Komiteenes årsberetninger Sesongen 2020

Atlungstad Golfklubb

Rapport fra Kontrollkomiteen 2020

Kontrollkomiteens oppgaver er:




Kontrollere styrets økonomiske og virksomhetsmessige forvaltning er 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 behov for på
eget initiativ å få noen saker ytterligere belyst av styret, eller bidra med innspill og råd
til styret.
Foreløpig regnskap for 2020 er gjennomgått.
Av tilsendte referater har kontrollkomiteen ikke funnet noe negativt å bemerke.
Kontrollkomiteen registrerer at medlemmene har gitt uttrykk for / klaget på sakte spill
på banen og få tilgjengelige spilletider. Dette som en konsekvens av økt antall
medlemmer i klubben og mange greenfeespillere. Vi oppfordrer klubbens ledelse og
styre om å ta disse innspillene til etterretning, og at det iverksettes tiltak og insentiver
som fremmer både aksjonærenes og medlemmenes interesser på en god måte.
Det er kontrollkomiteens oppfatning at styret og klubbens mange komiteer arbeider
godt under kontrollerte rammer til beste for klubben og medlemmene.
For 2020 bør likevel Bygg- og teknisk komite sin innsats for ombygging av
Disponenten og oppføring av ny driftsbygning fremheves som vel utført arbeide og
beundringsverdig innsats. Dette framstår som veldig bra, og er viktige tiltak både
visuelt og for å forsterke klubbens kvaliteter og omdømme.

