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Styreleder har ordet

Kjære golfvenner!

Nok en utesesong for klubben er 
over. Banen åpnet 6. mai og stengte 
30. oktober.  Vi hadde en tung start 
med snøfall like før åpning 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! 

40-50 medlemmer deltok på 
fellesdugnaden lørdag 22. og søndag 
23. april, og et mindre antall stilte på 
høstdugnaden 21. oktober.
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Åpning av 
treningssenteret 
1. november..

Mye ble gjort, men med bedre 
deltakelse kan enda flere oppgaver 
bli utført. 15 medlemmer har vært 
med på fast dugnad for 
greenkeeping gjennom sesongen, og 
mange medlemmer vært med på å 
arrangere turneringer for klubben 
og deltatt på mindre dugnader. 

I tillegg har det, med byggeleder 
Anders i spissen, vært nedlagt veldig 
mange dugnadstimer i forbindelse 
med byggingen av det nye 
treningssenteret på klubbhuset. 
Takk til dere alle!

Den gode nyheten i høst var at vi 
kunne gå rett over fra utesesong til 
innesesong. Treningssenteret med 
golfsimulatorer ble åpnet 1. 
november etter 9 måneders 
byggetid. Når dette skrives har vi 
vært i gang i en måned,  og 
interessen for å spille på 
simulatorene har så langt vært stor. 
Senior-, herre- og damegruppene, 
som tidligere spilte på andre 
simulatorsentra, er nå kommet hjem 
til Asker.



Styreleder har ordet
Sammen med faste grupper fra 
naboklubbene bidrar det til å sikre 
et basisbelegg på senteret. Slutt opp 
om treningssenteret slik at det blir 
en suksess og bidrar til å gjøre 
klubben mer attraktiv for både 
eksisterende og nye medlemmer.  

Klubben har i løpet av året fått 163 
nye medlemmer, herav 78 
nybegynnere gjennom VTG. Jeg 
håper dere finner dere til rette i 
klubben og deltar på de ulike 
tilbudene. Vår headpro Eivind tilbyr 
både gruppetrening og individuelle 
timer på golfsimulator denne 
vinteren. Bli med på trening, hold 
svingen vedlike og luk bort feil dere 
måtte ha slik at neste sesong blir 
super!

3

Til høyre:  Avslapning på den nye 
terrassen
Under:  Flott oversiktsbilde over hullene 
13, 7, 8, 9, 11 og 12.

Damegruppen, herregruppen, 
seniorgruppen og 
junior/elitegruppen har alle et 
omfattende sportslig og sosialt 
tilbud. Spesielt for nye medlemmer 
er deltakelse på gruppenes 
aktiviteter mulighet for å bygge et 
sosialt nettverk og bli integrert i 
klubben.  Takk til gruppene for den 
fine jobben dere gjør for klubben! 



Styreleder har ordet
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 ble Celine Brovold 
Sanne og Fredrik Rollve.  Senior 
klubbmestere ble Annikken Briseid 
og Carl-Gustav Johansson, og junior 
klubbmestere ble Celine Brovold 
Sanne og Casper Andersen.

Seniorcupen ble vunnet av Jan-
Christian Johansen

Jeg takker alle medlemmer for en 
flott sesong og ønsker velkommen 
tilbake neste år! 

Hilsen

Kjell Pedersen

Styreleder
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Høststemning på banen, vi gleder oss 
allerede til å komme ut på den igjen i 2018.



Nytt fra banekomiteen 

Tar vi et lite tilbake blikk til starten 
av sesongen husker vi de store 
snøfallene 28 april og 10 mai, dette 
og mye kaldt vær i mai og juni satte 
premissene for det meste av det 
som ble gjort på banen i sesongen 
2017.  Det ble 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 sent i juli 
måned.  

Også i år ble det avholdt vår og 
høstdugnad på banen samt at en 
dugnadsgjeng har bistått med 
rydding og forefallende arbeid. 
Dette er en viktig innsats for å holde 
høy standard på fasilitetene våre 
samtidig som at vi holder 
kostnadene nede.  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.
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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 
Johanssen 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.

Et lite 
tilbakeblikk 
til 10 mai



Nytt fra banekomiteen 

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.

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.
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Øverst:  Dressing av green etter såing.

Midten:  Finpuss av bunkere

Under:  Panoramautsikt over banen



Nytt fra banekomiteen 

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.

