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1. GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE 

 

2. VALG AV DIRIGENT 
Styrets forslag til vedtak: 
Dirigent: David Bjørn Blix 

 

3. VALG AV PROTOKOLLFØRER 
Styrets forslag til vedtak: 
Protokollfører 1: Kristin Teigen 
Protokollfører 2: Caroline Wannehag 

 

4. VALG AV 2 MEDLEMMER TIL SIGNERING AV PROTOKOLL 
Styrets forslag til vedtak: 
Medlem 1: Britt Vinje  
Medlem 2: Finn Jentoft 

 

5. GODKJENNING AV INNKALLING 
Styrets forslag til vedtak: 
Innkallingen godkjennes. 

 

6. GODKJENNING AV SAKSLISTEN 
Styrets forslag til vedtak: 
Sakslisten godkjennes. 

 

7. GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN 
Styrets forslag til vedtak: 
Forretningsorden godkjennes. 
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8. KLUBBENS ÅRSMELDING 
 
Styret har i 2022 bestått av:  
 
Leder:    Kirsten Fuglseth 
Nestleder:   Einar Clausen 
    
Medlemmer:   Jeanette Raastad-Andersson 
   Tone Malm Meinich Hvam 
   Erik Bølling 
 
Varamedlemmer: Tove C. Hæreid 
   Marius Seip Blakstad 
 
Revisor har vært Stiansen & co 
 
Komiteer valgt av årsmøtet:  
 
Kontrollutvalget: Anne K. Fløttre Holta, Bobby Bastviken, Nicolay E. Hauger (vara) 
 
Valgkomiteen: Ivar Harms Stendahl, Gunilla Traberg, Marius Tangen, Tove Lysne (vara) 
 
 

Styrets arbeid 

Det har vært avholdt 8 styremøter i perioden 31. mars 2022 til 15. mars 2023, hvorav ett var 
felles med AS-styret. Årsmøtet ble gjennomført 30. mars 2022. Komitelederne har vært invitert 
til workshop om virksomhetsplanen, og styret har jobbet aktiv med denne gjennom hele 
perioden. 
Styret deltok på Golfforum 2022 med Kirsten Fuglseth og Jeanette Raastad-Anderson.  
 
Haga golfklubb (og AS) har de siste årene benyttet systemet «Admincontrol» som styreportal. 
Som meldt i fjorårets melding oppleves Admincontrol som ikke helt egnet for vårt formål.  Vi 
har i perioden begynt et arbeid med å undersøke andre systemer, men arbeidet er ikke 
ferdigstilt.  
 
I tråd med lovverket har styret publisert på hjemmesiden at alle medlemmer kan få tilgang til 
protokoller fra styremøtene ved å gjøre en henvendelse til daglig leder.  
 
Det har vært avholdt 2 medlemsmøter i perioden, og det ble i desember sendt ut mail til 
medlemmer med en fyldig video-oppsummering av det siste medlemsmøtet. 
 
12. august gikk en av Hagas grunneiere og gründer Ole Peter Rostad bort. Klubben uttrykte 
sin kondolanse gjennom en nekrolog i Aftenposten og Asker og Bærum Budstikke, og gjennom 
et vedtak om en benk med en minneplakett. Benken vil bli plassert i nærheten av terrassen.   
 
Styret har vært til stede ved de store turneringene som KM, NM Mid-amatører og 
Østlandstour og på avslutningen av Medal-turneringen. Åpningen av Anker Cup ble foretatt 
av ordfører Lisbeth Hammer Krog og styreleder. 
 
Det har i perioden vært avholdt ett møte mellom styreleder og kontrollutvalget, og ett møte 
med valgkomiteen.   
 
I årsmelding for 2022 rapporterer styret i henhold til hovedpunktene i gjeldende 
virksomhetsplan. Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og det har kommet nye verktøy, 
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blant annet i Golfbox som gir oss mere presise data. Det kan derfor være forskjell på når og 
hvordan vi har hentet ut data fra året før. Det påvirker sammenligningsgrunnlaget i år, men 
endringer er markert og omtalt underveis i dokumentet.  
  
Alle dokumentene i årsmøtepapirene er signert elektronisk. 
 
 

Klubb og medlemsutvikling 

 
Medlemsstatistikk 
 31.12.2021 31.12.2022 

Senior herrer 1235 1254 
Senior damer 381 379 
Greenfeemedlemskap u. spillerett 4 13 
Junior 0-12 år 40 51 
Junior 13 – 19 år 265 253 
Junior 20 – 25 år 86 95 
Totalt 2011 2045 
Venteliste jr. 170 170 

 
 
Golfspilleren i sentrum 
Alle medlemmer får en gang i året mulighet til å svare på undersøkelsen «Golfspilleren i 
sentrum, GIS». Undersøkelsen lages av NGF og sendes ut tre ganger i sesongen, men kun en 
gang til hvert medlem. GIS måler såkalt «ambassadørscore»; som kan beskrives som 
medlemmenes vilje og lyst til å anbefale klubben sin til andre. På landsbasis ligger scoren i 
2022 på 41. Haga Golfklubb hadde i 2022 en ambassadørscore på 45, og dette er første 
gang Haga scorer over snittet i Norge. Det er gledelig at vi fortsetter den gode utviklingen 
fra 2021, men vi skal fortsette å strekke oss og vi skulle gjerne sett at svarprosenten var 
høyere. 

 
 
På de fleste indikatorene knyttet til klubbdrift og klubbmiljø har vi scoret litt bedre år for år.  
 
 2020 2021 2022 

Service/opplevelse 72 74 76 

Ledelse/informasjon 78 76 78 

Proshop n/a 75 78 

Klubb/miljø 73 75 78 

 
 
Samlet sett var de 5 områdene vi scoret best på: 

- Aksjonærsløyfen 
- Kvaliteten på greener og teesteder 
- Informasjon fra klubb og god service i proshop 
- Treningstilbudet 
- Utviklingen av anlegget 

De 5 områdene vi scoret lavest på var: 
Sakte spill, bunkere, fairwayer, toalettfasiliteter og «grab & go» tilbud i restauranten. Disse 
omtales under hhv. baneutvikling, klubbhus og restaurant.  

Ambassadørscore 2019 2020 2021 2022 Svarprosent 

Landsnittet 42 46 41 40 33 % 

Haga 11 7 31 45 37% 
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Også klubbens gjester mottar en undersøkelse etter spill. Her er man minst fornøyd med pris, 
men godt fornøyd med det øvrige tilbudet. Også her har ambassadørscoren gått vesentlig 
fram.  
 
 2020 2021 2022 

Ambassadørscore -13 6 20 

Priser 58 60 62 

Service/opplevelse 79 80 83 

Proshop 81 82 87 

Treningsfasiliteter 78 75 82 

 
 
Spill på banen 
I 2022 åpnet banen 6. mai og stengte 23. oktober. Det innebar 26 dager lenger sesong enn i 
2021. Dette forklarer en vesentlig andel av økningen i antall registrerte runder på 
hovedbanen. I tillegg registrerte vi fra og med i år alle turneringer, inkludert de ukentlige 
klubbseriene, eksterne turneringer og bedriftsturneringer. Tallene for 2022 gir dermed et 
bedre bilde av helheten og bruken av anlegget. For neste år vil vi få bedre referansetall her.   
  

 

*Inkluderer fra 2022: Aksjonærer, Årsleietagere og juniorer 
**Inkluderer fra 2022: Klubbturneringer, eksterne turneringer og ukentlige klubbserier 

 
Det ble i 2022 gjort tiltak for å sikre aksjonærenes tilgang til banen. Tiltak som ble satt i verk 
var redusert antall aktive bookinger, høyere priser i primetime for greenfeespill, noe 
restriksjoner på juniorenes tilgang og justeringer på turneringslisten.  
 
Nytt for 2022 var daglig bruk av «heatmaps» som gir løpende informasjon om tilgjengelighet 
og spill. Heatmaps gir oss blant annet et detaljert bilde over når banene blir brukt, når 
medlemmene spiller og hvilke starttider som er mest ettertraktede. Jo mørkere blåfarge jo 
mer spill. Vi bruker heatmaps til å sette differensierte greenfeepriser og til å bestemme når vi 
plasserer bedriftsturneringer og øvrige eksterne turneringer.  
 
