
 

 

 

STYRETS BERETNING FOR ÅR 2022 
 
Året 2022 har vært et godt år for hele Golf Norge og også for Lillestrøm Golfklubb har 
2022 vært et godt år. Utvidelsen fra seks til ni hull har vært en suksess. Dette ser vi 
særlig på greenfeeinntektene, medlemstallet og bruken av banen. Sammen med 
utvidelsen av banen innførte vi booking av banespill i Golfbox som har gitt oss svært 
nyttig informasjon om bruken av banen og spillere har stort sett vært veldig fornøyd 
med at vi bruker Golfbox.  

 
Året 2022 har også gitt et betydelig økonomisk handlingsrom for å kunne 
gjennomføre ytterligere tiltak som vil kunne gi en enda bedre opplevelse av Lillestrøm 
Golfklubb. 
 
Gjennom alle år har det alltid vært en betydelig innsats fra frivillige i alle de små og 
store oppgavene som er på Lillestrøm. Vi skylder all den frivillige innsatsen en stor 
takk – uten den hadde ikke Lillestrøm Golfklubb vært det den er i dag. 
 
Året 2023 kan komme til å bli utfordrende ved at Nedre Romerike Vannverk skal 
legge en ny vannledning over store deler av banen. Dette betyr stenging av banen 
når dette arbeidet utføres samt at det vil være en periode etterpå hvor banen må 
komme i samme stand som før. Styret er på ballen, og ønsker at gravingen skal 
starte sent på høsten 2023 og vil sette i verk tiltak som reduserer ulempene for 
medlemmer og spillere. 

 
Medlemsutviklingen 
Medlemstallet viser 984 aktive medlemmer ved årsskiftet. Imidlertid er folk nå 
opptatte av å redusere sine personlige kostnader og det kom mange utmeldelser rett 
etter årsskiftet. Det reelle medlemstallet er 844 etter utmeldingene. 
 
Klubben har to æresmedlemmer. 
 
Det har også i 2022 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 2022 og i kombinasjon med en økning i 
medlemstallet har kontingentinntektene økt i forhold til i 2021 med hele 370.115. 
Inntektene fra ballmaskin har holdt seg på samme nivå som gullåret 2021 med over 1 
million i inntekt. 
 
Alt i alt har inntektene til klubben økt med 568.000 i forhold til 2021. Aktiviteten på 
banen og treningsanlegget har vært god gjennom hele sesongen. 
 
Klubben fortsetter å fornye maskinparken og i 2022 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 1.014.991. 

 

Styret i 2022 

     
Navn        

Styreleder:  Karin Andersen    

Nestleder:  Yngve Solberg       
Medlemmer:  Erik Brede Hansen        

              Carina Henriksen      
   Anne Granli 
   Hans Jacob Stoebner    

   Jan Helge Fosse (kasserer)  

 Varamedlemmer: 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. 

Synne Sofie Indergård Andersen på timebasis i klubbhuset for tredje år på rad.  

Juan Marcos Lopez-Garcia har vært høyt og lavt alle steder på golfanlegget. 

  



 

Klubbhuskomiteen  
Komiteen har bestått av: 

Erik B. Hansen (leder),  
Yngve Solberg 

         Amy Fjellheim 
Trygve Heivang (fra sommer 2022) 

Driften av klubbhuset gjøres på dugnad. I ferieperioden juni – september jobbet 
Synne Sofie Indergård Andersen på timebasis i klubbhuset for tredje 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 åpen hver mandag og 
torsdag fra kl. 1200 -1400. Bra oppmøte!  

Når det gjelder korona, har vi fulgt gjeldende regler. 

Klubbhuset har i sesongen også hatt ansvaret for ballmaskinen på Driving rangen i 
tillegg til ballinnsamling i helgene. 

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) 
Jan Kåre Thorstensen 
Trygve Heivang – har kommet med og bidratt på en fortreffelig måte 

Sesongen fikk en noe spesiell start i og med at det formelt sett ikke ble funnet 
kandidater til banekomiteen. Jan Kåre og undertegnede utførte, sammen med 
Trygve, oppgavene som er tillagt banekomiteen.  

Sesongen i 2022 startet med store og arbeidskrevende oppgaver med utskifting av 
stolper rundt på banen. I tillegg var sikkerhetsnettene tatt ned før vinteren, og det 
medførte mye arbeid med å få disse hengt opp igjen. Her var Svein Transeth og 
Trond Frey viktige bidragsytere for at vi skulle få arbeidet gjort på en raskest mulig 
måte. I tillegg tok de også et spesielt ansvar i forbindelse med utbedring av 
utslagsstedene 2 og 6. Arbeidet her vil ferdigstilles neste sesong. 



Det ble også kalt inn til dugnader i forbindelse med fjerning av stein på utslag 2 og 6, 
samt arbeid i forbindelse med sikkerhetsnett i forbindelse med stenging av banen. 
Det var meget godt oppmøte og ansvarlige i pro-shopen sørget for mat og drikke. En 
stor takk til dugnadsgjengen. 

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 Iliev for et utmerket samarbeide. 

 

Sponsorkomiteen 

Komiteen har bestått av:    

Karin Andersen (leder) 
Erik Brede Hansen 
  

Lillestrømbanken hadde også i 2022 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. 92480,- 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. 127947,-. 