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.  

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. 

Eddie vil jobbe med vedlikehold av 
maskinparken og forefallende arbeid 
gjennom vinteren, bl.a. nytt 
baneskilt ved klubbhuset, før vi 
starter med måking av greener etc. 
som forberedelse til 2018 sesongen.

En stor takk til alle for en fantastisk 
innsats gjennom hele sesongen og 
så ses vi til neste år. 

Med vennlig hilsen

Anne Bolstad

Leder banekomiteen
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Over:  Resultat av 
pipehullslufting av fairway.

Midten:  Eddie pipehull 
lufter greenene.

Under:  Mengder av løst 
gress som skal bort.



Hcp og Turneringskomiteen
Det er i løpet av sesongen blitt 
gjennomført 14 klubbturneringer 
med til sammen 541 deltakere. 
Åpningsturneringen ble spilt 7. mai 
og Avslutningsturneringen 1. 
oktober. I tillegg er det spilt 4 
Månedens Krus, 1 turnering «3 
køller og en putter over 9 hull», 
Jubileumsturnering Texas 
scramble, Familieturnering Texas 
scramble, Asker Pairs, KM i 
putting, , Flaggturnering, Dame-
Scramble 2017 og 
Klubbmesterskap 2017. 

Vinner av Order of Merit for 
klubbturneringene; 
Åpningsturneringen , de 4 
Månedens Krus og 
Avsluttningsturneringen ble Arne 
Johnsen i A-klassen og David 
Simon Rasmuss i B-klassen.

Gratulerer!
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Klubbmestere 2017: 
Fra venstre:
Casper Andersen
Celine Brovold Sanne
Fredrik Rollve
Annikken Briseid
Carl-Gustav 
Johansson

KM i putting er en morsom og 
hyggelig turnering, men med litt få 
deltaker. Vi håper flere blir med neste 
år. Klubbmester i putting ble i år Arne 
Johnsen. Gratulerer!

Den største begivenheten er 
Klubbmesterskapet for alle klasser 
som ble spilt 26. - 27. august. Alle 
deltakerne spilte 3 runder, to runder 
lørdag og en runde søndag. Celine 
Brovold Sanne ble klubbmester 
damer. Fredrik Rollve ble klubbmester 
herrer. Klubbmester junior damer ble 
Celine Brovold Sanne og klubbmester 
junior herrer ble Casper Andersen. 
Videre ble Annikken Briseid 
klubbmester senior damer og Carl-
Gustav Johansson klubbmester senior 
herrer. Gratulerer!

Hilsen

Eva Stockfleth



Nytt fra Damegruppa
Så er høsten her igjen.  Etter en flott 
sesong med mye fint golfvær er det 
over for denne gangen.  

Damegruppen startet opp sesongen 
med vårtur den 21-23. April.  Turen 
gikk  til Årjäng i Sverige.  Bra hotell 
med god mat og en egen plass til oss 
som vi kan bruke til samling med 
premieutdeling og felles hygge.  
Utfordrende og flott bane og 
hyggelige mennesker begge steder.  Vi 
var ikke så mange på vårturen i år, 
bare 9, men vi som var med koste oss.

Vi hadde samling i klubbhuset første 
tirsdag etter turen, den 25. April.  Vår 
daglige leder Matthias var til stede og 
informerte om jubileumsprogrammet i 
forbindelse med at klubben fyller 25 
år i år.  Vår nye pro Eivind Jordell 
fortalte litt om hva han kan tilby av 
hjelp til svingen og  Anniken Briseid 
kom og delte sin kunnskap om etikette 
og  oppdaterte golfregler.  Her var det 
mye å lære både for nybegynnere og 
oss som har spilt en stund.  Regler er 
nyttig å kunne, og dette bør være noe 
gruppen bør ha minst en gang i året 
på samling.

Tirsdagsturneringene har vært avviklet 
slik som de pleier, med  forskjellige 
spilleformer, med hovedvekt på 
stableford og netto slaggolf.   Vi har 
holdt av tider både på formiddag og 
ettermiddag. Vi hadde kveldstreff på 
kafeen siste turnering før sommeren 
den 26. Sept., og avslutningsturnering 
over 9 hull med Karinas herlige suppe 
og premieutdeling . 

