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Rapport fra Kontrollkomiteen 2019 
 
Kontrollkomiteens oppgaver er: 
  

 Kontrollere styrets økonomiske og virksomhetsmessige forvaltning innenfor 

vedtatte rammer 

 Kontrollere at virksomheten utøves i samsvar med årsmøtets vedtak 

 Komme med eventuelle innspill og råd  

 
Komiteens kontroll er foretatt ved gjennomgang av mottatte styrereferater samt 
generelle observasjoner på og rundt banen. Kontrollkomiteen har ikke blitt forelagt 
noen saker til behandling eller uttalelse. Kontrollkomiteen har ikke sett behovet for på 
eget initiativ å få noen saker ytterligere belyst av styret, eller bidra med innspill og råd 
til styret. 
 
Foreløpig regnskap for 2019 er ikke mottatt. Av tilsendte referater har 
kontrollkomiteen imidlertid ikke funnet noe negativt å bemerke. 
Kontrollkomiteen registrerer at golfklubben har signert avtale om Golf Grønn Glede 
med NGF og vurderer det som et positivt tiltak.  
 
Det er kontrollkomiteens oppfatning at styret og klubbens mange komiteer arbeider 
godt under kontrollerte rammer til beste for klubbens medlemmer. 
 
 
Hamar, 12. februar 2020 
 
Bjørn Stengel Synstad    Rune Wang 
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Årsrapport fra Junior og Elitekomiteen 2019 

 

junior/elite komiteen har bestått av følgende: 

 

Steinar Gravdal, Fred Arne Bjørke, Lars Røste, Are Vindfallet og Lars Gamre (leder). 

 

Før 2019 sesongen ble Lars Gamre forespurt om å bli junior/elite-komitè leder og har vært det 

gjennom sesongen 2019. Han har fått god hjelp fra tidligere leder, Lena Boysen Hillestad, 

samt resten av komiteen. 

Det har blitt gjennomført 3 møter med komitéen+ ett møte i forbindelse med forberedelser til 

Narvesen tour på Atlungstad i Juli. 

 

Målsetning: (Det ble ikke laget noen ny målsetning for 2019 sesongen.) 

Bygge opp en organisasjon som sikrer et godt og trygt miljø for de juniorer som ønsker å 

trene med tanke på og kunne bli bedre golfspillere og derigjennom ønsker og spille 

turneringer. 

 

Bygge et dertil egnet treningstilbud. 

 

Markedsføre golfen og ha et inkluderende miljø som gjør at barn og unge søker seg til vår 

sport. 

 

Gjøre tiltak som sikrer at ATGK stiller med lag i NM i alle klasser. 

Stimulere og legge forholdene til rette slik at ATGK er representer på et høyt turneringsnivå i 

golf Norge. 

 

Komiteen gratulerer følgende klubbmestere: 

 

Daniel Rønning, klubbmester herre 

Lena Boysen Hillestad, klubbmester dame. 

Lasse Vindfallet, klubbmester junior. 

 

Som i 2018 ble det og gjennomført en klubbturnering for rekrutt(u-15). Her stilte fire gutter, 

Borger Bakken, Henrik Åkerland, Elias Bruun Gravdal og Nicolai Rakstad og alle ble 

premiert 

 

LAG-junior NM 2019. 

Guttene fra Atlungstad fikk tilbudet om å rykke opp en divisjon før 2019 turneringen grunnet 

avmeldinger og takket ja til dette. Dette innebar en ekstra dag med spill, på Bogstad 

golfklubb. Det var svært populært og guttene var i ekstase da de fikk vite nyheten. Thomas 

Vermund fortjener en ekstra takk som lagleder for laget da ingen av trenerne hadde mulighet 

til å bli med laget på turneringen i 2019. 

