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ÅRSBERETNING 2020 
 

2020 ble annerledesåret for Nordhaug golf. De fleste arrangementer måtte avlyses pga covid-19, 

men aktiviteten har likevel vært høy. Vi har hatt stor tilstrømning av nye medlemmer, men også 

mange utmeldinger ved årets utløp. Det har vært spilt rekord mange golfrunder på banen, nesten 

26.00 runder, hvilket er nær en dobling i forhold til 2019 sesongen. Medlemmenes snittalder er gått 

ned fra 49 år i 2019 til 47 år i 2020. 

 

Klubbens styre har hatt følgende sammensetning, etter årsmøtet i juni 2020: 

 

 
Leder:   Erik Sandsdalen 

Nestleder  Per Bakke 

 

Styremedlemmer: Hilde Sofie Hamre 

   Turid Bratland 

   Benedicte Finnema 

   Bjørn Klock 

 

Varamedlem:  Svein S.Haugen 

 

Valgkomitè:  Marianne Hatleskog 

   Jan-Rober Søderstrøm 

   Tor Ivar Fjermerås (vara) 

 

Kontrollkomiteen: (valgt på e.o.m 02.09.20) 

   John Holm Jensen 

   Ole Hillestad 

   Bruce Allen (vara) 

 

 

Regnskap:  Thorstensen Consulting, org nr 887826552 
 

Styrets arbeid 
Det er avholdt 3 styremøter (15.06, 11.08,15.09 ), 1 årsmøte og 1 arbeidsmøte i perioden 

mai-desember. Corona restriksjonene fra slutten av oktober og ut året har begrenset styrets 

anledning til å gjennomføre ytterligere aktivitet. 
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Organisasjonskart i klubben 
    

 

 

 

Medlemsutvikling og statistikk 
Nordhaug Golfklubb ble stiftet i 2010 og har hatt følgende medlemsutvikling frem til i dag: 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totalt 389 599 805 876 814 802 878 953 1004 1396 

Kvinner 136 187 255 287 277 278 302 327 348 513 

Menn 253 412 507 589 537 524 576 626 656 883 
 
Tabell 1 Medlemsutvikling i Nordhaug GK 

Vi fikk 505 nye medlemmer i løpet av 2020, og høyeste medlemstall var 1396 mot slutten av 

sesongen. Før årsskifte  (31.12.2020) mottok vi utmelding fra 250 medlemmer, slik at 

pr.01.01.21 er 1146 betalende  medlemmer i klubben. Vi har allerede notert oss for 40 nye 

medlemssøknader pr. 11. januar i 2021, så pågangen synes fortsatt å være god. 
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Medlemsfordeling på alder og kjønn for pr. 31.12.2020 

 

 
Tabell 2 Alders- og kjønnsfordeling av våre medlemmer 

 

Spilte runder på banen fra 2011-2020 

 

   2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017   2018  2019  2020 

Medlemmer/greenfee 
spillere (samlet) 

10358  10986  9370  11228  13340  12667   13428   12396  13041  25736 

 

Medlemmmer  2142  2742  3476  4352  5433  5221  6149   6248  5330  12225 

 
Tabell 3 Statistikk for spilte runder på Nordhaug fra 2011 - 2020 
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Komitèer utnevnt av styret 

 

Turnerings 
VTG/ Nybegynner 
Junior/barneansvarlig 
Damekomitè 
Herrekomitè/klubbkvelder 
Seniorkomite 
Bane 

 
For ansvarlig for de ulike komiteer se klubbens nettsider: 

https://www.nordhauggk.no/klubben/administrasjon-styret/ 

 

Som idrettsklubb har vi etablert egen ordning med politiattest for alle trenere som har med 

barneidrett. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.nordhauggk.no/klubben/administrasjon-styret/


 
 

Årsberetning Nordhaug Golfklubb 2020  Side 5 av 15 
 

 

  



 
 

Årsberetning Nordhaug Golfklubb 2020  Side 6 av 15 
 

 
 

 

 



 
 

Årsberetning Nordhaug Golfklubb 2020  Side 7 av 15 
 

 

IDRETTSLIGE AKTIVITETER 

 

VTG 
Kursansvarlig: Ken Villanger og Mariell Bruun på vegne av klubben 

Det ble gjennomført 21 VTG kurs i 2020 for tilsammen 238 seniorer og 113 juniorer. Kursene 

har gått over 2 dager ihht instruks fra NGF (75% ute og 25% teori inne). 

