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1.

GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE

2.

VALG AV DIRIGENT
Styrets forslag til vedtak:
Dirigent: Kirsten Fuglseth

3.

VALG AV PROTOKOLLFØRER
Styrets forslag til vedtak:
Protokollfører 1: Susan Brown
Protokollfører 2: Kristin Teigen

4.

VALG AV 2 MEDLEMMER TIL SIGNERING AV PROTOKOLL
Styrets forslag til vedtak:
Per Anton Jenssen og Inger Marit Hagaseth

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 2021 bestått av:
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Varamedlemmer:

Kirsten Fuglseth
Stephan Rubensson (17.03.2021 – 24.06.2021)
Henrik Stenholt (24.06.21 – 30.03.22)
Jeanette Raastad-Andersson
Henrik Stenholt (17.03.2021 – 24.06.2021)
Tone Malm Meinich Hvam
Einar Clausen (24.06.21 – 30.03.22)
Einar Clausen (17.03.2021 – 24.06.2021)
Tove C. Hæreid

Styrets sammensetning endret seg i juni 2021 da nestleder Stephan Rubensson trakk seg fra
sitt verv. Henrik Stenholt trådte inn i rollen som nestleder og Einar Clausen rykket opp som fast
medlem i perioden.
Styrets arbeid
Det har vært avholdt 11 styremøter, hvorav ett var felles med AS-styret. Det har også vært ett
møte med komiteledere. Møtene har i all hovedsak blitt gjennomført digitalt.
Styreleder har deltatt på ett møte i FNG (Foreningen Norske golfbaner). Styret deltok på
Golftinget 2021 med Kirsten Fuglseth, Tone Malm Meinich Hvam og Einar Clausen.
Golfforbundet har også tilbudt enkeltstående webinarer som styreleder har deltatt på.
I revideringen av ny lovnorm for idrettslag i 2020 kom det inn et nytt punkt §9.3 om
protokoller fra styremøtene. I vår klubb- lov av18.03.2020 fikk det følgende formulering:
«Protokollene skal være tilgjengelige for Haga Golfklubbs medlemmer, med mindre styret
bestemmer noe annet i den enkelte sak.»
Haga golfklubb har hatt varierende systemer for lagring av styredokumenter som protokoller
og sakspapirer De siste årene har systemet «Admincontrol» vært benyttet. Admincontrol er en
styreportal som krever rettigheter, og styrets protokoller har ikke vært publisert utenfor dette
systemet. Dette har dermed ikke vært i tråd med vedtektene.
Styret har vært i kontakt med andre klubber for å få deres erfaringer og praksis med dette
punktet i lovnormen. Mange klubber har vært i samme situasjon som oss, dvs at de ikke
publiserer åpent, mens andre publiserer en «kortversjon» etter møtene. Noen har et lukket
område for alle klubbens medlemmer og publiserer der, mens andre igjen har opplyst at
protokoll gis ut på forespørsel. Vi har ikke et lukket medlemsområde (intranett) og i mars
2022 har styret derfor publisert på hjemmesiden at alle medlemmer kan få tilgang til ønskete
protokoller fra styremøtene ved å gjøre en henvendelse til daglig leder. Vi anser at vi på den
måten oppfyller klubblovens krav. I tråd med vedtektene vil styret kunne gjøre unntak for
enkeltsaker.
Det er viktig med gode verktøy for styrearbeid. Styrets oppfatning om Admincontrol er at
dette nok er mer egnet for større bedrifter som benytter det daglig, enn for et idrettslag. Det
er oppleves noe uoversiktlig og rigid for vårt formål. Styret er derfor på utkikk etter andre
løsninger som bedre kan ivareta de behovene vårt styrearbeid har.
I årsmelding for 2021 rapporterer styret i henhold til hovedpunktene i virksomhetsplanen. Alle
dokumentene i årsmøtepapirene er signert elektronisk.
Klubb og medlemsaktivitet
Haga hadde i 2021 2065 medlemmer. Av disse var 1635 voksne over 25 år og 430 juniorer.
Ved utgangen av 2020 var det 459 juniorer. Klubbstyret besluttet å sette et «tak» når man så
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hvor mange av de 459 som faktisk betalte årskontingenten for 2021. Svaret på det, eller
«taket» for 2021 ble 430. På det meste i 2021 hadde vi en venteliste på ca 170 juniorer. I
samarbeid mellom AS og klubb I desember 2021 ble det vedtatt et tak på 400 juniorer for
2022, fordelt med 300 under19 år og 100 mellom 20 og 25 år.
I 2021 hadde vi en reduksjon i medlemsmassen på totalt – 6,7 %. Det skyldes ikke bare
reguleringen av juniorer, men også en nedgang i den øvrige medlemsmassen. Antall kvinnelige
medlemmer har dessverre fortsatt en negativ utvikling. Fra 2018 til 2020 var reduksjonen 11
%. Legger vi til for 2021 blir nedgangen 18%. Det er ingen ønsket utvikling.
Snittet på hcp på kvinnelige medlemmer er 27,9 (se tabell under sportslig utvikling), noe som
er en liten bedring fra året før. Statistikk fra NGF viser at et kritisk nivå for å fortsette ligger
på 26 i hcp, så vi er fortsatt over det. Det ble ikke gjennomført noen tiltak for å bremse den
nedadgående trenden, og det kan jo være grunn til å vurdere det videre. Når det er sagt;
Haga har en svært aktiv damekomite som tilrettelegger godt for turneringsvirksomhet og
sosiale aktiviteter, ikke bare i sesongen, men gjennom hele året. Styret er imponert over
aktivitetsnivået og variasjonen i tiltakene.
I tråd med og ønske om ytterligere tilvekst av flere jenter, i alle aldre, har Haga Golfklubb på
tampen av 2021, inngått et samarbeid med NGF på et prosjekt; "Golfjentene". Dette er et
konsept i regi av NGF med egne trenere som reiser rundt i landet. I Haga Golfklubb er det
juniorkomiteen og proene som holder i dette med en frivillig jentegolfansvarlig som
rapporterer til Juniorkomiteen. Det vil fremover avholdes flere møter for Viken Idrettskrets
hvor frivillige//Jentegolfansvarlige i Viken Idrettskrets møtes via TEAMS, sammen med proene
for planlegging kommende arrangement og sesong. Vi er spent på tiltaket og vil gi en større
redegjørelse etter at vi har vært med en sesong.
Medlemsutvikling
Medlemmer

2016

2017

+/%

2018

+/- %

2019

+/%

2020

+/- %

Damer under 26
år (juniorer)

23

25

8,7

20

-20

14

-30

38

171,4 32

-16

Damer voksne

435

467

8,7

482

3,2

470

-2,5

428

-8,9

395

-7,7

Damer totalt

458

492

7,4

502

2,0

484

-3,6

466

-3,7

427

-8,4

Herrer under 26
(juniorer)

104

115

10,6 101

272,6 398

-5,4

Herrer voksne

1173

1254 6,9

1323 5,5

1356 2,5

1327 -2,1

1240 -6,6

Herrer totalt

1277

1369

7,2

1424

4

1469

3,2

1748

19

1638 -6,3

Medlemmer
totalt

1735

1861

7,3

1926

3,5

1953

1,4

2214

13,4

2065 -6,7

-12,2 113

5

11,9 421

2021

+/%

Medlemmer
2500

2000

2214
1735

1861

1926

1953

2017

2018

2019

2065

1500

1000

500

0
2016

2020

2021

Juniorer

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0-5 år
6 – 12 år
13 – 19
20 – 25
Totalt