Sportslig ble det dessverre nedrykk etter å ha endt på en 14.plass totalt, men målsetningen om 

å karre seg til en plassering innenfor de 12 beste lagene var noe urealistisk sett opp mot de 

andre lagene. Laget fikk pikér i spreke farger med flott Atlungstad logo på brystet. 

Sosialt sett var det en stor suksess og guttene fikk kose seg på Grand Holmenkollen hotell i 

flere dager med pizza og gode golfkamerater og venniner. 
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Laget bestod av; 

Linus Pettersen, Lasse Vindfallet, Tobias Vermund, Henrik Røste og Magnus Marstein Olsen. 

Lagleder; Thomas Vermund. 

 

Lag-NM Herre og dame 2019: 

Begge lagene til Atlungstad spilte 1.divisjon på Hauger GK. 

Damene holdt plassen i 1 divisjon som eneste lag i puljen(totalt 8 lag, ett rykket opp til elite, 6 

rykket ned til 2.div.). 

Laget bestod av Gabriella Andrén Gundersrud, Veslemøy Heramb og Julie Boysen Hillestad. 

 

Herrene rykket ned igjen til 2.divisjon etter å ha endt på 14.plass av totalt 16.lag. 

Laget bestod av Emil Rønning, Daniel Rønning, Reidar Westerhaug, Christoffer Nordsveen 

og Henrik Røste. 

Lagledere var Monica Andrén Gundersrud og Martin Røste 

 

NM herre og dame: 

Daniel Rønning og Julie Boysen Hillestad deltok på NM for herre/dame på Losby. Daniel 

Rønning klarte cuten og endte til slutt på 51.plass i et veldig sterkt felt bestående av flere 

Europatour spillere. 

 

Julie ledet turneringen etter første dag, selv om spillet ikke holdt det nivået hele turneringen 

gikk hun i lederball til og med siste runde. Dessverre sprakk spillet på den siste runden og hun 

endte til slutt på 14. plass. 

 

Junior NM: 

Linus Pettersen og Henrik Røste deltok på junior Nm på Arendal og omegn GK. Guttene 

endte på T7 og 9. plass totalt i turneringen. 

 

Andre turneringer: 

Srixon tour: 

Henrik Røste bet godt fra seg gjennom hele sesongen på Srixon tour og startet sesongen med 

en seier. Til slutt endte Røste på 4.plass totalt i u-15 klassen etter å ha avsluttet sesongen med 

to sterke 2.plasser. 

 

Narvesen tour: 

Det ble flere gode turneringer av flere juniorer fra Atlungstad gjennom sesongen. Blant annet 

vant Lasse Vindfallet brutto klassen da Atlungstad arrangerte turneringen i Juli. Henrik 

Åkerland vant også netto klassen i samme turnering. 

 

Andre Toth har og spilt flere turneringer, i år har spillet dessverre ikke vært like godt som 

tidligere sett opp i mot resultatene, men han kommer sterkere tilbake, det er vi sikre på. 

 

Grupper: 

Det ble gjort en endring i treningsgruppene fra 2018 til 2019. Rekrutt og aspirant ble slått 

sammen for å gjøre gruppene større, slik at enkelte øvelser og leker kunne gjøres 

morsommere. Resulatet av dette syns Lars at har vært positivt og vil videreføre dette med 

muligens noen modifikasjoner til 2020 sesongen. 

Juniorene og foreldrene virker å ha samme oppfatning, spesielt sosialt sett. 
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Utfordringene ifbm. rekrutering av unge golfere har som tidligere vært til stede. Ett grep Lars 

gjorde var å starte ett samarbeid med Curling gruppa i Stange, som gjorde at golferne fikk 

prøve seg på isen, mens curlerne var på besøk på Atlungstad. Dette vil også gjennomføres i 

2020. Det blir og prøvd å ha en Stand på The Gathering i vikingskipet hvor mange unge er 

samlet for å spille dataspill i påsken. 