Vi har fornyet bingoavtalen med Martin’s med en verdi på kr. 128833,-. Det er gjort 
avtaler med nye og gamle sponsorer med skilt på driving range og veranda på 
klubbhuset - de fleste med 3-års avtaler og reklameinntektene i år er kr. 156650,-. 

Det er også søkt på forskjellige fond og stiftelser og søknaden til Gjensidigestiftelsen 
ble innvilget og klubben har fått kr. 150.000,- til kjøp av to brukte elektriske golfbiler. 

 
Dame/herre og seniorkomiteen: 

 

Komiteen har bestått av: 
  

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

 



Dametreningen startet tirsdag 24. mai 2022 og det var 20 påmeldte. 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). 
Treningene varte frem til sommerferien og fortsatte med nytt kurs etter ferien. 
Treningene ble også 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 klubben 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  
25. 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 Lillestrøm Golfklubb er et meget positivt satsningsområde, og i tråd 
med NGF`s utviklingsmål innen norsk golf. 
Torsdagsgolfen har også i 2022 vært en suksess med god deltakelse, både av yngre 
herrer, damer og seniorer. 
 
Lillestrøm Golfklubb stilte også i år med lag for herrer i Lag NM 2. divisjon som ble 
spilt på Kjekstad Golfklubb i juli. 
 
Stein Roald Allsted ble en profesjonell golfspiller i 2022 og er medlem av PGA Norge. 
Han har spilt Østlandstour, Lag NM og NM i 2022 hvor han vant sin første 
Østlandstour turnering på Onsøy/Huseby i mai. Han endte på 5. plass på Order of 
Merit på Østlandstour. 
 
Jahn-Petter Wulff vant Landsfinalen Norsk Senior Golf Klasse 4 og kvalifiserte seg til 
NSG Winter Tour – La Torre Golf Resort i Spania mars 2023. 
 
 Øvrige turneringer kommer inn under turneringskomiteen. 

 

 

Turneringskomiteen 
 

 Komiteen har bestått av: 

Bjørn Andre Pedersen (leder) 
Steinar Svendsen 
Peter Kalisky 
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.  



Også i år startet vi med torsdagsgolf både formiddag og ettermiddag/kveld. Men 

interessen for formiddagsgolf var tydeligvis ikke så stor i år, så etter noen torsdager 

ble formiddagsrundene kansellert.  

I tillegg har vi gjennomført en åpningsturnering, Matchplay, Vignes Cup, 7-jernet og 

klubbmesterskap for damer og herrer (over 2 dager) og klubbmesterskap for seniorer 

(over 50 år), og avslutningsturnering for damer.  

Eget arrangement på St.Hansaften ble det tradisjonen tro avholdt. 

Klubben var også med på International Pairs med egen kvalifisering på Lillestrøm 

GK. Vinnerne, Juan Lopez og Mboya, gikk videre til neste steg som ble avholdt på 

Miklagard Golfklubb. 

Det er flest menn som spiller våre turneringer, men det blir stadig flere damer som er 

med. 

Vi stilte i år igjen lag i lagserien for seniorer.  

Vi deltok også i lag-mesterskapet i 3. divisjon. Arrangementet gikk over en helg i 

august på Elverum Golfklubb 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:      

Matchplay:  Steinar Svendsen 

Vignes Cup:  Fellesklasse: Kjell Frode Nodland   

Klubbmestere: Herrer: Remi Hilmar Melano 

Damer: Kristin Funderud 

7-jernet           Herrer: Jan Fagernes 

   Damer: Karin Andersen 

Klubbmester Sen:   Herrer:  Mboya 

   Damer: Karin Andersen 

Order of Merit: Herrer: Lasse Iversen 

   Damer: Kristin Funderud 

Avslutningstur. 

Damer Texas Scr.: Eva Rasmussen og Hanne Blomsø. 

 

 

 



Juniorkomiteen 

Komiteen har bestått av: 

Jan Magnussen, leder 
Remi Melano 
Martine Brodshaug 

 
 
Vi startet opp med 5 juniorer og en trener. 
Når vi avsluttet var vi 13 juniorer (2 jenter og 11 gutter) og 2 trenere. 
En trener har gjennomført første trener 1 kurs og vi har en trener til som ønsker dette 
kurset. 
Det er gjennomført 34 treninger, 1 spillermøte og 2 foreldremøter. 
3 av juniorene var med på Klubbmesterskapet og klubben har vært representert i 13 
Narvesen Tour turneringer. 
I september gjennomførte vi en treningssamling på Trysil med 5 juniorer. 
Sesongen ble avsluttet med spill sammen med foreldrene og en enkel servering på 
terrassen. 
 

 

Jentegolf Romerike – alle jenter opp til 19 år 

Ansvarlig: Karin Andersen 

 

Karin Andersen har deltatt på teamsmøter med NGF og Golfforum (Golfjentene 

Crew) i regi av NGF på Clarion Hotel, Gardermoen.  

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 også i år siste samling av jentene kalt «Solheim Cup» 18. 

september 2022 og vi hadde besøk av Benedicte Finnema som er frivillig leder av 

Golf Grønn Glede-gruppa på Nordhaug GK. Hun er på golfbanen hver uke – med et 

bein og en protese hun er stolt av – omtalt i bladet Norsk Golf 03/22. 

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. 

 