1
42
45
39
127

2
42
49
47
140

0
33
44
44
121

2
14
65
46
127

2
72
308
77
459

6
43
272
109
430

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. Høsten 2020
begynte en juniorkomite å ta form, og denne har i 2021 blitt en aktiv og velfungerende
komite.
Fordeling av medlemmer etter kategorier
Herrer
Damer
Juniorer

Antall 2020
1327
428
459

% 2020
60 %
19 %
21 %

Antall 2021
1240
395
430

% 2021
60 %
19 %
21 %

Gjennomsnittsalder
Kategori
Damer
Herrer
Junior (1 – 19 år
Eldre junior (20 – 25 år)
Alle medlemmer

2020
63,5
56,7
15,5
22,5
49,6

2021
63,6
56,3
15,8
22,7
48,7

Banevert-tjenesten gjorde også i 2021 en viktig jobb for klubben. Veiledning om etikette og
oppførsel ble gitt, og det var også flere bortvisninger fra banen, blant annet for urettmessig
spill på aksjonærsløyfen. Tidig på sesongen ble det gjort et stykke arbeid på å få etablert en
startbod ved Blå/Gul 1. Ønsket var at den skulle sikre bedre kontroll med spillere og bedre
flyt i spillet. Dessverre lot det seg ikke gjøre å få bygget den. Det skyldes både høye
kostnader (relatert til pandemien) og manglende aksept fra grunneier.
Banevert-tjenesten melder at det har vært ubehagelige hendelser og dårlig oppførsel, noe
som igjen gjør det vanskelig å rekruttere til tjenesten. Klubbstyret vil sterkt anmode alle
medlemmer til å vise forståelse for oppgaven tjenesten må og skal gjøre, og ikke minst til selv
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å bidra til at det ikke oppstår kjedelige situasjoner på banen. Klubbstyret takker
baneverttjenesten for arbeidet i sesongen som gikk!
Til tross for at en del sosiale arrangementer og noen turneringer måtte avlyses ble det meste
gjennomført.
Golfspilleren i sentrum
Alle medlemmer får en gang i året mulighet til å svare på undersøkelsen «Golfspilleren i
sentrum, GIS». Undersøkelsen lages av Golfforbundet og sendes ut tre ganger i sesongen, men
kun en gang til hvert medlem. GIS måler det man kaller «ambassadørscore»; som kan
beskrives som medlemmenes vilje og lyst til å anbefale klubben sin til andre. På landsbasis
ligger scoren på 42. Haga var i 2021 den klubben med størst positiv vekst og gikk fra en
score på 7 til 31, noe som ble kommentert på Golftinget. Våre største forbedringspunkter er
likevel klubbmiljø og bane. Det er som er hyggelig er at tallene indikerer at vi har flere
fornøyde medlemmer enn før. Det skal vi jobbe hardt for å ta vare på og selvfølgelig
forbedre ytterligere. Klubbstyret vil rette en takk til alle som bidro til et godt miljø i 2021.
Golfspilleren i
sentrum
Landsnittet
Haga

2019
11

2020

2021

Svarprosent

7

42
31

33 %
36%

De mest fornøyde medlemmene hører til disse klubbene:
Klubber
Norsjø
Stiklestad
Kongsvingers
Elverum
Alta
Molde
Moss & Rygge
Bjaavatn
Skjeberg
Vestfold

Score
87
85
85
77
73
68
60
59
58
58

Svarprosent
29
43
35
42
54
43
41
44
28
39

Spill på banen
Også 2021 ble et år med store reiserestriksjoner og der mange fortsatte å benytte sine
hjemmeklubber i større grad enn før. Sammenlignet med «normalåret» 2019 økte antall
runder på Haga med 13 %. Ser vi på hvor mange dager banen var åpen de to årene var
veksten 23 % flere runder pr. dag.
Haga opplevede imidlertid et lavere trykk i 2021 sammenlignet med 2020. Totalt ble det
spilt 16 % færre runder. Når vi ser på antall, spilte runder pr. dag banen var åpen hadde
den en nedgang 4 % i 2021. Nedgangen kan ha en sammenheng med at antall medlemmer
er redusert med 6,7 % i tillegg til at 2020 var et ekstraordinært år med tanke på interessen
rundt golf.
Av totale starttider utgjør ordinær booking av medlemmer 69 %, gjester 19 %, mens turnering
utgjør 12 %. Fordelingen mellom de ulike gruppene er uendret fra 2020 til 2021. I 2020 og
2021 utgjorde antall bookinger til turneringer ca 12 %. Sammenligner vi med tidligere år har
dette ligget på 18 %. Andel greenfeespillere har vært stabil.
Forholdet mellom kategorier (medlemmer, greenfeegjester og turneringer) er den samme.
Det ble gjort mange tiltak for å sikre aksjonærenes tilgang til banen. Reduserte antall
gjeldende bookinger, prissetting i primetime for greenfeespill, restriksjoner på juniorenes
tilgang og en enda «slankere» turneringslisten er blant tiltakene som ble gjennomført. Dette
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har blant annet resultert i at andel runder spilt av voksne medlemmer på aksjonærsløyfen har
økt fra 74 % i 2020 til 80 % i 2021.
Bekreftede starttider
Hovedbanen

2016 2017

2018

2019

2020

2021

Andel av
bekreftede
starttider i 2020

Andel av
bekreftede
starttider i 2021

Medlemmer

15
055
4232
3960
23
247

11
990
3247
3544
18
781
17%

12
980
4543
3696
21
219
13%

19
708
5275
3428
28
411
34%

16
468
4545
2976
23
989
-16%

69 %

69 %

19 %
12 %
100 %

19 %
12 %
100 %

Greenfeegjester
Turneringer
Totalt
Endring fra
foregående år

14
851
3790
4040
22
681
-2%

Antall dager banen har vært åpen
Gjennomsnittlig runder pr. dag banen er
åpen
Gjennomsnittlig runder pr. medlem

2016
170
137

2017
170
133

2018
157
120

2019
155
137

2020
161
176

2021
142
169

9

8

6

7

9

8

Bekreftede runder totalt

2020

2021

Hovedbanen

28 411

23 989

Aksjonærsløyfen

17 858

15 800

Totalt antall bekreftede runder

46 269

39 789

Aksjonærsløyfen

2020

2021

Voksne medlemmer

13 198

12295

Juniorer 0 – 19

4047

1785

Juniorer 20 – 25

613

1235

Grafen under viser fordelingen av spill mellom medlemsgruppene (greenfeespillere ikke
medregnet).

Bestilte starttider på
hovedbanen
%

Spill på aksjonærsløyfen
%

16,6
19,7
16,5

Menn

18,9

67,0

Kvinner

Junior

Menn

61,4

Kvinner

Junior

Fordelingen av hvem som spiller aksjonærsløyfen er de ulike gruppene relativt likt representert
ift hvor stor andel de utgjør av medlemsmassen. På hovedbanen er menn derimot
«overrepresentert».
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Bestilte starttider på hovedbanen og
aksjonærsløyfen
1400

Runder

1200
1000
800
600
400
200

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30

0

Bestilte starttider hovedbanen

Bestilte starttider aksjonærsløyfen

For klubben er det en fordel at medlemsmassen er en god miks av alder og kjønn da vi ser at
de ulike gruppene har ulike preferanse på når de ønsker å spille og vi som klubb får utnyttet
banen best mulig. I tillegg er det viktig med tanke på prising av greenfee.