Rosa ball utstyret er på plass.
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Nytt fra Damegruppa
Tirsdagsturneringene har vært avviklet 
slik som de pleier, med  forskjellige 
spilleformer, med hovedvekt på 
stableford og netto slaggolf.   Vi har 
holdt av tider både på formiddag og 
ettermiddag. Vi hadde kveldstreff på 
kafeen siste turnering etter sommeren 
den 26. Sept., med avslutnings-
turnering over 9 hull etterfulgt av 
Karinas herlige suppe og 
premieutdeling . 

Et forsøk på å gi et tilbud til de som 
ikke rekker fram til dametidene på 
tirsdag etter jobb, var konkurranse 
over 9 hull med utslag senere på 
kvelden. Det var ingen som benyttet 
seg av tilbudet denne sesongen.

Order of Merit representert med vinner av 
turnering Gunnhild i A klassen og Gry i B 
plassen.  Anne fikk premie for closest to pin.

Damegruppen er aktive på Facebook, meld deg 
inn i gruppen og følg med på alle de spennende 
aktivitetene som foregår i løpet av sesongen.
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De 5 beste turneringene i netto 
slaggolf blir regnet med i Order of 
Merit, som hadde finale  den 29. Sept. 
.  A-klassen ble vunnet av Anne 
Skanche  Fleicher og B-klassen av 
Beate Grønland Eriksen.

Vi gratulerer.

Flying Lady, matchspillet innad i 
damegruppen har gått i hele sommer, 
og ble avsluttet med runde med Anne 
S Fleischer og Annikken Briseid. Denne 
gangen var det Annikken som gikk av 
med seieren. Vi gratulerer.

Medlemmer av damegruppen har 
også i år vært med i Norsk Seniorgolf.  
Matchspill mot andre klubber er 
morsomt og lærerikt. 

Vi har også deltatt i 1. og 3.divisjon  i 
lagspill.  



Nytt fra Damegruppa
Høstturen  i år gikk også til Årjäng.  
Ryktene om en vellykket vårtur, gjorde 
kanskje at det var mange påmeldte 
denne gangen?  18 glade damer nøt 
flott vær og tok utfordringer på banen 
på strak arm. Veldig hyggelig at det var 
nye medlemmer med på turen.  

Mange er flinke med innlegg til på 
Facebook-gruppen vår  - Asker Ladies 
Golf.  Ikke minst Gunhild Holsbø 
Johansen  som legger ut bilder og 
informasjon om turneringer med mer. 
Så meld dere inn og bli oppdatert på 
det som skjer.

Damegruppen holder sitt tradisjonelle 
julebord tirsdag den 5. desember. 
Kveldens innhold er som vanlig  
Karinas nydelige mat, premieutdeling 
og sosialt samvær.

Øverst venstre:  Fra damenes 
julebord 5 desember.  Trivelig 
kveld med fantastisk bra mat fra 
Karina.
Øverst høyre:  Vinner av order of 
Merit klasse A Anne Schanke 
Fleicher, klasse B Beate Eriksen 
og Flying lady Anniken Briseid.
Under:  Gjengen som var på 
høsttur til Årjäng, et flott 
arrangement, vi gleder oss 
allerede til vårturen.12

Vi har også i år fått med noen nye 
medlemmer i damegruppen, men 
ønsker oss mange flere. Meld dere på, 
snakke med Anne Live på kontoret for 
å få tilgang til all info som legges ut. 
Det er mye moro og læring i å være 
med i denne gruppen. 

Spørsmål, innspill eller annet – ta 
gjerne kontakt med Berit Moe tlf. 
95100432 eller mail 
bemoe10@gmail.com.  

Damegruppens medlemmer Eva 
Stockfleth, Randi Hagen, Gunhild 
Holsbø Johansen, Sissel Johansen og 
Berit Moe  takker for en fin sesong i 
2017, og håper vi ser mange på 
Peggen i løpet av vinteren.

Vi ønsker velkommen til neste sesong.



Nytt fra Seniorkomiteen
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. 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.
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Seniormøte på 
klubbhuset, 
Bjørn holder 
deltagerne i 
ånde.



Nytt fra Seniorkomiteen
Vårtur til Sverige.

Golfturen var i år planlagt med 
overnatting på Tanums Gjestgiveri fra 
24. - 26. april.

