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Dagsorden Årsmøte, 23. mars 2023 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 
3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen 
4. Styrets beretning for valgperioden 2022 
5. Regnskap 
6. Innkomne forslag 

Forslag fra styret til endring av Lov for Atlungstad golfklubb  
7. Fastsette kontingent for 2024 
8.  Vedta klubbens budsjett for 2023 
9.  Behandle klubbens organisasjonsplan 
10.  Orienteringer om sesongen 2023 
11. Valg: 

a. Leder (på valg) 
b. Nestleder (på valg) 
c. 3 styremedlemmer (1 på valg, 2 ikke på valg) 
    og 2 varamedlemmer  
d. Komitéledere ifølge organisasjonsplan 
e. Kontrollkomite 
f.  2 revisorer 
g. Representanter til Ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet 
h. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte 

12. Årsmøtet avsluttes 
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Sak 4: Styrets beretning for valgperioden 2022 

Styret har bestått av: 

Leder    Morten Finborud 
Nestleder   Sjur Smedstad 
Styremedlem / sekretær  Stein Olaf Kjørum 
Styremedlem / kasserer Irina Lindblad 
Styremedlem   Kari Skomakerstuen Rønning 
Varamedlem   Lene Finstad  
Varamedlem   Reidar Westerhaug 
 
Det er avholdt 8 styremøter i valgperioden. 
Vi har en godt fungerende organisasjon i klubben. Klubbens komitéer er sentrale i driften 
av det sportslige, sosiale og anleggsrettede dugnadsarbeidet i klubben.   
Samarbeidet mellom administrasjon, komitéer og klubbens styre fungerer bra. 
Komitėlederne har vært invitert til to styremøter hhv. tidlig og etter avslutning av 
sesongen, hvor erfaringer og forbedringspunkter er diskutert.  

Medlemsforhold 

2022 ble et år med høyt medlemstall. Ved avslutning av sesongen 2022 hadde vi 1339 
registrerte medlemmer mens tilsvarende tall i 2021 var 1376 medlemmer. 
Medlemsutviklingen de siste årene har vært preget av at golf er en av få idretter som ikke 
har vært begrenset eller stengt ned av pandemien. Før årsskiftet 2022/ 2023 hadde vi et 
vesentlig større antall utmeldinger enn normalt. Mange av disse var nyinnmeldte de siste 
to årene. Utviklingen i 2023 peker likevel mot et medlemsantall på nivå med 2022.    
 
For 2023 bør det settes i gang aktiviteter for å få flere av dem som tar kurs over den 
terskelen det kan være å bli komfortabel med spill på banen.    
 
Antall medlemmer 18 år og yngre var 116, hvorav 14 jenter. Kvinneandelen har økt fra 23 
til 27%. 
 
Kombinasjonen av veldig mange nye medlemmer og gjestespillere har medført stort trykk 
på banen, men med færre utfordringer enn mange hadde fryktet i 2022. Det er likevel 
behov for å minne om at alle har et ansvar for å bidra til god flyt, reparasjon av 
nedslagsmerker, tilbakelegging av torv og stell av bunkere.   
 
Medlemskontingenten har i 2022 vært uendret kr. 600,- for voksne / kr. 300,- juniorer 
(10–19 år / kr. 150,- juniorer (0–9 år). 
 
Av medlemmene var 401 over 60 år, 474 mellom 40 - 59 år og 348 mellom 19 - 39 år.  
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Det er fortsatt en målsetting for klubben å øke antallet juniormedlemmer og andelen 
damer. 

VTG og ivaretakelse av medlemmer 

I 2022 har vi hatt 121 deltakere på kurs og 15 på privat opplæring til VTG.  
 
Medlems- og Aktivitetskomiteen valgte å prioritere følgende oppgaver i 2022: 
• Ivareta nye medlemmer gjennom faddervirksomhet  
• Trening og aktivitet for de som har gått VTG 
• Trening og aktivitet for medlemmer med middels og høyt handicap 
• Ivareta nye medlemmer gjennom trening, regelvandring og spill.  
• Prøve å starte opp sosiale aktiviteter igjen 
 
Dette ble gjennomført på en god måte med Gabriella ved roret. Hun har selv gitt uttrykk 
for at hun gjerne skulle hatt med seg noen for å styrke de sosiale aktivitetene etter 
pandemitiden. Styret vil få takke de som har stilt opp som faddere og komiteen 
m/Gabriella som leder for innsatsen, og vil ta hensyn til de innspillene Gabriella har gitt 
vedr. organisering og planer for 2023.  
  
Administrasjonen og klubben vil fortsette satsningen på golf som tilbud til 
funksjonshemmede og mennesker med helseplager. Arbeidet gjennom Golf Grønn Glede 
(GGG) er videreført i 2022 og vil fortsette i 2023. 

Spill 

Banen åpnet 6. mai, og sesongen varte t.o.m. 31. oktober. 
 
Banen 
Banen har vært i svært bra stand i 2022 og det har kommet mye positiv tilbakemelding 
både fra medlemmer og gjester. 
 
Banen er vårt viktigste produkt, og styret vil støtte opp under styrket innsats for 
vedlikehold og videre utvikling. I 2022 ble teesteder for 48 ferdige og tilknyttet vanning, 
teested 48/52 på hull 17 bygget om og det ble fylt ut med stein og jord for å hindre 
utvasking langs Mjøsa på samme hull. Ombygging av bunkere ble startet, bekken på hull 
7 lagt i rør og vegen langs hull 2 utvidet.  
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Turneringer 
 
Antall turneringer for 2022 har vist en vesentlig økning fra tidligere år. Det er i hovedsak 
nykommeren «Herregruppa» sine mandagsturneringer som står for denne økningen. 

Antall turneringer i regi av turneringskomiteen har vært det samme som de foregående 2 
år, og viser en økning i deltakelse pr turnering. 

Åpningsturneringen er som vanlig en meget populær turnering, i likhet med andre 
turneringer som arrangeres som lagkonkurranser. 

Fakta: 

        2021   2022 

Registrerte arrangementer i golfbox:        70 stk      72 stk 
Spillere som er registrert i golfbox og som har deltatt:  1736 stk  2621 stk 
Gj.snitt deltakelse pr turnering:       31,5 stk  38,0  stk 
 
Klubb- og åpne turneringer:         16 stk      15 stk 
Deltakere:         733 stk                 874 stk 
Gj.snitt deltakelse pr turnering:      45,8 stk  58,2 stk 
 
 
NGF – juniorturnering:           1 stk         1 stk 
NSG – seniorturnering:           0 stk                      0 stk 
(Deltakere på turneringen(e) er ikke registrert i golfbox) 
 
Herregruppens turneringer           16 stk 
Deltakere:           504 stk 
Gj.snitt deltakelse pr turnering        31,5 stk 
 
Seniorturneringer, regi av seniorkomiteen:       21 stk     24 stk 
Deltakere:         627 stk    712 stk 
Gj.snitt deltakelse pr turnering:      29,8 stk  29,7 stk 
 
Sportslig 
Oppsummering KM 

Klubbmestre i 2022 ble: 

Damer:    Lena Boysen Hillestad 
Herrer:    Henrik Lunde Røste 
Junior gutter:     Ikke kåret 
Junior jenter:    Ikke kåret  
Senior damer:   Lena Boysen Hillestad 
Senior herrer:   Stig André Kleppe 
Grand senior herrer:  Tor Lillemoen 
Atlungstad Match:  Stein-Vidar Hovde 
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Oppsummering Lag NM  

Junior  

Guttene fra Atlungstad rykket opp fra 1.Divisjon og skal nok en gang konkurrere i elite. Det 

merkverdige med årets prestasjon var at guttene på forhånd ikke hadde de samme 

forventningene til opprykk eller plassering på øvre halvdel da laget bestod av en debutant 

(Halvor Rognlien) som sporty stilte opp på under 36 timers varsel og kjørte omtrent rett fra 

hytta og ned til driving rangen på Atlungstad da han fikk forespørselen om å stille opp. Henrik 

Røste og Lasse Vindfallet bidro med sin rutine og gode golf, og med unge Edvard Stueflotten i 

storform ble opprykket sikret med god margin. Magnus Marstein stilte igjen opp som lagkaptein 

og skal og ha sin del av æren for opprykket.  