700
600
500
400
300
200
100
0

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30

Runder

Bestilte starttider på hovedbanen fordelt på
grupper

Bestilte starttider Herrer

Bestilte starttider Kvinner

Bestilte starttider Junior

Kvinnelige spillere er i større grad representert på formiddagen enn ettermiddagen. Dette
kan ha sammenheng med at menn har en vesentlig yngre gjennomsnittsalder enn kvinnelige
medlemmer (56 vs. 64 år). Juniorer har et mer jevnt trykk gjennom hele dagen.
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Bestilte starttider på aksjonærsløyfen
fordelt på grupper
500

Runder

400
300
200

100
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30

0

Bestilte starttider Herrer

Bestilte starttider Kvinner

Bestilte starttider Junior

På aksjonærsløyfen ser vi mye av den samme trenden som er på hovedbanen. Kvinner er i
større grad representert på formiddagen, mens menn har en noe jevnere fordeling gjennom
dagen.
Grafene viser at herrene bruker hovedbanen mer enn «deres andel» av medlemsmassen
utgjør, og noe mindre på aksjonærsløyfen. Damene bruker begge banene nokså likt. Juniorene
bruker hovedbanen betydelig mindre enn deres andel av medlemsmassen og aksjonærsløyfen
noe mer. Samlet benytter herrene de tre sløyfene noe mer enn hva deres medlemsmasse
utgjør, og damene ganske identisk med sin andel av medlemsmassen, mens juniorene totalt
spiller en del mindre enn deres andel av medlemsmassen utgjør.
Sportslig utvikling
2021 ble en tilnærmet normal turneringssesong. For å imøtekomme ønsker om færre
turneringer i «prime time» helg videreførte turneringskomiteen at en del turneringer ble lagt til
søndag ettermiddag. Komiteen gjorde en god jobb med å tilrettelegge for nye og varierte
spilleformer og viste stor kreativitet og omstillingsvilje.
Haga har mange medlemmer som også er aktive på eksterne turneringer. Det gjelder særlig
Norsk Seniorgolf, Østlandstour og MidAM-serien.
I juli var Haga arrangør for LAG-NM 1.divisjon. Det ble et svært godt arrangement og ble
gjennomført på en måte som vi kan være stolte av. Både TD, dommere, deltagere og vår
egen turneringskomite var godt fornøyd. Vi fikk mye skryt for banekvalitet, for den gode
gjennomføringen og for måten vi hadde tilrettelagt for gjestene på. Styret vil gratulerer og
takke turneringskomiteen for en strålende innsats!
Den gode gjennomføringen ble lagt merke til også i Golfforbundet. Som et resultat av det fikk
vi forespørsel om NM-MIDAM 2022. Det er et aktuelt arrangement for mange av våre
medlemmer som vi takket ja til, og det vil bli arrangert hos oss 11. – 12.juni.
Haga stilte med lag i herreklassen bestående av Andreas Sletta, Ole Martin Davanger,
Nicolai Sætrang, Barrett Ganje og Felix Møller Warmedal – og med Magnus Boland Haugen
som kaptein. Laget kom på 7. plass, mens Trondheim golfklubb gikk av med seieren. I
dameklassen var det Ålesund golfklubb som vant.
Haga stilte med damelag i 2. divisjon på Hauger. Laget bestod av Anniken Strøm, AnneBirgitte Svae-Kvifte og Birgit Høyem, som endte på 6. plass.
Lag NM Juniorer, ble arrangert på Borre. Vårt lag bestod av Fredrik Boye Hestø, Renat
Brytskyy, Kristian Axelsen, Fredrik Rønnov og Herman Olsen som endte på en 7. plass.
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Klubben har i mange år hatt et refusjonsreglement når det gjelder lagNM og andre
uttaksturneringer. Medlemmer som deltar på disse får dekket utgifter til startkontingent,
nødvendig reise og overnatting, og enkel servering. I tillegg får de representasjonsklær. I fjor
utvidet styret reglene noe, og inkluderte voksne medlemmer som spiller mye på definerte
turneringer. Disse representerer også klubben og de avlaster kapasiteten på banen, spesielt i
helgene. Utvidelsen av reglementet i fjor ble ved en forglemmelse ikke gjort kjent for
medlemmene på hjemmesiden, men det retter vi opp i år. Refusjonsreglene for 2022 ser slik ut:
Prinsipper:
For å ha rett til refusjon/representasjonsklær må man ha Haga golfklubb som hjemmeklubb
Ved utlegg skal refusjon skje etter regning. Originalkvittering skal foreligge
NM og LagNM (junior og senior):
Kostnader som dekkes helt: startavgifter og innspill, mat (dagens rett og alkoholfri drikke),
overnatting (skal være godkjent av DL på forhånd), reise (skal være godkjent av DL på
forhånd), representasjonsklær og effekter med Haga-logo (pique, cap, genser, pegger osv)
Srixontour (junior):
Kostnader som dekkes helt: startkontingent. Ved utlegg over kr. 2000.- til reise og overnatting
dekkes overskytende med 50 % refusjon
Forbundsturneringer/Callaway østlandstour/MidAM/NSG (junior og senior):
Ved finale/sluttspill kan spiller ta ut representasjonsklær med Haga-logo (1 stk. pique, 1 stk.
cap, 1. stk genser).
Strukturen i de faste, interne turneringene har vært som tidligere:
Interne turneringer
Mandag Herre «Nettoen» ettermiddag
Tirsdag Damedag for – og
ettermiddag
Onsdag Medal (ingen
blokkering)
Torsdag Senior
Haga Match

Deltakelse
157 unike deltagere

Runder
19 turneringer

85 deltagere på formiddag
54 deltagere på ettermiddag
47 deltagere

18 turneringer på formiddag
17 turnering på ettermiddag
16 turneringer

134 deltagere
64 deltagere

19 turneringer

Medlemmer som har spilt
mer enn 10 turneringer
118

Medlemmer som har spilt
1 – 3 turneringer
179

Antall individer som har
deltatt på turnering
465

Det har vært avholdt VTG kurs og en rekke segmenterte treningskurs fra Ace for medlemmer.
Fjogstadområdet ble aktivt brukt til trening, og er et område som fortsatt bør utvikles. Klubben
har denne vinteren levert inn forslag til Bærum Kommune om oppgradering og søkt om
anleggsmidler for å dekke kostnadene.
Handicap blant medlemmene:

Herrer (over 25 år)
Damer (over 25 år)
Eldre junior (20 – 25 år
Junior (1 – 19 år)

Snitt Hcp
2020
18,9
29,1
18,9
36,0

Hcp snitt på
landsbasis 2020
28,5
40,4
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Snitt hcp
2021
18,6
27,9
20,3
31,4

