
 

 

 

STYRETS BERETNING FOR ÅR 2021 
 
Alt har steget i 2021. Interessen for Lillestrøm golfklubb har steget, inntektene har 
steget, kostnadene har steget og ikke minst - golfbanen er utvidet fra seks til ni hull, 
og banen har vært i fantastisk stand. 

 
Året 2021 har gitt oss gode muligheter som en ikke kunne forventet tatt i betraktning 
fortsatt pandemi, store kostnader med baneutvidelsen og flere ansatte. 

 
Medlemsutviklingen 
Medlemstallet viser 961 aktive medlemmer ved årsskiftet. Dette er en økning med 81 
nye medlemmer. Interessen for golf svingte seg kraftig opp i 2020 og dette 
oppsvinget fortsatte i 2021. Det har vært en markant økning av nye medlemmer i 
alderen 13-19 sammen med en økning medlemmer som er eldre enn 25 år. Her 
ligger det an til forynging av medlemsmassen som er interessant. 

 
Det har også i 2021 vært en opprenskning av medlemmer som ikke har betalt på to 
år.  
 
Økonomi 
Etter en særdeles god sesong er økonomien tilfredsstillende, klubben har god 
likviditet og har ikke langsiktig gjeld.  

 
Medlemskontingenten ble økt også i 2021 og i kombinasjon med en økning i 
medlemstallet har kontingentinntektene økt i forhold til i 2020 med hele 178.245. 
Inntektene fra ballmaskin har en markant økning i 2021 med over 200.000 – og vi fikk 
en samlet inntekt på drivingrange på over en million - det er mange bøtter med 
rangeballer som er slått ut på drivingrangen. 
 
Alt i alt har inntektene til klubben økt med 578.000 i forhold til 2020. Til tross for 
pandemi og restriksjoner også i 2021, har aktiviteten på banen og treningsanlegget 
økt gjennom hele sesongen. 
 
Prosjektet med baneutvidelse har gått over flere år. I 2021 har det gått med 737.000 
til dette prosjektet. Det er brukt 362.000 til sikkerhetsutstyr som nett og stolper som 



har vært helt nødvendig. Resten 375.000 har gått med til å opparbeide greener, 
utsalgssteder, vanningsanlegget, skilting og så videre slik at banen ble helt klar for 
åpning i september 2021.  

 
Total prislapp på baneutvidelse og bygging av klubbhuset kom på 2,4 millioner. Da er 
det ikke regnet med det betydelige antall timer som er nedlagt av frivillige i prosjektet 
– heder og ære til disse! 
 
Klubben fortsetter å fornye maskinparken og i 2021 har vi investert i ny greenklipper. 
I tillegg blir alle maskiner overhalt og reparert i løpet av vinteren.  
 
Det regnskapsmessige resultatet viser et overskudd på 110.326 og da er årets 
prosjektutgifter regnet med. For årets drift ville resultatet være et overskudd på 
847.242 når vi holder prosjektutgiftene utenom. 

 

Styret i 2021 

     
Navn        

Styreleder:  Karin Andersen    

Nestleder:  Yngve Solberg       
Medlemmer:  Erik Brede Hansen        

              Carina Henriksen      
   Jon Lagerløv 
   Lillian Krokan    

Varamedlemmer: Jan Helge Fosse (kasserer)  

    Jan Kåre Thorstensen       

     

 
Ansatte 

Hristo Iliev har vært ansatt i full stilling som headgreenkeeper fra 1. mars 2021. Han 
har HMS-kurs og følger opp krav til bruk av maskiner og vedlikehold. 

 

Klubbhuskomiteen  
Komiteen har bestått av: 

 
Erik B. Hansen (leder),  
Jan Tore Bjørnødegaard 
Yngve Solberg 



Amy Fjellheim 

Driften av klubbhuset gjøres på dugnad. I ferieperioden juni – august jobbet Synne 
Sofie Andersen på timebasis i klubbhuset for andre år på rad. 

I tillegg til salg av golfutstyr, selges det kaffe/te, vafler, pølser, mineralvann, lefse, is 
og toast. Etter stengetid, selges mineralvann, sjokolade, kaffe, lefse og energibar 
ubetjent fra entreen. Etter sesongslutt har vi holdt klubbhuset åpent hver mandag og 
torsdag fra kl. 1130 -1400. Bra oppmøte!  