Herre  

På Stiklestad GK holdt det akkurat til fornyelse av spill i 1.div for herrene. Laget bestod av 

Daniel Rønning, Daniel Forbes, Lasse Vindfallet, Henrik Røste og Martin Røste. Laget endte til 

slutt på 9.Plass av totalt 14 deltagende lag. Som i fjor ble det dessverre ingen deltagelse for 

damelaget til Atlungstad på lag-NM.  

NM herre/dame/ junior/ funksjonshemmede  

Dame  

Julie spilte NM på veiene av Miklagard, men vi ser jo på henne som vår. Hun endte til slutt på 
9.plass, totalt +2 over fire runder. 

Herre  

Røste x2 deltok for Atlungstad og det var eldstemann som trakk det lengste strået i 
brødreduellen. Henrik spilte en veldig god første runde, som dessverre ble ødelagt på hull 18 
hvor han gjorde en sur 8er. Tross trippelen på hull 18 gikk Henrik første runden på par. Runde to 
ble litt tøffere og han misset cutten til slutt med fattige to slag. Martin klarte derimot cutten og 
spilte fire runder på Gamle Fredrikstad. Han endte til slutt på 42.plass i norgesmesterskapet etter 
en noe skuffende tredje runde. Uansett respektabel deltakelse fra begge.  

Junior  

Henrik Røste deltok og på junior NM hvor han til slutt endte på en solid 20.plass. Den siste 
runden på Losby brukte han kun 3 slag mer enn den aller beste sisterunden denne dagen.  

Funksjonshemmede  

André Toth deltok på NM for funksjonshemmede på gamle Fredrikstad, men måtte dessverre 
trekke seg etter første runde.  
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Proff 

Julie Boysen Hillestad sikret seg muligheten til å starte på Europaturen for damer i 2023, 
og da med hovedmedlemskap i Atlungstad. Styret gratulerer! 

Ungdomsarbeidet 

Målsettingen er fortsatt å ha en organisasjon som sikrer et godt og trygt miljø for barn og 
unge. Vi skal markedsføre golfen og ha et inkluderende miljø som gjør at barn og unge 
søker seg til vår sport. Vi skal ha et egnet treningstilbud for de juniorer som ønsker å 
trene med tanke på å kunne bli bedre golfspillere, og ønsker å spille turneringer, og vi 
skal sikre at klubben stiller med lag i NM i alle klasser. 
 
Utfordringene med å rekruttere barn og unge til golfsporten fortsetter å være til stede. 
Selv om vi har hatt en positiv utvikling de senere årene ønsker styret å styrke innsatsen 
både for breddeaktivitet, og for de unge spillerne som vil satse på golf som idrett.  
 
I 2022 var golfsenteret på Espern tilgjengelig for vintertrening, og legger til rette for golf 
som helårsaktivitet. Styret vurderer muligheten for økt tilbud om vintertrening for 
juniorene.  

Andre medlemsaktiviteter  
Seniorkomiteen gjør en stor innsats og gjennomfører uhøytidelige og sosial turneringer 
gjennom hele sesongen. Styret setter stor pris på Seniorkomiteens bidrag til det sosiale i 
klubben.  
 
Den nystartede herregruppa, med sine faste mandagsturneringer var en suksess. Styret 
håper erfaringene fra den første sesongen kan bidra til å styrke dette tilbudet i 2023. 
Samarbeid med turneringskomitéen kan være en naturlig veg å gå. 
 
Pro’enes involvering og støtte fra alle i administrasjonen i forbindelse med sportslige og 
sosiale tiltak har vært av stor verdi og styret er trygge på at dette vil utvikles videre i 
2023. For å styrke medlemsarbeidet har styret i samråd med de ansatte i baneselskapet, 
som også har vært komitéledere, valgt å anbefale at det velges ledere som ikke samtidig 
har en annen jobb de må prioritere. 

Dugnader 

Bygg & Teknisk komité har stått for store prosjekter over mange år. I 2022 var det ny 
terrasse som krevde stor innsats. Som vanlig med et strålende resultat.   
 
Komitéen har selv vurdert utgangspunktet for 2023 slik at de store prosjektene er 
gjennomført, og det vil bli mer fokus på mindre prosjekter og vedlikhold av alle anleggene 
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utenom selve banen framover. I tråd med komitéens ønske har styret derfor foreslått at 
denne dugnadsgjengen går ut av klubbens organisasjonsplan, og fortsetter sitt arbeid 
som en arbeidsgruppe med oppdrag for AS’et som eier bygningsmassen og de øvrige 
anleggene.  

Tilskudd 

Klubben har i 2022 totalt mottatt kr. 434.438,- i tilskudd fra bingoandel (112.120,-), 
Grasrotandel (170.965,-), og lokale aktivitetsmidler (LAM) (150.921,-). Dette er totalt en 
økning fra 2022 på 43.133,-. 
Mva. kompensasjon til klubben ble i 2022 kr. 94.198,- (2021 var 91.508,-) 
 
Grasrotandelen fra Norsk Tipping er en vesentlig inntektskilde for klubben og styret 
oppfordrer medlemmene til å aktivt verve venner og kjente til å gi sin grasrotandel til 
Atlungstad Golfklubb. 

Økonomi 

Atlungstad Golfklubb har en meget god økonomi. Midler stilt til disposisjon for komitéene 
og som søkbar pott for økt aktivitet er gjennomgående ikke brukt opp. Styret har derfor 
sett på muligheter for å stimulere til økt aktivitet i 2023.  

Godtgjørelser og kompensasjon 

Ingen av de tillitsvalgte i klubben mottar økonomisk eller annen form for kompensasjon 
for sitt frivillige arbeid. Komitéledere og andre som benytter privat telefon i stor 
utstrekning for klubben kan gis refusjon av utgifter etter søknad. Ingen tillitsvalgte søkte 
om dette i 2022. 

 

STYRETS FORSLAG: 
Styrets årsberetning for valgperioden 2022 godkjennes og tas til etterretning. 
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Sak 5: Regnskap 2022 

 
 
  

Kontonr Kontonavn Regnskap 2022 Budsjett 2022 Avvik budsjett Regnskap 2021 Avvik 2022/2021

3100 Fakturerte inntekter -                 -                  -                   5 500                 5 500-                   
3120 Sponsor/dugnadsinntekter jr 200                5 000              4 800-               -                     200                      
3150 Treningsavgifter junior 48 500          55 000           6 500-               45 500               3 000                   
3151 Treningsavgifter damer 12 720          22 000           9 280-               18 250               5 530-                   
3152 Treningsavgift elite 19+ -                 -                   -                     -                       
3153 Treningsavgifter herrer -                 -                   -                     -                       
3320 Turneringer ATG 137 100        113 000         24 100             134 600            2 500                   
3321 Turneringer senior 31 050          45 000           13 950-             43 220               12 170-                
3322 Turneringer damer 59 200          74 000           14 800-             45 935               13 265                
3323 Turneringer herregruppa 64 400          -                  64 400             -                     64 400                
3440 Bingoandelen 112 120        85 000           27 120             89 945               22 175                
3441 Grasrotandel 170 965        145 000         25 965             146 915            24 050                
3442 Tilskudd øremerkede LAM 150 921        135 000         15 921             154 445            3 524-                   
3443 MVA-kompensasjon 94 198          90 000           4 198               91 508               2 690                   
3920 Årskontingenter golfklubben 820 650        815 000         5 650               811 300            9 350                   

Sum Driftsinntekter 1 702 024     1 584 000      118 024          1 587 118         114 906              

