
 
 

Ballerud Golfklubb 

Styrets beretning 2020 

Innledning 

Ballerud Golfklubb har i 2020 hatt en meget god sesong, mye takket være at golf er en særdeles 
smittevennlig aktivitet. Banen åpnet allerede 18. April, og stengte 18. oktober. Med en snill vinter var 
det tidlig meget gode forhold på banen. På grunn av pandemien var mye av samfunnet stengt ned, 
og få kunne forlate landet. Dette medførte en stor økning i aktiviteten, og antall spilte runder steg 
med 77% i forhold til 2019. 

Det har vært et spesielt år med redusert møteaktivitet og samlinger, men stor aktivitet på de grupper 
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 1127 898 medlemmer i klubben, som er en økning på 25,5%. 
Vi har en kjønnsfordeling på 66,5 % (-0,5%) menn og 33,5 % (+0,5%) kvinner.  
19,7 % (+3,3%) av medlemmene våre er juniorer. 
Av deltakere på VTG kurs har 93% (+19%) 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 økt 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 294 deltakere i 2020 mot 198 i 2019.   

Økonomi 
Økonomien i Ballerud Golfklubb er god og klubben har tilfredsstillende kontroll på utviklingen.  
I 2020 endte klubben opp med et overskudd på kr. 195.219 mot budsjettert underskudd på kr. -
64.950. 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. 750 000 i 
egenkapital. 



 
 
Møtevirksomhet 
Grunnet korona har det ikke vært avholdt fysiske styremøter. All aktivitet har forgått digitalt på e-
post, telefon, teams. Det har vært stor aktivitet i forbindelse med ny sportslig aktør fra høsten 2020 
til vår 2021.  
 

Styrets sammensetting i 2020 
Andreas Brattlund Klein (styrets leder), Ragnhild Dahl (styrets nestleder), Peter R. Wigglesworth 

(styremedlem), Bjørn Krag Ingul (styremedlem), Solveig Røed Solli (styremedlem), Ketil Nygaard 
(varamedlem) 

Revisorer i 2020 
Jette Robsahm og Helge Refsnes.  

Valgkomité i 2020 
Hans Aaraas (leder), Paul Aandal (medlem), Anne Grete Østensen (medlem), Aud Bente Leonthin 
(vara) 
 

Andre komiteer i Ballerud Golfklubb i 2020 
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 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 
Avviklet, men gruppetrening er videreført av Mark Nichols.  

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

 

Rapport fra komiteene 



 
 

Rapport fra seniorkomiteen 
I vintersesongen møtes vi hver tirsdag formiddag på Bærum Golfsenter. 
Vanlig tirsdag konkurranse med etterfølgende premiering og kaffekos. 
Totalt har 20 seniorer vært med en eller flere ganger de 19 rundene 
som ble gjennomført fra 22.10-2019 til 10.03.2020. Da ble anlegget 
stengt ned grunnet Corona angrepet. 10 beste runder teller i vinterens 
konkurranse. Overlegen vinner ble Leif H Roth med 403 poeng. 2.plass 
gikk til Per Hoel med 374 poeng og 3.plass til Paul Aandal med 372 poeng. 
 
Sommersesongen startet tirsdag 5.mai og med sist tellende runde 29. 
september. Totalt 20 runder. 39 seniorer (ny rekord) har vært med i  

 
6 seniorer klarte HIO. Helge Refsnes hull 4-15.mai, Torbjørn Gjelstad hull  
3-24.mai, Tor Brandsæter hull 9-16.juli, Ulf Johnson hull 5-18.august. 
Svein Nitschke hull 2 i august og Bjørn Ullebust hull 5-10.september. 
GRATULERE.  
Totalt 20 personer fikk med seg 10 eller flere tellende runder i sommer- 
konkurransen. Vinner ble Ola Jørstad med 175 poeng, 2.plass Leif H Roth 
Med 168 poeng og 3.plass Knut Ellevold med 166 poeng. 
 
Vår/høsttur 
På grunn av corona restriksjoner ble både vårtur til Danmark og høsttur 
til Sverige avlyst. Heller ikke de faste konkurransene mot «Røa gjengen» 
kunne avholdes. Etter forslag fra Per Hoel ble det arrangert en seniortur 
til Valdres, med spill på Valdres Golfbane 29. og 30. juni og overnatting 
og bespisning på Danebu. En flott tur som ga mersmak ifølge de 15 som 
deltok. Thorbjørn Martinsen slo til og ble golfvinner mandag og tirsdag. 
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 2020. 
 