 

Økonomi: 

Budsjettet for 2019 sesongen var noe mindre enn 2018, men gikk som i 2018 med et godt 

overskudd. Deler av overskuddet har blitt brukt til å kjøpe driving rangekort som vil gis til 

juniorene og elite spillerne i 2020 sesongen. 
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Årsberetning for Seniorkomiteen 2019 
 

Seniorkomiteen har bestått av følgende medlemmer: 

Lasse J. Knudsen (leder)   

Bjørn Hansen 

Bjørn Norevik 

Ole Gulbrandsen 

Bjørn Pettersen 

Per Ole Bakken 

Liv Håland 

Erik Fjestad 
 

I løpet av sesongen ble det holdt uformelle komitemøter etter behov. 

 

Seniorkomiteen har gjennomført 23 torsdagsturneringer, 4  av disse har vært Texas Scramble 

turneringer og 4 foursome turneringer. og 5. august Christians Pokal turnering  med 36 

deltagere og vinner av vandrepokalen ble Dag Auran Flugstad. 

I år hadde vi også en Order of Merit som ble vunnet av Kjell Helge Kristiansen. 

Totalt har 84 spillere vært innom turneringene, det gir et gjennomsnitt på 29 deltagere pr. 

turnering. Dette er en nedgang fra tidligere år. Seniorkomiteen vil vurdere turneringstilbudet 

for neste sesong med henblikk på dette, men vil holde på shotgun start. 

Komiteen har i år totalt arrangert 27 turneringer derav fire NSG turneringer. 

 

Klubbmester Senior Damer ble Lena Boysen Hillestad. 

Klubbmester Senior Herrer ble Pær Sundberg. 

I klasse 70+ ble Jan Arne Teksum vinner. 

 

Vi hadde et herrelag i 1. divisjon NM Lag som rykket ned til 2. div. med minst mulig margin. 

Deltagere var Pär Sundberg, Robert Andreas Johansen, Lars Rønning og Tom Zackariassen. 

Og vi hadde et damelag i 3. divisjon som plasserte seg på en sterk 2. plass. 

Deltagere var Olaug Bye, Linda Brit Alstad Sandvik, Cathrine Muri og Hanne Aronsen. 

Vi hadde ett lag i 3. div herrer som ble nr. 5.. 

Deltagere her var Frode Bekk, Kristoffer Lund, Dag Auran Flugstad og Lasse J. Knudsen. 

I kretsserie lag seniorer hadde vi med ett lag i 1.divisjon og 2 lag i 2. divisjon. 

Laget i 1. divisjon rykket ned og ingen rykket opp ifra 2. divisjon. 

Jan Erik Bjørseth deltok i landsfinalen for NSG i klasse 70+ og tok 1. plass. 

 

Seniorkomiteens økonomi er god. 

 

I tillegg til deltagelse på våre torsdagsturneringer, har svært mange av våre seniorer også i 

2019 utført en meget betydelig dugnadsinnsats for klubben. 

 

Seniorkomiteen takker alle som har vært med å bidra til en flott seniorsesong og ønsker 

”gamle og nye” seniorer velkommen til nye innsatser i 2020. 

 

01. Februar 2020 

 

Lasse J. Knudsen 

Leder Seniorkomiteen
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Årsrapport – Damekomiteen 2019 

 
Damekomiteen 2019: 

Else Ekeberg Dahl 

Randi Wangen 

Heidi Holt Larsen 

Sissel Bronken 

Hilde Pram Sveum  

 

 

Målsetting:  

Damegruppa har som mål å ha et sosialt tilbud med felles treninger og uhøytidelige turneringer 

for klubbens damer, først og fremst for de over juniornivå, men vi utelukker ingen. 

Rekruttere nye og beholde eksisterende medlemsmasse er også et av hovedmålene våre.  

Opprettholde trening med Pro en gang i uken. 

 

Møter:  

Vi har avholdt 5 styremøter i tillegg til møtevirksomhet i forbindelse med turneringene vi 

arrangerer. 

