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Til medlemmer i  
 

 

 

INNKALLELSE  
 

Årsmøte i Hauger Golfklubb 
 

Torsdag 25. mars 2020 kl. 18:00 i klubbhuset på Hauger 
 

 

 

SAKSLISTE, Årsmøte Hauger Golfklubb 
 

1 Godkjenne de stemmeberettigede 

2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden  

3 Velge møteleder, protokollfører og to personer til å undertegne protokollen 

4 Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle 

  gruppeårsmeldinger 

5 Behandle klubbens regnskap i revidert stand 

6 Behandle innkomne forslag og saker  

7 Fastsette kontingent 2021 

8 Vedta klubbens budsjett 2021 

9 Behandle klubbens organisasjonsplan 

10 Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens 

  regnskap   

11 Valg i henhold til klubbens lover   

            

  

  

Styret ønsker alle vel møtt. 

 

 

Hauger, 10. mars 2021 

Etter fullmakt fra styret 

 

Elin Ingvaldsen 

Administrativ leder 
 



 

 

3 

HAUGER GOLFKLUBB 
 

     

    4 - ÅRSBERETNING 2020 

 

 

STYRET 
 

Styret i Hauger Golfklubb (HGK) har i 2020 avholdt 8 ordinære styremøter.  

 

Styrets medlemmer mottar ingen godtgjørelse bortsett fra fri spillerett. 

 

Styret har i 2020 bestått av: 

Styrets leder:  Gunnar Solberg 

Styrets nestleder: Mai-Britt Aaslund 

Styremedlemmer: Håkon Mathisen og Marte Rime Bø og Alf Inge Cleve-Stiansen 

Varamedlemmer: Erik Råd Herlofsen og Vigdis Flaat Sørra  

 
ØKONOMI/REGNSKAP 
 

2020 var et positivt år for Hauger golfklubb. Banen åpnet rekordtidlig takket være en 

usedvanlig mild vinter, og klubbens medlemmer kom seg ut på sommergreener allerede 

onsdagen før påske. Det var lenge usikkert når sesongen kunne komme i gang, ettersom 

Covid-19 viruset herjet Norge, men NGF og NIF fikk heldigvis overbevist Helse Norge, om 

at golfbanene var et sikkert sted, og de kunne bidra positivt med trim og frisk luft.  

Strenge sosiale restriksjoner i Norge samt stengte grenser, førte med seg et stort trykk på alle 

landets golfbaner, inkludert Hauger. Flere spilte runder totalt, og et betydelig løft i antall 

spilte runder pr medlem, sammen med pågang av nye medlemmer og fulle kurs, førte til at 

2020 ble et riktig godt år her på Hauger. 

 

Årsregnskapet for 2020 

 

Inntektene for 2020 viser et resultat på 18.834.911, - som er 2.897.911, - over budsjett og 

3.898.462, - bedre en 2019. Tidlig åpning og stort press på banen resulterte i en inntekt i 

greenfee på 887.093, - bedre enn budsjett. Også treningsområdet og shoppen nødt godt av økt 

aktivitet i golf Norge med et resultat på henholdsvis 318.526, - og 513.154, - bedre enn 

budsjett. 

 

Både administrasjon og styret har hatt stort søkelys på kostnadskontroll i 2020. I tillegg har 

Covid-19 ført til mindre tilgang utfordringer både med import av både varer, maskiner og 

arbeidskraft. Dette er årsakene til at det på tross av store økninger i inntekter, kun er brukt 

347.457, - over budsjett på utgiftssiden. 

 

Momskompensasjon for 2019 (utbetalt og regnskapsført i 2020) ble på kr. 601.067, en 

nedgang med 35.057, - fra 2019 som var et svært godt år, men helt i tråd med et optimistisk 

budsjett på 600.000, - 
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ADMINISTRASJON OG DAGLIG DRIFT 
Administrasjonen har i 2020 hatt 2 fast ansatte; administrativ leder og sportsligleder. I 

golfshoppen hadde vi 4 sesongarbeidere som utgjorde 0,5 årsverk. På årsbasis utgjorde dette 

til sammen 2,5 årsverk. 

Administrativ leder innehar arbeidsoppgaver som, daglig drift av klubben, medlemsservice, 

bindeledd mellom styret og ledergruppen og drift av proshoppen. Sportslig leder innehar 

arbeidsoppgaver som, headpro for klubbens akademi, markedsansvarlig samt sportssjef. 