Vi våknet mandag 24. med at det 
hadde kommet en god del snø - hva 
gjør vi da? Det ble ringt til 
Gjestgiveriet for å høre om det hadde 
snødd der også, men ble beroliget 
med at det var det ikke. Snøen smeltet 
litt etter hvert og vi ankom Tanums 
Gjestgiveri til kaffe og kake og en 
hyggelig prat på ettermiddagen. Vi ble 
servert en god middag med tilhørende 
drikke på kvelden.

Tirsdag 25. startet dagen med en god 
frokost og så gikk turen til Mjølkerød 
Golfbane for å spille Stableford. Det 
ble kaffe og en fin diskusjon om 
golfspillet og banen da vi kom tilbake 
fra golfrunden. God middag på 
kvelden med taler, vitser og 
premieutdeling.

Onsdag 26. gikk turen til Strømstad 
Golfklubb etter en god frokost. 
Golfrunden her ble Texas Scramble. Vi 
avsluttet med lunch og premieutdeling 
og så gikk turen hjemover.

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,  og Senior 
Masters med 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.
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Gunnar Kirkhoff og 
Tore V i aksjon 
under seniormøtet 
på klubbhuset



Nytt fra Seniorkomiteen
Det ble ikke noe av Budstikka matchen 
i år fordi Bærum GK ikke kunne stille 
lag.

Æresbevisninger

Klubbmesterskap

• Annikken Briseid

• Carl-Gustav Johansson

Senior Masters:

• totalt: Anne Julie Bøifot og Bjørn 
Borge

• 70+: Mia Fosbak 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

Simulatorgolf

Nå kan vi spille golf hele året hjemme i 
Asker! Med snøslaps og kulde ute er

det bare å stikke innom Peggen 
golfsenter og spille med utsikt mot 
Stillehavet eller andre steder vi 
foretrekker.

Seniorgruppa har turnering på 
onsdager i to grupper, 9-12 og 
12.30-15.30. Påmelding på vanlig 
måte i golfbox. Vi spiller med to 
klasser som vanlig om sommeren, 
men uten egen dameklasse. Kjell og 
Jon er koordinatorer fra styret, men 
vi kommer til å måtte be om hjelp 
fra andre frivillige for oppsett av tid 
og flighter. Ole Kr. Ekrheim og Lars 
Bøe stiller opp i høsthalvåret.

Innegolfen skal først og fremst et 
sosialt, uhøytidelig arrangement til 
hygge for oss seniorer. Vi betaler 
ikke noe ekstra for premier, men 
Karl stiller i høsthalvåret med tre 
golfballer til de to beste i hver 
klasse. 

På åpningsdagen 1.11. var de 5 
simulatorene nærmest fullbooket. 
Den 22.11. var det påmeldt 41 
seniorer. I slutten av november vil 
simulator 6 være på plass og gi oss 
mulighet for 48 spillere. Først til 
mølla-prinsippet gjelder ved 
påmelding. Nummer 21 som ønsker 
tidlig start, vil altså bli overført til 
sen start. 

Det er mange seniorer som ikke er 
fortrolig med innegolf. Vi vil i 
samarbeid med Karl forsøke å legge 
forholdene til rette for prøvespill 
sammen med mer erfarne seniorer. 

Hilsen

Seniorkomiteen
14   

Barske vinnere  
senior mesterskap i 
2017, Jan Christian, 
Bjørn og Arve.



Nytt fra Herregruppa

Herregruppa har nå stabilisert på et 
antall deltagere i løpet av året på ca. 
160 spillere. Imidlertid har antall 
starter i Herreturneringen i år gått 
noe ned, ikke minst på grunn av at 
første turnering først ble arrangert 
25. mai på grunn av værforholdene i 
mai måned. Det skal videre nevnes 
at det i år bare er arrangert 20 
turneringer, mot 23 i 2016. Samtidig 
kan vel også været ta sin del av 
skylden for nedgangen, da det 
laveste deltagerantallet i år var 37, 
mens vi i 2016 ikke var under 52.

Den 8. juni arrangerte Herregruppa 
jubileumsturnering med 80 
deltagere, hvor også spillere fra våre 
samarbeidsklubber Drammen og 
Kjekstad var invitert. Dagen ble 
avsluttet med grillmat og 
premieutdeling på terrassen. 
Vinnere ble:

Liang Zhang fra Drammen i klasse 1, 
Jan-Christian Johansen i klasse 2 og 
Tom Vidar Johansen i klasse 3.