Hilsen seniorkomiteen 

  



 
 

Damegruppen - Oppsummering av Golfsesongen 2020 

13.05.20 Årsmøtet  

ble holdt i klubbhuset med 16 deltakere til stede. Leder av gruppen, Bodil 

Rørnes, ga en oversikt over aktiviteter i 2019, samt en gjennomgang av 

regnskapet for 2019 og budsjettet for 2020. 

Det ble valgt nytt styre for damegruppen: 

Karin Apneseth (regnskap/bankkonto) 

Ellen Olsen (kurs, turneringer, premier, Golfbox) 

Jette Robsahm (informasjon) 

Margrethe Ingwardo (turansvarlig) 

Selv om Bodil Rørnes har trukket seg fra styret, har hun sagt seg villig til 

å fortsette med Golfbox inntil Ellen Olsen overtar. 

Under eventuelt ble følgende tatt opp: 

1. Ønske om regelkurs i år også, Ellen undersøker. 

2. Det er inntil videre tillatt med ballplassering, også i bunkere. 

3. Det ble besluttet å gjennomføre en dagstur i vår, og å utsette 

overnattingsturen til august. 

4. Bodil forsøker å tilrettelegge for betaling av onsdagsgolfen med Vipps. 

Når dette er ordnet vil vi starte med utdeling av premier. 

16.05.20 Åpningsturnering 

Turneringen ble gjennomført med 28 deltakere. Sol og godt humør. 

8. 06.20 Vårtur til Kongsberg 

Det var 18 påmeldte som kom til Kongsberg i lett regn. Pga. været hadde 

klubben nedlagt forbud mot golfbilkjøring. Pga. Corona-regler fra 

Golfforbundet kunne vi ikke leie/låne traller. Bare noen få hadde med 

egne traller, og derfor ble vi bare 9 (litt skuffede personer) som kunne 

spille. 

16.06.20 Vennskapsturnering mot Nordhaug Ladies på Ballerud 

Takket være lettelser i Corona-begrensningene kunne turneringen 

arrangeres. Den startet i strålende sol på Ballerud. Det fine var at vi fikk 

to vinnere, ett lag fra Nordhaug og ett lag fra Ballerud. Begge med 31 

poeng. Hva gjør man da? Jo, Nordhaug fikk velge først fra 

premieutvalget. Vinnerne fra Nordhaug var Hilde og Ellen, og fra 

Ballerud var det Gessarin og Solveig S. Som nr. 3 med 32 poeng kom 

Margrethe og Ellen fra Ballerud. Resten plasserte seg i sjiktet 34 til 40. 

Stort jevnere kan det ikke bli. Det ble drukket litt kaffe, og ikke minst 

spist noen is i varmen mens vi ventet på premieutdelingen. 

20.08.20 Fellestur til Norefjell golfbane 

Golfbanen var morsom og nydelig. Det ble en fin opplevelse. 

Vi avsluttet med en kopp kaffe og en hyggelig prat ved klubbhuset. Noen 

av oss kjørte deretter innom Krøderen Kro for en matbit og en fortsatt 

prat.  

25.08.20 Vennskapsturnering mot Nordhaug Ladies på Nordhaug 



 
 

Det ble igjen en hyggelig turnering, og det var ekstra hyggelig at vi fra 

Ballerud gjorde nesten rent bord når det gjaldt resultatene.  

 

6.09.20 Skrueturneringen 2020 

Skrueturneringen ble avviklet med 22 startene. Muligheten til å kaste og 

sparke i stedet for å bruke kølle, ble brukt av noen få. Helt sikkert med 

bra resultat. Vaffel og kaffe på terrassen ble som vanlig nytt med flere 

smil, og smilene ble flere da resultatene ble forkynt. Ikke bare fordi vi 

fikk vite hvem som vant, men Vigdis hadde fremskaffet ekstra premier 

slik at vi alle hadde en ting med oss hjem. Det var t-skjorter og caps etc. 

Og her er de som vant: 

Nr. 1: Gessarin Bjørneby som også fikk Skruepokalen, Nr. 2: Eva Marie 

Stene-Larsen, Nr. 3: Kristin Sætrang.  