  

Bekreftede starttider Hovedbanen 2018 2019 2020 2021 2022 

Medlemmer* 11 990 12 980 19 708 16 468 18 328 

Greenfeegjester 3247 4543 5275 4545 7 202 

Turneringer** 3544 3696 3428 2976 3 430 

Bedrifter     846 

Totalt 18 781 21 219 28 411 23 989 29 806 

Endring fra foregående år -17% 13% 34% -16% 24% 
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Eksempel på bruk av heatmap: Aksjonærsløyfen junior: 
 

 
 
Oversikten viser at juniorene spiller lite på aksjonærsløyfen. De har bestilt flest tider på 
fredag kveld, lørdag og søndag ettermiddag. 
 
 

Sportslig utvikling 

Klubbstyret ønsker et aktivt juniormiljø som kan bidra til at familier velger Haga som 
hjemmeklubb og som kan sikre rekruttering til sporten og klubben videre. Haga Golfklubb 
deltar i prosjekt "Golfjentene" i regi av NGF. Klubben gjennomført ett arrangement i 2022 
med ca. 20 jenter. 
 
11-12. juni var Haga arrangør for NM for Mid-Amatører.  Det ble et svært godt arrangement 
som vi kan være stolte av. Både TD, dommere, deltagere og vår turneringskomité var godt 
fornøyd. Vi fikk mye skryt for banekvaliteten, for den gode gjennomføringen og for måten vi 
hadde tilrettelagt for gjestene på. Styret vil gratulerer og takke turneringskomiteen og 
administrasjonen for en strålende innsats! 
 
Haga stilte med herrelag i Lag-NM 1. divisjon - Laget bestod av Andreas Sletta, Ole Martin 
Davanger, Marius Seip Blakstad, Benjamin Killingstad og kaptein Tom Hestø. Laget kom på 13 
plass, og rykket dessverre ned en divisjon. 
I Lag-NM for damer deltok vi i 2. divisjon på Kjekstad. Laget, som bestod av spillende kaptein 
Rachel Raastad-Andersson, Martine Sveum og Mille Carlsen, endte på en fin 2. plass. 
Haga stilte med lag både i gutte- og jenteklassen under Lag NM Junior 1. divisjon på Hauger. 
Guttelaget spilte glimrende golf og vant med 20-slag. De rykker dermed opp til elite-
divisjonen. Laget bestod av Fredrik Boye Hestø, Renat Brytskyy, Benjamin Killingstad, William 
Sundborn og Markus Brandsæter. Jentene leverte også en flott turnering og endte på 4. plass. 
Laget bestod av Martine Sveum, Mille Carlsen og Andrea Aas Solbakken. 
 
Hagas juniorer har også ellers hatt en god og aktiv sesong, med bl.a. flotte prestasjoner på 
Srixon Tour. Martine Sveum hadde 1 seier og 4 andreplasser, og endte på 3. plass på OOM. 
Totalt deltok 3 jenter og 9 gutter på Srixon Tour. På Narvesen Tour region Viken Vest i 2022 
hadde klubben med nest flest deltagere.  
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Tre senior herrer representerte Haga i Norgesmesterskapet på Gamle Fredrikstad; Andreas 
Sletta, Felix Møller Warmedal og Nikolai Sætrang.  
 
Haga har mange medlemmer som også er aktive på eksterne turneringer. Det gjelder særlig 
Norsk Seniorgolf, Østlandstour og MidAm-serien.  
 
Klubben har et refusjonsreglement når gjelder deltagernes utgifter til Lag NM og andre 
uttaksturneringer. Refusjonsreglementet vedtas av styret årlig og publiseres på hjemmesiden.  
 
Klubbturneringer 
2022 ble en normal turneringssesong. For å imøtekomme ønsker om færre turneringer i «prime 
time» helg besluttet turneringskomiteen at en del turneringer ble lagt senere på søndag. 
Dessverre har det vært liten interesse for denne ordningen og to turneringer ble avlyst. 
Komiteen gjorde en god jobb med å tilrettelegge for nye og varierte spilleformer. 
 
Strukturen i de faste, interne turneringene har vært som foregående år. Styret takker alle 
komitemedlemmer som sørger for at vi har stor aktivitet. For øvrig vises til komiteenes egne 
rapporter.  
 
Trening 
Det har vært avholdt 3 VTG kurs, segmentert medlemstrening og temakurs i regi av Ace Golf 
for medlemmer. Medlemsundersøkelsen viste at medlemmene er godt fornøyde med service og 
tilbud fra proshopen, så takk til Ace som leverte gode tjenester! 
 
Fjogstadområdet ble aktivt brukt til trening, og er et område som fortsatt bør utvikles. Klubben 
leverte i fjor inn forslag til Bærum Kommune om oppgradering og søkte om anleggsmidler for 
å dekke kostnadene, men klubben ble ikke prioritert i denne perioden. Søknaden er oppdatert 
og sendt inn til neste runde. 
 
Handicap blant medlemmene: 
 Snitt hcp 2021 Snitt hcp 2022 

Herrer  18,6 18,3 
Damer 27,8 27,8 
Eldre junior (20 – 25 år) 20,3 21,2 
Junior (1 – 19 år)  31,4 36,5 

 
Tallene for juniorer inkluderer både gutter og jenter. Opptak av nye og unge juniorer gjør at 
snittet er litt høyere i 2022. 
 
Klubbmesterskapet: 
Klubbmesterskapet (KM) ble avviklet på en god måte på tross av svært høy påmelding. 
Klasseinndelingen ble videreført fra 2021, men cut ble innført for de 3 største klassene. 
Formålet med KM er å kåre den beste spiller i klubben etter brutto-slagspill og klubbstyret 
anser det som riktig å ta hensyn til handicap ved stor pågang. Her oppfatter klubbstyret at vi 
i 2022 hadde en god praksis som kan fortsette. I 2023 planlegger vi å innføre shotgun på 
søndagens runde for å skape miljø og en flott samlet premieutdeling på terrassen etter at alle 
er ferdige. 
 
Klubbmestere 2022: 
Herrer:     Paal Nilbrink  
Damer:     Rachel Raastad-Andersson 
Damer senior 50 – 59:   Siri Merete Andersen 
Dame Senior 60 +:   Inger Thorp 
Herrer senior 50 – 59:   Arnt Stensen 
Herrer senior 60 – 69:   Oddbjørn Elgstøen 
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Herrer senior 70 +:    Øistein Bjørndal 
Junior gutter:     Fredrik Rønnov 
Junior jenter:    Martine Sveum 
 
Andre resultater: 
Netto`n (Herrer):    1. Nikolay Evju Hauger 
Senior:     1. Somchit Kanokhong/Stein Erik Halvorsen 
Damer formiddag:   1. Hanne Gjersøe Kindt 
Damer ettermiddag:   1. Signe Hovem 
Medal:     1. Unni Gausel og Håkon Sletta 
Match:      1. Jeanette Raastad-Andersson 2. Arnt Stensen 
Anker Cup (Haga vs. Oslo)   1. Haga GK 
 
Hole in One 2022 
 

Navn Hjemmeklubb Dato Hull 

Ole Andreas Gjefle Haga 23.05.2022 Blå 2 

Hans Olav Coward Haga 23.06.2022 Rød 8 

Benjamin Killingstad Haga 07.07.2022 Gul 6 

Magnus Ovtun Torgerhagen Haga 20.07.2022 Blå 7 

Petter Knutsen Holtsmark 28.07.2022 Rød 8 

Olaf Loly Oslo  29.07.2022 Blå 2 

Liv Jenny Lindberg Salvesen Haga 30.07.2022 Rød 8 

Anneline Bakkevig Oslo 04.08.2022 Blå 2 

Arnt Stensen Haga 20.08.2022 Gul 6 

John David Lid Haga 27.08.2022 Gul 4 

 
 

Baneutvikling 

2022 var en god sesong for banen. Hagas beliggenhet, mikroklima (kuldeforhold) og 
jordsmonn (mye kompakt leire) gjør at vi dessverre ofte åpner noe senere enn andre baner. 
Sesongåpningen i 2022 var relativt tidlig 6. mai, med en bane i god stand. Pga. pandemien 
var det i 2022 fortsatt enkelte utfordringer med å få alle sesongarbeiderne på plass. Vi vil 
benytte anledningen til å gi en honnør til Gavin Jagger og hans stab for den utviklingen banen 
har hatt. Og en spesiell takk til Gavin for gode, informative og inspirerende banestatus-
oppdateringer! 
 