Som i fjor, har det også i år vært 
mulig å starte fra klokken 11.00 i 
Herreturneringen. Dette krever 
imidlertid at man spiller med markør 
som også spiller turneringen. Opp 
mot 40 % av spillerne har benyttet 
seg av muligheten til tidlig start.

Også i år har vi hatt grilling ved 
kiosken, som spesielt er et tilbud til 
de som kommer direkte fra jobb. På 
grunn av de ustabile værforholdene 
denne sommeren, har det blitt 
færre dager med grilling dette året 
enn ønskelig.

a
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Nytt fra Herregruppa

«Tour Championship» ble 
gjennomført den 30. september, og 
ble meget vellykket på en bra bane 
med fine spilleforhold. Jeg vil i 
denne sammenhengen spesielt 
fremheve kvaliteten på greenene 
som Asle P. valset med den nye 
green-valsen som er et spleiselag 
mellom Hans Nordstaa og 
Herregruppa. Foran finalespillet 
hadde flere mulighet til å vinne årets 
Order of Merit og Eclectic-
konkurransen. 

Vinnere i avslutningsturneringen ble 
Geir Pedersen i klasse 1, og Per 
Onstad i klasse 2. Order of Merit ble 
vunnet av Geir i klasse 1, Jan-
Christian i klasse 2 (samme 
poengsum som Jan Arne Rese, men 
flere førsteplasser), og Bjørn Erik 
Laursen i klasse 3. Seieren i Eclectic-
konkurransen ble delt mellom Peder 
Wittussen Sørensen og Kristen 
Andresen Vahr 16 under par. 

Etter at klubbens nye 
simulatorsenter nå er i drift, har 
Herregruppa flyttet sin 
vinteraktivitet fra Bærum til Asker. 
Torsdag er nå turneringsdag både 
sommer og vinter.

Neste aktivitet ved siden av 
simulatorgolfen, er Herregruppas 
julebord som skal avholdes torsdag 
7. desember med juletapas og 
scramblespill over 9 hull.

Til slutt en takk til de som 
muliggjorde gjennomføringen av 
denne sesongens turneringer. 
Resultatservicen ble i tillegg til 
undertegnede utført av Finn Eriksen, 
Geir Scott Janssen, Hans A. 
Nordstaa, Eivind Hiort Oppegaard, 
Morten Strøhm, Jan Espen Lie 
Tennvann og Bengt Ivar Ueland.

Arve Bekkevar

Fra herregruppas julebord. 
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Nytt fra jr/elite-gruppa

Det drar seg mot slutten av 2017 og 
det er tid for å reflektere over hva 
som har fungert bra, og eventuelt 
hva vi må endre på til neste sesong.

Det vi kan glede oss over er at våre 
beste juniorgolfere har hatt gode 
steg i 2017. De har markert seg godt 
i turneringer. Flere spillere har tatt 
steget opp fra rekrutteringsnivået 
Narvesen Tour til Srixon Tour som er 
det høyeste juniornivå i Norge.

Det vi ikke er så fornøyde med er at 
vi heller ikke i år har klart å knekke 
koden på hvordan få mange flere 
barn og ungdom til å begynne med 
golf.

Denne koden skal vi knekke snart!

Rekruttering

Et av de grep vi gjorde for å øke 
rekrutteringen i 2017 var å tilby flere 
gruppetreninger, samt en noe 
endret aldersstruktur på gruppene.

Dette har desverre ikke ført til 
økning, kun en større spredning av 
det samme antallet på flere grupper. 
Det har nok svekket det sosiale 
aspektet noe, og det er mulig vi går 
tilbake til gamle oppskrifter i 2018.

Vi har gjennom høsten snakket enda 
tettere med skolene i distriktet og 
kommer gjennom vinteren til å ha et 
mye større aktivitetsnivå. Arbeide 
inn mot skolene vil være vår 
hovedrekrutteringsstrategi 
fremover. 

Skole- og aktivitetsgolf

Vi har de siste årene jobbet tett med 
SFOene i distriktet. Barn synes golf 
er gøy men vi  sliter med å få de opp 
på banen.

Gjennom høsten har vi hatt møter 
med de barne-, ungdoms- og 
videregående skoler som er 
nærmest til klubben.