Driftskostnader
4230 ATDG, admin.tjenester 85 000-          85 000-           -                   85 000-               -                       
6800 Kontorsrekvisita -                 -                  -                   -                     -                       
6810 Data / EDB kostnader 50 553-          70 000-           19 447             55 390-               4 837                   
6860 Møter (inkl. årsmøtet) 6 860-             5 000-              1 860-               2 558-                 4 302-                   
6862 Kurs/opplæring 5 000-              5 000               -                     -                       
7040 Forsikring 2 743-             3 000-              257                  2 653-                 90-                        
7400 Kontingenter NGF 453 948-        471 000-         17 052             453 468-            480-                      
7420 Gaver/premier 5 000-              5 000               -                       
7452 MAK 45 255-          75 000-           29 745             50 633-               5 378                   
7453 Damekomite 63 417-          89 000-           25 583             56 719-               6 698-                   
7454 Seniorkomite 55 849-          70 000-           14 151             63 872-               8 023                   
7455 Banekomite 23 189-          30 000-           6 811               13 269-               9 920-                   
7456 Juniorkomite 227 124-        250 000-         22 876             274 660-            47 536                
7457 Bygg- teknisk komite -                 30 000-           30 000             -                     -                       
7458 Turneringskomite 87 833-          64 000-           23 833-             74 874-               12 959-                
7459 Herregruppa 35 800-          -                  -                   -                     35 800-                
7461 Elite og NM Lag 55 896-          73 000-           17 104             50 772-               5 124-                   
7470 Rekruteringstiltak -                 -                  -                   -                     -                       
7770 Bankgebyrer 375-                500-                 125                  375-                    -                       
7771 Vipps gebyrer 125-                -                  125-                  31-                       94-                        
7780 Aktivitetsfond 95 539-          150 000-         54 461             95 539-                
7790 Andre kostnader -                 30 000-           30 000             -                     -                       

Sum driftskostnader 1 289 506-     1 505 500-      251 794          1 184 274-         105 232-              

Finansinntekter/-kostnader
8040 Renteinntekter 13 176          5 000              8 176               4 587                 8 589                   
8179 Andre finanskostnader 1 602-             500-                 1 102-               -                     1 602-                   

  
Sum finansinntekter/-kostnade 11 574          4 500              7 074               4 587                 6 987                   

Sum totale kostnader 1 277 932-     1 501 000-      258 868          1 179 687-         98 245-                

Resultat f. ekstraordin. Kost 424 092    83 000       376 892      407 431        16 661           

Årets resultat 424 092    83 000       376 892      407 431        16 661           
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Balanse 2022 
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Revisjonsrapport 
 

Til årsmøtet i Atlungstad 

Golfklubb 

 
Revisjonsberetning for regnskapsåret 1.1.2022 – 31.12.2022 

 

Vi har revidert det framlagte årsregnskapet for Atlungstad Golfklubb for 
regnskapsåret 2022, som viser et overskudd på kr 424 082,20 og en egenkapital på kr 
2 242 041,85. Årsregnskapet er avlagt av Atlungstad Golfklubbs styre. 

Vi har utført revisjon i samsvar med gjeldende revisjonsbestemmelser. 
 
Oppførte bankinnskudd stemmer med utskrift fra foreningens bankforbindelse. 

 
Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir uttrykk 
for foreningens økonomiske stilling 31.12.2022 i samsvar med god 
regnskapsskikk og Atlungstad Golfklubbs vedtekter. 

 
Hamar 15.3.2023 

 

Knut Fangberget                       Arild Wangen 
 
(elektronisk signert)                     (elektronisk signert) 

 

STYRETS FORSLAG: 
Regnskapet for 2022 godkjennes. 
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Sak 6: Innkomne forslag 
Det er ikke kommet inn forslag til behandling fra medlemmene.  

Styret fremmer forslag om endring av Lov for Atlungstad golfklubb. Endringen er en ren 
tilpasning til ny obligatorisk lovnorm for idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund.  

Endringen består i at loven er gjort vesentlig kortere ved kopier av tekst fra NIFs lov ikke 
lenger er tatt inn i idrettslagenes lovnorm, men erstattet med linker til NIFs lov.  

 

STYRETS FORSLAG: 

Årsmøtet vedtar ny lov for Atlungstad golfklubb i henhold til vedlegg 1.  

Sak 7: Fastsettelse av kontingent 
 
Kontingenten for 2023 er uendret (besluttet på årsmøte 2021) 
Voksne:   Kr 600,- (20 år og eldre i kalenderåret) 
Eldre junior:   Kr 300,- (10–19 år i kalenderåret) 
Yngre junior:  Kr 150,- (9 år og yngre i kalenderåret) 
 
Styret foreslår at kontingenten for 2024 settes uendret til: 
Voksne:   Kr 600,- (20 år og eldre i kalenderåret) 
Eldre junior:   Kr 300,- (10–19 år i kalenderåret) 
Yngre junior:  Kr 150,- (9 år og yngre i kalenderåret) 

STYRETS FORSLAG: 
Kontingenten for 2024 settes uendret til: 

Voksne:   Kr 600,- (20 år og eldre i kalenderåret) 
Eldre junior:   Kr 300,- (10–19 år i kalenderåret) 
Yngre junior:  Kr 150,- (9 år og yngre i kalenderåret) 
 

Sak 8: Klubbens budsjett 2023 
Klubben har et mål om at det alltid skal være en reserve tilsvarende ett års 
driftskostnader disponibel for å håndtere uforutsette hendelser. Etter et nytt godt 
år i 2022 er det nå vesentlig mer disponible midler enn dette på bok. Forslaget til 
budsjett for 2023 representerer derfor flere forslag til økning av aktivitetsnivået for 
ulike medlemsgrupper, samt et samarbeid med Atlungstad Golf AS som skal sikre 
bedre kapasitet til arbeide på banen gjennom prosjektet «Ett skritt av gangen».    
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STYRETS FORSLAG: 
Budsjett for 2023 godkjennes. 

Kontonr Kontonavn Budsjett 2023 Regnskap 2022

3100 Fakturerte inntekter 0 -                         
3120 Sponsor/dugnadsinntekter jr 0 200                        
3150 Treningsavgifter junior 40 000 48 500                  
3151 Treningsavgifter damer 20 000 12 720                  
3152 Treningsavgift elite 19+ 0 -                         
3153 Treningsavgifter herrer 0 -                         
3320 Turneringer ATG 122 400 137 100                
3321 Turneringer senior 45 000 31 050                  
3322 Turneringer damer 60 000 59 200                  
3323 Turneringer herregruppa 65 000 64 400                  
3440 Bingoandelen 110 000 112 120                
3441 Grasrotandel 160 000 170 965                
3442 Tilskudd øremerkede LAM 150 000 150 921                
3443 MVA-kompensasjon 120 000 94 198                  
3920 Årskontingenter golfklubben 770 000 820 650                

Sum Driftsinntekter 1 662 400                1 702 024             

Driftskostnader
4230 ATDG, admin.tjenester -85000 85 000-                  
6800 Kontorsrekvisita 0 -                         
6810 Data / EDB kostnader -60000 50 553-                  
6860 Møter (inkl. årsmøtet) -9000 6 860-                     
6862 Kurs/opplæring 0
7040 Forsikring -2900 2 743-                     
7400 Kontingenter NGF -500000 453 948-                
7420 Gaver/premier
7452 MAK -103100 45 255-                  
7453 Damekomite -65000 63 417-                  
7454 Seniorkomite -70000 55 849-                  
7455 Banekomite -30000 23 189-                  
7456 Juniorkomite -340000 227 124-                
7457 Bygg- teknisk komite 0 -                         
7458 Turneringskomite -102000 87 833-                  
7459 Herregruppa -60000 35 800-                  
7461 Elite og NM Lag -70000 55 896-                  
7470 Rekruteringstiltak 0 -                         
7770 Bankgebyrer -400 375-                        
7771 Vipps gebyrer -200 126-                        
7780 Aktivitetsfond -100000  
7789 Prosjekt "Et slag av gangen" -200000
7790 Andre kostnader -20000 95 539-                  

Sum driftskostnader 1 817 600-                1 289 507-             

Finansinntekter/-kostnader
8040 Renteinntekter 10 000                      13 167                  
8179 Andre finanskostnader 1 000-                        1 602-                     

  
Sum finansinntekter/-kostnader 9 000                        11 565                  

Sum totale kostnader 1 808 600-                1 277 942-             

Resultat f. ekstraordin. Kostn 146 200-             424 082          

Årets resultat 146 200-             424 082          
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Sak 9: Behandle klubbens organisasjonsplan 

Organisasjonsplanen foreslås endret for 2023. Etter ønsker fra komitéen selv 
ønsker Bygg- og teknisk komité en endring i forhold til sin virksomhet. Deres 
oppgaver framover vil primært være knyttet til vedlikehold av bygg og anlegg som 
eies av Atlungstad golf AS, og de mener en direkte rapportering dit er mer naturlig. 
Styret er enig i det.  
 