Klubben har i tillegg to proassistenter, som fakturerer klubben for sine tjenester gjennom sine 

enkeltmannsforetak. Hauger har en samarbeidsavtale med Hakadal og Groruddalen Golfklubb 

der vi drifter deres provirksomhet. 

Driftsavdelingen har i 2020 hatt 3 fast ansatte og 8 sesongansatte. Samlet har driftsavdelingen 

6,5 årsverk.  

Totalt antall årsverk er 9. 

 

Etter styrets oppfatning er arbeidsmiljøet i selskapet svært godt. Det er ikke blitt rapportert om 

arbeidsrelaterte skader eller ulykker på arbeidsplassen. 

 

LIKESTILLING 

Klubben har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og 

menn. Klubben har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke skal forekomme 

forskjellsbehandling på grunn av kjønn.  

 

INFORMASJON 
Styre og administrasjon har benyttet våre web-sider samt Facebook og nyhetsbrev til å gi 

informasjon til klubbmedlemmene, og vi har inntrykk av at det store flertall av medlemmene 

får med seg informasjonen som sendes ut. I år ble ikke vårt tradisjonelle kick-off arrangert, 

grunnet smittevernrestriksjoner.   

 

Alle nye medlemmer i HGK blir informert om våre informasjonskanaler i et velkomstbrev 

som sendes ut på mail, og deles ut til deltagere på Veien til Golfkurs.  

 

 

KOMITEER 
HGK har i 2020 hatt 11 komiteer med ansvar for ulike aktivitetsområder: 

• Junior/Elitekomite under ledelse av Glenn Furulund og har ansvar for sportslig 

utvikling av klubbens elitespillere (junior og senior), herunder organisering og 

gjennomføring av treningsopplegg i samarbeid med klubbens pro.  Komiteen har 

videre som oppgave å rekruttere juniormedlemmer og organisere golftrening for barn 

og ungdom på ulike ferdighetsnivåer, fra nybegynnere til viderekomne. 

• Turneringskomite under ledelse av Jarle Finstad har ansvar for 

turneringsvirksomheten, turneringsbestemmelser, lokale regler, banemerking og 

handicapindeks. 

• Klubbkomite under ledelse av Erik Venner har ansvar for arrangementer (turneringer, 

reiser, sosiale sammenkomster) for klubbens medlemmer (tidligere herre- og 

seniorkomite). 
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• Damekomiteen under ledelse av Grete Mathisen har ansvar for 

turneringsarrangementer og andre arrangementer for klubbens damer i alle aldre. 

• Sportslig utvalg under ledelse av Håkon Mathisen har i samarbeid med Pro ansvaret 

for klubbens sportslige utvikling. 

• Dugnadskomiteen under ledelse av Roy Kristiansen har ansvar for organisering og 

ledelse av dugnadene på banen vår og høst. 

• Valgkomiteen under ledelse av Henning Odden har ansvar for å vurdere kandidater til 

styreverv og andre tillitsverv og deretter på klubbens årsmøte fremme forslag til 

kandidater for de verv som skal besettes.   

• Kontrollkomiteen under ledelse av Tom Møller har ansvar for å føre tilsyn med styrets 

og administrasjonens forvaltning av klubben i.h.t. gjeldende instrukser og vedtak. 

Tilsynsansvaret omfatter bl.a. organisering, økonomi, personell og aktiviteter. 

• Banekomite under ledelse av Joachim Lange har ansvar for å fremme forslag til HGBs 

styre om vedlikehold og videre utvikling av golfbanen, både på kort og lang sikt. 

• Utviklingskomite under ledelse av Eoin Moroney ble startet opp i slutten av 2018 og 

vil jobbe med utviklingspotensialet for anlegget og bygningsmassen på Hauger. 

• Handikap komite under ledelse av Jarle Finstad, er ansvarlig for veiledning av spillere 

som spiller med feil handikap. 

 

Det vises ellers til komiteenes årsrapporter som er vedlagt HGKs årsberetning. 

 

 

 

AKTIVITETER, TURNERINGER OG ANDRE ARRANGEMENTER 
 

Flere av gruppene har hatt egne arrangementer i løpet av året. 

 

Klubben arrangerte i 2020 Norgescup for herrer og damer, som også var kvalifisering til 

Nordic League. Hauger høstet gode tilbakemeldinger for arrangementet, takket være godt 

samarbeid mellom klubbens frivillige, turneringskomite og administrasjon. 

 

Hauger er en populær bane for store anledninger, og vi har i tillegg til Norgescup arrangert, 

Håndverks NM, Narvesen Tour for juniorer, veldedighetsturneringen Golden Child samt 

jubileumsturnering for American Chamber of Commerce.  

