
Ballerud Golfklubb

Styrets beretning 2019
Innledning

Ballerud Golfklubb har i 2019 hatt en god sesong. Banen åpnet 27. April, og stengte 13. oktober. Det
var en del vinterskader, men takket være dyktige greenkeepere ble det likevel gode spilleforhold
utover sesongen. Antall spilte runder gikk ned 9% i forhold til 2018.

Det har vært bra engasjement i komiteer, og det skjer mye i klubben gjennom sesongen.
Økonomien og mulighetene til videreutvikling ligger i hovedsak i antall medlemmer. Vi har de siste
årene hatt sommålsetting å bli flere medlemmer, noe vi fortsatt må ha fokus på.

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 01.01.20 898 medlemmer i klubben, som er en liten nedgang på -1,3%.
Vi har en kjønnsfordeling på 67,0 % (+0,5%) menn og 33,0 % (-0,5%) kvinner.
16,4 % (-3,2%) av medlemmene våre er juniorer.
Av deltakere på VTG kurs har 74% (+3%) valgt å melde seg inn i klubben.

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 veldig høy med 198 deltakere i 2019 mot 124 i 2018.

Økonomi
Økonomien i Ballerud Golfklubb er god og klubben har tilfredsstillende kontroll på utviklingen.
I 2019 endte klubben opp med et underskudd på kr. -32.002, mot budsjettert kr. -80.500.
Underskuddet dekkes av egenkapital.

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. 560 000 i
egenkapital, som styret vurderer som noe høyt. Det er derfor budsjettert med et underskudd også i
2020. Styret vil jobbe for et mer balansert budsjettet i 2021.



Møtevirksomhet
Styret har avholdt 1 formelt styremøte i 2019. I tillegg kommer e-post kommunikasjon,
telefonsamtaler og arbeidsmøter som saksforberedelser. Styrets arbeid har vært regulert av lov for
klubben.
Thomas Faale har deltatt på alle styremøter som representant for Ballerud Golf og treningssenter, og
komitéledere har vært invitert, og deltatt ved anledning.

Styrets sammensetting i 2019
Andreas Brattlund Klein (styrets leder), Kerstin Stenerud (styrets nestleder), Ketil Nygaard
(styremedlem), Ragnhild Dahl (styremedlem), Solveig Røed Solli (styremedlem), Peter R.
Wigglesworth (varamedlem)

Revisorer i 2019
Jette Robsahm og Helge Refsnes.

Valgkomité i 2019
Shawn Carivau (leder), Paul Aandal (medlem), Anne Grete Østensen (medlem), Aud Bente Leonthin
(vara)

Andre komiteer i Ballerud Golfklubb i 2019
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), Ellen Johanne Caesar, Syver Melby, Hans Aaraas, Simon Page
(trener/medlem)

Banekomité
Ikke aktiv i 2019

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, Thomas Faale

Representanter til Bærum Idrettsråd
Leif H. Roth (Leder), Hilde Solberg Øyne, Carl Wilhelm Tyren

Rapport fra komiteene



Rapport fra seniorkomiteen
I vintersesongenmøtes vi hver tirsdag formiddag på Bærum Golfsenter.
Vanlig tirsdags konkurranse med etterfølgende premiering og kaffe/vaffel kos.
Litt varierende deltakelse fra 10 til 16 personer. Flere av deltakerne spiller
2-3 ganger per uke. De 10 beste rundene for hver deltaker er tellende. Vi fikk
spilt 23 runder og Hans Chr. Isaksen var med alle runder. Totalt var 21 deltakere
med, en eller flere ganger. Det ble kamp om 1. plassen mellom Paul Aandal og
Leif Roth. Begge endte på 383 p. Paul Aandal ble vinner på bedre HCP. 3. plass
gikk til John Schia med 377 p.

Sommersesongen startet tirsdag 30. april med siste tellende runde 1. oktober.
Totalt ble det 19 tellende runder og 37 seniorer var med en eller flere ganger.
Vinner av sommerens konkurranse ble Hans Chr. Isaksen med 176 p. 2.plass
gikk til Ola Jørstad med 167 p. og 3. plass til Leif Roth med 166 p.

