
 
 

Ballerud Golfklubb 

Styrets beretning 2021 

Innledning 

Ballerud Golfklubb har i 2021 totalt sett hatt en meget god sesong, mye takket være at golf er en 
særdeles smittevennlig aktivitet. Banen kunne i 2021 dessverre ikke åpne før 15. mai på grunn av 
dårlig overvintring. Banen stengte som normal 17. oktober. Med en vanskelig vinter og vår, tok det 
dessverre lang tid før spilleforholdene ble optimale. På grunn av sen åpning og dårlige forhold gikk 
antall spilte runder ned med 7% i forhold til 2020. 

Også 2021 har vært et spesielt år med redusert møteaktivitet og samlinger, men stor aktivitet på de 
grupper, kurs og turneringer som har vært tillatt.  

Juniorsatsningen er fremdeles et bredt og kvalitetsbevisst tilbud til barn og unge, og er en viktig 
oppgave for oss som golfklubb. Det gir klubben mye goodwill i golfverden og lokalmiljøet og ikke 
minst, disse barna er golfen og klubbens fremtid.  

Formål 
Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og Olympiske komité (NIF). 
Klubben er definert som en klubb med treningsanlegg i hht til NGF bestemmelser. 
Styret har arbeidet for å gi medlemmene et best mulig tilbud på Ballerud. 

Medlemsutvikling 
Det var pr 01.01.21 1569 medlemmer i klubben, som er en økning på hele 39,2%. 
Vi har en kjønnsfordeling på 68,5 % (+2,0%) menn og 31,5 % (-2,0%) kvinner.  
24,2 % (+4,5%) av medlemmene våre er juniorer. 
Av deltakere på VTG kurs har 62% (-31%) valgt å melde seg inn i klubben. Noe av forklaringen på den 
lave andelelen som har valgt å bli medlem kan nok forklares med at mange andre klubber ikke hadde 
kapasitet til egne VTG-kurs. 

Informasjonskanaler 
Ballerud har egen nettside og Facebook side, hvor det meste av informasjon fra klubben til 
medlemmene skal bli lagt ut. I tillegg blir det sendt ut medlemsbrev på e-post igjennom sesongen, 
slik at medlemmene aktivt blir oppdatert på arrangementer, turneringer og ting som skjer i klubben. 
Junioravdelingen har egen Facebook gruppe, hvor løpende informasjon om juniorarbeidet blir lagt ut. 

Idrettslige aktiviteter 
Det har vært holdt ukentlige internturneringer for Sr Herrer, Damer og «Torsdagsturneringen», alle 
med godt oppmøte. Det har vært god aktivitet rundt alle de faste store turneringer som er blitt 
avholdt. Ballerud stilte med lag i NM. Alle turnerings resultater ligger i Golfboks.  
Deltakelse på Veien til golf kurs har vært ekstrem høy med 955 deltakere i 2021 mot 294 i 2020.   

Økonomi 
Økonomien i Ballerud Golfklubb er god og klubben har tilfredsstillende kontroll på utviklingen.  
I 2021 endte klubben opp med et overskudd på kr. 289.056 mot budsjettert overskudd på kr. 57.000. 
Årsaken er økte tilskudd og reduserte kostnader grunnet begrensninger i tillatt aktivitet. 

Ballerud Golfklubb har ikke som hensikt i å gå med store overskudd, men hele tiden bruke inntektene 
til medlemmenes beste. Når det er sagt, er det fornuftig med en buffer i forhold til eventuelle 
investeringer og uforutsette endringer i markedet. Pr i dag har klubben rundt kr. 1.050.000 i 
egenkapital. 
 



 
 

Møtevirksomhet 
Grunnet korona har det vært avholdt en blanding av digitale og fysiske styremøter. Mye aktivitet har 
forgått digitalt på e-post, telefon, teams. Det har vært stor aktivitet i forbindelse med planlagte 
utbygging av ny skole og barnehage.  
 

Styrets sammensetting i 2021 
Andreas Brattlund Klein (styrets leder), Ragnhild Dahl (styrets nestleder), Peter R. Wigglesworth 

(styremedlem), Bjørn Krag Ingul (styremedlem), Tove Wahlstrøm (styremedlem), Ketil Nygaard 
(varamedlem) 
NB. Styrets leder måtte fratre på kort varsel 14.02.22, og Ranghild Dahl har vært konstituert 
styreleder de siste ukene. Varemedlem Ketil Nygaard måtte også fratre ved nyttår.  

Revisorer i 2021 
Jette Robsahm og Helge Refsnes.  