Videre er det ført en diskusjon med Atlungstad golf AS om hvordan vi kan få til et 
godt utviklingsmiljø for proer og andre trenerressurser tilpasset både klubbens og 
selskapets behov. Ansvarsfordelingen for 2023 blir at selskapet har ansvar for 
utdanning, oppfølging og disponering av trenerressursene, mens klubben kjøper 
tjenester tilpasset sitt behov og budsjett.  
 
 

 
 
 
 
STYRETS FORSLAG: 
Klubbens organisasjonsplan for 2023 godkjennes. 
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SAK 10: Orienteringer om sesongen 2023 
Styret vil benytte anledningen til å orientere om to forhold vedr. sesongen som nærmer 
seg: 
 
«Et skritt om gangen» er et tiltak i samarbeid med kriminalomsorgen, som nå har startet 
opp med en egen arbeidsleder og en gruppe på 5 innsatte fra Ilseng fengsel som primært 
skal styrke kapasiteten til greenkeeper, og ivareta oppgaver knyttet til løpende stell av 
banen.  
 
Dette er ikke en gruppe som kommer til erstatning for Banekomitéen, som skal være 
bindeleddet mellom medlemmene og greenkeeper om forhold som handler om utvikling 
av banen. Det kan handle om mindre prosjekter som kan gjøres på dugnad, eller større 
oppgaver som må planlegges i samråd med selskapet og evt. banens arkitekt.  
 
Gjennomføring av klubbmesterskapet har vært diskutert i flere år. Det er mange aktuelle 
modeller som er spilt inn, og fordeler og ulemper avhengig av den enkeltes preferanser. 
For 2023 har styret etter diskusjon med komitélederne valgt en modell hvor alle 
klubbmesterskapene samles til ei helg, som vi skal forsøke å gjøre til en fest for flest 
mulig av medlemmene. Men det betyr at alle må prioritere hvilken klasse de skal stille i. 
Det kan også bety at de som skal spille inntil 3 runder fra utslag 64 for å kåre klubbens 
beste spiller må spille sin første runde fredag ettermiddag.   
 
Saken er satt opp i hovedsak som en orientering, men også med ønske om 
tilbakemeldinger som kan bidra til å gjøre 2023 til et enda bedre golfår for flest mulig.  
 
 
 

STYRETS FORSLAG: 
Saken tas til orientering 
.  
  



 

 
SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2022 • ATLUNGSTAD GOLFKLUBB    • Side 16 
 

Sak 11: Valg 

Valgkomiteens forslag til Årsmøtet 23. mars 2022 
 
Valgkomitéens innstilling til styre- og komitéledere for 2022 
 
a) Styret (styremedlemmer velges for 2 år) 
Leder  Morten Finborud Gjenvalg  
Nestleder Lene Finstad Opprykk fra vara  
Styremedlem/kasserer Morten Dahl Ny 
Styremedlem Kari S. Rønning Ikke på valg 
Styremedlem Stein Olaf Kjørum Ikke på valg 
Varamedlem 1 Sjur Smestad Tidl. nestleder 
Varamedlem 2 Reidar Westerhaug Gjenvalg 

 
 
b) Komitéledere (velges for 1 år) 
Turnerings komité Lars Hoel Gjenvalg  
Damekomite Maren Anne Berglund Ny 
Senior komité  Lasse J. Knudsen Gjenvalg 
MAK Lars Jevne Ny 
Junior- og elite komité Martin Røste Ny 
Golfkort/HCP komité Kjell Kringsjå/Tore Jensen Gjenvalg 
Banekomite Vidar Furulund Comeback 

 
c) Kontrollkomité (velges for 2 år) 
Kontrollkomité Finn Martinsen Gjenvalg 
 Fred Arne Børke Gjenvalg 

 
d) Revisorer (velges for 1 år) 
Revisorer   Knut Børre Fangberget Gjenvalg 
 Arild Wangen Gjenvalg 

 
e) Valgkomitè (velges for 1 år) 

Styrets forslag til Valgkomité 2022 - Årsmøtet 23. mars 2022 
 
Leder Rune Haugom  Gjenvalg 
Medlem Harald Høgmo Edvardsen Gjenvalg 
Medlem Lars Georg Rønning Gjenvalg 
Vara Morten Århus Gjenvalg 
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f) Valg av representanter til Ting og møter i de organisasjonsledd klubben har 
møterett 

STYRETS FORSLAG: 
Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke representanter til Ting og møter i 
organisasjonsledd hvor klubben har møterett. 
 



VEDLEGG 

 

1. Lov for Atlungstad golfklubb 
2. Rapporter fra komitéene 
3. Kontrollkomitéens rapport 

 



 

VEDLEGG 1: Lov for Atlungstad golfklubb 
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LOV FOR ATLUNGSTAD GOLFKLUBB 
Stiftet 13.juni 2003 
Sist endret i 2020   
 
 
§ 1       Formål 
 

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og  
paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og 
likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, 
helse og ærlighet. 

 
§ 2       Organisasjon 
 
(1)  Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  
 
(2)  Klubben er medlem av Norges Golfforbund.  NIFs lov § 10-1 (4). 
 
(3) Klubben er medlem av NIF og dermed tilsluttet Hedmark Idrettskrets og Stange 

Idrettsråd.  
 
(4) For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1). 
 
(5)  For regler om klubbens plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og 

vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3. 
 
§ 3       Medlemmer 
 
(1) For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder 

NIFs lov §§ 10-4 og 10-6. 
 

(2) For klubbens plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og 
organisasjonsregister, gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og 
organisasjonsregister med utfyllende regler. 

 
§ 4       Kjønnsfordeling 
 

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i  
overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.  

 
§ 5       Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.  
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-1
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-4
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/forskrift-om-idrettens-medlems--og-organisasjonsregister/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/forskrift-om-idrettens-medlems--og-organisasjonsregister/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/utfyllende-regler-for-registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-4
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A7%202-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-7
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§ 6       Inhabilitet 
 

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.   
 
§ 7       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
 

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9. 
 
§ 8      Refusjon av utgifter og godtgjørelse 
 

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.  
 
§ 9      Regnskap og revisjon mv.  
 

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.  
 
§ 10     Årsmøtet 
 
(1) Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars 

måned.  
 

(2) Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov 
§§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.   
 

(3) Årsmøtets oppgaver: 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 
2. Velge dirigent(er)  
3. Velge protokollfører(e) 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne forretningsorden 
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten  
8. Behandle klubbens årsberetning 
9. Behandle  

a. klubbens regnskap 
b. styrets økonomiske beretning 
c. kontrollutvalgets beretning  
d. eventuell beretning fra engasjert revisor 

10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste  
11. Fastsette  

a. medlemskontingent på minst kr 50 
b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

12. Vedta idrettslagets budsjett 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-8
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-9
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-10
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-1-innledende-bestemmelser/#%C2%A71-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-11
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-13
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-14
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-15
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-15
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-16
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-17
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-20
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13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
14. Velge: 

a. Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 
b. Kontrollutvalg med leder, ett medlem og ett varamedlem 
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
d. Valgkomité med leder, to medlemmer ett varamedlem 
e. Eventuelt øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan 

 
15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere klubbens regnskap.  