Vi har gjort avtaler som gjør at disse 
kommer til å få golfundervisning på 
skolene i vinter, som så avsluttes 
med 1-2 økter ute på banen til 
våren. I sum vil de da ha 
gjennomgått pensum tilsvarende et 
VTG kurs. Vår Headpro leder dette 
arbeidet, og vi tror det vil ha stor 
effekt på vår rekruttering fremover.
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Nytt fra jr/elite-gruppa
Turneringer

Våre spillere har oppnådd mange 
gode prestasjoner. De har vunnet en 
rekke turneringer, og fått mange 
gode oppslag i media som har 
profilert også klubben.

Den beste prestasjonen målt mot 
eget ferdighetsnivå har nok vår unge 
junior Celine Brovold Sanne stått for. 
Som 13 åring å gå Losby Golfbane 
bogeyfritt på 7 slag under par er en 
svært sterk Prestasjon. Hun ble også 
i høst tatt ut i gruppe for 
talentutvikling i regi av NGF 

Klubbens beste elitespiller, Knud A 
Krokeide, har også i år representert 
Norge på herrelandslaget i en rekke 
turneringer. Under de ulike Lag NM 
konkurranser hevdet vi oss omtrent 
som forventet.  
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Under ett knippe bilder fra året

Jobben med å styrke Askers struktur 
og ressurser også rundt 
toppidrettsutvikling fortsetter. Vår 
Headpro Eivind Jordell leder dette.

Trenere og ressurser

Vi takker våre Headpro Eivind 
Jordell, og hans hjelpetrenere Cecilie 
Heggem Tanbjør, Celine Karlung, 
Julie Aamnes og Mathias Lundstrøm 
for deres innsats gjennom sesongen.

Celine  Brovild Sanne i artikkel på 
Norsk Golf

Juniorspiller Casper Andersen

Våre Lag NM juniorlag

Vi er allerede godt i gang med vintertrening i vårt nye flotte treningssenter, 
og gleder oss til 2018 sesnongen.

Hilsen alle oss i ledergruppa Asker Junior/Elite



Vi har vært i media flere ganger for vår jobb med juniorer, treningssenter med 
golfsimulatorer , fokus på damer og mye annet.  Mange andre klubber tar 
kontakt og ønsker å bruke de samme konseptene som vi bruker i klubben.

Etter en enorm innsats fra medlemmer med Anders Tanberg i fremste rekke, 
kunne vi åpne terrassen til jubileumsuken i juni. Nå siden 1 november har vi 
også kunnet åpne senteret med 6 simulatorer! Restauranten har også fått en 
større shine-up til stor glede for Karina og hennes mannskap men også for alle 
medlemmer og gjester. På Golfforbundets klubb-spørreundersøkelse, som vi har 
kjørt mot medlemmer og gjester denne sesongen, er vi i absolutte toppen i hele 
Norge når det gjelder klubbhus, og utvilsom nummer 1 når det gjelder 
golfrestaurant.

Selvfølgelig har dette skapet en stor interesse for Asker golfklubb. Det var over 
300 personer som deltok i jubileumsturneringene i juni, og i år har vi sett en 
økning av antall sponsorer. I fjor hadde vi en marginal økning med 10%, mens i 
år har vi øket med 20%. Dette uten de store sponsorturneringene vi skulle ha på 
høsten som forsvant med regnet i september.

Været har vært spesielt utfordrende i år.  Banen hadde store vinterskader på 
green og fairway etter en vinter med mye variert vær.  Sommeren var også kald 
frem til midten av juli, hvilket gjorde at
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Nytt fra daglig leder

Et utfordrende og 
spennende år!
På en måte føler man at 
det er helt greit med litt 
vinterferie nå til julen.  
2017 har vært ett hektisk 
år og det har jo skjedd en 
del på Asker golfklubb. 
Jubileumsår, treningssenter
med golfsimulatorer, norsk 
mesterskap med mer.  Vi 
kan se tilbake på året 2017 
og si at vi klarte det!
Vi jobber mye riktig og det 
snakkes veldig mye om 
Asker GK i golf Norge om 
dagen.
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Nytt fra daglig leder

det ikke var mulig å få nytt gress å vokse der skadene allerede hadde oppstått. 
Til tross for investeringer på nærmere en halv million var ikke gresset som vi 
ville ha det før i august.  Dette betydde ikke bare stress for greenkeeper, men vi 
måtte også skyve alle turneringer til høsten.  Noe som gjorde skjema veldig 
fullt for både turneringsansvarlige, og administrasjon. 