Valgkomité i 2021 
Hans Aaraas (leder), Alexander Burnham (medlem), Anne Grete Østensen (medlem), Aud Bente 
Leonthin (vara) 
 

Andre komiteer i Ballerud Golfklubb i 2021 
Seniorkomité  
Ola Jørstad (leder), Leif H. Roth, Paul Aandal 

Damekomité 
Karin Ingeborg Apneseth (leder), Ellen Olsen, Jette Robsahm, Margrethe Ingwardo 

Juniorkomité 
Bjørn Krag Ingul (leder), Syver Melby, Hans Aaraas,  

Banekomité 
Ikke aktiv i 2020 

Handicapkomité 
Kerstin Stenerud (leder), Paul Aandal, Thomas Faale 

Turneringskomite 
Ketil Nygaard (leder), Ellen Olsen, Peter R. Wigglesworth, Shawn Carivau, Tore Bjelke 

Arrangementskomité 
Kerstin Stenerud (leder), Ellen Olsen, Leif H. Roth 

Golf Grønn Glede 
Kerstin Stenerud (leder), Mark Nichols, Britt Inger Horsle 

Representanter til Bærum Idrettsråd 
Leif H. Roth (Leder),  

 

  



 
 

Rapport fra komiteene 

Rapport fra seniorkomiteen 2021 
I vintersesongen møtes vi hver tirsdag formiddag på Bærum Golfsenter. 
Vanlig tirsdag konkurranse med etterfølgende premiering og kaffekos. 
Totalt har 18 seniorer vært med en eller flere ganger. P.g.a. Corona 
restriksjoner var simulator anlegget lukket i desember, januar og mars 
måned. 11 runder ble gjennomført og med 6 tellende runder ble 
Leif H Roth vinner med 230 poeng. 2. plass gikk til Paul Aandal med  
223 poeng og 3. plass til John Schia med 216 p. 
 
Sommersesongen startet tirsdag 25. mai (sen start grunnet corona) og 
sist tellende runde 5. oktober. I alt 18 runder. 38 seniorer har vært med 
en eller flere runder gjennom sommeren. Leif H Roth og Ola Jørstad 
var med alle runder . Denne gang ble slag golf benyttet som konkurranse 
form.  Ingen HIO blant seniorene i 2021 . 
10 beste runder blant deltakerne var tellende og vinner ble Ola Jørstad 
med netto 253 slag, tett fulgt av Leif H Roth med netto 254 slag og på 
3. plass Helge Refsnes med netto 269 slag. 
 
Vår/høsttur - Grunnet overnevnte restriksjoner ble det ingen vårtur til Danmark eller 
høsttur til Sverige. I stedet arrangerte vi en tur til Solum G.K. tirsdag 
29. juni med 16 deltakere, og en tur til Kjekstad G.K. 21. september med 
20 deltakere. 2 fine dager i utmerket golfvær. Vinner begge dager ble 
Per Hoel    
 
Vi avsluttet årets sesong med en hyggelig aften på Ekeberg Seniorsenter, 
hvor vi fikk servert en super middag med noe godt «attåt» og selvfølgelig 
mange skrøner og premieutdeling. 
 
Hilsen seniorkomiteen 
 
 
 

Damegruppen - Oppsummering av Golfsesongen 2021 

På årsmøtet, som var preget av Coronasituasjonen, ble det gitt en oversikt over aktivitetene i 2020, 

og en gjennomgang av regnskapet samt budsjettet for 2021. Styret som består av Ellen Olsen, Karin 

Apneseth, Margrethe Ingwardo og Jette Robsahm, ble gjenvalgt. 

Til tross for Coronasituasjonen har vi hatt en fin sesong hvor vi har vært heldige med været og derfor 

har fått unnagjort 13 turneringer hvor mange har deltatt.  

Åpningsturneringen ble dessverre avlyst, men vi åpnet jo likevel med å spille første runde den 26. 

mai. Så fortsatte Onsdagsgolfen med godt oppmøte frem til slutten av juni, og i fint vær. Juli var som 

vanlig feriemåned. Og så satte vi i gang igjen den 4. august. Heldigvis med pent vær og mange som 

hadde lyst til å spille igjen. To av onsdagene spilte vi Texas scramble, 9. juni og 15. sept.  

Avslutningsturneringen, som shotgun, ble holdt 22. sept. i strålende vær og med pizza, mineralvann 

og kaffe og Twist som avslutning. 



 
 

Også i år hadde vi vennskapsturneringer hvor vi spilte mot Nordhaugdamene. Den 15. juni spilte vi 

hos oss, og 24. august hos dem. Begge ganger i fint vær og hyggelig premieutdeling etterpå.  

Heldigvis ble det også i år anledning til et par turer til andre golfbaner. Mandag 31. mai dro vi til 

Larvik. En hyggelig golfbane som var akkurat passe utfordrende for oss. På Drøbak spilte vi den 31. 

august. Igjen i fint vær.  