Vårturen gikk også i 2019 til Danmark fra 6.mai til 9.mai. Spill på Hirtshals G.K.
og Sindal G.K. Vi overnattet på Tannishus Hotel i Tversted, et herlig leilighetshotel
20 min. fra Hirtshals. 15 seniorer var med på turen.

Høstturen gikk til Sverige og Sotenæs G.K. Der bor vi direkte på banen ved utslag
hull 1 i nytt klubb anlegg. 16 seniorer var med på denne turen. Flotte turer med mye
hygge og latter og god servering av mat og drikke. Noen ganger godt golfspill også.

De årlige turneringer mot «Røa gjengen» ble også gjennomført i 2019. Ballerud ble
vinner hjemme og Røa vinner på sin hjemmebane.
En hyggelig aften i klubbhuset avsluttet utesesongen 2019.

Hilsen seniorkomiteen

Damegruppen - Oppsummering av Golfsesongen 2019

15.01.19 Vennskapsturnering mot Nordhaug Ladies på Bærum Golfsenter på Rud:
7 deltakere fra Ballerud deltok.

05.03.19 Vennskapsturnering mot Nordhaug Ladies på Toppgolf på Nordhaug :
8 deltakere fra Ballerud deltok.

08.05.19 Åpningsturnering og Årsmøte:
Åpningsturneringen ble gjennomført 8.5. kl 17.00. Det var 14 stykker som deltok.
Det ble servert pizza.
Til årsmøtet kl 18.30 kom det 23 personer. Leder av damegruppen, Solveig Røed
Solli, oppsummerte aktiviteter i 2018 og la fram regnskap for året. Deretter ble
det gjennomført:
Valg til Damekomiteen: Røed Solli og Maren Søraa har valgt å trekke seg fra
komiteen fra sesongstart 2019. I stedet ble Karin Apneseth valgt inn. Ellen Olsen
og Bodil Rørnes fortsetter, nå med Rørnes som leder.



21.-22.06.19 Vårtur til Sverige:
20 damer deltok på vårturen til Sverige. Tirsdag spilte vi 18 hull på Fjällbacka
golfbane. Vi overnattet på Tanumshede Gästgiveri, hvor vi fikk servert nydelig
middag på kvelden. Onsdag spilte vi 18 hull på Strømstad golfbane.

18.06.19 Vennskapsturnering mot Nordhaug Ladies på Ballerud:
14 damer fra Nordhaug og 14 damer fra Ballerud møttes til Vennskapsturnering
på Ballerud golfbane 18.6.19. Vi ble ”shotgunnet” fra 7 utslagssteder kl 17.20. Og
som vanlig spilte vi Texas Scramble. Nordhaug stakk av med premiene for 1. og 2.
plass. Trøstepremien ble trukket til Maren og Kari N, som dessuten kom på delt
3.plass. Kaffe og vafler på terrassen etterpå.

12.08.19 Fellestur til Kjekstad golfbane:
6 damer fra Ballerud og 5 fra Nordhaug Ladies spilte 18 hull på Kjekstad
golfbane. Turen ble avsluttet med nydelig suppe, kaffe og kake i klubbhuset.

13.08.19 Planlagt dagstur til Kongsvinger golfbane 27.08.19
Ble avlyst pga vå påmeldte (3 stk).

03.09.19 Vennskapsturnering mot Nordhaug Ladies på Nordhaug:
12 damer fra Ballerud og 12 damer fra Nordhaug møttes til Vennskapsturnering
på Nordhaug golfbane 03.03.19. Som vanlig ble det spilt Texas Scramble med
shotgun start. 1 premen ble delt mellom Ballerud (Ellen Olsen/Maren Søraa) og
Nordhaug (Hilde Hamre/Eli Brandfelt), mens Ballerud tok både 2. (Britt
Horsle/Eva Stene-Larsen) og 3.plassen (Qi Xias Yan/Bodil Rørnes).

08.09.19 Skrueturneringen 2019
Skrueturneringen for Ballerud damene ble avviklet 08.09.19 med 19 påmeldte
damer. Skruedamen ble, i år som i fjor, vunnet av Gessarin Bjørneby med 32 slag.
2 plassen ble delt mellom Eva Stene-Larsen og Kari Nielsen, som begge hadde 38
slag.