 

 

HIO (Hole In One) i 2020 
Det ble registrert 3 HIO fra våre medlemmer i årets sesong. Egen HIO tavle henger i 

«klubbhjørnet» på Toppgolf. 

 

Gratulerer til følgende spillere som fikk HIO i 2020: 

ÅR NAVN KLUBB HULL 

2020 Christian Bull Haga GK 2 

2020 Christian Braathen Karasjok GK 7 

2020 Håkon Sjøholt Sagen Nordhaug GK 9 

2020 Lars Christian Øie Løken Nordhaug GK 1 

2020 Jan Robert Søderstrøm Nordhaug GK 6 

2020 Leif-Jørgen Ulleberg Haga GK 6 
 
Tabell 4 Spillere med registrert hole in one på banen i 2020 sesongen 
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Klubbmesterskapet 2020 
Det var 29 ivrige klubbmedlemmer som var påmeldt årets klubbmesterskap etter at 

Greenkeeper hadde gjorde en stor innsats for å få banen spilleklare etter mye nedbør. 22 

herrer og 7 damer var dermed klare til dyst lørdag 22 august. Dessverre langt færre 

deltakere enn forventet, men det vanskelige været rett i forkant av arrangementet er nok 

noe av årsaken. For klubbmesterskapet i 2021 vil klubben markedsføre arrangementet bedre 

for klubbens medlemmer med håp om vesentlig større deltagelse. 

 

 

Det ble kåret vinnere i 6 klasser i årets klubbmesterskap. (beklageligvis har vi dessverre 

Bjikke bilder av alle herrevinnerne) 

 

KM Herre (brutto score): 1.plass Ole Morten Hauge, 2.plass Svein S.Haugen, 3.plass Christian  

         Bjurholt. 

 

KM Dame(brutto score):  1.plass: Gunnhild Naustdal, 2.plass Gry M.Hedberg, 3.plass Grete A. 

      Folkestad. 

 
Bilde 1 Vinnerne av dameklassen (brutto score) sammen med klubbens nestleder Per Bakke 

KM Herre (netto):       1.plass Christian Bjurholt, 2.plass Fredrik Støa, 3.plass Nicolay  

         Sandsdalen. 

 
Bilde 2 Vinneren av Herre (netto) Christian Bjurholt 
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KM Dame (netto):            1. plass Gunnhild Naustdal 

 

 
Bilde 3 Vinneren av Dame (netto)  - Gunnhild Naustdal 

 

KM Herre senior (netto): 1. plass Sverre Berg, 2.plass Erik Trygve Pettersen, 3.plass Rene 

     Naustdal. 

 

KM Dame senior (netto): 1. plass Gry M. Hedberg, 2.plass Grete A.Folkestad,3 plass Torill 

     Hauge. 

 

 

 

Gratulerer til våre klubbmestere!  
 

  

Bilde 4 Vinnerne av Herre senior (netto) Sverre, Erik og Rene gratuleres av Per 

Bilde 5 Vinnerne av Dame senior (netto) Gry, Grete og Torill gratuleres av Per 
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Golf Grønn Glede – Årsmelding 2020. 
 

De siste to årene har GGG gruppen vokst fra noen få deltakere uten spesiell forankring i fht 

NGF’s definisjon og mål for GGG spillere, til å bli en sammensveiset gruppe på 8-12 aktive 

deltakere. I snitt har vi vært 8 spillere, og det er en fast og blid gjeng som er trygge på 

hverandre, heier på hverandre og som føler seg inkludert i klubben. Nordhaug har virkelig 

gjort en kjempejobb med å få GGG til å innfri formålet med GGG; få utsatte mennesker ut i 

aktivitet (noen klubber har også arbeidstrening via klubben) og skape tilhørighet, mestring 

og glede.  NGF har definert hva GGG er, hva det innebærer for klubbene og at det skal være 

et tilbud fra NGF gjennom klubbene. For Nordhaugs del er vi så heldige å ha Bærum 

Kommune med på laget, i form av noe tilskudd og en ressursperson. 