Hamar, 2. mars 2021

Bjørn Stengel Synstad

Rune Wang
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Årsrapport for Junior/elite komité 2020
Junior/elite komiteen bestod i 2020 av følgende personer;
Lars Røste, Are Vindfallet, Sindre Kristiansen og Steinar Gravdal.
Det ble i 2020 ikke avholdt noen komitemøter, først og fremst på grunn av covid-19. Etter planen
skulle det ha blitt avholdt ett møte i komiteen tidlig vår 2020, men det passet seg ikke i forhold til
smitten som var i området.
Istedenfor ett fysisk komitémøte ble det en kort mailkorrespondanse, på denne tiden var utsiktene litt
usikre m.t.p. hvilke juniorturneringer som skulle gjennomføres.
Mål
Som tidligere ble det ikke laget noen nye konkrete mål for junior og elite i 2020. Målsetningen til
junior/elitekomiteen er som følger;
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.
Klubbmesterskap
Komiteen ønsker å gratulere følgende klubbmestrene med sine prestasjoner:
Martin Røste, klubbmester herre.
Lena Boysen Hillestad, klubbmester dame. Linus Østberg Pettersen, klubbmester junior.
Lag-NM junior
Som i 2019 ble juniorlaget til guttene fra Atlungstad forespurt om de ønsket å spille i den øverste
divisjonen på Bogstad. På grunn av skader i laget takket Atlungstad i 2020 nei takk til den muligheten
og stilte i 1.Divisjon på Bærum GK.
Den beslutningen viste seg å være gull verdt da guttene vant 1.divisjon med to slag. Spesielt i fourballrunden viste guttene seg skarpe da begge duoene gikk på 69! slag.
Det vil si at guttene har gjort seg fortjent til å spille i elitedivisjonen i 2021. Gratulerer og takk for
strålende jobb.
Laget bestod i 2020 av følgende;
Henrik Lunde Røste, Lasse Børresen Vindfallet, Linus Østberg Pettersen og Andre Boysen Hillestad.
Lag-NM Herre/dame
Også på herresiden var det ett godt år i forbindelse med Lag-NM. Herrene fra Atlungstad vant til slutt
med hele syv slag til andre plassen, som var naboene fra Kongsvinger. Atlungstad skal i 2021 igjen få
prøve seg i 1.divisjon og målet er så klart å beholde plassen i den nest øverste divisjonen. Det er verdt
å bemerke seg at alle tellende runder på avslutningsdagen ble spilt på under 79 slag av guttene.
En hyggelig detalj fra 2020 var at tre av fire spillere fra juniorlaget også var kvalifisert til å
representere herrene fra Atlungstad sitt herrelag. Laget bestod av følgende;
Henrik Lunde Røste, Linus Østberg Pettersen, Lasse Børresen Vindfallet, Daniel Rønning og Martin
Lunde Pettersen.
Takk for god innsats og lykke til i 2021.
Det var dessverre ikke noe damelag fra Atlungstad representert under Lag-Nm i 2020. Det jobbes mot
at det blir ett engangstilfelle.
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NM i matchplay
I 2020 ble det avholdt NM i matchplay på hjemmebane for våre aktive elitespillere. Daniel Rønning,
Linus Østberg Pettersen og Julie Boysen Hillestad kvalifiserte seg etter å ha fått tildelt hvert sitt
wildcard. Julie Boysen Hillestad gikk videre til finalespillet hvor hun til slutt røk ut i 8- delsfinalen.
NM i slagspill
Turneringen ble avholdt på Holtsmark GK og Atlungstad stilte med tre spillere; Martin Lunde Røste,
Daniel Rønning og Julie Boysen Hillestad (representerte Miklagard GK, men er fortsatt vår.)
Dessverre klart ingen av spillerne cut’en i denne turneringen.
Junior NM
Det var tre gutter fra Atlungstad GK å se på startlistene til junior-Nm på Gamle Fredrikstad golfklubb
i midten av August. Best av de tre ble Henrik Lunde Røste med en 32.plass, tett etterfulgt av Lasse
Børresen Vindfallet og Linus Østberg Pettersen på forholdsvis 34. og 39.plass. Alle tre klarte dermed
cuten som er en veldig god prestasjon i seg selv.
Narvesen tour
På grunn av Covid-19 ble det ikke arrangert like mange Narvesen tour turneringer i 2020 som først
antatt. Fram til sommerferien var det få Narvesen turneringer som ble gjennomført i Norge.
19.September arrangerte Atlungstad GK igjen Narvesen tour. Som vanlig var det supert vær, en veldig
bra golfbane og litt ekstra Atlungstad service som møtte de unge golferne. På driving rangen fikk
deltagerne baller servert i pyramider på egne plasser, musikk, frukt og grønnsaker.
Ekstra spennende var det for Elias Bruun Gravdal som lenge lå an til å vinne G15 nettoklassen, og til
slutt endte opp på en solid 3.plass. Elias vant derimot samme klasse, dagen etter på Mjøsen.
Atlungstad golf takker alle involverte for ett supert arrangement, nok engang!
Følgende spillere har representert Atlungstad golfklubb på en verdig måte i minst en Narvesen
turnering i 2020; Henrik Åkerland, Elias Bruun Gravdal, Teodor Kristiansen, Henrik Lunde Røste,
Lasse Børresen Vindfallet, Linus Østberg Pettersen
Økonomi
Som i 2019 gikk Junior og elite gruppa sitt budsjett i overskudd. Mye av årsaken til at overskuddet i
