
 
 

 

 

 

STYRETS BERETNING FOR ÅR 2019 
 

2019 har vært en god sesong med stor aktivitet på banen og et veldig godt miljø 
rundt klubbhuset. I juni feiret klubben sitt 20-årsjubileum. 
 
Kommunestyret i nye Lillestrøm kommune vedtok i desember reguleringsplan for den 
eksisterende golfbanen og for to nye områder hvor banen kan utvides – ett sør og ett 
nord for Fetveien. Klubben har satt ned en prosjektgruppe som har begynt å jobbe 
med forberedelser for en utvidelse av banen – i første omgang på området nord for 
Fetveien. 
 
 

Medlemsutviklingen 
Medlemstallet ved årsskiftet var 707 som er 12 færre enn for ett år siden.  
 
Det er fortsatt flest menn og voksne medlemmer i klubben, og 2019 har bydd på en 
del gode diskusjoner om hvordan klubben kan legge bedre til rette for kvinner og 
juniorer.  
 
 

Økonomi 
Økonomien er tilfredsstillende, klubben har god likviditet og har ikke langsiktig gjeld. 
 
I forbindelse med baneprosjektet har klubben betalt en faktura fra Skedsmo kommune 
for planarbeidet på hele kr. 460.000 som har belastet likviditet og regnskapet 
temmelig hardt. Dette har vi klart gjennom nøysomhet og god planlegging. 
 
Medlemskontingenten ble økt i 2019 og i kombinasjon med relativt stabilt medlemstall 
har kontingentinntektene økt i forhold til i 2018 med kr. 67.000. Inntektene fra 
ballmaskin og greenfee har også økt i 2019, noe som vitner om økt aktivitet på banen. 
I tillegg har vi i 2019 mottatt inntekter fra bingo. 
  



Tilskuddene i forbindelse med mva-kompensasjon har økt som et resultat av store 
kostnader i 2018. I tillegg har vi fått tilskudd fra Lillestrømbanken gjennom 
lokalbidraget på hele kr. 75.161 etter iherdig innsats fra klubben. De kommunale 
tilskuddene har gått vesentlig tilbake. 
 
Klubbhuset er en suksess – mange kommer innom og får en hyggelig prat og kjøper 
noe forfriskende noe som vises på inntektene i kiosk og proshop som har økt i 2019. 
 
Prosjektet med baneutvidelse vil gå over flere år. Det føres et eget prosjektregnskap 
for dette. I 2019 har det gått med kr. 526.338 til dette prosjektet. Utgiftene omhandler 
gebyr for reguleringsplanen fra Skedsmo kommune, arkitekt- og konsulenthonorarer i 
forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen. 
 
Hittil i prosjektet er det brukt kr.1.403.510 tatt av egen drift. 
 
Det regnskapsmessige resultatet viser et underskudd på kr. 239.168, men da er 
prosjektutgiftene regnet med. For årets drift ville resultatet være et overskudd på      
kr. 287.110,- når vi holder prosjektutgiftene utenom. 
 
 

Veien til golf 
Det er avholdt flere kurs i «Veien til golf». Oppslutningen har vært bedre enn på 
mange år, og de fleste som tok kurset ble samtidig medlemmer av klubben. 
Kursansvarlig var Irina. 
 
I 2019 har klubben tilbudt golftrening for slagrammede under ledelse av Peter Blanck 
og Juan. Deltakerne har blitt medlemmer av klubben og har spillerett på vår bane.  

 
 

Styret i 2019 
    Navn       Periode 

Styreleder:  Øyvind Wahl       2018-2019 
Nestleder:  Karin Andersen      2019-2020 
Medlemmer:  Morten Lossius                2019-2020   

    Erik Brede Hansen      2018-2019    
              Jan Tore Bjørnødegaard     2019-2020 
    Per Christian Dammen     2018-2019  

 
Varamedlemmer: Jan Helge Fosse (kasserer) 2019 

    Lena Mjerskaug   2019 
    Yngve Solberg   2019 

 
 
Det er avholdt 8 styremøter siden forrige årsmøte. Styret har hatt om lag 65 saker på 
sin agenda i perioden. Utover dette er det avholdt møter i de forskjellige komiteene. 
Det er ikke utbetalt styrehonorarer. 
 

 
 



IT og nettsider 
I 2019 har klubben fått en oppgradering av nettsidene, og det har gjort publisering av 
artikler mye lettere, samt at utseendet er mer moderne. 
 
Klubben skriver nå ut sine egne scorekort ved hjelp av en egen skriver. Dermed kan 
man enkelt endre innhold og lokale regler på scorekortene. Vi har også kjøpt en 
rimelig lamineringsmaskin slik at vi kan lage holdbare plakater selv. 
 
 

Samarbeid 
Golfklubben har hatt avtale med Nes Golfklubb som har gitt gunstige priser for våre 
medlemmer, og har vært flittig brukt.  

 
 

Ansatte 
Klubben drives på dugnad med unntak av Irina som har fast ansettelse. 