 
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 
velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 
1. varamedlem, 2. varamedlem osv.  
 
For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.  

 
(4) For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs lov  

§ 2-19.  
 
§ 11     Idrettslagets styre 
 
(1)  Klubben ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad.  
 
(2)  Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan 

kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22. 
 
(3)  Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av klubbens virksomhet hører under styret. 

Styret skal sørge for: 
- at klubbens formål ivaretas 
- forsvarlig organisering av klubbens virksomhet og økonomistyring 
- at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og 

vedtak, klubbens lov og årsmøtets vedtak  
- registrere opplysninger iht. § 3 (2) 
- at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom klubben organiserer 

idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming 
- at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom klubben organiserer 

barneidrett 
 

(4)  Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående 
oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.  

  
(5)  Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd 

dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-21
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-22
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(6)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer 

forlanger det. 
 
§ 12 Kontrollutvalg, valgkomité og øvrige årsmøtevalgte organer 
 
(1)  For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12. [Kontrollutvalget arbeider iht. egen 

instruks vedtatt av årsmøtet.] 
 
(2)  For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18. [Valgkomiteen arbeider iht. egen 

instruks vedtatt av årsmøtet.] 
 

[Legg inn navn og mandat på ev. øvrige årsmøtevalgte organer.] 
 
§ 13 Grupper 
 
(1)  Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens 
organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av særforbund krever 
lovendring, jf. § 2 (2). 

 
(2) Dersom klubbens årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å 

opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  
 
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges 

på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.  
b) Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og 

aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle 
innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.   

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
d) Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt 

av årsmøtet eller styret.  
 
(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte 

forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret. 
 
§ 14     Lovendring 
 

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2. 
 
 § 15     Oppløsning, utmelding mv. 
 
(1) Klubben kan vedta oppløsning:  

a. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-12
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-18
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
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b. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det 
etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder 
senere. 

En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at klubben skriftlig varsler 
idrettskrets og særforbund senest 14 dager før klubbens årsmøte behandler forslag om 
oppløsning.  

 
(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om 

sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning 
til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet. 

  
(3) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.  
 
(4)  Ved utmelding eller tap av medlemskap skal klubbens eiendeler opparbeidet som en 

direkte følge av klubbens medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. 
Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller klubbens overskytende midler etter avvikling 
et formål godkjent av Idrettsstyret.  

 
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-2


 

VEDLEGG 3: Rapport fra kontrollkomitéen 

 



Oppsummering 2022 Junior/elite 

Grunnleggende mål og prinsipp

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 alle klasser 
under NM.  
Stimulere og legge forholdene til rette slik at ATGK er representert på ett høyt nasjonalt 
turneringsnivå.  

Komiteen har bestått av:  

Steinar Gravdal 

Fred Bjørke 

Lars Røste 

Lars Gamre.  

Komiteen gratulerer følgende klubbmestere:  
Klubbmester herre: Henrik Røste 
Klubbmester dame: Lena Boysen Hillestad  
Klubbmester junior gutt: Ikke nok deltagere 
Klubbmester junior jente: Ikke nok deltagere 

Oppsummering av 2022.  

Ta opp det Hilde sa vedr arbeidskapasitet  
I 2022 har det vært flere deltakere på trening enn tidligere år. Daniel Forbes tok over treningen 
med rekrutter og delvis med Elite sammen med Gabbi. Gabbi har startet opp en ren jentegruppe 
med seks deltakere og bra suksess.  
Lars har fortsatt med de yngste.  

Totalt har det vært over 30 juniorer i aktiv trening. Noen har falt fra og noen har kommet til 
etter sommerferien. Målet er selvsagt fortsatt å øke antallet, og med muligheten for å drive en 
helårsaktivitet på grunn av golfsenteret tror vi sjansen for å holde på juniorene er større enn 
noengang.  

18.September arrangerte Atlungstad Narvesen tour igjen. Over 100 juniorer fra hele østlandet 
deltok og Atlungstad fikk stor skryt av foreldre og spesielt fra Ngf for å ha løst en liten krise som 
oppstod på Bogstad da de hadde lovet starttid til alle påmeldte i en Narvesen turnering der 
samme dato. Dette lot seg ikke gjøre og det var omkring 20 spillere som fikk starttid på 
Atlungstad isteden med kun 24 timers varsel.  
I tillegg til dette fikk Atlungstad mye ros for gjennomføringen av turneringen, banen og service 
fra de involverte. Spesiell stor takk til de frivillige som hjalp til denne dagen, Steinar Gravdal, 
Mai-Britt Bruun, Sindre Kristiansen, Lars Hoel og Frode Åkerland.  

Oppsummering KM  



Vår junior Henrik Røste vant for første gang KM herre foran blant annet storebror Martin på en 
overbevisende måte. Spesielt siste runden i sterk vind var svært imponerende fra unge Røste 
som gikk siste runden fra utslag 64 på to under par. Han vant til slutt med hele 15 slag over en av 
våre andre juniorer Lasse Vindfallet og nevnte bror Martin Røste. Vi gratulerer.  

Det ble i 2022 ikke kåret noen juniorklubbmester grunnet for få deltakere i denne klassen. Tross, 
rekordstor deltagelse i diverse Narvesen tour turneringer rundt om i landet. En evaluering med 
Lars Hoel og turneringskomiteen på oppsettet til junior-KM kan være løsningen. En av de største 
utfordringene er ledig tid i helgene for de aktive juniorene som spiller turneringer andre steder i 
landet. Samtidig som de ønsker å hevde seg i herre/dame klassen i klubbmesterskapet.  

Oppsummering Lag NM 

Junior 
Guttene fra Atlungstad rykket opp fra 1.Divisjon og skal nok en gang konkurrere i elite. Det 
merkverdige med årets prestasjon var at guttene på forhånd ikke hadde de samme 
forventningene til opprykk eller plassering på øvre halvdel da laget bestod av en debutant 
(Halvor Rognlien) som sporty stilte opp på under 36 timers varsel og kjørte omtrent rett fra hytta 
og ned til driving rangen på Atlungstad da han fikk forespørselen om å stille opp. Henrik Røste og 
Lasse Vindfallet bidro med sin rutine og gode golf, og med unge Edvard Stueflotten i storform ble 
opprykket sikret med god margin.  
Magnus Marstein stilte igjen opp som lagkaptein og skal og ha sin del av æren for opprykket.  

Herre 
På Stiklestad GK holdt det akkurat til fornyelse av spill i 1.div for herrene. Laget bestod av 
Daniel Rønning, Daniel Forbes, Lasse Vindfallet, Henrik Røste og Martin Røste. Laget endte til 
slutt på 9.Plass av totalt 14 deltagende lag.  

Som i fjor ble det dessverre ingen deltagelse for damelaget til Atlungstad på lag-NM.  

NM herre/dame/junior/funksjonshemmede  

Dame 
Julie spilte NM på veiene av Miklagard, men vi ser jo på henne som vår. Hun endte til slutt på 
9.plass, totalt +2 over fire runder.  

Herre 
Røste x2 deltok for Atlungstad og det var eldstemann som trakk det lengste strået i 
brødreduellen. Henrik spilte en veldig god første runde, som dessverre ble ødelagt på hull 18 
hvor han gjorde en sur 8er. Tross trippelen på hull 18 gikk Henrik første runden på par. Runde to 
ble litt tøffere og han misset cutten til slutt med fattige to slag.  
Martin klarte derimot cutten og spilte fire runder på Gamle Fredrikstad. Han endte til slutt på 
42.plass i norgesmesterskapet etter en noe skuffende tredje runde. Uansett respektabel 
deltakelse fra begge.  

Junior 
Henrik Røste deltok og på junior NM hvor han til slutt endte på en solid 20.plass. Den siste 
runden på Losby brukte han kun 3 slag mer enn den aller beste sisterunden denne dagen.  