Hcp på
landsbasis 2021
26,8
38,8
34,0
42,6

Snittet for damer er fortsatt en god del høyere enn for herrer, men godt under snittet for
damer på landsbasis. Tallene for juniorer inkluderer både gutter og jenter.
Klubbmesterskapet:
Klubbmesterskapet (KM) ble avviklet på en god måte, til tross for utfordringen med stor
påmelding. Klasseinndelingen var videreført fra 2019. KM skal kåre den beste spiller i
klubben etter brutto-slagspill og klubbstyret anser det som riktig at ved stor pågang må hcp
tas hensyn til. Her oppfatter klubbstyret at vi i 2021 hadde en god praksis som kan fortsette.
Stor deltagelse ga også noen utfordringer med sakte spill. Det medførte frustrasjon hos
enkelte spillere, som dessverre lot det gå utover både turneringsledelse og baneverter. Det
var ubehagelige opplevelser og vi forventer en bedre oppførsel fra egne medlemmer.
Klubbmestere:
Junior:
Damer:
Damer senior 50 – 59:
Dame Senior 60 +:
Herrer:
Herrer senior 50 – 59:
Herrer senior 60 – 69:
Herrer senior 70 +:

Maximus Friling Nilbrink
Rachel Raastad-Andersson
Anniken Strøm
Britt Johansson
Mons Bjerch-Andresen
Terje Gausel
Eirik Hagen
Erik Hynne

Andre resultater
Netto`n OM:
Medal:
Match:
Øverland Invitational:
Østlandstour damer
AnkerCUP (Haga mot Oslo)

Mats Bunæs
1. Henrik Stenholt/2. Stephan Rubensson/3. Jan-Fredrik M. Hvam
1. Haakon Sletta 2. Siri Merete Andersen
Lag: Liv Jenny Lindberg Salvesen og Frederick Salvesen
OOM: 2. Gunilla Traberg 3. Kirsten Fuglseth (begge THG)
1. Haga 2. Oslo

Hole in one 2021
Navn

Hjemmeklubb

Dato

Handicap

Hullnr.

Arnt Stensen

Haga Golfklubb

24.05.2021

4,1

Gul 6

Carl Christian Sandøy Gomnæs

Haga Golfklubb

30.05.2021

27,3

Blå 2

Jan Ørbeck

Haga Golfklubb

02.06.2021

23

Gul 6

Henrik Heiberg Mahle

Haga Golfklubb

05.06.2021

14,1

Gul 4

Vidar Nesset

Haga Golfklubb

07.06.2021

14,3

Rød 8

Emilie Bergh-Jacobsen

Bærum Golfklubb

27.06.2021

3,1

Blå 2

Øistein Bjørndal

Haga Golfklubb

15.07.2021

8,2

Blå 2

Peder Wittussen Sørensen

Asker Golfklubb

16.07.2021

-1,9

Gul 4

Amalie Therese Valle

Onsøy Golfklubb

18.07.2021

-1,3

Gul 6

Ivar Hoel

Bamble Golfklubb

30.07.2020

14,9

Gul 6

Steven Eidset Russell

Haga Golfklubb

21.08.2021

4,5

Gul 6

Øystein Thorup

Haga Golfklubb

04.09.2021

10

Blå 7

Siri M. Andersen

Haga Golfklubb

12.09.2021

13,2

Gul 6

Marius Brekke

Haga Golfklubb

14.09.2021

16,2

Gul 4

Terje André Olsen

Moss og Rygge GK

17.09.2021

14,1

Rød 6

Baneutvikling
2021 var en god sesong for banen. Hagas beliggenhet (kuldeforhold) og jordsmonn (mye
leire) gjør at vi dessverre hvert år åpner senere enn enkelte andre baner. Sesongåpningen 15
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mai var sen åpning, men banen ble i akseptabel stand relativt raskt. Pga store
nedbørsmengder ble den dessverre også tidlig stengt.
I 2021 var det pga pandemien utfordringer med å få nok banearbeidere på plass. For 2022
ser dette positivt ut.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Sesongstart 6. mai

7. mai

21. mai

1. mai

10. mai

15. mai

Sesongslutt 23.10.16

24.10.17

25.10.18

13.10.19

18.10.20

17.10.21

De siste tre årene har banen hatt en god utvikling. Praksis med vinterisolerende duker til
samtlige greener videreføres , og det har vært en kraftig kompetanseheving av
banemannskapet. Vi slet i 2021 med å få nok banearbeidere, og i perioder var det færre
enn ønsket.
Haga er også fortsatt med i prosjekt kalt «Icebreaker» sammen med Golfforbundet og NIBIO,
Norsk Institutt for Bioøkonomi, sammen med Asker, Bærum og Holtsmark.
Klubbhus og restaurant
I VP er et av målene å ha et levende klubbhus for aksjonærer og gjester gjennom hele året.
Klubbstyret er godt fornøyd med utviklingen av tilbudet i kafeen knyttet til «grab and go»
mat, til meny og prisnivå og til utvidete åpningstider i sesong. I 2021 kom en løsning der man
kunne bestille mat mens man var ute på banen og som stod klart når man kommer inn.
Restaurantdriften i vintersesongen 2021/22 har vært dessverre mere krevende enn året før
pga nedstengningsperioder.
Digitalisering
Haga har de senere årene tatt i bruk gode digitaliseringsløsninger både for banedrift og
administrasjon. I 2021 kom Golfbox med et et nytt analyseverktøy. Det medvirker til bedre
kunnskap og statistikk, og en lettere tilgang til dette enn før. Medlemmene bidrar også godt til
effektivisering gjennom å føre livescore i Golfbox-appen under og etter turneringer. Trenere
kommuniserer med juniorer og foresatte via Spond.
Samfunnsansvar
Haga skal være positivt synlig i samfunnet. I 2021 har vi vært til stede i aktuelle fora i regi av
forbundet, GAF/NGF og Greenkeeperforeningen.
Klubben er representert i Golfforbundets Faggruppe IT ved Susan Brown. Vi har også to
medlemmer med i verv i forbundet; Magnus Boland Haugen er nytt medlem i hovedstyret og
Hanne Røed sitter i kontrollkomiteen.
Anlegget på Haga er – og skal være i bruk også om vinteren. Greenområdene har blitt
sperret av for å sikre at dukene holdes intakte.
En utfordring for vårt område er at det går mange turstier rett ved, og til dels kryssende over
banen. Farlige situasjoner oppstår, til frustrasjon for både spillere og turgåere. I
reguleringsplanen for banen fremkommer det at det fra planmyndighetenes side er tenkt at
flere av turveiene skal kunne benyttes også i golfsesongen. Skiltingen i området indikerer også
at det skal kunne være mulig å krysse banen enkelte steder. Praksis i dag er at golfere som
ser noen krysse banen gjerne ber turgåerne om å snu. Problemet er at det flere steder ikke er
noen reelle alternativer, og at skiltingen indikerer at det er en turvei.
Klubbstyret ønsker å bidra til et trygt og hyggelig område for alle. Vi ønsker å gi alle tydelig
beskjed om hvilke trygge alternativer turgåere har og minst mulig «forbudsskilt». Vi har derfor
tatt initiativ til at det skal utarbeides en «turveileder» og bedre skilting som viser hvor det er
lovlig og trygt å gå. Turkartet må ta hensyn til reguleringsplanen og det kan hende at det vil
medføre at også golferne må være forberedt på noen «kompromisser». Skiltingen vil
forhåpentligvis være klart til sesongen 2022.
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Det vil bli satt opp et nett på Blå 1 mot eiendommen Haga nedre for å bedre sikkerheten.
Styret takker administrasjon, banearbeidere og alle frivillige for innsatsen i 2021.
Styrets forslag til vedtak:
Haga golfklubbs årsmelding for 2021 godkjennes. Komiteenes årsberetninger tas til
orientering
Vedlegg til årsmeldingen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Turneringskomiteens årsberetning
HCP komiteens årsberetning
Damekomiteens årsberetning
Seniorkomiteens årsberetning
Juniorkomiteens årsberetning
Disiplinærutvalgets årsberetning
Huskomiteens årsberetning
Team Haga Damers årsberetning
Satsningsgruppen for herres årsberetning
Informasjon fra baneverttjenesten
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A. TURNERINGSKOMITÉENS ÅRSBERETNING FOR 2021
Komiteens har hatt følgende medlemmer:
Elin Roen (Leder), Eva Sandem, Knut Lykke, Tanya Sturk, Grete Guldal Halvorsen
Turneringer 2021
Pga Korona situasjon ble det også i 2021 gjennomført færre turneringer enn tidligere år.
Klubben fulgte NGF’s retningslinjer om konkurransespill.
•
Åpningsturneringen ble avlyst pga Korona-situasjonen
•
Første turnering, Tee for Two, som var ny av året, ble gjennomført 6. juni med hele 69
deltakere
•
Haga var i 2021 vertskap for LAG NM 1. div. Denne ble en suksess med meget gode
tilbakemeldinger på alt fra gjennomføring til bane og klubb
•
Andre turneringer som ble gjennomført var Red Devil (også ny i 2021), Øverland
Invitational, KM, Østlandstour, International Pairs og Avslutningsturneringen
•
Klubben/Styret ønsket å fristille banen for medlemmene siden mange var hjemme i
2021 og derfor reduserte vi antall turneringer i helgene.
Sportslige resultater:
•
Klubbmester Herrer: Mons Bjerch-Andresen
•
Klubbmester Damer: Rachel Raastad-Andersson
•
Klubbmester Junior gutter: Maximus Friling Nilbrink
•
Klubbmester Senior Dame (50-59): Anniken Cathrine Strøm
•
Klubbmester Senior Dame (60 +): Brith Johansson
•
Klubbmester Senior Herre (50-59): Terje Gausel
•
Klubbmester Senior Herre (60-69): Eirik Hagen
•
Klubbmester Senior Herre (70 +): Erik Hynne
Erfaringer fra de største arrangementene:
Lag NM 1. divisjon ble gjennomført 16.-18. juli med 73 deltakere, hvorav drøyt 50 var fra
eksterne klubber. Vi mottok meget gode tilbakemeldinger fra Hoveddommer. Utdrag fra
dommerrapporten:

NGF stiller med TD (Technical Director) og 3 dommere på denne typen turneringer, men det er
viktig med god planlegging, samt erfaring fra gjennomføring av forbundsturneringer.
Bl.a. banemerking som skal settes opp spesielt etter NM krav. TD er ansvarlig for dette
sammen med Klubben/Turneringleder. Her vil jeg spesielt trekke frem Magnus Boland Haugen
(Golf Manager) og Reidar Roen som gjorde en meget god jobb sammen med TD.
Godt samarbeid med Administrasjonen og TK er alltid viktig i store turneringer og dette
fungerte og fungerer veldig bra. Erfarne og flinke representanter fra TK i Scoremottak og i
Starter-funksjoner bidro til en profesjonell gjennomføring
Frivillige som stilte opp som Forecaddies og kjørte rundt med serveringsvogn med gratis kaffe
og boller slo veldig godt an!
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Restauranten og klubben ellers, ga et veldig godt helhetsinntrykk.
Banen var tipp topp stand, vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra spillere og
trenere. Banemannskapene hadde gjort en strålende jobb.
Vaktlister var satt opp for TK og frivillige slik at alt gikk som planlagt.
Gjennomføring av Hagas Klubbmesterskap
•
Rekordstor oppslutning med 185 deltakere.
•
Det ble satt opp 3-baller med 8 min. startintervall i stedet for 4-ball med 10 min. Dette
så vi at ikke hadde den tiltenkte effekten. Det ble fortsatt mye venting og opphopning
på enkelte hull og endel frustrasjon blant enkelte medlemmer.
•
For tregt spill, hvor herrene spesielt bruker for lang tid. Her må det gjøres endringer i
2022.
•
TK og banevert har ikke mulighet å følge opp alle med tanke på effektivt spill
•
Det var ikke handicapgrense, noe som foreslås innført i 2022
•
Noen klaget på Cut, spesielt dameklassene hvor det allerede var få deltakere
•
Juniorene spilte slaggolf siden det var en del spillere med høyt handicap som fikk være
med. Dette ble positivt mottatt fra spillere og trenere.
•
Golfbil er ikke tillatt i KM - dette må presiseres ytterligere.
2.3.2022
Elin Roen
Leder

B. HANDICAPKOMITÉENS ÅRSBERETNING FOR 2021
Komiteen har bestått av Ivar Stendahl (Leder) og Børre Bakken (Medlem).
Etter at det nye WHS (World handicap system) ble innført 1 mars 2020 som standard HCP
system, er komiteens inntrykk at de aller fleste spillere er fornøyde og fortrolige med
systemet. Vårt inntrykk er at det fungerer bra i Golfbox.
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.
Vi har fått noen henvendelser vedr hcp utregning som er blitt håndtert direkte av komiteen.
Medlemmer som har spørsmål om det nye 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.
10.02.2022
Ivar Stendahl
Leder
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C. DAMEKOMITÉENS ÅRSBERETNING FOR 2021
Damekomiteens medlemmer:
Ragnhild Bøhn, leder/medansvarlig formiddag
Torill Lid, kasserer/premieansvarlig/kasserer
Kari Jaeger, referent/fotograf/sekretær/medansvarlig formiddag
Anne Cathrine Ramm, medansvarlig formiddag
Hanne Kindt, altmulig-medhjelper formiddag
Heidi Kobro Hals, medansvarlig formiddag/innegolf
Annegrete Ringdal, medansvarlig ettermiddag/innegolf
Kama Daasvand, medansvarlig ettermiddag
Anne-Lise Sognnes, medansvarlig ettermiddag
Vibeke Sundene, medansvarlig ettermiddag
Oppgaver:
Sette opp terminliste for sesongen. Turneringsansvar hver tirsdag. 2 turneringsansvarlige på
formiddagen. 2 om oppgaven på ettermiddagen. Ettermiddagsturneringene er blitt styrket
ettersom Anne-Lise og Vibeke er kommet inn i komiteen. Det er arrangert til sammen 28
dameturneringer utendørs i år.
Komitemøter 2021:
4 møter: 11. mars, 31. mai, 18. august og 1. desember. I tillegg har det pga. coronasituasjonen vært løpende kontakt komitemedlemmene mellom gjennom hele sesongen og flere
oppgaver er løst i mindre grupper.
Innegolfsesongen 2020/2021:
Innendørsturneringen ble stoppet av covid før den kom i gang. Sesongen 2021/2022 er i full
sving - med noen restriksjoner.
Sesongens tirsdagsturneringer:
Det ble arrangert 14 turneringer på dagtid og 14 på ettermiddagen. På ettermiddagen
spilles 9 hull. 10 av disse har vært Stableford-turneringer og resten har vært lag- og
moroturneringer.
Til sammen er det spilt 840 runder golf i vår turneringsregi. På dagtid er det i alt 85 damer
som har vært med, mens på ettermiddagen er det 54. Det var flere nye ansikter å se både på
dagtid og kveldstid.
Det ble kåret to Haga Ladies, formiddag og ettermiddag. Vinnerne har de 4 beste tellende
runder. Det var 30 damer som hadde 4 tellende runder eller fler på ettermiddagen og det
var 43 på formiddagen.
Haga Lady ettermiddag ble Grete Guldal Halvorsen med en snittscore på sine tellende 9hullsrunder på 19,25 p. Deretter fulgte Susan Brown på 2. og Torhild Rossum på 3. plass.
Haga Lady formiddag ble Ellen Røssum med en snittscore på 38,25. Eva Sandem og Hanne
Gjersøe Kindt fulgte på 2. og 3. plass.
Dameturer:
Vårturen til Spania ble avlyst for annen gang. Det ble heller ingen høsttur til Sverige grunnet
covid-situasjonen. Det ble imidlertid arrangert felles turer til Moss Rygge og til Atlungstad på
vårparten i påvente av at vår egen bane skulle åpne.
Andre arrangementer:
Det var Hagas tur til å arrangere den årlige naboturneringen mellom Oslo GK, Bærum GK,
Grini GK og Haga. Turneringen ble avholdt siste tirsdags formiddag i juni i flott vær og med
66 deltagende damer. Banen fremsto veldig fin og høstet mye ros fra deltagerne. Klubben
bidro med servering på banen underveis og det ble satt pris på.
Sesongen ble avsluttet med en avslutningsmiddag i restauranten på Haga med over 60 damer
til stede. Her ble det bl.a. foretatt premieutdelinger til årets vinnere. Dette var første gang på
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to år at vi kunne ha en slik samling! Vitamat leverte deilig mat - som de for øvrig også har
gjort gjennom nesten hele pandemien. All ære til dem!
Økonomi:
Økonomien i damekomiteen er god. Vi tar inn 70 kr fra hver turneringsdeltager og har 1/3
premiering i én, to eller 3 klasser. Vi er økonomisk uavhengige og mottar ikke støtte fra
klubben. Regnskap blir levert administrasjonen direkte fra komiteens kasserer.
Dokumentasjon:
Alle arrangementer i damekomiteens regi er dokumentert gjennom referat og bilder på Haga
Golfklubbs hjemmesider og alle resultater er selvfølgelig tilgjengelige i Golfbox.
17.01.2022
Ragnhild Bøhn
Leder