2020 ble som det ble var avlysningen av mange juniorturneringer før sommeren. En større del av
budsjettet går med på å gi støtte til kjørekostnader og startavgifter for turneringer som blir spilt over
150km unna.
I tillegg var det satt av penger til ett damelag i Lag-NM, som kjent stilte ikke Atlungstad GK med lag i
det Norgesmesterskapet i 2020.
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Årsberetning for Seniorkomiteen 2020
Seniorkomiteen har bestått av følgende medlemmer:
Lasse J. Knudsen (leder)
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 19 torsdagsturneringer, 5 av disse har vært Texas Scramble
turneringer og 13. august Christians Pokal turnering med 47 deltagere. Vinner av vandrepokalen ble
Dag Auran Flugstad.
I år hadde vi også en Order of Merit som ble vunnet av Bjørn Forseter.
Totalt har 71 spillere vært innom turneringene, med et gjennomsnitt på 33 deltagere pr. turnering.
Dette er en liten økning fra tidligere år. Seniorkomiteen vil neste år vurdere å innføre en dameklasse
for å få med flere damer.
Komiteen har i år arrangert tre NSG-turneringer.
Klubbmester Senior Damer ble Lena Boysen Hillestad.
Klubbmester Senior Herrer ble Pär Sundberg.
I klasse 70+ ble Odd Engstad vinner.
Vi hadde et herrelag i 2. divisjon NM Lag som plasserte seg på 8. plass og holdt plassen i 2. div.
Deltagere var Pär Sundberg, Robert Andreas Johansen, Lars Rønning og Terje Sveum.
Og vi hadde et damelag i 3. divisjon som plasserte seg på en sterk 2. plass.
Deltagere var Linda Brit Alstad Sandvik, Olaug Bye, Liv Håland og Karin Alfei Dahl.
Vi hadde ett lag i 3. div herrer som ble nr. 5.
Deltagere her var Kristoffer Lund, Dag Auran Flugstad, Jan Erik Bjørseth og Lasse J. Knudsen.
Kristoffer Lund ble turneringens beste spiller.
I kretsserie lag seniorer hadde vi med ett lag i 1.divisjon og 2 lag i 2. divisjon.
Laget i 1. divisjon fikk 2.plass. Ingen rykket opp ifra 2. divisjon.
Komiteen avholdt et oppsummeringsmøte etter sesongen. Vi vurderte sesongen og utarbeidet forslag
til endringer neste sesong.
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 2021.
22. Januar 2021
Lasse J. Knudsen
Leder Seniorkomiteen
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Årsrapport – Damekomiteen 2020
Damekomiteen 2020:
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. I år har vi hatt ekstra
fokus på de aller nyeste damene, de som tok VTG i fjor eller i år.
Hovedmålet vårt har vært å rekruttere nye og beholde eksisterende medlemsmasse.
Vi har i år hatt hovedfokus på å opprettholde trening med Pro en gang i uken, andre aktiviteter har stort
sett blitt avlyst pga. Covid-19.
Planlagte aktiviteter som ikke ble gjennomført, grunnet Covid-19:
 Kick-off
 Ladies Aquavita
 Dametur, denne ble ikke bestemt da Corona inntraff landet i mars, vi valgte derfor å avvente
med videre planlegging
Møter:
I år ble mye endret og lagt på brakk pga. Covid-19. Vi har avholdt kun 2 møter siden det meste ble
avlyst.
Møter som ble avholdt: 02.03.20 og 11.08.20
Trening:
Vi har hatt gruppetrening med pro Monica på tirsdager gjennom sesongen med opphold i fellesferien.
Vi startet opp den 28.04.20 – noe senere enn vanlig pga. Covid-19.
15 planlagte treningstimer ble gjennomført. 1 trening ble avlyst pga. corona den 01.09.20.
(Oppblomstring i kommunen) Prisen for gruppetrening hele sesongen var kr. 1200,-. Det var også
anledning til å delta på treningen ved å betale kr. 100,- pr. gang. Alle gjorde dette.
Antall damer: 74 damer på lista mot 57 i 2019
Gj.snitt pr. trening: 16 mot 15 i 2019
Utgifter til Pro: Kr. 20.000,Totalt inntjening: Kr. 20.900,Sommeravslutning ble ikke avholdt i år, pga. Covid-19
Damenes aften:
Vi møttes på Espern søndag 2.februar hvor Monica/Gabbi hadde en fin runde med introduksjon av
simulatorene.
Etter et par timer med golf og hygge bar ferden videre til Pizzanini hvor Damegruppa spanderte pizza.
Her ble det også delt ut premie til fjorårets vinner av Birdie-treet. Vinner ble Karin A Alfei med 16 stk.
Totalt var vi 29 damer.
Turneringer:
Boblegolf:
12. juni arrangerte vi damenes boblegolf med 51 deltagere (32 i 2019).
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Etter turneringen koste vi oss på terrassen med enkel servering og vi hadde besøk av FootJoy – her ble
det litt shopping 😊
Overskudd kr. 3.050,- (Mesta sponset kr. 2.500,- som gikk til premier)
Ladies Aquavita Challenge 2020:
Avlyst pga. Corona
Godt over 60 lag var påmeldt
Regnskap:
Det ble dessverre et underskudd i år, men vi har gjort det vi kunne for å opprettholde de aktiviteter som
var tillatt i forhold til Corona. Det positive er at vi tidlig fikk engasjert mange nye medlemmer til
treningene. Dette har vært positivt for våre nye damer og det er flere av de som har spilt mye golf
sammen. Det gleder oss stort å se at damene har vært aktive og flinke til å spille sammen.