Funksjonshemmede  



André Toth deltok på NM for funksjonshemmede på gamle Fredrikstad, men måtte dessverre 
trekke seg etter første runde.  

Neste sesong 
Evalueringsmøte med resterende av komiteen vil skje på nyåret. Derimot kan vi se at å dele 
treningsgruppene i mindre gruppe virker å ha fungert bra. I motsetning til tidligere er det både 
aldersbestemt, samt ferdigheter som tas med i betraktning da vi setter opp treningsgruppene. 
På enkelte treninger kan vi og kjøre gruppene sammen da både junior og rekrutt trener på 
mandager klokken 18.  

Det blir igjen Narvesen tour, med mindre en annen større turneringer blir planlagt.  

Treningen inne på Atlungstad golfsenter vil starte fra første uken i Desember. Det vil etter all 
sannsynlighet til å bli satt alle fem simulatorene i en time for disse treningene. Dette styres 
utenom klubben per nå.  



ÅRSBERETNING FOR SENIORKOMITEEN 2022 
Seniorkomiteen har bestått av følgende medlemmer: 

Lasse J. Knudsen (leder)   
Bjørn Norevik 
Ole Gulbrandsen 
Bjørn Pettersen 
Per Ole Bakken 
Liv Håland 
Karin Alfei Dahl 
Erik Fjestad 
 
I løpet av sesongen ble det holdt uformelle komitemøter etter behov. 
Seniorkomiteen har gjennomført 20 torsdagsturneringer, 1 av disse har vært Texas Scramble 
turneringer og 18. august Christians Pokal turnering med 44 deltagere. Vinner av vandrepokalen ble 
John Berg. 
I år hadde vi også en Order of Merit som ble vunnet av Karin Alfei Dahl. 
Totalt har 86 spillere vært innom turneringene, med et gjennomsnitt på 35 deltagere pr. turnering. 
Dette er en liten økning fra tidligere år.  
Komiteen har i år arrangert fire NSG-turneringer. 
Klubbmester Senior Damer ble Lena Boysen Hillestad. 
Klubbmester Senior Herrer ble Stig Andre Kleppe. 
I klasse 70+ ble Odd Tor Lillemoen vinner. 
 
Vi hadde et herrelag i 2. divisjon NM Lag som plasserte seg på 6. plass og holdt plassen i 2. div. 
Deltagere var Lars Rønning, Steffen Andre Solberg, Stein Vidar Hovde og Tom Zachariassen. 
Og vi hadde et damelag i 3. divisjon som plasserte seg på en god 3. plass. 
Deltagere var Else Helen Ekeberg Dahl, Olaug Bye, Linda Brit Alstad Sandvik og Liv Bente Ruud. 
Vi hadde ett lag i 3. div herrer som ble nr. 16. 
Deltagere her var Geir Midtlien, Dag Auran Flugstad, John Berg og Bjørn Pettersen. 
 
I kretsserie lag seniorer hadde vi med tre lag. 
 
Komiteen avholdt et planleggings møte før sesongen og planla sesongen. 
 
Seniorkomiteens økonomi er god. 
 
I tillegg til deltagelse på våre torsdagsturneringer, har svært mange av våre seniorer også i 2022 
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 2023. 
 
26. Januar 2023 
 
Lasse J. Knudsen 
Leder Seniorkomiteen 



Årsrapport Medlems- og aktivitetskomiteen (MAK) 2022 

Komiteen har bestått av følgende medlemmer 
Gabriella Andrén Gundersrud (leder) 
Representant fra Styret – Sjur Smedstad 

Ytterligere en sesong er snart slutt og som vanlig kan vi ikke klage! Året har og mer eller 
mindre hvert Covid-19 fritt og jeg såg for meg masse aktiviteter og moro for våre 
medlemmer. På et evalueringsmøte høsten 2021, sammen med Styret i klubben, bad jeg 
klubben om hjelp å rekruttere flere medlemmer som ville være aktive i MAK. Dette blev 
dessverre ikke realisert. Har hvert veldig alene nå de seneste tre åren og dette går ut over 
aktivitetene.  

Dette må vi få gjort noe med til 2023. Ideerne med Golf og Quiz, medlemskvelder og annet 
finnes der, men tiden og motivasjonen å gjøre det alene matcher ikke. Jeg vet at dette nå 
jobbes med og jeg gleder meg til allerede til neste år.  

 
 

Prioriterte Oppgaver 2022 

Vi er superflinke til å ivareta våre medlemmer gjenom gratis golftrening, både for de som går 
VTG og andre kurser utover våren. Disse er som vanlig veldig populære og blir raskt 
fulltegnede når trenerteamet går ut med info.  

• Ivareta nye medlemmer gjennom faddervirksomhet og at de skall kjenne seg trygge 
• Trening og aktivitet for de som har gått VTG  
• Trening og aktivitet for medlemmer med middels og høyt handicap. 
• Ivareta nye medlemmer gjennom trening, regelvandring og spill.  
• Prøve å starte opp sosiale aktiviteter igjen 

Det er egentlig den siste punkten som blitt lidende i år, men som jeg ønsker vi tar hart tak i til 
neste sesong med litt hjelp fra både styret og flere medlemmer i kommiten.  

 

 

VTG og Faddervirksomhet 

I år var den første sesongen med VTG innomhus og vi gjennomførte tre kurser på golfsentret, 
som slutførdes utomhus ved et tilfelle. Dette var et vellykket prosjekt og jeg håper vi får lov å 
ha det igjen.  

Totalt har vi hatt 121 deltaker på VTG-kurs i år plus omkring 15 på privat VTG, hvilket jeg 
syns er veldig bra. Vi har allerede folk påmelte til VTG 2023, så golf er fortsatt «i siget». 
Etter gjennomført kurs får de gratis treninger og tildelt fadder om de så ønsker. Har en liste på 
medlemmer som hjelper meg her – dere veit hvilke dere er, tusen takk!  
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Treninger og aktiviteter for de som gått VTG 

Drop-in trening:  16 tirsdager under sesongen har vi hatt trening og det har vært veldig 
gott oppmøte. Målgruppen her er for de som gått VTG 2022 og vi 
repeterer mye av det vi gått igjennom på kursen.  

 

Oppføljningsdag Pilotprosjektet VTG innomhus så valte vi å ha en oppføljningsdag ute 
der vi hade en banevandring og trening på bunkerslag (som er vansklig 
å gjøre innomhus).    

 

 

 

 

Treninger, sosiale aktiviteter og andre morsomme ting for alle våre medlemmer 

Kom igång-kurs Vi har igjen hatt trening for våre medlemmer og i år var det både 
Gabriella og Daniel som fordelte seg på forskjellige grupper. Har både 
hatt kurs som gått over hvardager og kurs som gått over 3 timer. Disse 
er som vanlig fulltegnet etter 20 minutter.  

 

Nattgolf I år var Nattgolfen tillbake i sitt ursprunglige format der vi ønsket litt 
socialt samvær før selve turneringen. Vi startet opp i Disponenten med 
pizza og noe godt i glasset og sen spilltes 9 hull turnering. I år 
samarbeidet vi med Turneringskommiten og til 2023 ønsker vi å kjøpe 
in nytt utstyr så selve turneringen blir ennå mer spektakulær. Kulere lys 
og kulere effekter kommer gjøre denne helt magisk.    

 

Økonomi 

Jeg hade budsjettert med en gave til alle som gikk VTG, men dette gikk dessverre i vasken da 
min leverandør ikke klarte og leverere varene. Men til 2023 har jeg bestilt 150 greengaffler 
med Atlungstadlogo som alle deltagere kommer få. Da det ikke gikk i 2022 så «sparte» vi en 
del penger her.  