 
Hauger KM Matchplay ble igjen arrangert med 64 deltagere. Vinner ble Raymond Lohr. Turneringen 

er veldig populær og blir fulltegnet på kort tid.  

 

Vi har også arrangert en rekke turneringer for våre sponsorer. 

 

Klubbmesterskapet gikk som i fjor over 2 runder både for damer, herrer og senior.   

Klubbmestere ble: 

 

Damer:  Åsa Westmann  

Herrer:   Tim Andre Wilkinson 

Junior:   Noah Furulund 

 

Damer Senior:  Åsa Westman 

Herrer Senior:  Sigurd Johan Thinn 

Herrer Eldre Senior:  Trond Syversen 
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Vi stilte i 2020 med lag for både herrer og damer i Lag NM 2 divisjon på Østmarka. 

Damelaget besto av Ida Veglo Klæstad og Åsa Westman, mens herrelaget ble dannet av 

Joaquin Opåsen, Noah Furulund, Leif-Einar Enoksen, Magnus Hovden Utkilen og Roger 

Boyesen. Med trangt nåløye for opprykk til 1 divisjon, blir det spill i 2 divisjon også i 2021 

for begge lag, til tross for god innsats.  

 

I Junior lag NM 1 divisjon ble spilt på Bærum med Noah Furulund, Linus Lindgaard, Joakim 

Backsæther, Robin Furulund og Emil Westgaard. Med et ungt og urutinert lag, var det resultat 

mer en plassering som var i fokus. I 2019 endte laget på +102, og årets mål var å spille seg 

ned til +80. Dette klarte de med glans, og spilte seg inn til en 8 plass med kun +64. Bra 

jobbet! 

 

Norsk Senior Golf lag NM hadde selvfølgelig også med lag både for herrer og damer.  

Herrelaget, bestående av Erik Isaksen, Trygve Eriksen, Runar Olsen, Petter Stabell og Tom 

Hegge, stilte i 1 divisjon på Larvik. Covid-19 førte til omrokkeringer i siste øyeblikk, men 

spillerne kjempet heroisk, og berget plassen i divisjonen. 

Damene med, Else-Karin Huser, Fride Hjort, Eva Jordell, Åsa Westman og Tordis Sæther, 

stilte i 2 divisjon på Kongsvinger. Damene viste også solid spill, og sikret også spill i samme 

divisjon i 2021. 

 

 

Hauger 10. mars 2021 

 

 

 

 

……………………..     …………………………..  …………………………. 

      Gunnar Solberg        Mai-Britt Aaslund                  Håkon Mathisen 

    Styrets leder          Styrets nestleder        Styremedlem 

         sign.       sign.     sign. 

 

 

 

…………………….  ………………………….   

Marte Rime Bø       Alf-Inge Cleve-Stiansen      

  Styremedlem            Styremedlem    

       Sign.       sign.      
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HAUGER GOLFKLUBB, DRIFTSÅRET 2020: 

 

ÅRSRAPPORT 2020, KONTROLLKOMITEEN 

 

 
 

 

ÅRSRAPPORT 2020, TURNERINGSKOMITÉEN 

 
Sesongen 2020 har vært et annerledes år, også for oss i turneringskomiteen på Hauger. 

Selv om banen åpnet tidlig, var det nasjonale regler for hva som kunne arrangeres på 

golfbanene. Det har medført at vi bare har gjennomført et fåtall av de turneringer vi hadde 

planlagt. Åpningsturneringen ble flyttet på flere ganger før vi til slutt måtte avlyse.  

Turneringskomiteen har i løpet av 2020 gjennomført følgende turneringer: 
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- Flaggturnering 17.mai 

- Narvesen Tour 

- Klubbmesterskapet 

- Garmin Norges Cup 

- Flaggturnering/Avslutningsturnering 

 

Flaggturneringen på 17.mai hadde ny rekord i antall deltagere.  Totalt 32 stykker var godt 

spredd i restauranten for en nydelig frokost med champagne. For flere og flere er dette blitt en 

fast tradisjon som start på nasjonaldagen. Frokosten avsluttes med en uhøytidelig turnering 

over ni hull.  

 

Klubbmesterskapet ble arrangert helgen 22. og 23. august.  

Dette er klubbens store dag og er blitt en helg full av konkurranselystene golfspillere på 

Hauger. Til sammen var det i år 141 påmeldte. Med starttider fra kl 07:50 til 15:50, var 

klokken godt passert 20:00 før alle hadde kommet inn. Dermed var det full bane gjennom hele 

lørdagen.  