2019 ONSDAGSTURNERINGENE
Det har totalt vært avviklet 17 Onsdagsturneringer i år, og totalt 34 damer har
deltatt. For å ha tellende score i Order of Merit må man ha deltatt på 5 eller flere
turneringer. Det er 20 damer som tilfredsstiller dette kriteriet. Maren Søraa og
Anne Grete Østensen har deltatt flest ganger, med totalt 14 runder hver. Vinner
av Order of Merit er Maren Søraa, med et gjennomsnitt på 21 poeng. Anne Grete
Østensen og Eva Stene-Larsen deler 2.plassen med 17 poeng hver. Vi
GRATULERER!!!

09.10.19 Avslutningsturnering
6 tøffe damer trosset dårlig vær og spilte sesongens siste runde i damegolf. Til
avslutningen i klubbhuset etterpå møtte totalt 23 damer. Det ble servert pizza og
brus, samt kaffe og sjokolade. Gavekort ble utdelt både til de som hadde gått
flest runder i løpet av sesongen og til de 3 som toppet Order of Merit, se
ovenfor. De 6 damene som spilte dagens runde, fikk en golfball hver.

Mvh. Damekomiteen



Juniorkomiteen 2019

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 i forhold til å holde på talentene og ikke
minst få flere som er på trening til å begynne å spille på banen.

Ny Juniorkomite
Det ble noen endringer i juniorkomiteen i 2019 et medlem gikk ut og to nye kom inn:
Bjørn Krag Ingul(leder)
Ellen Johanne Caesar
Arnstein Larsen (gikk ut)
Simon Page
Syver Melby (Ny)
Hans Aaraas (Ny)

Status
Ballerud hadde i 2019 120 juniorer i trening. Av disse er ca 20 aktive spillere. Det har fra komiteens
side blitt lagt vekt på turneringsspill både på Ballerud og på Narvesen Tour også denne sesongen. I
tillegg har komiteen videreført jobben for at juniorene skal føle stolthet ved å spille for Ballerud.
Ballerud mistet likevel 4 av de beste juniorene til andre klubber. Årsaken til dette sier foreldrene er
at Ballerud blir for dyr i forhold til hva man får igjen for pengene. Andre klubber har innlagt trening
samt gratis rangeballer etc. i medlemsavgiften.

Antall juniorgolfere på landsbasis som er medlem av en klubb går kraftig ned. I 2012 var det ca.
16 000 juniorer som var medlem av en klubb i 2018 var dette falt til ca 7 000. Dette er en alvorlig
utvikling for sporten med sterk nedgang i rekrutteringen noe som på sikt kan skape ytterligere
utfordringer for klubbene.

Aktiviteter
Sesongen startet på Gamle Fredrikstad og åpningen av Narvesen Tour. Trener Simon Page var med.

For å øke tilhørighet til Ballerud som klubb ble det i samarbeid med proshopen bestilt egne
golfskjorter som juniorene kunne kjøpe med Ballerud GK på også i 2019

Det ble arrangert åpen juniordag på Ballerud der mer enn 100 juniorer deltok

Satsningsgruppen fikk tilbud om 5 gratis protimer på sommeren og 5 på vinteren

Det ble gjennomført egne turneringer på Ballerud med vår egen Ballerud Junior Tour i alt fem
turneringer under sommeren med grilling og sosialt samvær. I tillegg ble det arrangert en egen
Familie Scramble Tour der mange familier stilte lag. Det ble også arrangert Ballerud Fasmily scramble
Tour på vinteren 2019 på Toppgolf.

Juniorkomiteen var også med å arrangere Ballerud Girls Open som ble en stor suksess med 37 jenter.
Her var det bred deltakelse fra hele distriktet, Ballerud, Asker, Losby, Oslo, Bærum, Drøbak, Kjekstad
og sågar Sorknes



Det å ha med trener på turneringer blir satt svært stor pris på av spillerne. Simon stilte på en
turnering på Gamle Fredrikstad samt Lag NM.

Avtalen med Asker Golfklubb om at våre juniorer kunne spille gratis på banen mot et
innmeldingsgebyr på 500,- ble viderført i 2019.

Det ble investert i nye HCP trofeer til sesongen 2020 disse vil vare i mange år fremover.