D. SENIORKOMITÉENS ÅRSBERETNING FOR 2021
Seniorkomiteen har gjennom året 2021 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 etter beste evne prøvd å gjennomføre ukentlige turneringer, men grunnet den
pågående Pandemien, har dette til tider vært umulig å gjennomføre. Tilbakemeldinger tilsier
at det er mange fornøyde seniorer.
Seniorkomiteens medlemmer har bestått av:
Navn
Kjell Yssenmoen
Tore Strøm-Gundersen
Bjørn Stenvik
Ole Aabel
Gunnar Dalen
Bjørn Blix
Bjarne Mathisen
Per Anton Jenssen
Per Arne Helland
Ellen Røssum

Funksjon
Leder
Økonomi
Turneringskoordinator/IT
Turneringskoordinator/IT
Turneringskoordinator
Turneringskoordinator
Turneringsleder
Turneringsleder
Turneringsleder
Turneringsleder

Turneringer ute
Golfsesongen 2021 har igjen vært påvirket av Covid 19 pandemien, som igjen har påvirket
både deltakere, spilletyper og ikke minst den sosiale delen med å møtes på terrassen for
premieutdeling og andre lystige hendelser. Turneringene startet opp 3. juni med Texas
Scramble. Første ordinære seniorturnering ble gjennomført 10. juni
Vi har gjennom sesongen arrangert 14 seniorturneringer med til sammen 618 deltagere, dvs
et gjennomsnitt på 44 stk. pr. runde. Videre har vi gjennomført 3 Texas Scramble turneringer
og en Ryder Cup turnering – mot damene, med til sammen 242 deltagere. Det har vært totalt
134 personer innom våre turneringer.
Vi har hele sesongen operert med 2 klasser, klasse 1 fra hcp 0-20 og klasse 2 fra 20-54.
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Vinneren av Order of merit – dvs 8 beste Stableford score ble Hans Petter Andreassen med
totalsum 305, dvs et snitt på 38,1 poeng. Tett fulgt av Tore Bjelke.
Resultater
På våre ordinære turneringer er gjennomsnitt oppnådd score for begge klasser 96,6 slag.
Til sammen er det utført 59677 slag på 14 seniorturneringer. Ved forrige måling var
gjennomsnitt pr. runde 95,6 slik at det er en økende tendens å spore på dette.
Det var mange seniorer som deltok i klubbmesterskapet i august 2021. Vinner av klasse over
60 ble Eirik Hagen, Erik Hynne ble klubbmester i klassen over 70 år.
Deltakelse i NSG turneringer
Haga seniorgolfere deltok i NSG lag-serie Match med 2 damelag og 2 herrelag. Haga 1
herrer deltok i pulje A, mens Haga 2 herrer deltok i pulje B, hvor Haga 2 herrer vant sin pulje
og rykket dermed opp i pulje A. Hagas damelag deltok i hhv pulje A og pulje B.
Haga 2 herrer var invitert til deltakelse for alle gruppevinnere i turnering i Vestfold, men
kunne dessverre ikke stille lag.
Det ble gjennomført to turneringer på Haga 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.
Senior lag-mesterskap, hvor Haga deltok med 3 herrelag (1 lag i hver av de 3 divisjonene) og
2 damelag (1 lag i 2. divisjon og 1 i 3. divisjon).
Simulatorgolf
Simulatorgolf startet opp 22. oktober på Toppgolf. Antall deltakere ligger på et sted mellom
28 og 35 spillere hver torsdag. På grunn av nye mutasjoner har det per d.d. også blitt
restriksjoner i simulatorgolfen, men nå ser det ut til at restriksjonene frafaller.
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 på tee 50, dette er
tidligere tatt opp med administrasjonen på Haga, så vi håper at dette blir gjennomført.
Ellers avviklet seniorene julebord den 30. november på Haga restaurant med 25 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.
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 Seniorkomite
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E.

JUNIORKOMITÉENS ÅRSBERETNING FOR 2021

Komiteens medlemmer har bestått av:
Hallgeir Tveiten (leder), Kenneth Andersen (turneringsansvarlig), David Lewis, Karl Otto Eidem
(økonomiansvarlig), Nina Myhre, Tone Malm Meinich Hvam, Erik Solberg (daglig leder Haga
GK), Tom Hestø (pro), Eirik Gulbrandsen (pro) og Espen Hestø (pro)
Informasjon om sesongen
Komiteen ble startet opp i 2021. Vi har hatt jevnlige møter gjennom hele året og sendt ut
regelmessig informasjonsmail til juniormedlemmene i klubben. Vi har brukt det første året til å
få oversikt over juniorarbeidet i Haga golfklubb og beskrive nye målsetninger. En av
målsetningene var å arrangere flere turneringer for juniorer på Haga og å oppmuntre
juniorene til å spille turneringer. I 2021 arrangerte vi to turneringer som ble godt mottatt og
raskt fulltegnet til tross for utfordringene vi har hatt med covid-epidemien.
Vi har hatt ønske om å styrke treningstilbudet i regi av klubben og har hatt godt samarbeid
med proene i prosessen. Det har vært gjennomført treninger for alle aldersgrupper gjennom
hele året. I tillegg to golfcamper på sommeren og en i høstferien som er populære. Totalt har
72 deltatt på vår/sommertreningene, 42 på vintertreningene og 82 på golfcamp.
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.
For tiden er det mange juniorer som ønsker å spille golf på Haga, og det er nå lange
ventelister 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 2021
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 2021 ble det
også arrangert «Pro-ettermiddager»
på rangen som en kompensasjon for
at juniorene i en periode ble fratatt
mulighet til spill på aksjonærsløyfen.
Juniorkomiteen har fått signaler om
noe økt budsjett for 2022, og ønsker
da å videreføre satsingen på å
forbedre golfkunnskapene til
juniorene. Planlagte nye aktiviteter
for sesongen 2022 vil inkludere økt
bidrag til juniorer som ønsker å trene,
utover en videreføring av de
aktiviteter som ble gjort i 2021.
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F.