 
Sesongåpning- og avslutning 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 

Sesongstart 21. mai 1. mai 10. mai 15. mai 6. mai 

Sesongslutt 25. oktober 13. oktober 18. oktober 17. oktober 23. oktober 

 
Banekvalitet 
Banekvalitet er en av de viktigste indikatorene for ambassadørscore og medlemmenes 
tilfredshet. Medlemsundersøkelsen viser en stabilt god utvikling, selv om det er nettopp her de 
viktigste områdene for forbedring ligger.  
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 2020 2021 2022 

Bane 62 70 73 

Teesteder 73 76 82 

Fairway 58 68 71 

Rough 54 66 64 

Bunkere  67 68 68 

Greenhastighet 63 73 76 

 
Dessverre fikk vi en uønsket situasjon med enkelte dårlige fairwayer mot slutten av juli. 
Årsaken antas å være gjødselsprogrammet som i en periode med høye temperaturer ikke 
fungerte optimalt. Det er gjort endringer i kommende gjødselsprogram for å forhindre at 
dette skal skje igjen.  
 
Haga er fortsatt med i prosjektet kalt «Icebreaker» sammen med Golfforbundet og NIBIO, 
(Norsk Institutt for Bioøkonomi), og med golfklubbene Asker, Bærum og Holtsmark.  
 
Marshalltjenesten 
Marshalltjenesten gjorde også i 2022 en svært viktig jobb for klubben. Veiledning om etikette 
og oppførsel ble gitt. Det var også noen tilfeller av bortvisninger fra banen, blant annet som 
følge av snikspill på hovedbanen. Det er fortsatt behov for alle, medlemmer som gjester, å ha 
fokus på sakte spill og på å reparere nedslagmerker.  
 
Administrasjonen har satt i gang arbeidet med å styrke marshalltjenesten til 2023-sesongen. 
Klubbstyret vil sterkt anmode alle medlemmer til å vise forståelse for oppgaven tjenesten må 
og skal gjøre, og ikke minst bidra til at det ikke oppstår kjedelige situasjoner på banen. 
Klubbstyret takker marshalltjenesten for arbeidet i sesongen som gikk!  
 
 

Klubbhus og restaurant  
I VP er et av målene å ha et levende klubbhus for aksjonærer og gjester gjennom hele året. 
Klubbstyret og styret i Haga Golf AS ha satt ned en prosjektgruppe som skal se på bruken av 
klubbhuset.  
Klubbstyret er godt fornøyd med utviklingen av tilbudet i kafeen, fra meny og prisnivå til 
utvidede åpningstider i sesong. Selv om resultatene fra medlemsundersøkelsen er blant de 
lavere totalt, viser undersøkelsen at medlemmene er godt fornøyde med restauranten.  
Kjøkkenet ble i desember stengt p.g.a. nødvendig behov for legging av nytt gulvbelegg. Det 
blir i tillegg skiftet ut en del av kjøkkenutstyret som etter mange års drift var preget av slitasje 
og nedsatt funksjonalitet.  
 

Teknologiutvikling og effektivisering 

Haga har de senere årene tatt i bruk gode digitaliseringsløsninger både for banedrift og 
administrasjon. Disse løsningene gir bedre kunnskap og statistikk på en enklere måte enn før. 
Medlemmene bidrar også godt gjennom å føre livescore i Golfbox i turneringer. Trenere 
kommuniserer med juniorer og foresatte via Spond. 
 
For golfbilutleie har vi tatt i bruk Eagl-appen som innebærer at brukeren selv bestiller og 
betaler for leien, mens administrasjonen får en bedre oversikt over utleie og hvor bilene 
befinner seg. Foran 2023-sesongen er alle golfbilene byttet ut med nye elektriske biler.  
 

Samfunnsansvar 
Haga tar samfunnsansvar på alvor og skal være positivt synlig i samfunnet. I 2022 har vi vært 
til stede i aktuelle fora i regi av forbundet, GAF/NGF og Greenkeeperforeningen. Klubben er 
representert i Golfforbundets ressursgruppe for IT ved Susan Brown.  
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Haga skal være til et trygt og hyggelig sted å være for alle. Vi ønsker å gi alle brukere 
tydelig beskjed om hvilke trygge alternative veier og stier turgåere har, og færrest mulig 
«forbudsskilt». Vi tok derfor initiativ til å utarbeides en «turveileder» og skilting som viser hvor 
det er lovlig og trygt å gå i golfsesongen. Turkartet tar hensyn til reguleringsplanen og stod 
klar til sesongen 2022.  
Det er ble satt opp flere nett på Blå 1 mot eiendommen Haga Nedre og bak greenen på Gul 
3 for å beskytte golfspillere og andre som bruker veien. 
 
Hvert år renser vi dammene for golfballer. Vi benytter et firma som dykker etter baller før og 
etter sesongslutt. I tillegg renser vi noe når vi rydder dammene for uønsket vekst. Likevel er det 
nok fortsatt endel golfballer som ikke blir plukket opp, de fleste fordi de ligger utilgjengelig 
til i skog, bekker og elver.  
Golfballer som blir liggende ute i naturen utgjør et forurensningsproblem og kommer dermed 
innunder forurensningslovens bestemmelser. I oktober fikk vi en henvendelse fra Bærum 
kommune, avd Vannmiljø og forurensning, som pekte på problemet knyttet til Øverlandselva. 
Klubben ble bedt om å foreta en større opprydding av golfballer før vinteren samt at det 
utarbeides bedre rutiner for oppsamling til neste sesong.  
Vi har en god dialog med kommunen, men er anmodet om å øke plukkefrekvensen noe, også i 
løpet av sesongen. Dette fordi det ofte er enklere å finne golfballene når de ikke har ligget 
så lenge ute, samt at det er uheldig at de blir liggende for lenge. Hvordan vi skal gjøre det 
kommer vi tilbake til.  
 
Anlegget på Haga er, og skal være i bruk også om vinteren. Det kjøres opp skiløyper og 
bakkene ved klubbhuset benyttes til skileik. Greenområdene blir sperret av for å sikre at 
dukene holdes intakte.  
 
Styret vil avslutningsvis takke administrasjon, banearbeiderne, ACE Golf, Vitamat og alle 
frivillige for innsatsen i 2022. 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Haga golfklubbs årsmelding for 2022 godkjennes. Komiteenes årsberetninger med vedlegg tas til 
orientering. 
 
Vedlegg til årsmeldingen:  
a. Turneringskomiteens årsberetning 

b. HCP komiteens årsberetning 

c. Damekomiteens årsberetning 

d. Seniorkomiteens årsberetning 

e. Juniorkomiteens årsberetning 

f. Banekomiteens årsberetning 

g. Disiplinærutvalgets årsberetning 

h. Huskomiteens årsberetning 

i. Team Haga Damers årsberetning 

j. Satsningsgruppen for herres årsberetning 

k. Informasjon fra baneverttjenesten 
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A. TURNERINGSKOMITÉENS ÅRSBERETNING FOR 2022 
 
1. INFORMASJON OM SESONGEN 

- Komiteens medlemmer 
o Elin Roen – Leder 
o Eva Sandem 
o Tanya Sturk 
o Grete Guldal Halvorsen 

 

- Turneringer 2022 

- Det ble gjennomført 7 klubbturneringer i regi av Turneringskomiteen i 2022, i tillegg 
kommer 1 Forbundsturnering (NM Mid-AM) og Narvesen Tour.  
o Åpningsturneringen ble gjennomført 15. mai med 125 spillere.  
o Tee for two som var en ny turnering i 2021og videreførte vi i 2022. Dette er en 

parturnering - 44 deltakere (22 lag). 
o Haga var vertskap for NM Mid-AM i 2022. Denne ble en suksess med meget gode 

tilbakemeldinger på alt fra gjennomføring til bane og klubb. 
o Andre turneringer som ble gjennomført var Ole Peter Rostads Minneturnering, KM, 

Østlandstour, International Pairs, Narvesen Tour og Avslutningsturneringen. 
o Flaggturneringen og Red Devil avlyst p.g.a. lite påmeldinger. 
o Klubben/Styret ønsket å fristille banen for medlemmene derfor reduserte vi antall 

turneringer i helgene.  
 