 

Trening: 

Vi har hatt gruppetrening med pro Monica på tirsdager gjennom sesongen med opphold i 

fellesferien. 14 planlagte treningstimer ble gjennomført.  Prisen for gruppetrening hele 

sesongen var kr. 1200,-. Det var også anledning til å delta på treningen ved å betale kr. 100,- 

pr. gang. De aller fleste gjorde det, kun 2 betalte for hele sesongen. 

Antall damer: 57 på deltakerlista 

Gj.snitt pr. trening: 15 

Utgifter til Pro: Kr. 20.000,- 

Totalt inntjening: Kr. 19.900,- 

Sommeravslutning 25.06.19: Vi spilte en runde 9 hull, avslutning på terassen. Dette var gratis 

for alle. 

 

Kick-Off ble arrangert hos Atlungstad Brenneri, den 25.april, med 37 glade golfdamer. 

Her ble det servert Quesadillas og Mexican snacks og kake. Vi hadde quiz med premier og en 

hyggelig handlekveld i Proshoppen hvor damene fikk 10% rabatt. 

Overskudd kr. 1.455,- 

 

Turneringer: 

Boblegolf: 

7. juni arrangerte vi damenes boblegolf med 32 deltagere. Etter turneringen koste vi oss på 

terrassen med reker og vin. Startkontigenten gikk til AG siden de kjøpte inn mat/drikke kr. 

250,- pr. person. 

Overskudd kr. 1.188,- (Mesta sponset kr. 2.500,- som gikk til premier) 

 

Ladies Aquavita Challenge 2019:  

Turneringen spilles som en mixturnering og med Royal Greensome som spilleform. Den ble i 

år avholdt for 12. gang. Turneringen ble gjennomført 31. august med 88 spillere, mot 72 spillere 

året før. Deltakeravgift på 500,- for medlemmer og kr. 900,- for ikke medlemmer. Vi har valgt 

å kutte ut loddsalg, men delte ut premier til tilfeldige scorekort.   
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Vi premierte 1-3 plass. 

Underholdning: Sissel stor for velkomsten med en vakker sang skrevet av Peder.  

2 damer fra Nordbygdarevyen underholdt – noe vi tror folk satte stor pris på. Her ble mange 

nevnt 😊 

Overskudd på kr. 12.480,- 

TUSEN TAKK til alle våre sponsorer! 
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Regnskap damegruppa: 
 

Totalt overskudd kr. 14.695,- 
 

 

Regnskap Damegruppa 2019

Arrangement Inntekter Utgifter Sum

Kick-off 6 800,00

Premier -395,00

Atlungstad Brenneri -4 950,00 1 455,00

Utgifter til Pro, Monica -20 000,00

Trening 30.04.19 5 100,00

Trening 07.05.19 2 400,00

Trening 14.05.19 1 500,00

Trening 21.05.19 1 300,00

Trening 28.05.19 900,00 -8 800,00

Mesta, premier til Boblegolf 2 500,00

Boblegolf, premier 07.06.19 -1 312,00 1 188,00

Trening 04.06.19 1 100,00

Trening 11.06.19 1 200,00

Trening 18.06.19 700,00 3 000,00

Vinmonopolet Aquavita -7 668,50

Påmeldingsavg. Aquavita 39 500,00

Betalinger i kassa Proshop 3 750,00

Underholdning Aquavita -3 000,00

Middag -16 400,00

Div. servering og kaffe -2 610,00

Europris -299,20

Rema1000 -158,00

Nille -90,00

Duker -590,00

12 434,30

Trening 20.08.19 1 600,00

Trening 27.08.19 1 400,00

Trening 03.09.19 800,00

Trening 11.09.19 1 000,00

Vin til Monica -229,80

Trening 18.09.19 900,00 5 470,20

Dömle Herregård 3 000,00

Premier XXL -460,00

Premier morosaker Flying tiger -402,00

Premier Proshop -2 191,00

-53,00

75 450 -60 756 14 695
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Tur: 

20. til 22. september reiste 16 damer til Dömle Herregård. Året før var det 12 som reiste til 

Rena. Alle betalte kr. 200,- ekstra for premier og morosaker som ble benyttet under helgen. Vi 

hadde konkurranser i og utenfor banene. Vellykket tur. 