DISIPLINÆRKOMITÉENS ÅRSBERETNING FOR 2021

Komiteen har bestått av:
Niels Kristian Axelsen (leder), Helge Toft (medlem) og Mathilde Fasting (medlem). Fasting har
meldt fra at hun ønsker å erstattes, 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 2021 mottatt noen henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte. En av
henvendelsene hadde en alvorlighetsgrad som medførte en prosess. Det var et medlem som
leverte inn en klage på for tidlige utslag fra flighten bak. Det ble også klaget på oppførselen
til andre spillere i forbindelse med kontakt om episoden(e). Det ble avhørt vitner og foretatt
en alminnelig kontradiktorisk prosess. Det ble ikke ilagt noen form for sanksjon.
Niels Kristian Axelsen
Leder

G. HUSKOMITEENS ÅRSBERETNING
Hus-komitéen ved Putte Roede, bidro i 2021 til oppussing av kafeen, klubbrommet og
møterommet innenfor restaurantlokalet. Det ble også installert nytt og moderne AV-utstyr
(skjermer, projektor og lyd) i alle disse rommene.
Putte bidro også til fornyelse av enkelte møbler på terrassen og kafeen.

H. TEAM HAGA DAMER ÅRSBERETNING FOR 2021
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.
Sesongen 2021 startet med en strategiprosess, resultatet er publisert på Hagas hjemmesider.
Alle gruppens medlemmer deltok i prosessen, med flere morsomme og teambyggende møter.
Her som i det meste av gruppens aktiviteter, bruker vi gruppens interne kompetanse til glede
for alle.
I 2021 deltok 27 i THG-gruppen. Det var en liten økning fra 2020. Vi har en fadderordning
for nye medlemmer slik at alle raskt blir integrert i miljøet.
Året var som så mye annet preget av pandemien, noe som blant annet medførte færre
turneringer enn før 2020. På tross av dette bidro gruppens medlemmer å sette Haga og
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damer på kartet både for eksterne og interne slagturneringer. Oversikter under viser
deltagelse på de mest sentrale turneringene.

THG-damers deltagelse i slagturneringer
Deltagelse
antall THG
medlemmer
Østlandstour netto damer
Haga medal
Haga matchplay
KM dameklassen
KM damer 50-60
KM damer 60+
KM alle dameklasser

10
9
16
7
5
2
14

Totalt antall
Antall kvinner deltagere i
deltatt totalt i turneringen
turneringen (menn og kvinner)
15
16
47
16
62
8
7
8
23

Beste plasseringer for
THG medlemmer
2. og 3. plass
4.plass
2. plass
1. og 3. plass
2. og 3. plass
5.plass

Trening er viktig for å bli bedre. I 2021 arrangerte vi trening 1-2 ganger i uken. Med unntak
av tre treninger var treningen organisert med interne krefter fra gruppen. Treningen har
fokusert på nærspill. Det har vært en utfordring å få organisert treningen som er på banen,
fordi det er vanskelig å få booket 2-4 fighter etter hverandre på medlemssløyfa.
Sosiale arrangementer er også viktig for å skape et inkluderende og givende miljø. I 2022
hadde vi som tidligere to golfturer, vårtur til Kragerø og høsttur til Sverige. Vi har hatt
tradisjonell sommerfest og avslutningsturnering med festavslutning.
Gruppen har ikke hatt en økonomi av stor betydning. Eneste kostnad var 3 protimer som ble
dekket av klubben. Det var ingen medlemskontingent.
For 2022 har vi fått støtte fra klubben slik at vi kan få inn mer kompetanse for å utvikle
treningen og spillergruppen videre. Vi har fått 15 000,- som vil dekke om lag 50 % av
kostnaden, resten vil dekkes gjennom medlemskontingent. Vi vil ha ukentlig trening med Pro på
Hagas treningsområder og en trening i uken på banen som gruppen selv organiserer. En slik
kombinasjon av treningsformer gir stort læringsutbytte.
Vi har også bedt om å få satt av 3 fighter på banen (enten medlemssløyfe eller hovedbanen).
Her har vi fått klarsignal for å bruke de siste ni hullene etter damegruppens turnering på
tirsdager. Ikke en ideell løsning sett fra vår side, da flere av gruppens medlemmer også
deltar på tirdagsturneringene. Men vi vil teste ut denne ordningen og evaluere etter
sesongslutt.
I 2022 planlegger vi også å bidra med aktiviteter som skaper et utvidet fellesskap med Haga
damer.
Forventninger til klubbens styrer er at de fortsetter det gode arbeidet med å forbedre banen
og utvikle klubbens miljø. Vi er også godt fornøyd med administrasjonen og klubbens resturat.
Kort sagt vi har hatt en strålende golfsesong 2021 og ser frem til sesongen 2022.
Marianne Gjesvik Mancini
Leder av THG-Damer
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I.

SATNINGSGRUPPE HERRER ÅRSBERETNING FOR 2021

Komiteen bestod i 2021 av følgende medlemmer:
Karl Fredrik Giertsen (leder), Nils Grønningsæter, Knut Edward Lykke, Stephan Rubensson og
Andrè Jåtog.
Det var 159 spillere som deltok i en eller flere turneringer gjennom året. Dette var en økning
på 21% fra 2020-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 1.143 runder som
er en økning på 14% fra 2020-sesongen. Disse tallene bekrefter at gruppen favner en stadig
bredere del av klubbens herrer. Vi fortsatte veksten også kommersielt, der omsetningen også
stiger med ca. 14%. For andre år på rad hadde vi en hovedsponsor på flaggskip-turneringen
«Tour Championship», der Bilia og BMW bidro med flotte premier og bilutstilling ute på
banen.
Årets rundevinnere er godt fordelt på spillerne. Av de 20 turneringene som er spilt har vi 14
forskjellige vinnere med stor spredning i alder og handicap. Topp 3 spillere på Order of Merit
for hele sesongen ble:
1. Mats Bunæs
2. Eivind Brauer
3. Jonathan Hverven
I tillegg til de individuelle rundene, ble også Haga GK vinner av den første årlige «Anker
Cup», en lagkonkurranse mellom Oslo Golfklubb og Haga Golfklubb, avholdt i september
2021 på Bogstad golfbane. Denne turneringen spilles som en versjon av Ryder Cup, der
kaptein Karl Fredrik Giertsen, med støtte av to visekapteiner og 12 spillere, over to fulle
dager til slutt dro seieren i land 13-11. Denne turneringen ble også en god ramme for å
skape nettverk mellom klubbene.
Det sosiale på banen var som for alle tidligere år, men sesongen 2021 bar preg av COVID19-situasjonen som satte begrensninger for sosiale sammenkomster med mange deltagere,
typisk etter turneringer.
Komiteen omsatte for NOK 114.300,00,- med utgifter på NOK 112.223,20. Dette gir et
resultat på NOK 2.076,80. Med en inngående balanse på NOK 3.313,00 har komiteen
således en utgående balanse på NOK 5.389,80 i klubbens regnskap. Av komiteens omsetning
tilbakeføres >90% til klubbens proshop.
Regnskap for komiteen:
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Komiteen har evnet å utvide konseptet for klubbens herrer til enda flere medlemmer i 2021.
Komiteen vurderer også at den har klart å oppfylle hoved-mandatet for sesongen 2021, 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

J.