- Sportslige resultater: 
o Klubbmester Herrer – Paul Nilbrink 
o Klubbmester Damer – Rachel Raastad-Andersson 
o Klubbmester Junior gutter – Fredrik Rønnov 
o Klubbmester Junior jenter – Martine Sveum 
o Klubbmester Senior Dame (50-59) – Siri Merete Andersen  
o Klubbmester Senior Dame (60 +) – Inger Thorp 
o Klubbmester Senior Herre (50-59) – Arnt Stensen 
o Klubbmester Senior Herre (60-69) – Oddbjørn Elgstøen 
o Klubbmester Senior Herre (70 +) - Øistein Bjørndal 

 
2. HVA HAR VÆRT FINT OG HVORFOR 
 

- NM 1. div 
o Turneringen ble gjennomført 11.-12. juli 
o 115 deltakere hvorav 20 spillere fra Haga GK 
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- Gode tilbakemeldinger fra Hoveddommer. Under er et utdrag fra dommerrapport.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Hvorfor det gikk så bra, og hva dere gjorde for å få det til 
o Her var det viktig med god planlegging og erfaring fra gjennomføring av 

forbundsturneringer. På denne type turneringer stiller NGF med TD (Technical 
Director) 4 dommere. 

o Banemerking er et viktig ledd hvor banen settes og spesielt for etter NM krav. TD er 
ansvarlig for dette sammen med Klubben. Her gjorde Andreas Thorp en 
fremragende jobb.  

o Godt samarbeid med Administrasjonen og TK er alltid viktig i store turneringer og 
dette fungerte og fungerer veldig bra.  

o Erfarne og flinke representanter fra TK i Scoremottak og som startere bidro til en 
profesjonell gjennomføring 

o Restauranten og klubben for øvrig ga et veldig bra helhetsinntrykk 
o Banen var tipp topp stand, vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra spillere og 

trenere.  Banemannskapene hadde gjort en strålende jobb.  
o Utfordring var været. Her måtte spillet avbrytes 2 ganger p.g.a. lyn og torden, men 

vi fikk gjennomført hele turneringen.  
 

- Erfaringer gjennomføring av KM 
o Rekordstor oppslutning med 188 deltakere. 
o Det ble satt opp 4-baller med 10 min. startintervall i stedet for 3-ball med 8 min i 

2021. Dette hadde den effekten som var tenkt og spillet fløt langt bedre. Andreas 
Thorp og Turneringsleder var aktive ut på banen og sørget for effektivt spill.  

o Vi innførte handicap-grenser på alle klasser bortsett fra junior.   
o Vi innførte tak på antall deltakere i de største klassene. 
o Cut i de 3 største klassene. 
o Juniorene spilte slaggolf siden det var endel med høyt handicap som fikk være 

med. Dette ble positivt mottatt fra spillere og trenere.  
 

For Turneringskomiteen 
Elin Roen 
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B. HANDICAPKOMITÉENS ÅRSBERETNING FOR 2022 
 
Komiteens leder er Ivar Stendahl. 
 
HCP komiteen ønsker å understreke at GolfBox håndterer det aller meste om handicap 
beregninger, slik at spilleren ikke behøver å lære seg formler og beregninger.  
 
Viktig å merke seg er at ved registrering av runder spilt i utlandet, må alle verdier som: Par, 
baneverdi, slopeverdi og hullhandicap fylles inn manuelt.  
 
Vi har fått noen henvendelser vedr hcp utregning som er blitt håndtert direkte av komiteen. 
Medlemmer som har spørsmål om det HCP systemet, kan ta direkte kontakt med HCP komiteen 
eller alternativt gå inn på NGF sine hjemmesider.  
 
HCP komiteen kan gjøre manuelle justeringer, og medlemmer kan be om en handicap-revisjon 
hvis de mener deres handicap ikke gjenspeiler deres spillestyrke. Spilleren bør da ha minst 8 
registrerte runder.  
 
Komiteen har i året som gikk behandlet et antall henvendelser vedr HCP justeringer. De fleste 
er godt begrunnet og blir derfor tatt til følge. Ubegrunnede/dårlig begrunnede henvendelser 
blir avvist.  
 
Vi ønsker alle våre medlemmer et riktig godt nytt golfår på Haga.  
 
15.02.2023  
Ivar Stendahl  
Leder  
 
 
 

C.  DAMEKOMITÉENS ÅRSBERETNING FOR 2022 
 
Damekomiteen har i år bestått av ti medlemmer: 
Anne Cathrine Ramm, leder, medansvarlig formiddag 
Torill Lid, kasserer, premieansvarlig 
Heidi Kobro Hals, ansvarlig innegolf, medansvarlig formiddag 
Annegrete Ringdal, ettermiddagsansvarlig 
Kama Daasvand, medansvarlig ettermiddag 
Inga Mjellem, medansvarlig formiddag 
Ellen Dahl, medansvarlig formiddag 
Anne-Lise Sognnes, medansvarlig ettermiddag 
Vibeke Sundene, medansvarlig ettermiddag 
Hanne Gjersøe Kindt, medansvarlig formiddag 
 
Oppgaver som rullerer mellom komiteens medlemmer: 
Turneringsansvar hver tirsdag. 2 om oppgaven både formiddag og ettermiddag. 
 
Komitemøter 2022: 
Det har vært 6 møter i 2022; 17. januar, 2. mars, 31. mars, 13. juni, 22. august og 26. 
september. I tillegg er det løpende kontakt mellom komitemedlemmene og det er sosiale 
sammenkomster før sommeren og før jul. 
 
Innegolfsesongen 2021/2022: 
Det har vært turneringsspill på Toppgolf hver tirsdag gjennom vintersesongen. 
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Både formiddagsspill og ettermiddagsspill.  
I år var det satt opp en premie gitt av Koment v/Inger Thorp. Premien var et weekend-
opphold i Portugal for to personer. 
Starten av 2022 var det litt nedstengt, men det ble gjennomført turneringer etter hver, og 65 
spillere deltok på innegolfserien (52 året før), og 49 spillere har spilt 5 runder eller flere (37 i 
fjor). Årets Hagadame Inne er den med høyest poengsum på sine 5 beste runder. 
I år – som tidligere år – vant Susan Brown med 232 poeng, Eli Skrøvset, ble nr. 2 med 223 
poeng og Anne-Grethe Gjertsen Tronstad ble nr. 3 med 222 poeng. 
 
Sesongens tirsdagsturneringer: 
Det har vært avholdt 13 turneringer på formiddagen og 13 turneringer på ettermiddagen. I 
tillegg har vi spilt Naboturneringen mot Oslo GK, Grini GK og Bærum GK; en årlig turnering 
der klubbene veksler på å arrangere turneringen. I år spilte vi på Grini. 
Det har vært en normalsesong med både Closest to pin og Lengste drive. 
Vi har spilt Texas Scramble, Eclectic og 3 køller og putter i tillegg til singleturneringer.  
Det var premieutdeling og sosialt samvær på terrassen etter turneringene. 
Premiene var glass og gavekort både i restauranten og i proshopen. 
Nytt i år var nettoslagspill format. Det ble møtt med skepsis blant formiddagsspillerne som i 
stor grad foretrekker Stableford. 
Denne sesongen hadde vi ikke turneringer i juli måned selv om det var både spill og sosialt 
samvær på terrassen 
 
I år har vi kunnet arrangere utenlandsturer igjen. Årets vårtur gikk til La Sella, Spania og det 
ble arrangert to høstturer til Strømstad, der en av turne gikk over en weekend, slik at de som 
ikke har anledning til å reise midt i uken også kan være med. 
 
Sportslige resultater: 
Vinner av Haga Damer formiddag 2022 ble Hanne Kindt, med 154 poeng. Temmelig 
suveren. Nummer 2 ble Anne Cathrine Ramm, 139 poeng og nummer 3 Anne Marie 
Roksvåg med 137 poeng. 
 
Haga Damer kveld ble vunnet av Signe Hovem, 78 poeng. Nummer 2 Susan Brown, 77 
poeng og nummer 3 Kama Daasvand, 76 poeng. Tett i toppen her. 
Haga Damer kveld spiller 9 hull. 
 
Økonomi 
Økonomien i damekomiteen er god. Vi tar inn kr 70 fra hver turneringsdeltager og har 1/3 
premiering i hver klasse. Vi er økonomisk uavhengige og mottar ikke støtte fra klubben. 
Regnskap blir levert sekretariatet direkte fra komiteens kasserer. 
 
Hagas Damekomite har en lang og god tradisjon, og en tradisjon for å lage et inkluderende 
miljø. Det søker vi å fortsette. Det arbeides aktivt både i sommersesongen og også gjennom 
vinteren for å holde det gode miljøet levende. 
At vi har en av landet største aktive damegrupper er vi stolte av. At vi også rekrutterer nye 
spillere til kveldsturneringen ser vi som et pre. 
 
10.01.2023 
Anne Cathrine Ramm 
Leder 
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D. SENIORKOMITÉENS ÅRSBERETNING FOR 2022 
 
Seniorkomiteen har gjennom året 2022 jobbet ut fra følgende målsettinger og forutsetninger: 

• Å skape et uformelt og inkluderende miljø for klubbens seniorer 

• Å planlegge og gjennomføre en ukentlig seniorturnering utendørs eller inne 
(simulatorgolf) gjennom hele året. 