Sportslige resultater
Ballerud stilte med lag i både gutte- og jenteklassen i 1. divisjon junior NM på Asker GK. Guttene gikk
inn til en 10. plass av 12 lag mens jentene fikk en hederlig 5.plass av 6 lag.

Ballerud stilte med mange spillere både på Narvesen Tour Østlandet vest, Østlandet Sør og Østlandet
Øst. Ballerud var representert på svært mange av disse turneringene og hevdet seg svært godt til
tross for at flere av de ivrigste spillerne byttet klubb iløpet av sesongen.

Ballerud deltok for andre gang på Western Cup der klubbene Oslo, Haga, Bærum og Ballerud deltok.
Ballerud markerte seg med en fin 2. plass kun ett poeng unna Haga som vant.

Ønsker for 2020

 Det er ønske om flere fellestreninger for elitegruppen (jenter og gutter bør trene sammen)

 Trener med på turneringer er viktig også i 2019 og bør utvides til å gjelde alle turneringer på
Narvesen Tour Region Østlandet vest i 2020

 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

Handikapkomiteen
Komiteen hadde ingen saker til behandling i 2019



Turneringskomiteens årsrapport 2019

Turneringskomiteen (TK) har ansvar for oppsett av golfklubbens samlede turneringskalender, og for
gjennomføring av felles turneringer for klubbens medlemmer- totalt 13 turneringer.

Turneringskomiteen (TK) består av seks medlemmer, og det har vært har avholdt to møter i 2019, og
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 2020 ble publisert i januar 2020 i Golfbox.

Alle tradisjonelle turneringer fra 2018 ble videreført i 2019. Vi hadde ambisjon om å innføre KM
putting og Ryderheim (Solheim / Ryder Cup mellom Oslo og Bærum), men det glapp faktisk pga.
inkurier i plan og oversikt.

Deltagelse på de enkelte turneringer er omtrent som tidligere år. Totalt har turneringskomiteen stått
for 634 individuelt spilte turneringsrunder i 2019, mot 660 spilte runder i 2018. Vi legger merke til at
torsdagsgolfen står for over 400 spilte runder – i statistikken under er antall delt på 10 for å ikke
ødelegge hele skalaen.



I 2019 har alt av påmelding og resultater vært administrert gjennom Golfbox, inklusive kalender som
medlemmer finner som fast link på hjemmesiden til Ballerud.

For 2020 videreføres i hovedsak programmet. Dessuten viderefører vi prinsippet om premie til alle i
Match og Torsdagsgolfen. Nyheter for 2020 blir i hovedsak KM i putting og Ryheims Cup mellom Oslo
og Bærum.

Medlemmer i komiteen er stabilt i perioden og for 2020 har TK følgende medlemmer:

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

Rapport fra Pink Cup 2019

Pink Cup til inntekt for Kreftforeningens brystkreftsak ble gjennomført søndag 10.juni i strålende vær
og med 36 deltakere, noe som er ny rekord. Både damer og herrer deltok.

Deltakerne fikk god og morsom hjelp av våre proer Mark Nichols, Joakim Schultz og Dennis den Rover.
Proslag samt forsikringer; sand vann og Mulligan kostet kr 50,-.

Vi syntes vi hadde satt et ganske høyt mål på kr 17.000,-. Beløpet vi fikk inn var hele kr 22.430,- godt
hjulpet av stor og ivrig deltakelse, Pro'er, pengegaver og et innbringende loddsalg.

Det ble kåret vinnere i dame- og herreklassen. Vinner i dameklassen ble Kris Ann Riiber og
herreklassen ble vunnet av Hans Aaraas.

Pink Cup komiteen har bestått av Lene Døscher, Thomas Faale, Shawn Carivau og Ragnhild Dahl.

Golf Grønn Glede
Kerstin Stenerud har drevet dette på Syvende året. En veldig positivt aktivitet for deltakere, og bra
for Ballerud Golfklubb. Dessverre avvikles dette etter 2020.

Bærum Idrettsråd
Komiteen deltok ikke på møter i 2019

Fadderordningen
Fadderordningen er vesentlig i Veien til golf tilbudet, og vesentlig for å rekruttere nye spillere og
medlemmer til klubben. Det er i dag en litt liten gruppe faddere, og de trenger derfor flere som kan
bidra i dette hyggelige og sosiale arbeidet.