Trening med pro gikk som planlagt så der har vi ikke noe avvik og Nattgolfen er et 
«taparrangemang» der det blir en liten kostnad.  
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Dette er det som i hovedsak blitt brukt penger på i år er akkurat samme som i tidligere: 

- Oppføljningstrening VTG med vår pro  
- Kom i gang-kurs og medlemstrening med vår pro 
- Premier i samband med VTG-kurser, treningskurser, juniortrening og dylikt 
- Nattgolfen med inkjøp av nytt utstyr 

 

Oppsummering 

Vårt fokus i MAK har hvart å ta hand om både nye og gamle medlemmer og få dem å kjenne 
mestring i sin idrett og få lære kjenne andre golfere i klubben. Et sosialt nettverk og mestring 
gjør at en golfere blir lenger i en klubb. I år har vi hatt alt for lite sociale og morsome 
arrangemang, dette må det bli endring på! Da trenger jeg hjelp!  

 

 

Februar 2023 
Leder Medlems og aktivitetskomiteen 
Gabriella Andrén Gundersrud 
 

 



 

Årsrapport fra turneringskomiteen 2022 

Komiteen har bestått av følgende personer: 

- Lars Hoel – leder 
- Kjell-Arne Sjølie 
- Erik Mølstad 
- Kjartan Waage 
- Thomas Nordby 

 
Fakta: 

        2020  2022 

Registrerte arrangementer i golfbox:        70 stk 72 stk 
Spillere som er registrert i golfbox og som har deltatt:  1736 stk 2621 stk 
Gj.snitt deltakelse pr turnering:      31,5 stk 38,0  
 
Klubb- og åpne turneringer:         16 stk 15 stk 
Deltakere:         733 stk 874 stk 
Gj.snitt deltakelse pr turnering:     45,8 stk  58,2 stk 
 
 
NGF – juniorturnering:           1 stk  1 stk 
NSG – seniorturnering:           0 stk  0 stk 
(Deltakere på turneringen(e) er ikke registrert i golfbox) 
 
Herregruppens turneringer       16 
Deltakere:         504 
Gj.snitt deltakelse pr turnering       31,5 
 
Seniorturneringer, regi av seniorkomiteen:       21 stk 24 
Deltakere:         627 stk 712 
Gj.snitt deltakelse pr turnering:      29,8 stk 29,7 stk 
 
 
 
Oppsummering 2022  

Antall turneringer for 2022 har vist en vesentlig økning fra tidligere år. Det er i det 
vesentligste nykommeren «Herregruppa» sine mandagsturneringer som står for denne 
økningen. 

Antall turneringer i regi av turneringskomiteen har vært det samme som de foregående 2 år, 
og viser en økning i deltakelse pr turnering. 

Åpningsturneringen er som vanlig en meget populær turnering, i likhet med andre 
turneringer som arrangeres som lagkonkurranser. 



  

 
 

Deltakelsen i årets klubbmesterskap for Damer, Herrer og Junior viser en tydelig tendens på 
synkende deltakelse. Deltakelse i denne konkurransen hadde i 2022 - 58 deltakere, tidligere 
år 2021 (80), 2020 (67), 2019 (53), 2018 (70), 2017 (67). 

Komiteen vil takke banemannskap og selskapet for en god innsats og vi ser med spenning 
mot neste sesong, med «nye» bunkere på en rekke hull, og en fremdeles god kvalitet på 
greener og fairways. 

Investeringer  
Ingen investeringer i 2022. 
 
 
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 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 2023 blir fortløpende lagt inn på Golf Tournament modulen. Følg med i 
Golfbox utover våren. 

 

 
Lars Hoel 

Leder turneringskomiteen, 2022 

 



Årsrapport fra Banekomiteen 2022                                 
 
Banekomiteen har i 2022 bestått av;                                            30/12 22    
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. Flere befaringer på banen. Samt bistand fra banens 
arkitekt. 
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 og utvikle det videre.  
 
Arbeidet med greenene ser ut til å ha båret frukter. Greenene har vært veldig 
fine, jevne og med tilfredsstillende hastighet. Så vi fortsetter å sette søkelyset på 
greenene, som er meget viktig. Mange flotte tilbakemeldinger fra medlemmer 
samt greenfee spillere. 

Mange av nye 48 tee steder er nå ferdig, alle nå med vanning. Dette gjør 
vedlikeholdet og gressveksten på tee stedene bedre. Det er også utvidet enkelte 
56 tee steder. Nytt tee sted for 52/48 på hull 17. Fylt etter med stein (jord) på 
fairway ut mot Mjøsa. Bunkere oppgraderes (er påbegynt). Dammer beker etc er 
utbedret, bekken på hull 7 (høyre side) er nå lagt i rør. Veien på hull 2 er utvidet. 
Banen blir nå vinterlagret, og vi håper på en snørik vinter og ingen isbrann.                            

Alle er enige om at vi har hatt en fin bane i år også. Sesongen varte fra Mai til 
November. Til glede for våre medlemmer og gjestespillere. 

Takker alle som har bidratt til å gjøre banen vår så flott som den har blitt. Men 
vi må alle sammen ta ett ansvar for å verne om den fine banen også videre 
fremover.. 

Komiteleder. Jørgen Gulbrandsen. 

 



Årsrapport Bygg & Teknisk komite 2022 
 
Komiteen har i 2022 bestått av følgende personer: 
 
Arnt Roger Høiby (leder) 
John Skjemstad 
Tor Lillemoen 
Hans Erik Stadshaug 
Lasse Kongelstad 
Eilef Fjogstad 
Helge Harder 
Bjørn Tømte 
Vidar Furulund 
 
2022 ble nok et år med et større prosjekt - denne gangen total omgjøring av terrassen mellom 
Proshop og Disponent. Dette ble omfattende, da det viste seg at den gamle delen også måtte 
totalrenoveres på grunn av råteskader på store deler av bjelkelaget. Spesielt dårlig var det ved 
lasterampa på baksiden, her kunne man neste stikke fingeren igjennom bjelkene.  
Hele terrassen, så vel gammel og ny del er nå utført med Møre Royal terrassebord. Dette gir et 
bedre uttrykk i tillegg til sparte vedlikeholdsutgifter i framtiden.  
 
Selve jobben startet i mars måned med riving, til fullt gjenoppbygget - med skiferheller 
inkludert - til St.Hans konserten med Return 23.juni. Det var mange personer som la ned et 
betydelig antall dugnadstimer for å få prosjektet i havn. Samtidig mener vi at vi lyktes godt 
med utførelsen, og at Atlungstad fremstår som enda flottere i ettertid. 
Prosjektet var både utfordrende og lærerikt, spesielt da vi hadde liten erfaring med 
skiferlegging før. Alle som var med på det føler de har lang og bred erfaring med 
skiferlegging nå.  
 
Dette ble hovedprosjektet i 2022. Utover dette har det blitt utført mindre oppgaver i 
bekken/kanalen (primus motor Lasse), utbedringer på Esper’n og noe småtteri rundt omkring 
(inngang trallerom etc.) 
 
Fokus for 2023 vil ligge på konservering og vedlikehold. Vi har etter hvert et større antall 
bygninger som må vedlikeholdes, alt fra Disponent, via range til andehus i dammen. Planen er 
å lage et Vedlikeholdsplan /»Årshjul» hvor vi etablerer oversikt og behov. Dette vurderes som 
viktig både økonomisk og estetisk. 
Videre vil året kanskje «avdekke» behovet ift antall 
komiteer/samarbeid/sammenslåing/omorganisering (?).  Dette i hovedsak sett på bakgrunn av 
prosjektet med Kriminalomsorgen, og hvilke oppgaver de kommer til å utføre. 
 
Komiteen vil få takke alle som bidro til at vi oppnådde våre mål i 2022. Dette gjelder alle som 
jobbet dugnad, men en spesiell takk til de som sto på «natt og dag» for å få terrassen ferdig.  
Vider en stor takk for takk personalet - ingen nevnt, ingen glemt-for trakteringen under 
terrasse-prosjektet.  
Det betyr veldig mye å bli «sett» og satt pris på denne måten. 
 