Totalt hadde vi 13 turneringer. Som nevnt var to Texas scramble. I tillegg kom Skrueturneringen. 

Etter turneringene ble det utdelt premier og gavekort. Til sammen ble det utdelt 23 kort fra klubben, 

og av golfballer totalt 7 esker. I tillegg kommer 36 gavekort fra CCvest. Av disse var 6 kort i 

forbindelse med Skrueturneringen. 

Totalt er det 39 som har deltatt i løpet av sesongen, og av disse har 28 deltatt 5 ganger eller mer. 

De eneste som har deltatt alle ganger er: Anne-Grete, Karin og Ellen. 

Som kjent blir det laget en oversikt, såkalt Order of Merit, når sesongen er over. For å være med på 

listen må man ha deltatt minimum 5 ganger. Her er de 10 beste poengtallene: 

Ellen Olsen 18 poeng, Maren Søraa 17 poeng, Anne-Grete Østensen 17 poeng, Brit Horsle 16 poeng, 

Gerd Romen 15 poeng, Anne Holtmoen 15 poeng, Kari Schyberg Olsen 14 poeng, Kristin Sætrang 14 

poeng, Kari Nielsen 14 poeng, Solveig Brekkhus 14 poeng, Hilde Øydne 14 poeng, Elisabeth Dale 14 

poeng. 

Vi forsøkte å gjeninnføre ettermiddagsturneringene kl. 17, men det var svært få, av og til ingen, som 

deltok. Maks deltakere pr. gang var 3, og dermed ble de ikke registrert i Golfbox. Med andre ord er 

det ikke sannsynlig at disse turneringene blir satt opp neste sesong. 

Nå ser vi frem til sesongen 2022, og håper på like fint vær som vi har hatt i år. 

 

Mvh. Damekomiteen 

 

Juniorkomiteen 2021 

Bakgrunn 

Ballerud GK er kjent som en av Norges beste og største klubber for juniorer (kun Oslo golfklubb har flere 

juniorer). Klubben høster stor anerkjennelse blant NGF og andre klubber for den jobben som gjøres og 

juniorkomiteen får stadig henvendelser fra andre klubber fra hele landet om hvordan juniorarbeidet 

legges opp. Vi har likevel noen utfordringer når det gjelder å holde på talentene og ikke minst få flere som 

er på trening til å begynne å spille på banen.  

Juniorkomiteen 

Bjørn Krag Ingul(leder) 

Syver Melby  

Hans Aaraas 



 
 

 

Status  

Det ble et spesielt år i 2021 da Covid 19 tok mye av oppmerksomheten og gjorde at sesongen kom sent i 

gang. Mange turneringer ble avlyst, men golf var heldigvis en av idrettene som kom relativt raskt i gang. 

Ballerud hadde i 2021 205 juniorer i trening inkl. sommercamp. Av disse er ca 10 aktive spillere. Det har 

fra komiteens side blitt lagt vekt på turneringsspill både på Ballerud og på Narvesen Tour også denne 

sesongen.  

Aktiviteter  

Grunnet Covid 19 ble det ikke laget egen Ballerud Juniorkolleksjon i 2021 da det var vanskelig med 

levering fra Proshopen. 

Ballerud ønsket å arrangere Narvesen Tour i samarbeid med Nordhaug GK. Turneringen ble dessverre 

avlyst pga. covid-19. 

Det ble ikke noen satsningsgruppe sommeren 2021 da det var for få aktuelle spillere. Det ble imidlertid 

satt i gang vintertrening for de ivrigste 2021/22. 

Det ble gjennomført egne turneringer på Ballerud med vår egen Ballerud Junior Tour i alt seks turneringer 

under sommeren. I tillegg ble det arrangert en egen Familie Scramble Tour der mange familier stilte lag.  

 

Det å ha med trener på turneringer blir satt svært stor pris på av spillerne. Rachel stilte som lagleder på 

NM og på Wahlstrøms pokal Oslo GK i september. 

Det ble innført Oom på Ballerud juniortour og trofe ble utdelt ved sesongslutt til vinneren. 

Avtalen med Asker Golfklubb om at våre juniorer kunne spille gratis på banen mot et innmeldingsgebyr på 

500,- ble videreført i 2021. 

Sportslige resultater 

Ballerud stilte med lag i gutteklassen i 1. divisjon junior NM på Borre GK. Guttene gikk inn til en 7. plass av 

12 lag. Det var dessverre ikke nok jenter til å stille lag i 2021. 

Til tross for mange avlyste turneringer ble det gjennomført en del i Narvesen Tour Østlandet vest, 

Østlandet Sør og Østlandet Øst. Ballerud var representert på svært mange av disse turneringene og 

hevdet seg svært godt med flere seiere. 