 

Åpen dag/20 års markering for Lillestrøm Golfklubb  

16. juni arrangerte klubben 20-årsmarkering for klubben kombinert med åpen dag. 
Ansvarlig for arrangementet var Egil Hermansen og Yngve Solberg med bistand fra 
flere medlemmer til å hjelpe til med gjennomføringen. Takk til alle som deltok. 

Program for arrangementet var: 
 

Åpning av arrangementet ble foretatt av klubbens leder før aktivitetene startet 
opp med, nærmest pinnen, shout out, og veiledning i bruk av køller og 
teknikk. 
 
Til kl 14.00 var det invitert gjester i anledning klubbens 20 års jubileum. Fra 
Skedsmo kommune kom varaordføreren med en sjekk på kr. 5000,- Han ble 
ønsket velkommen av klubbens leder og vist rundt på anlegget. Med 
bakgrunn i at forslag til reguleringsplanen for utvidelse av banen til 9 hull, var 
under politisk behandling, ble det også gitt en kort innføring i vår virksomhet, 
antall medlemmer og hva vi betyr for lokalsamfunnet.  

 
Ole Jørgen Kjustad ble utnevnt som klubbens første æresmedlem og fikk 
diplom og gave fra klubben. 
 
Kaffe og bløtkake i klubbhuset for gjester og de som deltok i arrangementet. 
Det var hyggelige priser på kaffe, vafler og brus og gratis saftis til alle barn. 

 
 

 
 
 



Rapporter fra komiteene 
 
 

Dame-/herre- og seniorkomiteen 
 
Komiteen har bestått av: 
  

Karin Andersen 
Kristin Funderud (fra august) 

 
Dametreningen startet tirsdag 14. mai 2019 og det var 20 påmeldte. Det har også i år 
vært en vellykket sesong for damene i LILGK.  Damegruppen er meget viktig for 
klubben og har hatt merkbar fremgang, når det gjelder spill på bane og turneringer. 
Flere av damene har gjort seg bemerket på klubbens turneringer og spesielt på 
torsdagsgolfen.   
 
Det ble arrangert intern avslutningsturnering Texas Scramble på egen bane søndag  

22. september, med påfølgende servering og premieutdeling. 
Damegruppen i LILGK er et meget positivt satsningsområde, og i tråd med NGF`s 
utviklingsmål innen norsk golf. 
 
Torsdagsgolfen har også i 2019 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 har vært stabil de siste årene, men antallet damer øker, noe som er 
gledelig. Vi har gjennomført turneringer hver torsdag i hele perioden fra mai t.o.m. 
september.  
 
Nytt av året er at vi har hatt formiddagsrunde på torsdagsgolfen i tillegg til 
ettermiddagsrunden. Det ble godt mottatt og på mange av torsdagene har vi tidvis 
hatt over det maksantallet som vi kunne ha med bare en runde som var 24 
deltagere. Det var 30 deltagere eller mer på 4 av torsdagene. Flest antall deltagere 
var det 23. mai med 36 deltagere.  
 
I tillegg har vi gjennomført en åpningsturnering Texas scramble, matchplay, Vignes 
Cup, 3 køller og klubbmesterskap for damer og herrer (over 2 dager) og 
klubbmesterskap for seniorer (over 50 år), og avslutningsturnering for damer.  
 



Det er helt klart flest menn som spiller våre turneringer, men det blir stadig flere 
damer som er med. Hver turneringsdag avsluttes med kaffe og vestlandslefse og 
noen ganger med pølser og brus. 
 
Vi stilte heller ikke i år lag i lagserien for seniorer, men vi deltok 
i lag-mesterskapet i 3. divisjon. Arrangementet går over en helg i august med 
lagspill lørdag og individuelt spill søndag. Vi sliter med å hevde oss, men det er en 
flott turnering for seniorer fra hele landet. Alt i alt en vellykket sesong for våre 
turneringer som i år stort sett gikk i bra vær.  
 
Årets vinnere: 
Åpningsturnering: (Texas scramble): Peter Kalisky, Bente Nogva, Tore Sundli          
                       og Torfinn Sandvik.                  
Matchplay:  Stig Petteren 
Vignes Cup:  Herrer: Abdulsamad Mboya 
   Damer: Kristin Funderud 
Klubbmestere: Herrer: Øyvind Wahl 

Damer: Kristin Funderud 
3 køller:                    Herrer: Peter Kalisky 
   Damer: Bente Nogva   
Klubbmester Senior:Fellesklasse: Steve Jones 
Order of merit: Herrer: Remi Hilmar Melano  
   Damer: Kristin Funderud 
Avslutningsturnering damer: Kristin Funderud 

 

 

Aktivitetskomitéen 

Aktivitetskomiteen har bestått av: 

Gerd Sandvik 
Bjørg Svendsen 
Amy Fjellheim.  

Det er ikke valgt noen leder for denne komiteen, men Erik B Hansen har 
hovedsakelig vært koordinator mot styret. 