Nordhaugs GGG tilbud er et samarbeid med Bærum Kommune, fritid-og avlastningsavd. 

Denne avdelingen holder i SMS påminnelser og påmelding i våre aktiviteter. Vi har etterhvert 

fått et godt samarbeid med Sandvika bo- og omsorgssenter, og sommeren 2020 stilte 

beboere og vernepleiere/miljøarbeidere ukentlig på våre aktiviteter. Vi har hovedsaklig 

deltakere fra Bærum på våre GGG aktiviterer, men også Asker og Oslo er representert. 

De klubbene som tilbyr GGG spill, har ulike samarbeidspartnere. Felles for alle klubbene er et 

ønske om å gi et aktivitetstilbud til utsatte grupper som går på tvers av sykdom og 

funksjonsnedsettelser. Hos -Nordhaug GK fungerer dette tilbudet bra, takket være klubbens 

styre og toppgolfs administrasjons velvilje til å gi tilbake til samfunnet i form av en 

samfunnsnyttig aktivitet. 

Vi er derimot avhengig av frivillige, og det ser ut som vi kan fortsette å jobbe sammen med 

to flotte damer (Turid Bratland og Grete Folkestad) som har stilt opp gjennom 2020-

sesongen. 

  

Inkludering er ikke bare ord, det er handling! Nordhaug GK er en av de flinkeste i klassen og 

det skal vi i klubben være stolte av. Vi tilbyr et aktivitetstilbud som gir deltakerne mening, 

mestring, motivasjon, glede og tilhørighet. 
 

Herregruppen 
 

Etter årsmøte i juni brukte styret sommeren på å planlegge og initierer aktiviteter i 
herregruppa. Fra medio august ble de annonsert og gjennomført ukentlige turneringer for 
herremedlemmer i klubben til banen stengte. 
 
Fra 20. august til 17. oktober ble det avholdt 8 turneringer med varierende spilleformer og 
med variabel deltagelse. Med en liten men fast stamme økte deltagelsen utover høsten og 
flest deltakere samlet turneringen med 3 valgfrie køller + putter med 19 spillere.  
Videre tok gruppen i bruk digital registrering av score i golfbox i turneringene med 
forløpende oppdatering av resultatene på storskjerm i restauranten. Dette gav deltakerne 
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anledning til å følge resultatutviklingen når de var ferdig med runden. Herregruppa kommer 
til å utvikle dette konseptet ytterligere i 2021-sesongen. 
 
Herregruppen tok også initiativ til å gjennomføre en sesongsavslutningsturnering for alle 
Nordhaugs medlemmer 17. oktober, som ble godt mottatt og fullbooket med 28 deltakere.  
 
Herregruppa startet også optimistisk opp med klubbkveld/simulatorspill inne i klubbhuset 
fra slutten av oktober. Det begynte bra, med opp i mot 10 deltager på de 2 første 
arrangementene, men så kom beklageligvis strengere coronarestriksjoner som stoppet all 
aktivitet. Vi håper og tror at muligheten for å arrangere noen få klubbkvelder/simulatorspill 
på senvinteren åpner seg før ny utesesong starter. 
 
For 2021-sesongen planlegger herregruppa å gjennomføre ukentlige turneringer gjennom 
hele sesongen. Vi vil gjennomføre en oppstartsturnering for alle medlemmer så snart banen 
åpnes for ordinert spill. Videre ser vi for oss at herregruppa vil variere spilleformen 
ytterligere i årets sesong, for å få flest mulig medlemmer aktivert og involvert og tillegg få 
etablert en order of merit liste for turneringene gjennom sesongen. 
 
Herregruppa har også et sterkt ønske om å få flest mulig av våre medlemmer til å delta på 
disse ukentlige sammenkomstene for en uhøytidelig konkurranse, både individuelt og som 
lag. Ambisjonen er å gjør arrangementene så attraktive at vi får ventelister. 
 