 

30.09.20 Avslutningsturnering 

Ganske mange hadde meldt seg på. Vi spilte shotgun og texas scramble 

og fikk en hyggelig avslutning på golfåret så langt.  

 
Mvh. Damekomiteen 

  



 
 

Juniorkomiteen 2020 

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. Etter sesongen ble det startet et arbeid med en ny sportslig 

plan for klubben og for juniorsatsingen.  

Juniorkomiteen 

Det ble noen endringer i juniorkomiteen i 2020 to medlemmer gikk ut:  

Bjørn Krag Ingul(leder) 

Ellen Johanne Caesar (gikk ut av komiteen) 

Simon Page (gikk ut av komiteen) 

Syver Melby  

Hans Aaraas 

 

Status  

Det ble et spesielt år i 2020 da Covid 19 tok mye av oppmerksomheten og gjorde at sesongen kom sent 

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

Ballerud hadde i 2020 120 juniorer i trening. 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. I tillegg har 

komiteen videreført jobben for at juniorene skal føle stolthet ved å spille for Ballerud. 

Aktiviteter  

Grunnet Covid 19 ble det ikke laget egen Ballerud Juniorkolleksjon i 2020 da det var vanskelig med 

levering fra Proshopen. 

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

omorganisering og utarbeidelse av ny sportslig plan ble det ikke gjennomført vintertrening vinteren 

2020/21. 

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. Joakim stilte som lagleder på 

NM men det ble ikke med noen pro på turneringer i 2020. 

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

500,- ble viderført i 2020. 



 
 
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 gutteklassen i 1. divisjon junior NM på Bærum GK. Guttene gikk inn til en 3. 

plass av 12 lag noe som resulterte i opprykk til elitedivisjonen. Det var dessverre ikke nok jenter til å stille 

lag i 2020. 

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 2020. 

 

Ønsker for 2021 

 Det er ønske om flere fellestreninger for elitegruppen (jenter og gutter bør trene sammen) 
 Trener med på turneringer er viktig også i 2021 og bør utvides til å gjelde alle turneringer på 

Narvesen Tour Region Østlandet vest i 2022 
 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 2020 

 
 

  



 
 

Turneringskomiteens årsrapport 2020  

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

gjennomføring av felles turneringer for klubbens medlemmer- totalt 11 turneringer.  

Turneringskomiteen (TK) består av 5 medlemmer, og det har vært har avholdt to møter i 2020, 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 2019 ble i utgangspunktet videreført i 2020, men enkelte 

turneringer ble pga Coronasituasjonen avlyst våren 2020.  

Ikke avholdte turneringer 2020 var: 

- Edwins – må vurderes om har livets rett 

- Match – må vurderes om har livets rett 

- Ryderheims Cup – Corona basert avlysning 

- KM putting – Corona basert avlysning 

Totalbildet for spilte turneringsrunder 2020 er: 

 

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

Torsdagsgolfen. Totalt har turneringskomiteen stått for 1012 individuelt spilte turneringsrunder i 

2020, mot 669 spilte runder i 2019. Vi legger merke til at torsdagsgolfen står for over 700 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 2020 har alt av påmelding og resultater vært administrert gjennom Golfbox, inklusive kalender som 

medlemmer finner som fast link på hjemmesiden til Ballerud.  

For 2021 videreføres i hovedsak programmet. Dessuten viderefører vi prinsippet om premie til alle i 

Match og Torsdagsgolfen. Nyheter for 2021 blir i hovedsak KM i putting og Ryderheims Cup mellom 

Oslo og Bærum – (som vi pr. 31.7 vet er avlyst). 

Medlemmer i komiteen er uforandret i 2020 og for 2021 har TK følgende medlemmer.  

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

Bjelke. 

Ansvar for de enkelte turneringene fordeles mellom komiteens medlemmer.  

  



 
 
 

Golf Grønn Glede 
Kerstin Stenerud har drevet dette på åttende 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 2020  

Fadderordningen  
Fadderordningen har vært en vesentlig grunn til suksessen med Veien til golf tilbudet på Ballerud, og 
viktig for å rekruttere nye spillere og medlemmer til klubben. Fra sesongen 2021 vil blir det noen 
endringer i opplegget for VTG-kursene, og Sportslig aktør vil nå benytte egne assistenter på banespill 
delen.  
Klubben takker alle faddere  for fantastisk innsats i mange år. 
 

 