 

Med Cut etter første dag, fikk 72 deltagere spille på søndag. Damene og Senior Eldre Herrer 

har inntil 12 plasser hver, noe som medførte at det var 53 plasser å fordele 

mellom Herrer og Senior Herrer. De to herreklassene har samme utslagssted og mange deltar 

derfor i begge klasser. Med så mange startende ble det hard kamp om plassene på finaledagen. 

Noen litt misfornøyde med å ikke klare cuten, mens andre var glade for å slippe. 

 

Følgende mestere ble kåret søndags ettermiddag: 

 

Damer:   Åsa Westman  

Herrer:    Tim Andre Wilkinson 

Junior:    Noah Furulund 

 

Damer Senior:   Åsa Westman 

Herrer Senior:   Sigurd Thinn 

Herrer Eldre Senior:  Trond Syversen 

 

Vi gratulerer. 

 

I år har vi hatt to turneringer for NGF, en fulltegnet Narvesen Tour for juniorer på alle nivåer. 

Denne ble arrangert i juni med et forferdelig regnvær, mens Garmin Norgescup ble arrangert i 

september i et strålende solskinn. Begge turneringen var vellykkede, med fornøyde spillere. 

 

 

TK ønsker til slutt å takke de som har bidratt til turnerings-avviklingen i år. 

Vi henstiller samtidig flere til å ta del i arbeidet for medlemmenes trivsel og klubbfølelse.  

 

TK har i år bestått av Erik Venner og Jarle H Finstad 

Desember 2020, Turneringskomiteen Hauger GK 
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ÅRSRAPPORT 2020, KLUBBKOMITEE 

 
Over 240 medlemmer deltok i en eller flere av årets tellende turneringer på våre Order of Merit. I 
tillegg til de vanlige tirsdags-turneringene teller også resultatene fra Klubbmesterskapet på Order of 
Merit. Tirsdags-turneringene ble gjennomført etter EGA’s handicapsystem. 
 
I tillegg til premiering i hver enkelt tirsdags-turnering så hadde vi i 2020 3 ulike Order of Merit: 
 
OoM Klubbturneringer 2020 – Alle konkurrerer i samme klasse uansett kjønn og alder, men det 
kreves 5 starter for å telle med i resultatlista til slutt. Hele 112 spillere hadde tellende resultat. 
 
OoM Netto Damer 2020 – Kun for damene. Også i denne klassen kreves 5 starter for å telle med i 
den endelige resultatlista 
 
OoM Brutto 2020 - 5 beste runder – Alle konkurrerer i samme klasse, og de 5 beste rundene brutto 
teller med.  
 

Resultater 2020 
 
Som i 2018 og 2019 ble årets vinner suverene Rolf Sogn. Gratulerer! 
 
Sluttstilling: Order of Merit Klubbturneringer 2020 (min 5. ellende runder) 
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Åsa Westman ble vinner av Order of Merit for damene. Gratulerer! 
  
Sluttstilling: Order of Merit – Netto Damer 2020 

 
 
 
 
Vinner av «5 beste brutto runder» ble Joaquin Opåsen med kun ett slag! Gratulerer!  
 
Sluttstilling: Order of Merit - 5 beste brutto 2020 

 
 
 
Premieutdeling vil skje ved baneåpning! 
 
Har du synspunkter på gjennomføringen eller gode ideer til kommende sesong hører jeg gjerne fra 
deg på tlf. 922 258 51 elller e-post evenner@gmail.com 
 

 
Med vennlig hilsen 
 
Erik Venner 
 

 

 

 

ÅRSRAPPORT 2020, DAMEGRUPPA 

 
I tillegg til den tradisjonelle Damedagen har vi arbeidet med å engasjere flere av damene i 

klubben. I år har vi vært ca 20-30 damer på damedagene. Det er gledelig at så mange har blitt 

med.  Nedenfor følger en kort oppsummering av de ulike tiltakene.   

1. Damedager.  På onsdager kl. 17.00 i sesongen (med unntak av juli måned) har damegruppa 

arrangert Damedag, hvor spillet har vært gjennomført på front-nine, men back-nine hver 

mailto:evenner@gmail.com
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første onsdag i måneden.  De som deltok har gitt uttrykk for at de setter pris på tiltaket. Det 

har vært fra 2-4 baller pr Damedag.  