 

Diverse: 

Sesongavslutningen vil bli markert 2. februar på Espern med Monica/Gabbi. Planen er litt 

konkurranser og en gjennomgang av simulatorene for de som ønsker det. Vi avslutter 

ettermiddagen på Pizzanini.  

Det vil bli delt ut ett gavekort i proshopen på kr. 200,- til en heldig vinner fra birdie-treet. Samt 

at vi gir en liten oppmerksomhet til hun som deltok på flest dametreninger, 12 av 14 treninger. 

 

Vi takker ledelsen, banekomiteen, turneringskomiteen, pro og proshop for godt samarbeid! 

 

7. januar 2020 

for Damekomiteen 

Hilde P. Sveum 
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Årsrapport Medlems- og aktivitetskomiteen (MAK) 2019 

Komiteen har bestått av følgende medlemmer 

Gabriella Gundersrud (leder) 

Sjur Smedstad 

Som i fjor valgte vi å ikke bruke resurser på medlemmer i komiteen, men å skape grupper for 

forskjellige aktiviteter når det trengtes. Vi synes denne måten fungerer bra og ønsker å 

fortsette sånn videre.    

 

Prioriterte Oppgaver 2019 

 Ivareta nye medlemmer gjennom faddervirksomhet  

 Trening og aktivitet for de som har gått VTG 

 Trening og aktivitet for medlemmer på alle nivåer i klubben 

 Morsomme tiltak for medlemmer og gjester på banen 

 Sosiale aktiviteter 

Faddervirksomhet 

For klubben er det viktig at hjelpe nye golfere in i klubben så det kjenner seg inkludert og 

føler sig velkommen. Dette er en stor jobb at gjøre og i år har vi hatt 14 medlemmer som 

stiller opp som fadder ved behov.  

Når du stiller opp som fadder får du et skriftlig styringsdokument som forklarer vad du som 

fadder skal gjøre. Oppgavene er å gå minst 9 hull med nye medlemmet og om du har mulighet 

stille opp som fadder på vår Vaffelgolf på noen søndager i sesongen. Vi ser det som svært 

viktig å ha dette tilbud for våre nye medlemmer og vi setter stor pris på at dere stiller opp.  

Tusen takk til alleammen!  

Treninger og aktiviteter for de som gått VTG 

Som tidligere år får alle som går VTG her på Atlungstad oppfølgingskurs helg gratis. Vi har 

hatt totalt 12 drop-in treninger på fredager og det kommer mellom 5-10 deltager hver gang. 

Fokus på disse treninger har vært repetisjon av alle slagen. Vi håper på litt mer deltagelse til 

neste sesong. 

Vi har i år gjennomført 4 stykk VTG Vaffelgolf der vi inviterer alle som har gått VTG på en 

hyggelig runde på søndag ettermiddag. Vi deler in flighterne så at det er minst en fadder i 

hver ball og det spilles 9 hulls Scramble. Før runden byr MAK på kaffe og vaffel og 

vinnerlaget får premie. Dessverre har det hvert få påmeldinger til denne aktivitet og en blev 

avlyst. Denne aktivitet må revurderes og kanskje gjøres på en annen måte.  

 

 



 

KOM ITEE NES ÅRSBERE TN IN GER 2 0 1 9  •  ATLU N GS TAD GO LFK LU BB    •  S id e  1 3  

 

Treninger og sosiale aktiviteter for alle våre medlemmer 

I år har vi i MAK hatt fokus på att alle våre medlemmer skall få «nytte» av det vi gjør i 

kommiteen. Vi tilbydde nå alle medlemmer, uansett hcp, gratis trening før sommerferien og 

mange grupper ble raskt fulltegnet.  Alle golfere syns det er mer moro å spille golf når de 

føler mestring og vi ønsker at flere spillere utvikles positivt.  