Når det gjelder korona, har vi fulgt gjeldende regler. 

Klubbhuset har i sesongen også hatt ansvaret for ballmaskinen på Driving rangen. 

Klubbhuskomiteen har også stått for servering ved Senior- og klubbmesterskapet. 

Terrassen har også vært veldig godt besøkt, og fungerer som en sosial brobygger. 
Terrassen er blitt utvidet med 30m2, og vil bli innviet når været tilsier det! En stor takk 
til Banekomiteen som har stått for utvidelsen! 

 

Banekomiteen 
Komiteen har bestått av: 

Tor-Børre Langedahl (leder) 
Trond Frey 
Ole Jørgen Kjustad 
Svein Transeth 
Gunnar Sandsnes 
Jan Kåre Thorstensen 
Arne Bjørn Rasmussen 

 

Sesongen 2021 har vært preget av store og spesielle oppgaver for banekomiteen. 

Den største oppgaven - baneutvidelse med byggingen av hull 7, 8 og 9 har krevd 

store ressurser. Transeth, Kjustad og Frey har vært primært vært dedikert til denne 

oppgaven, mens resten av banekomiteen har til dels bistått utbyggingen, men har 

hatt hovedfokus på å opprettholde statusen på resten av banen. I tillegg har det vært 

innkalt til dugnader som har bestått av plukking av stein, arbeid med greener og 

fjerning av ugress. En stor takk til dugnadsgjengen 

Prosjektarbeidet med baneutvidelsen ble avsluttet på høsten med en offisiell 

baneåpning 25. september.  På tampen av sesongen fikk en del av banekomiteen et 

litt spesielt oppdrag med utvidelse av terrassen på klubbhuset. Rasmussen, Frey, 

Kjustad og Transeth sto for dette arbeidet, som mange vil få gleden av å bruke neste 

sesong.  

Det er blitt foretatt innkjøp av greenklipper i 2021. I tillegg er det gjort innkjøp av 

stolper og sikkerhetsnett som vil være klare når sesongen 2022 starter. 



Banekomiteen er svært fornøyd med samarbeidet innad i komiteen samt samarbeidet 

med andre komiteer. Jevnt og godt vedlikehold har gitt resultater og banekomiteen 

ønsker å takke headgreenkeeper Hristo for et utmerket samarbeid. 

 

Sponsorkomiteen 

Komiteen har bestått av:    

Jon Lagerløv (leder) 
Erik Brede Hansen 
Karin Andersen 
  

Lillestrømbanken hadde også i 2021 kampanjen Lokalbidraget. Komiteen jobbet 
hardt for å verve medlemmer med konto i Lillestrømbanken til å gi sin stemme til 
Lillestrøm Golfklubb. Vi endte på kr. 117.915,- noe vi er veldig godt fornøyd med. 

Komiteen har også ved enhver anledning forsøkt å verve medlemmer til å gi sin 
Grasrotandel fra Norsk Tipping til Lillestrøm Golfklubb. Vi jobber med rekrutering ved 
enhver anledning! Gi din Grasrotandel til Lillestrøm Golfklubb! Vi endte på kr. 
114.730,-. 

Det er gjort avtaler med nye og gamle sponsorer på driving range. Vi har i år utvidet 
reklameveggen på driving rangen mot Fetveien og fått inn tre nye sponsorer med 3 
års avtale.  Vi har også fått nye Tee-skilt på vår 9 hulls bane og laget 3-årig 
sponsoravtaler på Hull 8/16 og Hull 9/18. 

 
Dame/herre og seniorkomiteen: 

 

Komiteen har bestått av: 
  

Karin Andersen (leder) 
Lillian Krokan 
Kristin Funderud 
Peter Kalisky 
(Svein Blomsø)                                                                                             
             
Sverre Wedum Olsen ansvar for Lag-NM 

 
 

Dametreningen startet tirsdag 18. mai 2021 og det var 20 påmeldte. Nytt av året var 
at treningene ble gjennomført hver tirsdag fra kl. 18.00 – 18.45 for de med hcp 10 - 
36 (maks 10 personer) og fra 19.00 – 19.45 for de med hcp 37 – 54 (maks 10 
personer) og i tråd med Norges Golfforbunds smittevernregler. Treningene varte frem 
til sommerferien og fortsatte med nytt kurs etter ferien. 