Det ble også gjennomført Damedager på formiddagen kl.10.30 noe som har vist seg å være et 

positivt tiltak, med 3-5 baller pr Damedag. Det ble gjort endringer i golfbox slik at det var 

mulig å se hvem som skulle spille på formiddagen. Det økte antall deltagere.  

2. Turneringsvirksomhet:  

Det ble ikke arrangert Hauger Ladies i 2020, pga corona.  

Damegruppas tur til Tanum Gestgiferi i Sverige, ble avlyst pga. corona.   

3. Eclectic: Damegruppa har hatt tilbud om eclectic (9 og 18 hull) gjennom sesongen.  

4. Sesongen ble avsluttet med hyggelig middag på Hauger Matstue.  

 

Grete Mathisen 

 

 

ÅRSRAPPORT 2020, JUNIOR/ELITEKOMITEEN 

 
Året var dessverre preget av mye restriksjoner som følge av Covid 19, det å gjennomføre en 

junior trening med de krav fra myndigheter og forbund var ikke lett. Men de yngste er faktisk 

de beste på regler. 

 

Treninger gikk som en drøm, med de resususer som var til stede. 

Trenings gruppa bestod av følgene klubber: 

Hauger GK 

Grorud GK 

Hakkadal GK 

 

Vinter treninger: 

Treninger ble gjennomført på Grorud Gk frem til Lookdown 

Det var godt opp møte på simulator treningene, og jeg må si det var simulator skaper et 

skikkelig godt miljø. Blant juniorene, så handler mye om trygghet. Treffes ofte spille golf og 

ha det gøy med venner, Jentene har klart å skape seg en god klikk, noe en ser skaper 

resultater. 

 

Sommer treninger: 

Hauger GK  

Grorud GK 

Hakadal GK 

 

Treningene ble gjennom ført på de respektive samarbeids klubbene, men hovedsakelig på 

Hauger. Tanke settet juniorer i alle aldre på trening bygger klubb virker, noen å se opp til for 

de minste. Samt å få skinne litt, har skapt en god stamme.  

 

Treninger var det meget godt oppmøte på, for golfen så kom kanskje Covid 19 som en god 

rekrutterer for sporten vår 

Inn. Det kom rekord mange til golf sporten som vi tok hjertelig imot, flere juniorer betyr flere 

medlemmer i klubben. Og opp mot 40 knøtte golfere på trening så blir det lett kaos, men du 

verden og det gikk. 

Proèr og trener 1 Ressurser fikk kjørt seg       
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Turneringer  

 

Det var verre med turneringer, der stoppet alt opp. Med store utfordringer med tanke på antall 

spillere pr turnering, kun 72 spillere på en 18 hulls bane. Og med prioriteringer for distrikt, så 

ble det ikke mye matching. Regioner kunne ikke krysses i start lista osv. 

Og ventelistene var lange, Ca 50 stk på hver turnering. 

Vi var så heldige å få Narvesen Tour til Hauger, og som bredde Tour på JR nivå. 

Der høstet vi mye skryt for en fantastisk bane, og det til tros for været. Himmelen sendte alt 

den kunne over banen vår den dagen. Green keepers var til og med ute og valset greener for 

vann, men ellers var det fantastisk for uten elven på hull 3. rafting på Hauger      ))))) 

 

Rekrutering/Frafall 

 

Corona har gitt oss flere juniorer, så det vokser godt i de yngre rekkene. Så får vi finne en 

plan på hvordan vi holder på dem, andre idretter som gir konkurranse om dem. 

Eldre Jr/Elite 

Denne gruppen blir dessverre mindre år for år, vi står i en tøff konkurranse med klubbene 

rundt oss. 

De som velger videregående skole med golf linjer bytter klubber, det er ofte grunnet pro/lærer 

ol, samt bedre fasiliteter i de andre klubbene, det være seg treningsområde eller simulator om 

vinteren. 

Her har vi en jobb å gjøre. 

 

 

Lag NM 1 div Bærum 

Laget bestod av: 

Emil Westgård 

Linus Lindgard  

Joakim Backseter 

Robin Furulund 

Noah Furulund 

Martin Bränström Kaptein 

Glenn Furulund Lagleder 

 

Spillere presterte veldig bra, 4 slag fra opprykk til elite nivå. Det ble en 8 plass som vi skal 

være fornøyde med, skal vi sikte høyere trenger flere juniorer som er på treningene. Skape en 

trenings kultur som ikke er lett med dagens antall. 

 

Vi takket også av Martin etter 5 år på Hauger, det er en mann som har satt spor etter seg i 

klubben. Han vil bli savnet av mange, men nye kluter kommer og ny historie skal skrives. 