I 2018 vil vi gjøre ting litt annerledes

Først og fremst har vi ansatt en ny greenkeeper. Vi har vært så heldige å få 
James Bentley til banen.  James har tidligere vært head greenkeeper på 
Miklagard med ansvar for Viking Challenge.  Dette betyr også at vi kan ha mye 
mer fokus på forebyggende tiltak, særlig på vinteren.  Vi fikk se i år hvor utsatte 
vi kan være når vinteren ikke går som vi vil. 

Vi kommer til å ha mindre store turneringer til neste år. Føler det er tid å få 
puste ut litt etter 2017.  Det betyr mer plass til banespill for den vanlige 
golferen.  Vi kommer til ta grep når det gjelder marshalltjeneste og rundetider 
på banen. Dette må ned under 5 timer på fullbookede søndager!  Vi ser også 
etter flere baner som vi kan samarbeide med. Mange andre klubber har sett 
vår vei etter at vi har oppnådd sånn suksess med Kjekstad-Drammen-Asker 
samarbeidet. 

Totalt har klubben dratt inn 250.000 på dette kun i år. 

Dette er noe man merker når man er ute blant andre golfklubber.   På årets 
Golfting  var det veldig mange som både spurte og ville vite hvordan vi fått det 
til. Kjell holdt foredrag på scene om samarbeid med kommunen, mens 
undertegnede snakket om klubbsamarbeid. 

Det har vært et hektisk år. Nå tar jeg juleferie. Men jeg håper det blir like 
hektisk 2018! 

Med vennlig hilsen
Matthias Gullberg

Daglig leder

James  Bentley, ny head greenkeeper



• læring og erfaring inn i 2018 og gleder meg allerede til neste års ute sesong. 
Før den begynner, har vi en innendørs sesong som alt er i gang.

• Vi som spiller golf i Norge har en stor fordel. Banen vår er stengt om 
vinteren. Grunnen til at dette er en fordel er følgende: Vi har masse tid til å 
finne svingen vår!

• Hvorfor ikke bruke vinteren til å utvikle svingen og ditt eget spill videre? 
Sommeren burde du bruke til å spille! Vi har i år fått ett fantastisk flott 
innendørs senter med 6 simulatorer og snart også ett eget swingstudio til 
meg. Der kan vi sammen finne frem til din beste måte å svinge golfkøllen på 
ved hjelp av Trackman, Swingbyte, videoanalyse, og andre morsomme ting 
jeg bruker for å kunne gi deg nøyaktig feedback. I vinter tilbyr jeg privat-
timer, custom fitting, gruppe timer i simulator, samt putte trening både i 
studio og på putting greenen. For booking ring 919 02 526, gå inn på 
www.askergolf.no, eller stikk innom. Du finner meg i simulator senteret hele 
vinteren. Vi sees!

Mvh Eivind Jordell
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Nytt fra pro

Det har vært en fin første sesong som Headpro her på 
Asker. Starten var noe trøblete siden det snødde 
akkurat når vi skulle sette i gang med kurs for damer, 
herrer, seniorer, juniorer, og VTG. Det ble en del 
telefoner og mail til alle deltagere for å gi beskjed. 
Men etter at snøen forsvant og vi fikk åpnet har det 
gått fint synes jeg. Det er alltid litt tilpasninger i en ny 
stilling, og jeg kom ikke helt i mål med alt jeg ville i 
2017. Jeg tar med meg masse

Bilder fra våre fantastiske fine innendørs treningsfasiliteter

http://www.askergolf.no/


Asker Golf Cafe

Hei, her kommer en liten hilsen fra oss i cafeen.

2017 har vært et veldig spesielt år for oss som vi kommer til å snakke om i 
mange år fremover. Vi vil gjerne takke alle våre kunder for tålmodighet og 
forståelse for manglende terrasse, mye støy og masse byggematerialer rundt 
klubbhuset.

Tross en del kaos har vi hatt en god sesong og vi tok i bruk den nye flotte 
terrassen i juni til stor glede for alle som kom innom. Masse plass til både 
golfspillere og andre besøkene.