Golf og Quiz-  Vi planlade dette i år men blev avlyst på grunn av før få påmeldte.   

Nattgolf -  denne turneringen er alltid populær og mange ønsker å spille. I år gikk 

turneringen på lørdagen på grunn av dårlig vær men middagen/banketten var på 

fredagen. MAK stilte her opp med nytt utstyr så som baller, lys og flagg. 

Startkontingenten subvensjoneres og det blev ekstra premier fra budsjetten.  

Det blev til slutt totalt 48 deltagere.  

«Pølsefest» En varm dag i juli stod våre proer ute på hull 6 og serverte pølser til 

medlemmer og gjester som kom forbi. Denne aktivitet var så moro så vi gjorde 

en gjentagelse senere i august men då stod vi utenfor klubbhuset og folk fikk 

pølser når de kom in på hull 18. Overraskelsen til medlemmer og gjester togs 

imot mye positivt og klubben fikk gode tilbakemeldinger fra gjesters som lurte 

på om det alltid var sånn her på Atlungstad .  

Konkurranser I samband med «pølsefest» på hull 6 i sommer hadde vi og en konkurranse. 

Traff medlem/gjest green så vant de et 3pakk baller. Kan love at dette var en 

morsom dag og då det er helt gratis settes det stor pris på! På 

klubbmesterskapet hadde vi og en konkurranse som gikk ut på at traff du 

fairway på hull 10 vant du 3pakk ProV1 baller.  

 

 

 

Økonomi 

Styret gir MAK frie hender til at finne på aktiviteter og sosiale morsomheter for våre 

medlemmer og i 2019 blev komiteen tildelt litt høyere budsjett enn tidligere år. Disse penger 

er brukt på følgende: 

- VTG materiell 

- Oppføljningstrening VTG med våre proer 

- Kom i gang-kurs og medlemstrening med våre proer 

- VTG Vaffelgolf  

- Nattgolf inkl. utstyr og servering 

- Pølsefest 

- Treffe green og fairway konkurranser  
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Oppsummering 

Med litt høyere budsjett en tidligere har vi hatt mulighet at tilby alle våre medlemmer, uansett 

hcp, gratis trening med Gabriella og Monica. Dette gir ikke kun mestring hos våre 

medlemmer men også motivering å trene mer alene og bli bedre golfere. At klubben kan gi 

denne muligheten til sine medlemmer gir merverdi og er veldig bra.   

MAK er fornøyd med tiltakene som er tatt og overraskelser til våre medlemmer og gjester er 

fantastisk mulighet og jeg håper kunne fortsette med dette.  

 

 

Januar 2020 

Leder Medlems og aktivitetskomiteen 

Gabriella Andrén Gundersrud 
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Årsrapport fra turneringskomiteen 2019 

Komiteen har bestått av følgende personer: 

- Tor Einar Heia – leder 
- Vivi Merete Gård Persson 
- Helge Harder 
- Christina Kringsjå 
- Bjørn Pettersen (sponsorturneringer) 

 

Fakta: 

Registrerte arrangementer i golfbox:        73 stk 
Spillere som er registrert i golfbox og som har deltatt:  2215 stk 
Gj.snitt deltakelse pr turnering:      30,3 stk 
 
Klubb- og åpne turneringer:         21 stk 
Deltakere:         820 stk 
Gj.snitt deltakelse pr turnering:      39,0 stk 
 
Sponsor og invitasjonsturneringer:        10 stk 
Deltakere:         394 stk 
Gj.snitt deltakelse pr turnering:      39,4 stk 
 