Arrangement:
Inntekt
Utgift
SUM
Damenes Aften
-5 000
Simulator
-2 000
Gavekort Birdie-treet
-200
Pizzanini
-2 800
Boblegolf
3 050
Turneringsavgift 51*200,15 300
Premier
-3 020
Mat og Bobler
-11 730
Mesta - sponsing
2 500
Trening før ferien
4 900
Trening m/Monica
-10 000
Treningsavgift pr. 06.07.20
14 900
Trening etter ferien
-4 000
Trening m/Monica
-10 000
Treningsavgift pr. 22.09.20
6 000
Resultat:

38 700

-39 750

-1 050

Diverse:
Vi takker ledelsen, banekomiteen, turneringskomiteen, pro og proshop for godt samarbeid!
23. november 2020
for Damekomiteen
Hilde P. Sveum
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Årsrapport Medlems- og aktivitetskomiteen (MAK) 2020
Komiteen har bestått av følgende medlemmer
Gabriella Gundersrud (leder)
Sjur Smedstad (representant fra Styret)
De to siste årene har vi valt å ikke ha flere medlemmer i MAK komitéen, uten har valt å engagere
medlemmer generelt når vi trengt hjelp. Dette synes vi fungerer bra og ønsker å fortsette sånn videre.
2020 har jo hvert et rart år med Covid-19, der vi valt å ikke samle mange personer på samme sted.
Mye av de sosiale aktiviteter som var planlagt avlystes, men trening for medlemmer har fungert som
planlagt.
Prioriterte Oppgaver 2020





Ivareta nye medlemmer gjennom faddervirksomhet
Trening og aktivitet for de som har gått VTG
Trening og aktivitet for medlemmer med middels og høyt handicap
Overraskelsesmoment så som ikke bryter smitteregler

Faddervirksomhet
Tidlige år har vi hatt fokus på at våre «egne» faddrer skulle få et styringsdokument å forholde seg til,
så alle som stiller opp som fadder vet vad de skall hjelpe til med. Vi har sett at det er flere og flere
VTG-deltager har sin egen fadder, og vi satte som mål å få alle som var oppsatt som fadder skulle få
dette dokumentet. Så i år har alle som vært fadder fått ett dokument som heter «Fadderordning
Atlungstad Golf» der de får informasjon på vad vi syns er viktig å legge vekt på.
Med 251 deltagere på kurs i år så er det så klart noen som trenger fadder og då har MAK komitéens
«faddrer» stillt opp. MAK har cirka 15 personer på lista som er helt fantastiske! 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 allesammen!
Treninger og aktiviteter for de som gått VTG
Drop-in trening:

12 tirsdager under sesongen har vi hatt trening og det har vært veldig gott
oppmøte. Målgruppen her er for de som gått VTG 2020. Mye fokus på
repetisjon av hvert slag innom golfen.

Regelvandring

Vi gjennomførte en regelvandring ute på hull 15-18 en tidlig søndag morgen
og dette var meget populært og lærerikt for de nye.
All teoretisk opplæring på VTG-kurs gjørs nå i en E-modul så vi syntes det
var lurt å gå ut og bland annet snakke om etikette, regler og effektivt spill på
banen. Blev mye spørsmål i faktiske situasjoner som spillerne selv hade
opplevt på banen.

Spilletrening

Ved 4 tilfeller har vi satt opp tider der VTG deltager kan gå ut og spille med
faddrer på banen og vi oppfordret de som ikke har så mange og spille med at
være med. Dette er i stedet for den Vaffelgolfen vi hatt tidligere år og dette
bør vi fortsette med.
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Treninger, sosiale aktiviteter og andre morsomme ting for alle våre medlemmer
Oppføljningskurs

For å få folk å kjenne mestring og synes det er gøy med golf trengs det
trening. Derfor gir vi medlemmene mulighet å melde seg på trening med
medlemmer på samme spillnivå. Det er i 2020 gjennomført 4 oppfølgingskurs
på forskjellige nivåer. Disse blev fulltegnet på 20 minutter og dette syns alle
medlemmer er et godt tiltak.

«Pølsefest»

I begynnelsen av oktober stod vi utenfor klubbhuset og serverte pølser og
pizza til alle medlemmer og gjester. Dette er som alltid et
overraskelsesmoment som er mye oppskattet 

KM Challange

Under Klubbmesterskapet har vi hvert år en konkurranse som går ut på å treffe
fairway på hull 10 og da vinner du et 3-pakk med premiumballer.

Covid-19 ødela mye moro
Vi golfere er heldige som hatt mulighet å utøve vår idrett hele sommeren under disse vanskelige tider.
Dokk har mye av det sosiale på klubben selvfølgelig blitt avlyst, men vi kommer starkere tilbake i
2021!
Økonomi
I år har MAK ikke brukt opp pengene vi blev tildelt på grunn av at mye av planerne som ble lagt blev
avlyst på grunn av smitteregler. Vi håper dette ikke påvirker at vi får mindre budsjett til 2021, då vi
tror at både trening og andre aktiviteter skaper det gode miljø vi har i klubben i dag pluss at det får
flere spillere og føle mestring.
-

Oppføljningstrening VTG med våre proer
Kom i gang-kurs og medlemstrening med våre proer
Pølsefest
Premier til KM Challange

Oppsummering
Gratis trening til våre nye og gamle medlemmer har vart i fokus i år på grunn av at sosiale aktiviteter
ikke kunnet gjøres.
Dette gir ikke kun mestring hos våre medlemmer, uten og motivering å trene mer alene og bli bedre
golfere. At klubben kan gi denne muligheten til sine medlemmer gir merverdi på og er mye bra.
Vi håper på et bedre aktivitetsår i 2021 og gleder oss allerede til neste sesong.