 
Vi har gjennomført torsdagsturneringer hver uke ila sesongen med oppstart den 12. mai. 
Tilbakemeldinger tilsier at det er mange fornøyde seniorer, det kan også tilføyes at det i 
løpet av året har kommet flere nye spillere. 
 
Seniorkomiteen har bestått av: 

Navn Funksjon 

Kjell Yssenmoen Leder 

Bjørn Stenvik Turneringskoordinator/Økonomi 

Ole Aabel Turneringskoordinator/IT 

Bjørn Blix Turneringskoordinator 

Bjarne Mathisen Turneringskoordinator 

Per Anton Jenssen Turneringsleder 

Per Arne Helland Turneringsleder 

Svein Kroken Turneringsleder 

 
Til neste sesong har vi rekruttert flere medlemmer som vil bistå med turneringsleder og 
turneringskoordinator.  
  
Følgende turneringer ble gjennomført i 2022 
Turneringene startet opp den 12. mai med Texas Scramble, og første ordinære Stableford ble 
gjennomført 19. mai. Den siste turneringen ble gjennomført 6. oktober. 

• 16 runder Stableford  

• 3 runder Texas Scramble  

• 1 runde 3 køller + putter 
 

Det er spilt totalt 781 runder med Stableford, dvs 41 deltagere i snitt pr. runde. Totalt er det 
135 unike spillere som har deltatt fra 1 og opp til 16 runder. 
 

• En person (Gisle Uppheim) deltok på alle 16 Stableford turneringene. 

• Gjennomsnitt vinnerscore på turneringene var 41 poeng, med 45 poeng som det 
høyeste resultat i en enkelt runde. 
 

Fordeling av vinnere ift HCP 

Hcp Antall vinnere 

Under 10 4 

10-15 2 

15-20 3 

20-30 6 

Over 40 1 

 
Dette vil igjen si at det poengmessig og fordelingsmessig er relativt likt ift å gjennomføre 
turneringene med en klasse vs to klasser. Vi har konkludert med at vi også neste års sesong, 
sesongen - 2023 benytter oss av kun en klasse.  
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Antall slag: 
Det er slått totalt 76129 slag i løpet av turneringene våre, dvs et snitt på 97,5 brutto slag pr 
runde pr person. Dette er en økning ift gjennomsnittlig slag fra tidligere år, men alder på 
spillere har også økt, slik at vi ser en klar sammenheng her. 
 
Fordeling score av de ovennevnte 76129 slag 

Eagles 3  

Birdies 267 1.9% 

Par 2892 20.1% 

Bogey 5049 35.1% 

Dbl bogey og høyere 6164 42.9% 

 
På OMM ble det delt seier med poengsummen 301 poeng (med 8 beste rundene som 
tellende). Vinnerne ble Somchit Kanokhong og Stein Erik Halvorsen. 
Det var mange seniorer som deltok i klubbmesterskapet i august 2022. Vinner av klasse over 
60 ble Eirik Hagen, Øystein Bjørndal ble klubbmester i klassen over 70 år. 
 
Deltakelse i NSG turneringer 
Haga seniorer deltok i NSG lagmatch med 5 lag. Haga damer 1 og 2, samt Haga herrer 1, 2 
og 3. 
  
Det ble gjennomført to turneringer på Haga golf i regi av NSG, den tradisjonelle 3 dagers 
turneringen som kalles «Bærtur» hvor Grini, Bærum og Haga ivaretar hver sin dag. Det ble 
også gjennomført en turnering Sissner cup – som i sin helhet regisseres av NSG. 
   
Simulatorgolf 
Simulatorgolf startet opp 20. oktober 2022 på Toppgolf. Antall deltakere ligger på et sted 
mellom 22 og 30 spillere pr gang. 
  
Diverse 
Det begynner etter hvert å bli ganske mange eldre medlemmer på Haga. Vi seniorer er av 
den oppfatning at det fra neste sesong bør plasseres flere krakker som er plassert på tee 50, 
dette har vi meldt inn flere ganger til administrasjonen på Haga, så vi håper at dette nå 
endelig kan gjennomføres. 
 
For øvrig avviklet seniorene julebord den 8. desember 2022 på Haga restaurant. Vi var 32 
deltakere. Tilbakemeldinger tydet på at man var veldig fornøyd med arrangementet. Bjarne 
Mathisen stod for underholdningen med vise- og gitarspill, og ellers var det mange gode 
historier som ble fortalt.  
 
Vi har hele sesongen benyttet oss av Shotgun start, tilbakemeldinger fra klubbledelsen tilsier 
at dette fungerer bra. 
 
Seniorkomiteens økonomi 
Seniorkomiteen eneste inntektskilde er startkontingent på turneringer. Startkontingenten går i 
sin helhet til innkjøp av premier, samt premiering av årets inne- og utegolfer. 
 
For seniorkomiteen 
 
Kjell Yssenmoen 
Leder Haga Seniorgolf 
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E. JUNIORKOMITÉENS ÅRSBERETNING FOR 2022 

INFORMASJON OM SESONGEN 

Komiteens medlemmer har bestått av Hallgeir Tveiten (leder), Sindre Brandsæter 
(turneringsansvarlig), David Lewis (turneringsansvarlig), Karl Otto Eidem (økonomiansvarlig), 
Trond Killingstad, Andreas Torp (sportslig leder), Erik Solberg (daglig leder), Tom Hestø (pro), 
Eirik Gulbrandsen (pro) og Espen Hestø (pro). I tillegg har leder for jentegruppen, Stian T. 
Sveum, deltatt på møtene. 

Vi har hatt jevnlige møter gjennom hele året og sendt ut regelmessig informasjonsmail til 
juniormedlemmene i klubben. Som tidligere var en av målsetningene å arrangere flere 
turneringer for juniorer på Haga og å oppmuntre juniorene til å spille turneringer. Guttene 
vant Lag NM 1. divisjon og jentene kom på 4. plass. Totalt har vi hatt 9 guttespillere på Srixon 
tour og 3 jenter. På Region tour har totalt 18 gutter og 3 jenter deltatt. Det ble 3 seiere på 
Tour vest gutter under 19 år og 3 seiere Region Tour vest jenter under 15 år. 

Vi har kontinuerlig jobbet med å styrke treningstilbudet i regi av klubben og har hatt godt 
samarbeid med proene i prosessen. I tillegg har Stian Sveum bidratt til å få fokus på 
jentegruppen og arrangert flere sosiale samlinger. Det har vært gjennomført treninger for alle 
aldersgrupper gjennom hele året. I tillegg golfcamper på sommeren og en i høstferien som er 
populære. Totalt har 110 deltatt på vår/sommertreningene, 60 på vintertreningene og 71 på 
golfcamp. Detter er en økning på 53% og 43% på henholdsvis vår/sommertreningene og 
vintertreningene. I tillegg ble det arrangert treningsleir i Danmark i høstferien med 20 
deltakere. 

Komiteen har også sett det som viktig å bygge klubbfølelse og tilhørighet til klubben. Vi har 
blant annet sponset golfklær til juniorene med Haga logo. 

Som tidligere er det mange juniorer som ønsker å spille golf på Haga, og det er venteliste for 
innmelding. Dette tyder på at Haga golfklubb er et sted juniorer får et godt tilbud, men det er 
også problematisk at ikke alle barn/ungdom som ønsker å starte med denne flotte sporten på 
Haga får muligheten.  
 
ØKONOMI  
Junioravdelingen mottok i 2022 bidrag fra klubben samt Lokale aktivitetsmidler (LAM midler) 
fra kulturdepartementet. Juniorkomiteen søkte å benytte disse midler til å skape entusiasme og 
samhørighet i Hagas Juniorgruppe.  
Utover de kostander som ble belastet Junioravdelingen for 2022 er det også diverse 
kostnader tilknyttet juniorene og deres deltagelse i turneringer som dekkes direkte av klubben. 

Juniorkomiteen ønsker for 2023 å videreføre satsingen på å forbedre golfkunnskapene til 
juniorene. Planlagte nye aktiviteter for sesongen 2023 vil inkludere økt bidrag til juniorer som 
ønsker å trene, utover en videreføring av de aktiviteter som ble gjort i 2022. 