 

 

JR leder takker alle i og rundt gruppa for all hjelp i en vanskelig golf år 

Sportslighilsen 

Glenn Furulund  
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ÅRSRAPPORT 2020, SPORTSLIG UTVALG 

 
Klubbmesterskap 2020 

Klubbmesterskapet ble avholdt 22. og 23. august. Det ble satt ny rekord med 141 deltagere. 

 

Top 3 i alle klasser: 

 

Herrer: 

Tim Andre Wilkinson  

William Melby 

Anders Nørregaard 

 

Damer: 

Åsa Gunilla Westman 

Marit Wiig 

Tordis Sæther 

 

Senior Herrer: 

Sigurd Johan Thinn 

Geir Langedrag 

Roger Boyesen 

 

Senior Damer: 

Åsa Westman 

Ester Alrek 

Marit Wiig 

 

Eldre Senior Herrer: 

Trond Syversen 

Rolf Sogn 

Roy Kristiansen 

 

Beste junior: 

Noah Furulund 

 

 

Lag-NM 2. divisjon herrer (Romerike GK) 

Spillere fra Hauger: Roger Boyesen, Magnus Utkilen, Leif Einar Enoksen, Noah Furulund, 

Joaquin Opåsen 

 

 

https://www.golfbox.no/livescoring/tour/?language=1044#/competition/2354689/leaderboard/2371113
https://www.golfbox.no/livescoring/tour/?language=1044#/competition/2354689/leaderboard/2371114
https://www.golfbox.no/livescoring/tour/?language=1044#/competition/2354689/leaderboard/2371115
https://www.golfbox.no/livescoring/tour/?language=1044#/competition/2354689/leaderboard/2371119
https://www.golfbox.no/livescoring/tour/?language=1044#/competition/2354689/leaderboard/2371116
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Målet for 2020 var å rykke opp til 1. divisjon, men vi endte på en 7. plass og blir i 2. divisjon 

også neste år. Spillerne var jevnt over fornøyd, selv om de absolutt kunne spilt bedre. 

Tilbakemeldingene fra både spillere og lagledere var at Hauger Golfklubb hadde gjennomført 

en god turnering. Det blir igjen hjemmebanefordel i 2021, da Hauger er tildelt 2. divisjon Lag 

NM, og klubbmester vil tradisjonen tro bli tilbudt å være kaptein for laget. 

  

Mvh Håkon Mathisen Styremedlem Hauger Golfklubb 

 

 

ÅRSRAPPORT 2020, DUGNADSKOMITEEN 

 
Dugnad våren 2020 

 

Rake langs Ramstadveien. 

Rake på tunet 

Klippe potentilla-hekk fra parkeringsplassen og klippe ned potentillahekk ved stabburet. 

Rake bort hekkavfall innvendig ved puttinggreen og langs inngangsveien. 

Rake langs Ramstadveien ned mot 18-green 

 

Det ble reparert divot’er på hele banen. 

 

Merete Wrangell 

 

 

ÅRSRAPPORT 2020, BANEKOMITEEN  

 
Komiteen har i 2020 bestått av følende medlemmer:  

Leder: Joachim Lange  

Nestleder: Eoin Moroney  

Medlemmer: Grete Mathisen  

Guttorm Stuge  

Erik Isaksen  

 

Komiteen har i løpet av året avholdt to møter (vår og høst). Fokuset for Eoin og hans team er 

å forbedre kvaliteten på alle banens spilleflater og stadig gjøre banen mer spillbar for alle 

nivåer.  

Vi har diskutert følgende:  

- Fortsette med asfaltering av veier, for å redusere kostnader i budsjettet på sikt, samt gjøre 

banen mer spillbar for funksjonshemmede og de som trenger hjelp  

- Plan er lagt for oppgradering av bunkere over en tre-års periode.  

• Styret har fått prosjekt og kostanalyse for oppgradering av golfbilveier og bunkere. 

- Fortsette arbeidet med å utbedre tee-stedene  

- Fortsette med håndklipping og valsing av greener, samt dressing av fairways, som ga meget 

gode resultater for 2020 sesongen. 

- Hvordan tilpasse vedlikeholdsarbeidet på banen slik at det er kommer golferne til gode.  
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- Legge forholdene til rette for en god økonomi, som sikrer normalt vedlikehold og 

oppgraderinger som er nødvendige for å forbedre banen.  