Januar 2020
Leder Medlems og aktivitetskomiteen
Gabriella Andrén Gundersrud
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Årsrapport fra turneringskomiteen 2020
Komiteen har bestått av følgende personer:
-

Lars Hoel – leder
Christina Kringsjå
Thomas Nordby
Stein Rune Bakke

Fakta:
Registrerte arrangementer i golfbox:
Spillere som er registrert i golfbox og som har deltatt:
Gj.snitt deltakelse pr turnering:

55 stk
1736 stk
31,5 stk

Klubb- og åpne turneringer:
Deltakere:
Gj.snitt deltakelse pr turnering:

16 stk
733 stk
45,8 stk

Sponsor og invitasjonsturneringer:
Deltakere:
Gj.snitt deltakelse pr turnering:

7 stk
258 stk
36,8 stk

NGF – juniorturnering:
NSG – seniorturnering: (PinkCup finale)
Deltakere på turneringene er ikke registrert i golfbox
Seniorturneringer, regi av seniorkomiteen:
Deltakere:
Gj.snitt deltakelse pr turnering:

1 stk
0 stk

21 stk
627 stk
29,8 stk

Oppsummering 2020
Som det kommer frem av oversikten ovenfor, har 2020 hatt en vesentlig reduksjon i antall turneringer
(ca 25%). Dette relateres til covid-19, som har gjort at det har vært begrensninger i antall turneringer
og deltakelse pr turnering. Vi har likevel greid å opprettholde et godt antall arrangement.
De største turneringene har vært vår egen åpningsturneringen med 157 deltakere, og ikke minst
Garmin Tour 2020/NM Match som gikk over 4 dager i juni, med tidenes norske startfelt!
Deltakelse i turneringer synes fortsatt lavt, men stigende sammenlignet med fjoråret for de turneringer
som har blitt arrangert. For 2021 vil turneringene bli på samme nivå som i 2020, men flere turneringer
i form av lagturneringer vil bli arrangert. 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 2020 på banen og
spesielt på greenene.
Investeringer 2020
Komiteen har for 2020 investert i ny bærbar PC og en ny printer til turneringskomiteen. Dette er gjort i
samarbeid med seniorkomiteen.
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I 2020 introduserte vi også elektronisk score-inntasting istedenfor innlevering av scorekort. Dette fikk
vi meget gode tilbakemeldinger på, og alle turneringer i 2021 vil legge til rette for at spillerne selv
registrer score underveis i turneringen.

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. Det
er viktig å introdusere nye medlemmer og nye golfspillere til å delta i turneringer.
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 2021 blir fortløpende lagt inn på Golf Tournament modulen. Følg med i Golfbox
utover våren.