 
For Juniorkomiteen 
Hallgeir Tveiten 
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F. BANEKOMITEENS ÅRSBERETNING FOR 2022 
 
Banekomiteen har i 2022 bestått av følgende medlemmer: 
 
Einar Clausen, leder & styrets representant 
Hege J. Friling 
Henrik Stenholt 
Gavin Jagger, banesjef  
Andreas Thorp, administrasjon 
 
Banekomiteens mandat er fastsatt av klubbens styre i vedtak datert 17.08.2022. 
 
Komiteens ansvarsområde: 

• Med utgangspunkt i gjeldende plan for baneutvikling bidra til at iverksatte tiltak  
blir gjennomført. 

• Gi innspill til administrasjonen om hvordan baneanlegget bør utvikles i et både  
kortsiktig og langsiktig perspektiv.    

• Gi innspill på skilting, sikkerhet, beplantning, vegetasjon, vannspeil og bruk av  
hinder på anlegget.    

• Være formidler av synspunkter fra medlemmene når det gjelder banens beskaffenhet.  
 
Aktiviteter i 2022 
Komiteen har i 2022 hatt 3 møter, som inkluderer 1 banebefaring. Det har i tillegg blitt 
gjennomført en større befaring den 23.06.2022 med banearkitekt Johan Benestam. 
 
Banesjef og Sportssjef har sammen med komiteen utarbeidet et forslag til en utviklingsplan for 
anlegget i perioden 2022-2027. 
 
Utviklingsplanen inneholder: 

• Plan for utbedring/rette opp teesteder (R3/R6 vinter 2023) 

• Plan for fortsatt forbedring av fairwayer 

• IceBreaker prosjektet med vinterduker på greenene 

• TopMaker på slitte områder mellom teesteder og fairway 

• Utbedring av slitasjeområder på banene (G7 venstre for green, vinter 2023) 

• Merking/skilting på banene 

• Utvikling av nærspillsområde ved utslagene Blå 1/Gul 1 

• Oppgradering av vanningsanlegg, nye pumper i 2023 

• Sikkerhet på anlegget 
 

Komiteen konkluderer med at banen har fortsatt sin fine utvikling, spesielt IceBreaker 
prosjektet har vært en suksess. Det konkluderes også med at fairwayer bør prioriteres i 
perioden. Det er stor etterspørsel etter bedre treningsfasiliteter for nærspill. Johan Benestam 
anbefaler en ombygging av dagens område ved utslagene Blå 1/Gul 1. 
 
 
26.01.2023 
For Banekomiteen 
Einar Clausen 
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G. DISIPLINÆRKOMITÉENS ÅRSBERETNING FOR 2022 
 
Komiteen har i 2022 bestått av: 
  
Niels Kristian Axelsen (leder) og Helge Toft (medlem). Mathilde Fasting meldte i 2021 fra at 

hun ønsket å bli erstattet, og det er meldt inn til styret at det trengs et nytt medlem i utvalget, 

fortrinnsvis en kvinne om mulig av hensyn til en rimelig kjønnsbalanse i utvalget.  

  

Disiplinærkomiteen, som er nedsatt av styret, har i henhold til Haga Golfklubbs regelverk som 

oppgave å behandle saker angående idrettens og klubbens lover og bestemmelser m.m. som 

berører Haga Golfklubbs medlemmer og tillitsvalgte. Det kan være brudd på lover, regler, 

bestemmelser og etikette m.m. Alle klubbens medlemmer og ansatte kan innlevere en 

anmeldelse eller henvendelse angående regelbrudd eller andre forhold som omfattes av 

komiteens mandat. Klubbens disiplinærbestemmelser er gjort kjent for medlemmene og lagt ut 

på klubbens hjemmeside. 

  

Komiteen har i 2022 svart ut noen henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte. Ingen av 

henvendelsene i 2022 hadde en alvorlighetsgrad som medførte en prosess.  

  

Niels Kristian Axelsen 

Leder 

 
 
 

H. HUSKOMITEENS ÅRSBERETNING 
Det var ingen aktivitet i 2022. 
 
 
 

I. TEAM HAGA DAMER ÅRSBERETNING FOR 2022 
 
Gruppen har en ledergruppe bestående av Marianne Gjesvik Mancini (leder), Kristin Teigen, 
Liv Jenny Lindberg Salvesen og Caroline Wannehag. 
 
THG Damer er et viktig tilskudd til Haga golfklubb. Gruppen definerer seg som en 
satsningsgruppe der alle medlemmer har en høy egen interesses av å bli bedre golfspillere. 
Deltagere er i aldersgruppen ca 30- 65 år med en hovedtyngde av spillere rundt 50 år. 
Gjennom deltagelse i interne og eksterne slagturneringer bidrar gruppen til å sette Haga GK 
på kartet som en klubb som rekrutterer og tar vare på damespillere med et lavere handicap. 
Ingen andre klubber i regionen kan vise til et slikt miljø blant voksne damespillere. 
 
I 2022 var det 34 deltakere i THG. Det var en økning fra 2021 og 4 fler enn vi i 
utgangspunktet hadde satt om en øvre grense. Utvidelsen har bidratt til å utvikle samarbeidet 
mellom damegruppene i klubben, men har også hatt sine ulemper i form av at vi var mange 
og med større spredning i hcp. 
 
Vi har hatt en evaluering av året ved bruk av Questback og oppsummering med refleksjon i 
fellesmøte. Dette for å gjøre justeringer fram mot sesongen 2023. Gjennomgående er det 
svært gode tilbakemeldinger både på treningen og aktivitetene for øvrig. Vi hadde med 
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støtte fra klubben satset på mer organisert trening med Rachel Raastad-Andersson. Dette 
tilbudet ble svært populært, så populært at det ble opplevd at vi var for mange på trening.  
 
Dette var en viktig tilbakemelding på evalueringen. For neste sesong gjør vi to justeringer. Vi 
går ikke over maksgrensen på antall medlemmer og vi satser på to treninger pr uke med 
samme tema, men med ulikt nivå ‘basis’ og ‘viderekommende’. Vi vil også dreie treningen enda 
mer mot konkurransefokus.  
 
For å bli bedre konkurransespillere trenger vi også å trene på banespill. Dette har vært 
vanskelig å få til da vi er avhengig av forutsigbarhet i form av faste treningstider. Tilbudet fra 
klubben i 2022 var at vi kunne spille de siste 9 hullene etter damenes turnering på tirsdager. 
Det var flere utfordringer med dette. Flere av THGs medlemmer deltar på 
tirsdagsdameturneringen, noe vi synes er positivt. Ordningen medførte at flere ikke kunne 
delta på trening da var avhengig av å gå i første flight for å rekke treningen. De som deltok 
på trening, fikk ikke delta på premieutdeling og sosialt samvær etter turneringen. Denne 
ordningen var derfor negativ for begge damegruppene. I tillegg ble det i deler av sesongen 
mørkt tidligere slik at vi ikke kunne benytte tiden. Vi håper virkelig vi kan få tildelt noen få 
flighter for å trene på banen, dette er et viktig element for å bli bedre konkurranseutøvere. 
 
Vi er stolte av at gruppens medlemmer i aller høyeste grad setter Haga og damer på kartet 
både for eksterne og interne slagturneringer, Haga blir lagt merke til i regionen pga dette. 
Oversikter under viser deltagelse på de mest sentrale turneringene. 
 

 
 
Sosiale arrangementer er også viktig for å skape et inkluderende og givende miljø. I 2022 
hadde vi som tidligere to vanlige golfturer, kick off i Kragerø og høsttur til Sverige. Vi har hatt 
tradisjonell sommerfest der damegruppen også var godt representert. I tillegg hadde vi vår 
tradisjonelle avslutningsturnering med morsomme utfordringer og festavslutning. 
 
Nytt av året var at vi sammen med en klubb i Sverige arrangerte en «landskamp» med 
spilleformatet til Solheimcup. Det ble fantastisk vellykket, og Norge vant etter en jevn 
turnering. Vi satser på å gjenta suksessen neste sesong. 
 
I 2022 fikk vi økonomisk støtte fra klubben og vi hadde en medlemsavgift på 1500,-. Dette 
har i hovedsak gått til pro fra Ace som har stått for treningen, i tillegg gikk noe til premier og 
sosiale aktiviteter. Vi har et overskudd som vi overfører til neste sesong, men vi håper på å få 
samme økonomiske støtte i 2023 da vi utvider treningstilbudet.  
 
Kort sagt vi har hatt en strålende golfsesong 2022 og ser frem til sesongen 2023. 
 