Treningene ble i år ledet av Svein Blomsø og Peter Kalisky og det var fokus på 
nærspill, putting, bunker, jernspill og driver. 
Det har også i år vært en meget vellykket sesong for damene i Lilgk og vi har fått 
mange nye medlemmer.  Damegruppen er meget viktig for klubben og har hatt 
merkbar fremgang, når det gjelder spill på bane og turneringer. Flere og flere damer 
har gjort seg bemerket på klubbens turneringer og spesielt på torsdagsgolfen.  

  
Det ble arrangert avslutningsturnering for damene på egen bane søndag  
16. september. Det var noen færre enn i fjor og det ble spilt Texas Scramble (2 på 
lag) som er meget sosialt og populært. Etter turneringen var det servering av pølser 
med kaffe og brus.  
Damegruppen i Lilgk er et meget positivt satsningsområde, og i tråd med NGF`s 
utviklingsmål innen norsk golf. 
Torsdagsgolfen har også i 2021 vært en suksess med turnering både på 
formiddagen og ettermiddagen. God deltakelse, både av yngre herrer, damer og 
seniorer. Øvrige turneringer kommer inn under turneringskomiteen. 
 

 

Turneringskomiteen 
 Komiteen har bestått av: 

Bjørn Andre Pedersen (leder) 
Steinar Svendsen 
Roger Engh 
Egil Hermansen 

 
Aktiviteten gjennom sesongen har vært god selv om vi også i år har måttet leve 
under koronapandemien med dertil hørende restriksjoner. 
 
Vi har på vanlig måte gjennomført turneringer hver torsdag, både formiddag og kveld 
fra 1. juni og ut sesongen, samt Klubbmesterskapet og andre turneringer utenom 
torsdagsgolfen. I mai ble alle turneringene avlyst pga. smittesituasjonen, i alt 7 
turneringer. 
 
Verdt å nevne er at avslutningsturneringen med Texas Scramble ble den første 
turneringen vi spilte på den nye banen med 9 hull. 
 
Nytt av året er at vi stilte med 2 lag i NM lag-mesterskapet 3. div., dog uten de helt 
store plasseringene. De som var med var: Lag 1, Peter Kalisky, Geir Stange, Jan 
Tore Bjørnødegaard og Abdulsamad Mboya. Lag 2, Torfinn Sandvik, Roger Engh, 
Egil Hermansen og Steinar Svendsen. 
 
Nytt av året er også at vi stilte med 1 lag i Lag NM 2. divisjon Hauger Golfklubb 17. - 
18. juli 2021 og de som var med var: Sverre Wedum Olsen, Øyvind Wahl, Stein 
Roald Allsted, Peter Kalisky og Morten Lossius. 
 
 Alt i alt en vellykket sesong for våre turneringer som i år stort sett gikk i bra vær. 
Årets vinnere: 



Åpningsturnering: Avlyst 
 
Matchplay: Morten Lossius 
 
Vignes Cup: Egil Hermansen 
 
Klubbmestere: Herrer: Stein Roald Allsted   Damer: Kristin Funderud 
 
3 køller: Herrer: Hans Jacob Stoebner    Damer: Karin Andersen 
  
Klubbmester Senior: Felles klasse: Egil Hermansen 
 
Order of Merit: Herrer: Hans Jacob Stoebner   Damer: Karin Andersen 
 
Avslutningsturnering damer: Inger-Lise Haaland og Amy Fjellheim 
Avslutningsturnering Texas Scramble: Remi Melano, Arvid Henriksen, Jahn-Petter 
Wulff og Jan Fagernes.  
 

Juniortreninger 

Ansvarlig: Karin Andersen 

Juniortreningen startet 18.05.2021 og det var 15 påmeldte. Treningene ble ledet av         

Svein Blomsø, Peter Kalisky, Remi Melano og Stein Roald Allsted. Kurset varte til 

sommerferien og vi lagde nytt kurs etter ferien, men da med få deltagere. 

Juniortreninger er noe klubben skal satse sterkere på i 2022. 

 

Jentegolf Romerike – alle jenter opp til 19 år 

Ansvarlig: Karin Andersen 

 

Jentegolf Romerike er et samarbeidsprosjekt mellom:  

Losby, Miklagard, Hauger, Ullensaker, Gjerdrum, Nes og Lillestrøm 

Finnes på facebook, instagram og snapchat 

Samlinger på de forskjellige banene og det har vært ca 20 – 30 deltagere.  Må ikke 

kunne spille golf – får instruksjon av trenere fra Losby og Miklagard. 