Ottestad 25.01.2023 
Arnt Roger Høiby 
komiteleder 



 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 



 

Årsrapport – Damekomiteen, Atlungstad Golf 2022 
 
Damekomiteen 2022: 
Anne-Lise Søstumoen 
Randi Wangen 
Pernilla Källstrøm 
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. 
Antall damer i 2021: 314 
Antall damer i 2022: 300 
 
Fordeling i alder: 
0 – 19:  21 
20 – 29:  21 
30 – 39:  17 
40 – 49:  28 
50 – 59:  89 
60 – 69:  69 
70 – 85:  54 
 
Flest starttider: 151 Sevika Stensby 
Damer som ikke har bestilt starttider: 52 
Flest turneringer: 21 Karin Alfei Dahl  
Deltatt på turneringer: 62 
 
Møter:  
Møter som ble avholdt: 22.03.22 – mai - 11.08.22  
 
Trening: 
Vi har hatt gruppetrening med pro Gabbi på tirsdager gjennom sesongen med 
opphold i fellesferien. Vi startet opp den 04.05.21 – noe senere enn vanlig pga. Covid-
19. 12 planlagte treningstimer ble gjennomført. 1 trening ble avlyst pga. Corona den 
24.08.21. (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. De aller fleste valgte dette alternativet. 
 
I år har det vært engasjert mange nye medlemmer til treningene. Føler kanskje det 
er flere nye damer, enn damer som har vært medlemmer over flere år som dukker 
opp på treningene.  
 
Antall damer: 47 damer på lista, mot 55 i 2021, mot 74 i 2020 og 57 i 2019 
GJ. Snitt pr. trening: 12 mot 13 i 2021- mot 16 i 2020 og 15 i 2019 
Utgifter til Pro: Kr. 20.000,- 
Totalt inntjening: Kr. 12.800,- 
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Turneringer/arrangementer i 2022: 
Damenes Aften: 26.04.22 
16 deltakere hvor vi spilte turnering inne på Espern – Hawaii party 
Turneringsavgift kr. 200,- (tok noe mindre i turneringsavgift i håp om å få damene 
inn på Espern, lyktes nok ikke helt i dette 
Servering av pizza, min.vann, leie av simulator og premier. 
Underskudd kr. 623,- 
 
Turnering og regelkveld 09.05.22 
29 deltakere hvor turneringsavgiften var kr. 100,- 
Det ble trening med Gabbi da vøret ikke var bra 
Gabbi hadde reglekveld inne på Disponenten hvor vi fikk servert pizza 
Utgifter til pizza og sjokolade kr. 2600,- 
Overskudd kr. 318,- 
 
Boblegolf 16.06.22: 
10. juni arrangerte vi damenes boblegolf med 40 deltagere (42 i 2021/51 i 2020/32 
i 2019) og en turneringsavgift på kr. 350,-. Dette dekker mat, bobler, 1 valgfri drikke 
og premier – noe som sier seg selv at det ikke kan blir så høyt overskudd.  
Etter turneringen koste vi oss på terrassen med enkel servering. Vi hadde også 
kjempetilbud på et restestativ med klær i Proshop.  
Overskudd kr. 1435,-  
 
Ladies Aquavita Challenge 27.08.2022:  
Dette ble avholdt med 70 deltakere.  
Været ble perfekt, og vi kunne sittet ute etter turneringen. Det var flere konkurranser 
spredt på flere hull.  
Vi valgte å droppe underholdning.  
Overskudd kr. 10.619,- 
Stig S og Pernilla K gikk av med seieren 
 
Damenes Helaften 17.09.22 
Turnering med 20 damer hvor vi mættes på Pizzanini etterpå 
Overskudd kr. 2100,- 
 
Regnskap: 
Det ble et lite overskudd i år. Vi føler vi har gjort det vi kunne for å opprettholde de 
aktiviteter.  
Jeg som leder av Damegruppa føler jeg har sviktet litt i forhold til oppfølging av 
Dametreninger, men jeg har ikke hatt kapasitet da «trøkket» ellers har vært heftig 
også i sommer.  
Formidlingen skjer stort sett på Facebook – Damegruppa sin egen side. Burde nok 
ha vært flinkere til å sende mail innimellom. Hjemmesiden vår er også oppdatert. 
Et tips til neste år er å sende ut en mail til alle nye DAMER med informasjon om 
Damegruppa og våre treninger. Informasjonstavle på toalettet er også et alternativ, 
der er damene stadig innom. Har hatt et skriv her hengende på veggen. ���� Vi må bli 
flinkere på generell informasjon, dette gjør at aktiviteten kanskje blir noe større. 
Håper at den nye appen GLFR som kommer i 2023 kan gjøre at det blir lettere å 
informere alle. 
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Resultat 2022: 
Tekst Antall Pris  
Damenes Aften - 26.04.22     -625 
Deltakere 16 200 3200 
Simulator 3 -600 -1800 
Pizza     -1015 
Min.vann 17 -30 -510 
Premier     -500 
        
Tok litt mindre i turneringsavgift i håp om å få med flere damer, noe vi ikke lyktes med 

    
Turnering og regelkveld - 09.05.22     318 
Turneringsavgift 29X100 29 100  2900  
Pizza     -2450 
Sjokolade     -132 
Ble vanlig trening og regelkvel, ingen premier så tok mindre i kontingent  

    
Ladies Aquavita - 27.08.22     10 619 
Vinmonopolet, akevitt   -933  -933 
Turneringsavgift 70 500  35000 
Gaveposer    -120  
Mat 275*70 70  275 -19250  
Akevitt småflasker og vin    -2500  
Premier, her har vi «tigget» mye    -578  
Fordrink    -1000  

     
Boblegolf - 10.06.22     1 435 
Turneringsavgift 42*350,- 42 350  14700 
Premier   -2740  
Mat og Bobler 200 + 50   -10145  
Birdie Tre   -380  

    
Damenes Aften 17.09.22     2087 
Turneringsavgift    6425 
Premier    -2510 
Pizzanini    -1828 
        
        

    
Trening 2022     -7 200 
Trening m/Gabbi   -20 000   
Treningsavgift 2022 12 800     

    
Overskudd 2022   6 634 
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Diverse: 
Vi takker ledelsen, banekomiteen, turneringskomiteen, pro og proshop for godt 
samarbeid!  
 
Når det gjelder treninger på tirsdager må vi legge en god plan for at vi skal få med 
flere damer.  
 
Vi har fortsatt en jobb å gjøre i forhold til alle damer som ikke har spilt på banen i 
år. Vi starter 2023 med 272 damer i klubben. 
 
 
 
 

2. januar 2023 
for Damekomiteen 

Hilde P. Sveum 
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Rapport fra Kontrollkomiteen for sesongen 2022 
 

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 

Kontrollkomiteen har ikke vært invitert og heller ikke deltatt på noe 
styremøte i sesongen, men har full tilgang til alle saksdokumenter 
og referater.  

Vi har ikke blitt invitert til den avholdte strategisamling som ble 
avholdt høsten 2022 og heller ikke deltatt. Dette i motsetning til året 
2021. Vi er av den klare oppfatning at dette er av stor viktighet for 
kontrollkomiteen for å kunne følge opp de intensjoner/oppgaver 
som er tillagt kontrollkomiteen.  

Gjennom hele sesongen har vi fulgt med gjennom generelle 
observasjoner på og rundt banen uten at vi har observert noe av 
kritisk art. 

Kontrollkomiteen har ikke blitt forelagt noen saker til behandling 
eller uttalelse. Kontrollkomiteen har ikke sett behovet for på 

eget initiativ å få noen saker belyst av styret, eller bidra med 
innspill.  

Vi har gått gjennom det foreløpige regnskapet for året 2022.  

Det er kontrollkomiteens oppfatning at styret og klubbens mange 
komiteer arbeider godt under kontrollerte rammer til beste for 
klubbens medlemmer. 
 

Hamar, 3. mars 2023 
 

Fred Arne Bjørke      Finn H. Martinsen 
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