 

Med vennlig hilsen 

Banekomiteen ved Joachim Lange 

 

 

 

ÅRSRAPPORT 2020, UTVIKLINGSKOMITEEN 

 
Komiteen har i 2020 bestått av følende medlemmer:  

Joachim Lange  

Eoin Moroney 

Vidar Jensen 

Øystein Løndalen  

  

Komiteen har i løpet av året avholdt to møter 2020. 

Komiteens viktigste arbeid i 2020 har vært dialogen med Hauger Golfklubbs styre, der vi har 

presentert våre ideer og ønsker for å utvikle og forbedre rangen og treningsområdet.  

Hovedfokus for komiteen har vårt å videreformidle våre planer for oppgraderingen av 

sydsiden av rangen. Vi har presentert en strategi for styret, som nå har blitt godkjent. 

Komiteen kan fremover rette fokuset mot å utvikle plantegninger, samt en kostnadsanalyse, i 

samarbeid med en arkitekt.  

Målet for 2021 er å ha ferdigutviklet plantegninger og en prosjektkalkyle samt en 

rammesøknad. 

 

Utviklingskomiteen ved, Eoin Moroney. 

 

 

ÅRSRAPPORT 2020, HANDIKAPKOMITEEN 
 
Handikap komiteen har i 2020 bestått av: 

Leder: Jarle Finstad 

Medlem: Rolf Sogn 

Medlem: Bjørn Gismervik 

 

Hauger Golfklubbs administrasjon håndterer de fleste henvendelser om justering av handikap. 

Årsakene er som oftest at spilleren ikke har nok godkjente runder til å ha et realistisk 

handikap, dobbelføring av runder eller at man ikke spiller til sitt noterte handikap grunnet 

skader eller tid borte fra golfen. 

 

Det nye handikapsystemet innført i mars 2020, løser de aller fleste saker, da alt avhenger av 

nok spilte runder. Dersom spilleren er aktiv, rettes handikappet raskt ved at det spilles og 

registreres flere runder. Det nye systemet speiler i mye større grad dagens spill, og påvirkes i 

mindre grad gode eller dårlige runder fra flere år tilbake. 

 

Kun saker der spillere ønsker en ny evaluering av sitt handikap som ikke kan rettes ved runder 
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man spiller i nær fremtid, blir behandlet av komiteen. I 2020 har det ikke vært innrapportert 

denne typen saker. 

 

 Jarle Finstad 

 

5 – Behandle klubbens regnskap i revidert stand: 

 

Se vedlegg. 

 

6 - Innkomne forslag og saker: 

 

Ingen.  

 

      
7 - Fastsettelse av årskontingent 2021: 

 

Styret i klubben foreslår at de gjeldene satser for medlemmer økes med kr 50,- for seniorer og 

25,- juniorer og studenter for sesongen 2020. Årsaken er økning av it-avgiften som er en del 

av kontingenten til NGF. Øvrige kategorier økes også i henhold til prisindeks. 

 

For seniorer       kr.   650, - 

For juniorer/studenter     kr.   375, - 

 

For medlemmer uten aksje (greenfeemedlemskap) kr.   1.350, - 

Greenfee pluss/Prøvemedlemskap   kr.   2.500, -  

Hauger-fleX      kr.   650,- 

 

Avgift for spillerett fastsettes i baneselskapet og faktureres i klubben. 

 

Styret 
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8 - HGK Budsjett 2021 
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9 - Hauger Golfklubbs organisasjonsplan 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbens øverste organ er Årsmøtet. Det avholdes en gang pr år og innen utgangen av mars 

det påfølgende år. 

 

Klubben ledes og forpliktes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret 

har gjennom ansettelsesavtaler og instruks delegert den daglige driften til klubbens 

ledergruppe. Styret gjennomfører regelmessige styremøter og fatter de nødvendige vedtak 

som gjelder driften av klubben. 

 

I tillegg til de på Årsmøtet valgte komiteer – Kontroll- og Valgkomite – har styret oppnevnt 

ulike komiteer/utvalg til å ivareta ulike aktiviteter/grupper i klubben. Disse er: Banekomite, 

dame-, klubb-, junior/elite-, sportslig utvalg, utviklingskomiteen samt dugnads-, handicap- og 

turneringskomiteen. 
 

Årsmøte 

*Administrativ leder *Sportslig leder *Driftsleder 

Styret (5+2) 

Ledergruppe (3)* 

Valgkomité  

Kontrollkomit

é  

Komiteene 

Ansatte (1) 

Ass.Head greenk. (1) 

Sesong (7) 

Ass. Pro (1) Sesong (4) 

Hauger Golfklubb Organisasjonskart 
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10 - Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap: 

 

SLM Revisjon AS foreslås re-engasjert som revisor for Hauger Golfklubb. 
                              