Marianne Gjesvik Mancini 
Leder av THG Damer 

2022
Deltagelse 

antall THG 

medlemmer

Antall kvinner 

deltatt totalt i 

turneringen

Andel THG 

medlemmer 

av totalt antall 

damer

Totalt antall 

deltagere i 

turneringen 

(menn og kvinner)

Beste plasseringer for 

THG medlemmer

Østlandstour brutto damer 1 7 14 % 1.plass

Østlandstour netto damer 19 28 68 % 2. og 3. plass

Haga medal 5 6 83 % 17 1.plass

Haga matchplay 31 31 100 % 64 1 plass og 3 av 4 i semi

KM dameklassen 5 6 83 % 1. og 3. plass

KM damer 50-60 11 13 85 % 1. til 5. plass

KM damer 60+ 5 7 71 % 2.plass

KM alle dameklasser 21 26 81 %

Sum 77 98 79 %

Antall deltagere THG 34
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J. SATNINGSGRUPPE HERRER ÅRSBERETNING FOR 2022 
 
Komiteen bestod i 2022 av følgende medlemmer: Karl Fredrik Giertsen (leder), Nils 
Grønningsæter, Knut Edward Lykke, Stephan Rubensson og Andrè Jåtog. 

Det var 166 spillere som deltok i en eller flere turneringer gjennom året. Dette var en økning 
på 4% fra 2021-sesongen. Det ble spilt 20 turneringer, der det både kåres en rundevinner og 
en akkumulert "Order of Merit" for hele året. Det ble startet til sammen 1.206 runder som er 
en økning på 6% fra 2021-sesongen. Disse tallene kommer på toppen av en nærmest 
eksplosiv vekst fra starten for snart seks år siden og videre vekst begrenses av tilgjengelig 
dagslys på turneringsdagene. I denne sesongen har startfeltet nærmest vært tettpakket hver 
enkelt turneringsdag. Vi fortsatte veksten også kommersielt, der omsetningen også stiger med 
ca. 6% til 120.600,-. For tredje år på rad hadde vi en hovedsponsor på flaggskip-turneringen 
«Tour Championship», der Coca-Cola i år bidro med flotte premier og dermed også 
muligheten for å kopiere PGA-touren med «Tour Championship, presented by Coca-Cola». 

Årets rundevinnere er godt fordelt på spillerne. Av de 20 turneringene som er spilt har vi 19 
forskjellige vinnere med stor spredning i alder og handicap. Topp 3 spillere på Order of Merit 
for hele sesongen ble: 

1. Nikolay Evju Hauger 

2. Eirik Bjørndal 

3. Andreas Sletta 

For første gang i historien arrangerte Haga «Anker Cup» i september mot Oslo Golfklubb. 

Arrangementet ble gjennomført over to dager og ble formelt åpnet av Bærums ordfører 

Lisbeth Hammer Krog og golfklubbens styreleder Kirsten Fuglseth under den formelle 

åpningsseremonien. Totalt ble det spilt 24 matcher hvor Haga til slutt vant 14,5-9,5. Det var 

sosialt samvær etter turneringen med bankett. Haga Golfklubb i samarbeid med komiteen 

følte vi leverte et solid arrangement – vi gleder oss til å arrangere på nytt i 2024. 

 

Komiteen omsatte for NOK 120.600,00,- med utgifter på NOK 118.551,00. Dette gir et 

resultat på NOK 2.049,00. Med en inngående balanse på NOK 5.389,80 har komiteen 

således en utgående balanse på NOK 7.438,80 i klubbens regnskap. Av komiteens omsetning 

tilbakeføres >90% til klubbens proshop. 

 

Etter sesongens siste turnering takket vi av komitémedlemmene Stephan Rubensson or Andrè 

Jåtog. Samtidig går Henrik Stenholt og Andreas Sletta inn i komiteen som nye medlemmer fra 

sesongen 2023.  
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Komiteen har evnet å utvide konseptet for klubbens herrer til enda flere medlemmer i 

2022.Komiteen vurderer også at den har klart å oppfylle hoved-mandatet for sesongen 

2022, som først og fremst er å tilby et ukentlig turnering-tilbud til klubbens herrer med alder 

20 år eller eldre. 

 
Karl Fredrik Giertsen 
Leder Netto’n 
 
 
 

K. INFORMASJON FRA BANEVERT-TJENESTEN 
 
Tjenesten er fortsatt basert på tidligere vedtatte retningslinjer og fokuserer på: 
● flyt i spillet 
● sikkerhetsbestemmelser og at spillerne tar hensyn til medspillere og banemannskap 
● tar hensyn til banen og at spillere følger etikettereglene 
 
Banevertene skal tenke service, slik at både medlemmer og greenfee-spillere får en positiv 
opplevelse av en runde på Haga. Banevertene bistår også ved turneringer.   
 
Det er fokus på at spillere følger flighten foran slik at spillehastigheten opprettholdes. Videre 
at de har greengaffel tilgjengelig og at de oppfordres til å bruke den og til å legge tilbake  
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divots. Det ble gjennomført kontroller på alle sløyfene for å påse at de som spiller der har 
tilgang. Vi har dessverre en utfordring med spillere som spiller ulovlig. Dette foregår som 
regel på morgen/kveld. For å fange opp dette ble det i år kjørt noe i de aktuelle 
tidspunktene. Spillere som ikke hadde rett til spill, ble bortvist.  
 
I år har kun 7 personer deltatt som baneverter. Det er gjennomført 55 vakter i år, mot 141 
året før. Utfordringen ligger i rekrutteringen til tjenesten. Dette er kommunisert videre til 
administrasjon og styret. 
 
Baneverter i 2022: 
Børre Bakken, Erling Lona, Asbjørn Øijord, Stig Øybakken, Nils Erik Ekjord, Stig Øybakken og 
Rolf Bloch-Hansen 
 

Rolf Bloch-Hansen 
Koordinator banevert-tjenesten 
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9. ÅRSREGNSKAP FOR HAGA GOLFKLUBB 
 
Styrets økonomiske beretning 
Haga golfklubb hadde i 2022 et positivt resultat på kr. 518`. Dette er ca 290` kr høyere enn 
budsjettert, blant annet mottok vi ekstraordinære tilskudd på ca kr. 250`. 
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Kontrollutvalgets årsberetning 
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Styrets forslag til vedtak:  

Regnskapet for 2022 godkjennes. 
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10. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG 
Det foreligger ingen innkomne saker  
 
Saker fra styret: Klubbens virksomhetsplan 2020 - 2023 
Årsmøte 2022 vedtok følgende: Virksomhetsplanen for Haga Golf for perioden 2020 – 2023 
tas til orientering. Klubbens organer vil bli invitert til en revisjonsprosess med oppstart etter 
sesongen 2022.  

 
I tråd med dette ble det høsten 2022 startet en prosess med en arbeidsgruppe bestående av 
Caroline Wannehag (AS), Kirsten Fuglseth (klubb), Andreas Thorp og Erik Solberg (adm). Det 
har vært avholdt 13 møter i arbeidsgruppen. Etter hvert ble også alle komiteene invitert inn til 
å bidra, i første omgang gjennom et spørreskjema. 22. november ble det gjennomført en 
workshop der alle komiteledere, begge styrene og administrasjonen ble invitert. ACE, banesjef 
og Vitamat deltok også. I etterkant av workshopen har arbeidsgruppen sendt ut en 
oppsummering, og et utkast til visjon (ambisjon) og verdier vi skal bygge videre på. Det kom 
noen få tilbakemeldinger på dette og arbeidsgruppen har tatt disse med seg i det videre 
arbeidet og på nytt drøftet dette med begge styrene. Årsmøtet inviteres til å drøfte det som 
foreligger og ellers ta saken til orientering. Ny VP for 2024-27 vil bli endelig vedtatt i 
styrene.  
  
Resultatene av tiltak og innsats knyttet til klubbens ansvarsområder i VP for 2022 er redegjort 
for i styrets beretning.  
 
Styrets forslag til vedtak:  
Styrets redegjørelse for arbeidet med ny virksomhetsplan tas til orientering. 
 
 

11. FASTSETTE KONTINGENT 
På årsmøte 2022 ble det vedtatt kontingenter for 2023 og 2024. Pga usikre økonomiske tider 
og at 2025 er relativt langt frem i tid foreslår styret å avvente kontingent for 2025 til neste 
årsmøte (i 2024).  
 
For 2024 gjelder følgende:  
Medlemsavgift for Senior aksjonær/nærstående i Haga Golf AS   kr. 900.-  
For å utøve spillerett på banen kommer i tillegg til medlemsavgiften, kostnaden for spilleretten 
(betaling av den årlige baneavgiften) fastsatt av Haga Golf AS.  
 