Ballerud deltok for tredje gang på Western Cup der klubbene Oslo, Haga, Bærum og Ballerud deltok. 

Ballerud markerte seg svært bra og vant Westerncup også i 2021. 

 

 

  



 
 

Ønsker for 2022 

 Det er ønske om flere fellestreninger for elitegruppen (jenter og gutter bør trene sammen) 
 Trener med på turneringer er viktig også i 2022 og bør utvides til å gjelde alle turneringer på 

Narvesen Tour Region Østlandet vest. 
 Turnering der du tar med en venn som putter 
 Premie til den junior som har spilt flest runder på Ballerud 
 Junior/senior turnering ønskes fortsatt 
 Ønske om at klubben viderefører ordningen med 5 protimer til satsningsgruppen og 

elitegruppen, vinter og sommer 
 Det er stort behov for en sportslig leder i klubben som kan jobbe med rekruttering, 

innhenting av sponsorer, administrere turneringer på juniorsiden etc. Juniorkomiteen har 
sendt innspill til administrasjonen rundt dette. 

 Avtalen med Asker videreføres 
 Klubbmesterskap i putting/chipping 
 Åpen juniordag 
 Ballerud Boys Open/Ballerud Girls Open 
 Juniorene bør bli mer integrert i klubben senior/juniorturnering 
 Flere jenter på juniorsiden 
 TTM må ta ansvar for og eierskap til BJT(Ballerud Junior Tour) 

 

Handikapkomiteen  
Komiteen hadde ingen saker til behandling i 2021 

 

 

Golf Grønn Glede 
Kerstin Stenerud har drevet Golf Grønn Glede på det niende året. 
Dette er en gruppe for kreftrammede personer og drives i samarbeide med Norsk Golf forbund. 

Gruppen møtes hver mandag og trener en time med pro Mark Nichols. Deretter spilles det en runde 
på banen for så å avslutte dagen med sosialt samvær på verandaen.  
Gruppen besøkte Nordhaug golfbane for spill og en liten turnering. 

Regnskap. 
Tilskudd fra golfforbundet 10 000 kr. Utgifter til trening 10 000 kr. 

Gruppens slagord er  
"Helsa i hvert slag" 

Kerstin Stenerud 

 

 

Bærum Idrettsråd  
Komiteen deltok ikke på møter i 2020  

 

 



 
 

Turneringskomiteens årsrapport 2021  

Turneringskomiteen (TK) har ansvar for oppsett av golfklubbens samlede turneringskalender, og for 

gjennomføring av felles turneringer for klubbens medlemmer- totalt 7 turneringer.  

Turneringskomiteen (TK) består av 5 medlemmer, og det har vært avholdt et møte for 2021, men en 

rekke telefon og maildialoger mellom medlemmene i komiteen – kanskje spesielt i forhold til Shawn 

som i praksis styrer det meste via Golfbox.  

Turneringskalenderen for 2021 ble publisert i januar 2021 i Golfbox. 

Edwins og Match ble fjernet fra turneringslisten i 2021. Enkelte planlagte turneringer ble pga 

Coronasituasjonen avlyst 2021. Dette var 

- Ryderheims Cup – Corona basert avlysning 

- KM putting – Corona basert avlysning 

Totalbildet for spilte turneringsrunder 2021 er: 

 

 

Deltagelse på de enkelte turneringer som ble avholdt er omtrent som tidligere år, med unntak av 

Torsdagsgolfen som hadde en nedgang etter rekordåret 2020. Totalt har turneringskomiteen stått for 

709 individuelt spilte turneringsrunder i 2021, mot 1012 spilte runder i 2020. Vi legger merke til at 

torsdagsgolfen står for neste 500 spilte runder – i statistikken lenger ned er antall runder delt på 10 

for å ikke ødelegge hele skalaen. Torsdagsgolfen har utviklet seg til en svært attraktiv turneringsform. 

  



 
 

Detaljinfo pr. turnering finnes i tabellen under: 

 

I 2021 har alt av påmelding og resultater vært administrert gjennom Golfbox, inklusive kalender som 

medlemmer finner som fast link på hjemmesiden til Ballerud.  

For 2022 videreføres i hovedsak programmet, med unntak av ‘Ryderheim’ og KM putting som aldri 

kom i gang. Vi viderefører prinsippet om premie til alle i Match og Torsdagsgolfen.  

Medlemmer i komiteen var uforandret i 2021, men for 2022 vil 2 personer avslutte sitt engasjement 

her.  

Ketil Nygaard (leder, avslutter), Shawn Carivau  (Golfbox ansvarlig), Ellen Olsen, Peter R. 

Wigglesworth, Tore Bjelke (avslutter). Det vil søkes etter nye personer til komiteen. 

Ansvar for de enkelte turneringene fordeles mellom komiteens medlemmer.  