Lillestrøm Golfklubb hadde siste samling av jentene kalt «Solheim Cup» 25. 

september 2021 og representanter fra Norges Golfforbund var til stede. 

Golfjentene skal:  

• skape miljø på tvers av klubber i områder, eller lokalt på klubb • være en kilde til 

samhold, utjevning og integrering • inkludere jenter med ulike funksjonsnedsettelser • 



inkludere jenter som står i fare for å falle utenfor felleskapet. • ha et godt idrettstilbud 

til jenter som ikke vil spesialisere seg eller satse i konkurranseidretten • møtes på 

idrettsarenaer og andre arenaer som er trygge møteplasser for barn og unge • ha 

bred rekruttering og ordninger som sikrer at alle barn kan delta uavhengig av 

økonomi og øke deltakelse blant barn og unge fra lavinntektsfamilier • Inkludere 

venner og familie ved flere arrangement • Inkludere, fremme og utvikle gode 

ambassadører, mentorer, coacher og ledere. 

 

Rapport fra prosjektgruppa, utvidelse av banen fra 6 til 9 hull. 

Prosjektgruppa har bestått av: 

Ole Jørgen Kjustad, Trond Frey, Tor-Børre Langedal og Yngve Solberg som 

sekretær. 

 I det praktiske arbeide ute på banen, ble gruppa utvidet med Svein Transeth. I tillegg 

har Peter Kalisky, Gunnar Sandsnes, Ole Morten Asak, Arne Bjørn Rasmussen og 

Jørgen Borgen deltatt under dugnadsarbeide. Steinar Svendsen har hatt ansvaret for 

merking av banen og kontakten med NGF. Headgreenkeeper Hristo Iliev har deltatt 

som fagperson under hele prosjektet. 

Stor takk til de personene som har bidratt, slik at Lillestrøm Golfklubb kunne åpne for 

spill på 9 hull, KM senior 25.9.2021. 

Ferdigstillelse 

Utvidelsen av banen er i dag slik den var planlagt, prosjektert og i henhold til reguleringsplan 
av 19.12.20 med sine rekkefølgebestemmelser og byggetillatelse gitt av Lillestrøm 
kommune. Arbeidet ute på banen ble startet opp i april 2021. I arbeidet med banen, har det 
vært kontakt med NGF ved Paal Melby. Klubbens headgreenkeeper har vært aktiv i arbeidet 
med greener. 

Banen er merket iht regler for golfbaner og godkjent av vår turneringskomite ved Steinar 
Svendsen.  

Banen ble slopet av NGF for både 6 og 9 hull, slik at vi evt kan benytte bare 6 eller 9 hull.  

Søknad om ferdigattest ble sendt Lillestrøm kommune 15.9, og ferdigattest ble mottatt 
18.10.21 

 «Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 21-10 gir Lillestrøm kommune ferdigattest for 
etablering av golfbane med sikkerhetsnett. Ferdigattesten gjelder for tiltaket slik det er 
beskrevet i tillatelse av 03.12.2020. Den fremlagte dokumentasjon bekrefter at alle krav og 
betingelser som er stilt i tillatelsen, og som ellers følger av gjeldende bestemmelser, er 
dokumentert og oppfylt.» 

Konsekvensen ved å åpne uten ferdigattest kan bli pålegg om stans av bruk og tvangsmulkt, 
Styret besluttet derfor å foreta en enkel markering i forbindelse med Klubbmesterskapet for 
seniorer, lørdag 25.9.21. Turneringen var å betrakte som prøvespill av banen, for å sjekke ut 



sikkerheten i forhold til RV 22. Bare positive tilbakemeldinger fra spillere selv med 
utfordringene på hull 8. Etter at ferdigattest forelå ble banen åpnet for vanlig bruk. 

Driftsansvaret for hele 9 hulls banen, ble overført fra prosjektet til headgreenkeeper fra 
samme dato. 

Regnskapet for prosjektet fremgår som en del av klubbens regnskap for 2021. Når vi først 

fikk tillatelser fra Lillestrøm kommune, tok det 6 mnd å bygge banen til en pris på kr 

200 000,- pr hull. 