Vi har fått et godt miljø i klubbhuset, og folk er flinke til å komme innom. 

Juli og August var travle måneder med mange turneringer og arrangementer, 
men September ble dessverre en stor skuffelse med mye regn og lite folk. 

Vi holdt åpent i cafeen til 14.oktober, og da så vi oss nødt til å stenge et par 
dager

før vi åpnet igjen 1.november som en del av Peggen Golfsenter.

Fremover vil vi holde cafeen åpen hele året, med nysmurte baguetter, 
småretter 

og varme vafler.
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Asker Golf Cafe
Vi gleder oss ti å se både store og små til hyggelige sammenkomster. Ser en 
travel førjulstid i møte og har bra med bestillinger.

Program for desember er som følgende:

Åpent Mandag til Torsdag kl.10.00 - 20.00 Fredag - Søndag kl.10.00 - 18.00.

SØNDAG 10.Desember ble den tradisjonell julebuffeen avholdt på 
klubbhuset.  Husk å få med deg denne flotte anledningen til å treffe venner 
og bekjente til neste år.

Ellers blir det:

JULEMARKED LØRDAG 16. DESEMBER KL.12.00-18.00

JULEMARKED SØNDAG 17. DESEMBER KL.12-00-18.00

Masse gode tilbud, velkommen til en hyggelig handel, GRATIS gløgg og 
pepperkaker

Vi gjør oppmerksom på at vi har stengt 24.25. og 31.desember, samt 
1.januar!!!

Takk for i år!

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår. 

Mvh Karina og alle damene på kjøkkenet :-)
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Asker golfshop/Peggen golfsenter
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Hei alle sammen. En sesong er over og en ny sesong har begynt :-)

Litt om utesesongen først. Vi kom sent i gang i år. Det lå jo snø

på driving rangen til langt ut i Mai måned. Det preget omsetningen

i shopen ganske mye,  det er vanskelig å ta igjen en slik sen åpning.

Vi måtte avlyse og flytte på noen demodager, men når vi først kom

i gang så gikk det ganske så bra.

Nå er vi flyttet inn i varmen i nye flotte lokaler i kjelleren på klubbhuset.

Her har det vært travelt fra dag 1. Mange av dere har allerede vært innom,

men vi har plass til enda fler. Alle gruppene har fått hver sin dag:

Tirsdag er det Damenes aften fra 18.00 - 22.00

Onsdag er det Senior dag med 2 grupper, 09.00-1300 og 13.00-17.00.

Torsdag er herredag med 2 grupper, 11.00-14.00 og 19.00-22.00

Alle disse gruppene har påmelding via Golfbox.

Søndag kveld skal Asker Golf Team trene fra 17.00 - 20.00

Utover det så er det selvfølgelig mulig å booke timer egen hånd.

Dere finner priser og link til booking her: www.peggen.no

Takk til alle medlemmer, gjester og kunder som har vært innom oss i sommer,

håper å se så mange som mulig av dere i vinter. 

Vi har alltid mange gode tilbud og ikke glem julemarked i klubbhuset

Lørdag 16 desember og Søndag 17 desember 12.00-18.00 

Velkommen inn i varmen :-)

Karl og Co



Asker golfklubb retter en stor takk til vår 
samarbeidspartner Asker entreprenør for den 

fantastiske jobben som er gjort og gjøres for at det 
nye treningssenteret skal stå ferdig med terrassen i 

bruk allerede i sesongen 2017.

25



26


	Askergolfern
	Styreleder har ordet
	Styreleder har ordet
	Styreleder har ordet
	Nytt fra banekomiteen
	Nytt fra banekomiteen
	Nytt fra banekomiteen
	Hcp og Turneringskomiteen
	Nytt fra Damegruppa
	Nytt fra Damegruppa
	Nytt fra Damegruppa
	Nytt fra Seniorkomiteen
	Nytt fra Seniorkomiteen
	Nytt fra Seniorkomiteen
	Nytt fra Herregruppa
	Nytt fra Herregruppa
	Nytt fra jr/elite-gruppa
	Nytt fra jr/elite-gruppa
	Nytt fra daglig leder
	Nytt fra daglig leder
	Nytt fra pro
	Asker Golf Cafe
	Asker Golf Cafe
	Asker golfshop/Peggen golfsenter
	Slide Number  25
	Slide Number  26