NGF – juniorturnering:           1 stk 
NSG – seniorturnering: (PinkCup finale)         1 stk 
Deltakere på turneringene er ikke registrert i golfbox 
 
Seniorturneringer, regi av seniorkomiteen:       23 stk 
Deltakere:         622 stk  
Gj.snitt deltakelse pr turnering:      27,0 stk 
 
Onsdagsturnering, regi av proshop          7 stk 
Deltakere:           98 stk 
Gj.snitt deltakelse pr turnering:      14,0 stk 
   
  

Som det fremgår av oversikten ovenfor, har 2019 vært omtrent like innholdsrik som 2018. De 

største turneringene har vært Sulland Open, Politi NM og åpningsturneringen med ca 100 

deltakere på hver turnering. 

Komiteen har merket, som i fjor, at deltakerlysten på turneringer er fortsatt synkende. Dette 

blir en utfordring for 2020 komiteen. Inntektene fra disse turneringene er utrolig viktig for 

klubb og drift. 

Komiteen vil takke banemannskap og Stefan for en god innsats og vi ser med spenning mot 

neste sesong, på hvordan banen og greenene vil oppføre seg. Det er lagt ned mye arbeid i 

2019 på banen og spesielt på greenene. 
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Komiteen har ikke foretatt noen investeringer i 2019 av betydning. 

 

Turneringskomiteen vil avslutningsvis nok en gang takke alle som stiller opp som frivillige 

og de av dere som spiller turneringer. Dere er med på å skape en god atmosfære og 

stemning. Håper dere alle kan fremsnakke turneringsspill slik at vi blir enda flere som kan 

ha det gøy sammen.  

 

Som leder av komiteen, vil jeg også få takke resterende medlemmer i komiteen. Dere har 

gjort en stor innsats og har ikke vært vanskelige å be ved ordinære turneringer eller når det 

er noe ekstra. Tusen takk! 

 

Alle turneringer for 2020 blir fortløpende lagt inn på Golf Tournament modulen. Følg med i 

Golfbox utover våren. 

 

 

 
Tor Einar Heia 

Leder turneringskomiteen, 2019 
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Årsrapport fra Bygg & Teknisk komité 2019 
 

Komiteen har i 2019 bestått av følgende personer: 
 
Arnt Roger Høiby (leder) 
John Skjemstad 
Tor Lillemoen 
Steinar Johansen 
Per Arne Myhre 
Lasse Kongelstad 
Knut Melbye 
Leif Erik Henriksen 
 
2019 har vært et hektisk år med stor aktivitet.  
Vi har utført prosjektet "Disponentboligen - trinn 1", ferdigstillelse av 1.etasje i vårt 
nye klubbhus. Dette har innebært alt fra riving, bortkjøring av store mengder 
søppel/skrot, isolering, gulvlegging, skraping og maling til alt det elektriske. I tillegg er 
utearealene rundt boligen ferdigstilt med terrasser og trapper på begge sider, samt 
etablering av plener og beplantning mm rundt boligen. 
Det neste store prosjektet, "Disponentboligen -trinn 2", ble påbegynt i høst. Rivingen 
er utført, og gjenoppbyggingen er i gang. Dette prosjektet vil fortsette inn i 2020, 
forventet ferdigstilt til sommeren. 
 
De fleste av årets dugnadstimer har blitt lagt ned i prosjektet med Disponentboligen, 
følgelig måtte andre oppgaver "settes litt på vent" i 2019. Den planlagte etableringen 
av kanal mellom dammen på hull 5 og dammen på hull 6 ble utsatt. I tillegg til 
arbeidet på boligen har vi: 
- tømt ryddet og tømt Brennerikjelleren og Frørenseriet 
- reparert/utbedret veiene ute på banen 
- stemplet veggene i kanalen (vinterforberedelse) 
- diverse reparasjoner/utbedringer av bygningsmassen etter bl.a innbrudd på rangen. 
- diverse utbedringer av grøntarealer på anlegget 
 
Komiteen vil rette en stor takk til alle de som har stilt på dugnader for å få prosjektet 
med klubbhuset i havn. Dette hadde vært umulig uten alle disse. 
Videre vil vi og takke ledelsen og de ansatte for den trakteringen vi har mottatt på 
våre fellesdugnader. Det betyr mye, og er sterkt medvirkende til at Atlungstad golf er 
i særklasse hva gjelder dugnadsånd. 
 