Medlemsavgift for Junior med spillerett (til og med 25 år)                       kr. 900.- 
For å utøve spillerett kommer i tillegg til medlemsavgiften, kostnaden for  
spilleretten (betaling av den årlige baneavgiften) fastsatt av Haga Golf AS.  
 
Medlemsavgift for leietaker av en spillerett     kr. 900.- 
For å utøve spilleretten kommer i tillegg til medlemsavgiften, kostnaden for spilleretten 
(betaling av den årlige baneavgiften) fastsatt av Haga Golf AS.  
 
Medlemsavgift for Greenfeemedlem, senior     kr. 2600.-  
Medlemskapet er for seniorer uten aksje eller leid spillerett.                                                            
Gjeldende greenfee betales hver gang man spiller og adgang til spill gjelder kun på hovedbanen.  
 
Medlemsavgift for Greenfeemedlem, junior     kr. 1600.-

Medlemskapet er for juniorer uten aksje eller kjøp av et årlig medlemskap med spillerett.         

Gjeldende greenfee betales hver gang man spiller og adgang til spill gjelder kun på hovedbanen.  
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Medlemskontingent vedtatt på klubbens årsmøte er kun kontingent til klubben.  
Spilleavgift og rettigheter til spill på banene reguleres i Haga Golf AS. 
Beløpene inkluderer avgift til Norges Golfforbund (for seniorer). Fakturagebyr tilkommer.  
 
 
Haga har i dag en medlemsstruktur som gir mulighet for å være juniormedlem uten aksje fra 
0-t.o.m.25 år. Etter dette må man kjøpe en aksje. Mange i alderen 26 – 29 år er fortsatt i en 
etableringsfase med usikkerhet rundt jobb, bosted og familie, og det har vært etterspurt en 
mulighet for å fortsette som medlem uten å måtte forplikte seg til en aksje riktig enda. Klubben 
foreslår derfor å innføre en ny kategori for unge voksne. Det foreslås at de betaler 
medlemsavgift som junior og den samme baneavgiften som en aksjonær. Medlemskategorien 
skal ha et maksantall på 10 og de får samme rettigheter som juniorer.  
 
Til sammenligning har Oslo GK voksne fra 30 år, Bærum 36 år og Asker GK har 10 
kategorier og voksne fra 32 år.  
 
Nytt forslag fra 2023 (tillegg til tidligere vedtatt kontingenter og priser): 
 
Medlemsavgift for unge voksne 26 – 29 år      kr. 900- 
For å utøve spillerett kommer i tillegg til medlemsavgiften, kostnaden for spilleretten tilsvarende 
aksjonær (betaling av den årlige baneavgiften) fastsatt av Haga Golf AS.  

 
 

Styrets forslag til vedtak:  
Kontingent for 2025 vedtas på årsmøtet i 2024. Ny kategori for unge voksne vedtas gjeldende 
fra 2023.  
Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 
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12. VEDTA KLUBBENS BUDSJETT FOR 2023  

 
Beløp i 1000 NOK  Regnskap 2022   Budsjett 2023  

Medlemsavgifter                    1 779                   1 800  

Kursavgift VTG                          55                          -    

Treningsavgift junior                        404                       400  

Baneavgift medlemmer                  19 955                 21 529  

Greenfee                    3 748                   3 400  

Turneringsinntekter                        316                       300  

Tilskudd grasrot                          77                         40  

Andre inntekter                    1 905                   1 700  

Sum driftsinntekter                  28 239                 29 169  

      

      

Premier og turneringer                        424                       300  

Kurs                          62                         30  

Turneringsutg. og repr.                        184                       150  

Komitéarbeid                          42                         15  

Sosiale arrangementer                           -                         200  

Baneleie                  25 309                 26 479  

Revisjon                          36                         45  

Regnskap                          66                         75  

Honorar konsulenter                        114                       100  

Honorar proer                        420                       400  

Reiser og møter                          89                         50  

Sponsorer       

Reklame                            4      

Gaver, kontingenter                            4                         30  

Scorekort, baneguide, etc.                            9      

Juniorarbeid                        134                       300  

Kontingenter                        707                       690  

Andre driftskostnader                        117                       300  

Tap på kunder                           -    

Sum driftskostnader                  27 721                 29 164  

      

EBITDA                        518                           5  

 
Styrets forslag til vedtak:  

Fremlagte budsjett for 2023 vedtas. 
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13. BESTEMME KLUBBENS ORGANISASJONSPLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styret har i 2021/22 revidere samtlige mandater for de ulike komiteene. Flere av mandatene 
var ikke i samsvar med gjeldene praksis, og for omfattende uten at det er behov for det. 
Styret har i prosessen innhentet kommentarer og synspunkter fra alle komiteene. Mandatene er 
nå ferdigstilt og var i bruk i 2022.  
 
Styrets forslag til vedtak:  
Haga golfklubb sin organisasjonsplan vedtas slik den foreligger. 
  

Årsmøte 
Valgkomite 

Revisor 

Kontrollkomite 

Juniorkomite 

Satsningsgruppe 
damer 
(THGD) 

Satsningsgruppe 
herrer 

 

Banevert-tjeneste 

Huskomite 

Handicapkomite 

Haga Golfklubb 
Styret 

Damekomite 

Seniorkomite 

Disiplinærkomite 

Daglig leder/administrasjon 

Frivilligkomite 

Banekomite Turneringskomite 



 

 
 

38 

14. VALG  

A. VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL NYTT STYRE  
I HAGA GOLFKLUBB: 

 
Valgkomiteens forslag til vedtak: 

 
Styreleder 
Kirsten Fuglseth Ikke på valg/valgt for 2 år i 2022 
 
Nestleder 
Felix Møller Warmedal  Ny – velges for 2 år i 2023 
 
Styremedlemmer 
1. Einar Clausen Gjenvelges for 2 år i 2023 
2. Erik Bølling Ikke på valg/valgt for 2 år i 2022 
3. Berit Høyem Ny – velges for 2 år i 2023 
 
Varamedlemmer 
1. Hilde Ingelin Vogt Ny – velges for 1 år i 2023 
2. Hallgeir Tveiten Ny – velges for 1 år i 2023 

 
 Kommentar til innstillingen: 

Felix Møller Warmedal er under sommeren deltidsansatt i proshopen, og valgkomiteen  
har i den forbindelse vurdert valgbarheten i forhold til klubblovens § 7 som sier at 
personer med økonomisk særinteresse i driften av Haga GK ikke er valgbar til styre, 
råd, utvalg mm. Komiteen har etter vurdering i Kontrollutvalget kommet til konklusjon at 
Felix Møller Warmedal ikke er berørt av denne paragrafen og er dermed valgbar. 
Styret vil kunne vurdere habilitet når saker som vedrører proshopen blir behandlet. 

 

 

B. VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL KONTROLLUTVALG  
I HAGA GOLFKLUBB: 

 
Valgkomiteens forslag til vedtak: 

 
 Leder Johan Ratvik  Ny - velges for 1 år 
 Medlem Kristin Teigen  Ny - velges for 1 år 
 Vara Nicolay E. Hauger Gjenvelges for 1 år 
 
 
 For valgkomiteen: 
 Leder  Medlem 
 Ivar Stendahl  Gunilla Traberg 
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C.  REPRESENTANTER TIL TING OG MØTER 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne komiteer samt representanter til 
Golftinget/Golfforum og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet. Årsmøtet gir styret 
fullmakt til å utnevne hvilke medlemmer i klubbstyret som skal være klubbens representant i 
styret i Haga golf. 

 
 

D.  VALGKOMITE MED LEDER, 2 REPRESENTANTER  
OG 1 VARAMEDLEM 
 
Styrets forslag til vedtak:  
 
Leder 
Gunilla Traberg     Gjenvelges for ett år i 2023 

 
Medlem 
Tove Lysne     Gjenvelges for ett år i 2023 
Ole Martin Davanger   NY – velges for ett år i 2023 

 
Varamedlem      
Finn Jentoft    NY – velges for ett år i 2023 

 
 
 

E.  EVENTUELLE ØVRIGE VALG I HENHOLD TIL HAGA GOLFKLUBBS 
ORGANISASJONSPLAN 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Styret/administrasjonen gis fullmakt til å bemanne de enkelte komiteene. De enkelte 
komiteene får fullmakt til selv å velge sine leder og sammensetning av komitestyret. 
 

15. VALG AV REVISOR 
 

Styrets forslag til vedtak:  
Haga golfklubb benytter samme revisor som Haga Golf AS. 

 