INFORMASJON FRA BANEVERT-TJENESTEN

Styret besluttet i 2019 at bistand og oppfølging på banen skal hete: Banevert-tjeneste.
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 søkelys 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 oppslått torv. Det ble gjort kontroller på aksjonærsløyfen, for å påse at de som spiller
der, har tilgang til denne. Det ble avdekket at enkelte ikke hadde rett til spill og disse ble
bortvist.
I år har 15 personer deltatt som baneverter. Noen av disse trakk seg umiddelbart etter 1-2
vakter, da de opplevde ubehagelige episoder med enkeltspillere. Dette er meget uheldig, og
fører også til at det blir vanskeligere å rekruttere baneverter.
Det er gjennomført 141 vakter i år. Hver vakt er satt opp for kjøring i minst 4 timer, enten
formiddag eller ettermiddag. Det ble kjørt rundt 32 vakter i mai og 49 i juni. De resterende
fordelte seg med 20 i juli, 20 i august, 12 i september og 8 i oktober.
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Baneverter i 2021:
Børre Bakken, Erling Lona, Tove Lysne, Inga Mjellem, Otto Th. Pedersen, Margaret Poulsen,
Kjersti Simonsen, Asbjørn Øijord, Stig Øybakken, Morten Wold, Jørgen Andreas Sletten,
Ragnar Luther, Nils Erik Ekjord, Gerd Lie 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 2021 et positivt resultat på kr. 730`, som er ca. 440` over budsjett.
Det skyldes i hovedsak ekstraordinære tilskudd (momskompensasjon) og lokale aktivitetsmidler.
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Kontrollutvalgets årsberetning
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Styrets forslag til vedtak:
Regnskapet for 2021godkjennes.
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10. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG
Det foreligger ingen innkomne saker fra klubbens medlemmer
Saker fra styret: Klubbens virksomhetsplan 2020 - 2023
Høsten 2019 jobbet klubb og AS sammen ut en felles virksomhetsplan (VP). Planen ble
presentert og drøftet med komitelederne våren 2020, men ikke lagt frem for årsmøtet.
Resultatene av tiltak og innsats knyttet til klubbens ansvarsområder i VP for 2021 er redegjort
for i styrets beretning.
Planperioden for gjeldende VP er 2020 – 2023. I forkant av en ny periode med VP
planlegger styret for en prosess der klubbens organer blir involvert. Endelig VP for neste
perioden utformes i samarbeid med Haga AS.
Styrets forslag til vedtak:
Virksomhetsplanen for Haga Golf for perioden 2020 – 2023 tas til orientering. Klubbens
organer vil bli invitert til en revisjonsprosess med oppstart etter sesongen 2022.

11. FASTSETTE KONTINGENT
Fastsette kontingent og treningsavgifter for 2023 og 2024
På Golftinget for 2021 ble det vedtatt en reduksjon i forbundskontingent med kr. 10.- for
årene 2022 og 2023. Haga golfklubb sin økonomi er stabilt god, og styret foreslår ingen
økning i medlemskontingent for 2023 og 2024. Styret foreslår en økning på kr. 100.- for
greenfee-medlemmer.
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
kjøp av et årlig medlemskap med spillerett (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.
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.
Styrets forslag til vedtak:
Medlemskontingentene for 2023 og 2024 vedtas slik de foreligger
Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
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12. VEDTA KLUBBENS BUDSJETT FOR 2022

Styrets forslag til vedtak:
Fremlagte budsjett for 2022 vedtas.
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13. BESTEMME KLUBBENS ORGANISASJONSPLAN
Valgkomite

Årsmøte

Revisor

Kontrollkomite
Haga Golfklubb
Styret
Daglig leder/administrasjon

Turneringskomite

Banekomite

Juniorkomite

Banevert-tjeneste

Satsningsgruppe
damer

Huskomite

(THGD)

Satsningsgruppe
herrer

Handicapkomite

Damekomite

Disiplinærkomite

Seniorkomite

Frivilligkomite

Tilbakemeldingene fra "Golfspilleren i sentrum» for 2020 viste at mange medlemmer
var interessert i å bistå med kompetanse og innsats på ulike områder. Styret foreslo
derfor å at det ble opprettet en «frivilligkomite». Så langt har ikke klubben klart å finne
en leder til komiteen. Vi ønsker likevel å opprettholde komiteen, med håp om å få besatt
også dette vervet. Interesserte bes melde seg til daglig leder.
Banekomiteen ble lagt ned i forbindelse med at «baneprosjektet» ble avsluttet. For
2022 ønsker styret at det igjen blir opprettet en banekomite.
Styret har også tatt et initiativ til å revidere mandatene for de ulike komiteene. Flere av
mandatene er ikke i samsvar med gjeldene praksis, og er litt vel omfattende uten at det
er behov for det. Så langt har alle komiteene gjennomgått sitt mandat og kommet med
forslag til endringer og oppdateringer. Styret vil ferdigstille mandatene i samarbeid
med administrasjonen.
Styrets forslag til vedtak:
Haga golfklubb sin organisasjonsplan vedtas slik den foreligger
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14. VALG
A. VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL NYTT STYRE
I HAGA GOLFKLUBB:
Valgkomiteens forslag til vedtak:
Styreleder
Kirsten Fuglseth

Gjenvelges for 2 år i 2022

Nestleder
Einar Clausen

Velges for 1 år i 2022

Styremedlemmer
1. Jeanette Andersson
2. Tone Malm Meinich Hvam
3. Erik Bølling

Ikke på valg/valgt for 2 år i 2021
Gjenvelges for 2 år i 2022
Ny – velges for 2 år i 2022

Varamedlemmer
1. Tove C. Hæreid
2. Marius Seip Blakstad

Gjenvelges for 1 år i 2022
Ny – velges for 1 år i 2022

B. VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL KONTROLLUTVALG
I HAGA GOLFKLUBB:
Valgkomiteens forslag til vedtak:
Leder
Medlem
Vara

Anne K. Fløttre Holta
Bobby Bastviken
Nicolay E. Hauger

For valgkomiteen:
Leder
Ivar Stendahl

Medlem
Gunilla Traberg

Gjenvelges for 1 år
Gjenvelges for 1 år
Gjenvelges for 1 år

C. REPRESENTANTER TIL TING OG MØTER
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne komiteer samt representanter til Golftinget 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.
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D. VALGKOMITE MED LEDER, 2 REPRESENTANTER
OG 1 VARAMEDLEM

E.

Styrets forslag til vedtak:
Leder
Ivar Stendahl

Gjenvelges for ett år i 2022

Medlem
Gunilla Traberg
Marius Tangen

Gjenvelges for ett år i 2022
NY - velges for ett år i 2022

Varamedlem
Tove Lysne

NY – velges for ett år i 2022

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
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