Komiteen er godt fornøyd med hva vi klarte å gjennomføre i 2019, og ser fram til et 
like hektisk og fruktbart år i 2020. 
 
Ottestad 08.01.2020 
Arnt Roger Høiby 
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Årsrapport fra Banekomiteen 2019 
 

Banekomiteen har i 2019 bestått av; 

Vidar Furulund 

Claus Ove Liberg 

Stefan Sandegård HG 

Pål Jan Stokke      DL 

Jørgen Gulbrandsen  

 

Ansvarsområde. 

Planlegge og gjennomføre virksomhet på bane og golfanlegg. 
 

 

Vi har hatt to møter dette året hvor kortsiktige så vel som langsiktige prosjekter 

ble grundig diskutert.  

Møter der lokale regler ble gjennomgått og tilpasset de nye reglene som ble 

innført i 2019. Samt att komiteleder har hatt flere møter og samtaler med HG 

gjennom sesongen. 

Komiteen har også bidratt på banen med endringer (inkludert generell merking) 

av banen, ivaretatt sikkerheten, og behjelpelig med div arbeider på banen. 

 

Arbeidet med greenene som ble satt i gang forrige høst, fortsatte denne våren. 

Det ser ut til å ha båret frukter, så vi fortsetter med dette framover og håper på 

fortsatt framgang på dette området som er meget viktig. Etter banen ble stengt i 

høst er det også lagt ned arbeid rundt alle greener for å hindre at vann blir 

stående på disse over tid. Spesielt viktig i år med så varierende temperaturer (is 

på greenene). 

Alle er vi enige om at vi har en fin bane i år, både for våre medlemmer og 

gjestespillere. Men vi må alle sammen ta ett ansvar for å verne om den fine 

banen vår. 

 

Komiteleder. 

Jørgen Gulbrandsen. 
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Årsrapport fra hcp-komiteen 2019 
 
Hcp-komiteen har bestått av Kjell Kringsjå (leder) og Tore Jensen (medlem). 
 
Komiteen har ikke gjennomført formelle møter i 2019. 
 
Det er gjennomført manuell regulering av hcp på 3 spillere i klubben i 2019. 
Av disse var 2 etter ønske fra spillerne på grunn av for lavt hcp i.f.t. reell spillestyrke.  
 
Komiteen har utarbeidet statistikk over hcp utviklingen blant klubbens spillere i perioden 
2007 - 2019. Komiteen har også utarbeidet oversikt over alders- og hcp fordeling blant 
klubbens medlemmer. Dokumentene er oversendt styret for analyse sammen med denne 
årsrapport. 
 
Fra sesongen 2020 innføres nytt hcp system. Hcp systemet starter på hcp 54 og gyldig hcp 
blir beregnet ut fra et gjennomsnitt av siste spilte runder. Medlemmene starter sesongen 
2020 med det hcp man hadde ved slutten av 2019 sesongen, og det gjennomføres 
årsrevisjon etter 2019 sesongen automatisk når systemet går live i Golfbox i mars 2020.  
 
Klubben hadde ved utgangen av 2019 totalt 915  medlemmer med hcp 54 eller lavere. Dette 
er en nedgang fra 939 på tilsvarende tidspunkt i 2018. Klubben har 740 medlemmer med hcp 
36,0 eller lavere. Dette er en positiv økning fra 705 året før. 
 
 
Hamar, 13. januar. 2020 
Hcp-komiteen 
v/Kjell Kringsjå 
Leder 