 

11 - Valg i henhold til klubbens lover   
 

INNSTILLING FRA VALGKOMITÉEN 
 

Valgkomitéens oppgave er å komme med forslag til valg av medlemmer til styret og 

kontrollkomitéen. Valgkomitéen arbeider for å foreslå personer som antas å kunne utføre sine 

verv på en solid og god måte. Samtidig skal forslagene innebære at begge kjønn blir 

representert og at kontinuitet blir sikret. 

 

Valg av medlemmer til styret i Hauger Golfbane AS og Hauger Golfklubb 

 

Styrene i Hauger Golfbane AS og Hauger Golfklubb er identiske og har i 2020 bestått 

av: 

 

Gunnar Solberg styreleder  Ikke på valg 

Mai-Britt Aaslund nestleder  På valg 

Håkon Mathisen styremedlem  På valg 

Alf Inge Cleve-Stiansen styremedlem  Ikke på valg 

Marte Rime Bø styremedlem  Ikke på valg 

Erik Råd Herlofsen varamedlem  På valg – velges hvert år 

Vigdis Flaat Sørra varamedlem  På valg – velges hvert år 

 

 

Valgkomitéen anbefaler følgende identiske styrer for 2021: 

 

• Gunnar Solberg styreleder Ikke på valg 

• Vigdis Flaat Sørra nestleder Velges for 2 år 

• Marte Rime Bø styremedlem Ikke på valg 

• Alf Inge Cleve-Stiansen styremedlem Ikke på valg 

• Håkon Mathisen styremedlem Gjenvalg for 2 år 

• Erik Råd Herlofsen varamedlem Gjenvalg for 1 år 

• Mai-Britt Aaslund varamedlem Velges for 1 år  

 

Valgkomitéens kommentar: 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet og generalforsamlingen er i stor grad 

basert på et ønske om kontinuitet gjennom pandemien, både i styret og  

kontrollkomiteen. Innstillingen til styret medfører derfor kun interne endringer.   

 

Leder for kontrollkomiteen har selv ønsket  å fratre. VK innstiller derfor  

et nytt komitemedlem som vararepresentant og en av de sittende medlemmene 

som leder av denne komiteen for kommende periode. 

 

Vi ber medlemmene i klubben og aksjonærene gi sin tilslutning til de foreslåtte 

kandidatene. Vi ønsker dem lykke til med arbeidet. 
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For Valgkomiteen, 

Henning Odden 

Leder 

 

 

Kontrollkomitéen 

 

Kontrollkomitéen skal etterse at styret i Hauger Golfklubb følger NIF’s regler og 

rammebetingelser fastsatt av klubbens årsmøte. Komitéen skal tilføres referat fra alle 

styremøter, økonomiske rapporter og annen informasjon om saker som hører inn under dens 

kontrollfunksjoner.  

Det forutsettes at styret og administrasjon i Hauger Golfklubb har rutiner som sikrer at 

overnevnte informasjonsflyt fungerer. 

Kontrollkomitéen (for klubben) har i 2020 bestått av:  

 

• Tom Møller leder  

• Arnt Vidar Jensen medlem  

• May Kristin Haugen varamedlem   

 

Valgkomitéen foreslår følgende kontrollkomité for 2021 

 

• May Kristin Haugen leder velges for 1 år 

• Vidar Jensen medlem velges for 1 år 

• Jarle Engh varamedlem velges for 1 år 

 

 

Representanter til Golftinget, Nittedal idrettsråd og annen representasjon  

 

Forslag: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til råd og utvalg i 2021. 

 

 

 

 

Hauger 01.03.2021, 

 

 

 

Henning Odden Jan Erik Magnussen Tordis Sæther 

Valgkomitéens leder  Sign.                                   Sign. 

Sign. 

 

 

 

Anne Lien (vara) 

Sign. 
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Valgkomitéen 
 

Valgkomitéen har i 2020 bestått av: 

 

• Henning Odden  leder   

• Jan Erik Magnussen  medlem  

• Tordis Sæther  medlem 

• Anne Lien  varamedlem 

 

 

 

Styret foreslår for 2021 at følgende personer velges som valgkomitéen for 1 år: 

 

• Henning Odden  leder 

• Jan Erik Magnussen  medlem 

• Tordis Sæther  medlem 

• Anne Lien  varamedlem 
 

 

 