Lars Hoel
Leder turneringskomiteen, 2020
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Årsrapport fra Bygg & Teknisk komité 2020
Komiteen har i 2020 bestått av følgende personer:
Arnt Roger Høiby (leder)
John Skjemstad
Tor Lillemoen
Steinar Johansen
Per Arne Myhre
Lasse Kongelstad
Knut Melbye
Leif Erik Henriksen
2020 ble nok et hektisk år med stor aktivitet.
Vi har fullført og ferdigstilt prosjektet "Disponentboligen - trinn 2", utleieenhetene i 2.etasje i vårt nye
klubbhus. Rivingen ble påbegynt senhøsten/forvinteren 2019, og arbeidet fortsatte igjennom hele
vinteren, våren og forsommeren.
Dette ble et omfattende arbeid, større enn opprinnelig forutsatt p.g.a. brannforskriftene. Dette betød
gips på alle overflater, da alle rom måtte bygges som separate brann celler.
Hele etasjen ble revet og «strippet» helt ned, deretter gjenoppbygget med nytt tak, gulv, vegger og
overflater. Det ble laget 5-fem overnattingsrom med tilhørende bad på alle rom, fellesrom med TVkrok og kjøkken. Alle vinduer ble skiftet eller påsatt nye innervinduer.
Det ble lagt ned utallige dugnadstimer her av mange, flere dager i uka, slik at vi rakk å få bygget
ferdig til NM. Første NM-funksjonær flyttet faktisk inn mens det ble hengt opp gardiner og vasket
rundt beina på ham..
I tillegg til alt det innvendige og utvendige snekkerarbeidet, har Per Arne opparbeidet og vedlikeholdt
utearealet rundt boligen, slik at helheten med hele Disponenten nå framstår som et område hele
klubben kan være stolte av.
Prosjektet med 2.etasje i Disponenten ble en langt større jobb dugnadsmessig enn 1.etasje året før var.
Derfor opptok dette i all hovedsak arbeidet for komiteen i 2020.
Samtidig kan vi nå «kvittere ut» Disponentboligen. Begge etasjer er totalrenovert, både utvendig og
innvendig. Jobben er utført, og vårt nye klubbhus er ferdig.
Utover dette hovedprosjektet har det også vært utført vanlig vedlikehold som stempling av bekken,
rydding av busk og kratt, opprensking av dammer, reparasjoner på rangen med mer.
Et hektisk år, hvor det ble litt roligere på høsten.
2021 forventes å bli litt annerledes, med to hovedprosjekter som i hovedsak vil foregå før sesongen er
i gang igjen. Vi skal bygge om i den nåværende garasjen/verksted, slik at det etableres skaprom til alle
samt parkering til alle golfbilene. I tillegg skal det bygges en mesanin i den nye Driftsbygningen oppe
i skogen. Erfaringsmessig vil det også komme noen oppdukkende oppgaver i løpet av sesongen.
Komiteen vil få takke alle som bidro til at vi oppnådde våre mål i 2020. Dette gjelder alle som jobbet
dugnad, men også de ansatte som trakterte oss på arbeidsdagene. Det har uvurderlig betydning, og
bidrar sterkt til at vi alle har det eierskapet vi har til klubben vår.
Vi ser fram til at 2021 blir et nytt år hvor vi skal bidra til at produktet Atlungstad Golf blir enda bedre
for alle.
Ottestad 02.01.21
Arnt Roger Høiby
Komiteleder
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Årsrapport fra Banekomiteen 2020
Banekomiteen har i 2020 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.
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.
Fokuset fremover blir å ivareta det vi har, utvikle det videre. Samt være med og utvikle området rundt
den nye parkeringsplassen. Hekk, gangvei etc. Også spennende med ny driftsbygning.
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.
Greenene i 2020 har vært veldig bra, bra rull og jevne. Mange flotte tilbakemeldinger fra medlemmer
samt greenfee spillere.
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 vintrer med varierende temperatur (is på greenene).
Alle er vi enige om at vi har en fin bane i år. Sesongen varte fra 24 april til 19 november. Til glede for
våre medlemmer og gjestespillere.
Men vi må alle sammen ta ett ansvar for å verne om den fine banen også videre fremover.
Komiteleder.
Jørgen Gulbrandsen.
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Årsrapport fra hcp-komiteen 2020
Hcp-komiteen har bestått av Kjell Kringsjå (leder) og Tore Jensen (medlem).
Komiteen har ikke gjennomført formelle møter i 2020.
Det er gjennomført manuell regulering av hcp på 2 spillere i klubben i 2020. Begge disse var etter
ønske fra spillerne på grunn av for lavt hcp i.f.t. reell spillestyrke.
Komiteen har vedlikeholdt statistikk over hcp utviklingen blant klubbens spillere i perioden 2007 2020. Komiteen har også utarbeidet oversikt over alders- og hcp fordeling blant klubbens medlemmer.
Dokumentene er oversendt styret for analyse sammen med denne årsrapport.
Sesongen 2020 var første sesongen med nytt hcp system. Det har vært en smertefri overgang og
systemet fungerer etter intensjonene.
På grunn av stor økning i medlemsmassen hovedsakelig bestående av nybegynnere har
gjennomsnittlig hcp. i klubben steget noe sammenlignet med 2019.
Det absolutte antall spillere med hcp 18,4 eller lavere har imidlertid øket fra 320 til 370, og det
absolutte antall spillere med hcp 36,0 eller lavere har også økt betraktelig fra 740 til 866 i 2020.

Hamar, 15. februar 2021
Hcp-komiteen
v/Kjell Kringsjå
Leder
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