberg 

Varamedlem   Varamedlem   Daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Resultatregnskap  

 Asker Golfklubb  
Beløp i kroner Note 2017 2016 

    

    

Driftsinntekter og driftskostnader    

    

Medlemskontingenter  6 001 332,00 5 939 541,00 

Omsetning bedriftsmedlemmer   819 529,00 712 120,00 

Greenfee  1 003 701,00 1 360 371,00 

Omsetning Driving Range  330 578,00 366 263,00 

Annen driftsinntekt 10 2 086 176,00 2 184 743,00 

Sum driftsinntekter 8 10 241 316,00 
10 563 
038,00 

    

Lønnskostnad 2, 6 3 887 748,00 3 553 627,00 

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 346 120,00 319 644,00 

Annen driftskostnad 6 5 814 146,00 6 094 693,00 

Sum driftskostnader  10 048 014,00 9 967 964,00 

    

Driftsresultat  193 302,00 595 074,00 

    

Finansinntekter og finanskostnader    

Annen renteinntekt  3 759,00 13 038,00 

Annen rentekostnad  111 305,00 158 940,00 

Annen finanskostnad   0,00 

Resultat av finansposter  -107 546,00 -145 902,00 

    

Ordinært resultat før skattekostnad  85 756,00 449 172,00 

Ordinært resultat  85 756,00 449 172,00 

    

Årsresultat  85 756,00 449 172,00 

    

Overføringer    

Avsatt til annen egenkapital  85 756,00 449 172,00 

Sum overføringer  85 756,00 449 172,00 

 

 

 

 

 



Asker Golfklubb 

Noter til regnskap 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Asker, 17. februar 2018 

 

 

Kjell Pedersen  Hans Nordstaa  Nina Offenberg 

Styreleder   Nestleder   Styremedlem 

 

 

Eva Stockfleth  Ketil Heggem  Lars-Erik Aursand 

Styremedlem   Styremedlem            Styremedlem 

 

 

 

Arne Johnsen  Torry Einan            Matthias Gullberg 

Varamedlem   Varamedlem   Daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styret foreslår følgende vedtak på årsmøtet 2018. 

Årskontingent 

Årskontingent 2018 foreslås slik: 

Medlemmer     0-10 år : kr 1000 (+100)         

Medlemmer     11-14 år : kr 1200 (+100) 

Medlemmer     15-18 år : kr 1700 (+100) 

Medlemmer     19-22 år : kr 2300 (+100) 

Medlemmer     23-25 år : kr 3100 (+100) 

Medlemmer     26-28 år : kr 4100 (ny) 

Medlemmer     29-31 år : kr 5300 (ny) 

Medlemmer     32-      : kr 7300 (+200) 

Greenfeemedlemmer                                        : kr 2400 (+100) 

Greenfee + 

(med 10 greenfee inkludert)    : kr 4300 (+ 200) 

Studentmedlemmer     : kr 3650 (+ 100) 

Prøvemedlem etter VTG – senior   : kr 2700 (+ 100) 

Prøvemedlem etter VTG-  junior   : kr 1700 (+ 100) 

Golf Grønn Glede medlemmer   : kr 2400 (+ 100) 

Familie (2 voksne + inntil  

3 barn tom 19 år)     : kr 14600 (+400) 

       

Passive medlemmer senior    : kr 1800      

Passive medlemmer junior/student   : kr 500    

 

          Asker, 17.1.18 

    Styret  

 

 

 



Styret foreslår følgende vedtak på årsmøtet 2018 

 

Investeringer 2018      

Nytt tak på klubbhuset      kr. 1.100.000 

 (med solcellepanel)         

Diverse prosjekter på banen              kr.   365.000 

(drenering, heve første halvdel green 16, ny tee 33,              

fylle sand i bunkere, rette teesteeder, rense dam hull 1, legge 

asfaltskrap øvre p-plass, rette bakkant range) 

    

Sum                    kr. 1.465.000       

 

 

Styrets forslag til valgkomite til årsmøtet 2018 

 

Senior  : Mia Fossbakk  

Junior/elite  : Paal Karlung 

Herre   : John W. Dudley 

Dame   : Sissel Johansen 

Styret   : John Pascual 

 

Valgkomiteen konstituerer seg selv.  

 

 

Asker, 17.1 2018 

Styret 