Komiteen har støttet opp om flere arrangementer gjennom sesongen og vært en 
pådriver for driften av klubbhuset sammen med Erik B. Komiteen har bl.a. deltatt i 
følgende aktiviteter: 

- Markering av klubbens 20-års jubileum den 16.juni. 
- Åpen dag for golf 16. juni med gjester, inkludert kommunens varaordfører og 

Lillestrømbanken. 
- Ansvaret for den årlige sammenkomst på klubbhuset St. Hans aften.  
- Dugnad på banen, samt planting av blomster på terrassen, ved inngang til driving 

range, og busker rundt klubbhuset. 
- Klubbens årlige julebord. 

 



Klubbhuskomiteen  

Komiteen har bestått av: 
 

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

Driften av klubbhuset gjøres på dugnad. I tillegg til salg av golfutstyr fra proshopen, 
selges det kaffe/te, vafler, pølser, mineralvann, lefse, is og toast. Hvis ikke 
klubbhuset er åpent, selges mineralvann, sjokolade, kaffe, lefse og energibar 
ubetjent fra entreen. I 2019 har vi også begynt med å selge baller, pegger, hansker 
og greengafler ubetjent når klubbhuset er stengt. Etter sesongslutt 2019 har vi holdt 
klubbhuset åpen hver mandag og torsdag fra kl. 1130 -1400. Bra oppmøte! Vi 
arrangerte julebord for «formiddags gjengen». Veldig populært! 

Klubbhuskomiteen har også stått for servering til Torsdagsgolfen formiddag- og kveld 
turnering. Servering ved Felleskjøpet teambuilding kveld og Åråsveien bo- og 
omsorgssenter demens pasienter. 

2 klasser fra Kjeller Ungdomsskole valgte golf som alternativt fag. Gjennom høsten 
var de hos oss og fikk undervisning i golf.  

 

Sponsorkomiteen 

Komiteen har bestått av:      

Erik Brede Hansen (leder)                                                                               
Karin Andersen                              

Lillestrømbanken hadde også i 2019 kampanjen Lokalbidraget. Komiteen jobbet 
hardt for å verve medlemmer gi sin stemme til Lillestrøm Golfklubb. Vi endte på       
kr. 75161,- noe vi er godt fornøyd med da konkurransen i 2019 var vesentlig tøffere 
enn tidligere år.  

Når det gjelder Grasrotandelen fra Norsk Tipping fikk vi i 2019 inn på konto kr. 
107.000,- mot kr. 99.492,- i 2018. Komiteen har også ved enhver anledning, forsøkt å 
verve medlemmer til å gi sin Grasrotandel til Lillestrøm Golfklubb. Og det har hjulpet! 
Vi avsluttet 2018 med 127 givere og 2019 med 152 givere!  

Det er skrevet ny Bingoavtale for 2020 til en verdi av ca. kr. 100.000,-.  

Det er laget nye sponsoravtaler med 2 og 3 års varighet med firmaer som allerede 
har skilt på driving rangen. Vi vil fortsette med dette arbeidet også mot nye 
sponsorer. Reklame på scorekortene har det blitt jobbet med. 



 

Banekomiteen  

Komiteen har bestått av: 

 Tor-Børre Langedahl (leder) 
 Trond Frey 
 Ole Jørgen Kjustad 
 Arne Bjørn Rasmussen 
 Bjørn Johannesen 
 Gunnar Sandsnes 
 

Banekomiteen la gjennom sesongen opp til ukentlige arbeidsmøter. Dette for å skaffe 
oss god kunnskap om baneforhold og dermed planlegge og gjennomføre kontinuerlig 
vedlikehold og utbedringsarbeid. 

Arbeidet startet 27. mars i 2019 da vi fikk freset vekk snø fra greenene 5 og 6, som 
ligger i skygge og dermed blir sent fri for snø. Dette gav positive effekter i og med at 
grunnlaget for vekst startet tilnærmet likt på alle greenene. 

Forlengelse av beskyttelsesnett på utslag 1 ble gjennomført. På denne måten hindret 
man at dårlige utslag fant veien mot parkerte kjøretøy ved verksted. 

Utskiftning av nett på driving range ble bestilt og montert av Juan og Irina. 

Ballmaskinen fungerte dårlig i starten av sesongen. Utskifting av elektronikk 
(programmerbar elektronisk styring) ble utført. Dermed ble det en stabil drift av 
ballmaskinen.  

Såing av fairway ble gjennomført. Pipping (hulling), såing og sanding av greenene 
ble gjennomført flere ganger under sesongen, og det resulterte i en synlig forbedring 
av greenene. Arbeid i og rundt bunkere ble jevnlig prioritert under sesongen. Fjerning 
av røtter og kratt i forkant av utslag 3 ble utført med makinkraft og stødig hånd fra 
Trond. 

Alleen ved gangvei ble kompletert etter tidligere skadeverk. I tillegg ble det plantet 
trær (stiklinger) langs utslag 4 (mot fairway 2). Dette håper vi skal gi noen 
interessante utfordringer etter hvert. 

Det kontinuerlige arbeidet gav resultater, og jeg vil takke banekomiteens medlemmer 
for en fantastisk innsats. I tillegg fikk vi god hjelp fra dugnadsdeltakere når det røynet 
som mest. 

Banekomiteen vil takke Juan og Irina for godt samarbeid under sesongen. 

 

 
 