Dette krever stort engasjement og involvering fra våre medlemmer. Leder for herregruppen 
oppfordrer derfor alle som har et ønske om å utvikle klubben og spesielt herregruppa om å 
ta kontakt. Sammen kan vi gjøre klubben til et attraktivt sted å være og et aktivt golfmiljø 
som flere ønsker å oppsøke oftere. 

 
Bilde 6 3 av de aktive deltakerne fra årets herreturneringer før utslag 
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Seniorgruppen 
 
Utendørs banespill 2020:  

2020 ble en dårlig oppstart for for gruppen Senior Herrer. Kun 3-8 golfere deltok på de 5 utendørs 

turneringene som komiteen arrangerte. Stor takk til Lars Lie gruppen, uten dem hadde det ikke blitt 

noen utendørs turneringer. 

 

Simulatorspill/turneringer 2020: 

Det var ingen interesse blant klubbens seniormedlemmer for denne aktiviteten. Kun Lie gruppen 

var aktive med sin egen simulatorturnering, noe de har holdt på med over flere sesonger. 

Corona/Covid 19 må ta en stor del av skylda for manglende interesse blant Seniorene. 

 

Sesongen 2021: 

Vi bør starte tidlig med «aggressiv «markedsføring av klubbens planer for sesongen, 

Aktiviteter som fellestreninger, turneringsformer, som ikke virker skremmende på 

seniormedlemmene og spesielt for nybegynnere, prøve med fadder turneringer etc. 

Men til syvende og sist, alt er jo avhengig av Corona/Covid 19 situasjonen. 

 

Damegruppe Nordhaug Ladies 
 

«Nordhaug Ladies er nå en innarbeidet og velfungerende damegruppe i regi av Nordhaug 

Golfklubb. Fast spille dag er tirsdag og normalt spiller 10-12 damer på ettermiddagen ute. I 

sommer etablerte vi også formiddagsspill. Det er et godt sosialt miljø i gruppen og mange 

spiller ofte sammen utenom gruppens fastsatte spilletid. Mange fra gruppen deltok også på 

klubbens treningskvelder med Mark Davies. 

 

Vanligvis deltar flere av damene på golfturer sammen i regi av Mark Davies, klubbens 

headpro. Men p gr. av coronasituasjonen ble alle turer i år kansellert. Men noen spiller på 

torsdag formiddag (”Coffee morning”) med Mark. 

 

Damegruppen har også et flerårig samarbeid med damegruppen i Ballerud golfklubb. Hver 

sommer kommer Ballerud-damene til Nordhaug for Texas Scramble spill med sosialt 

samvær. Vi blir også invitert tilbake til spill på Ballerud. Sommeren 2020 vant  Nordhaug 

Ladies over  Ballerud-damene (Texas Scramble) da vi besøkte de på deres bane, men tapte 

da de besøkte oss i august. 
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Bilde 7 Nordhaug Ladies sammen med Ballerud damene 

 

I år har flere av våre felles arrangementer blitt avlyst p gr. av den pågående pandemien.  

 

På Womens golf day i 2020  var Nordhaug Ladies  godt representert og deltok i 

arrangementet.  

 

I vintersesongen har gruppen også fast spilletid tirsdager kl.17.30 og her møtes rundt 8-10 

spillere regelmessig.  Selv utover høsten med gradvis nedstenging klarte vi holde gruppen 

samlet. Men fra 2. Des. ble også dette tilbudet stengt. 

 

 
Bilde 8 Bilde fra årets Womens golf day 
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Medlemstrening 
 

Medlemstrening har vært et tilbud til alle fritt spill medlemmer i klubben. Pro Ken Villanger 

og Mariell Bruun har gjennomført treningene. Det har vært en eksplosiv vekst i deltagelse og 

treningene har vært godt besøkt, med jevnlig og ukentlig oppmøte på opp mot 20 

medlemmer. Markedsføring av tilbudet og mange nye og ferske medlemmer er 

hovedårsaken til denne øningen. Styret har planer om å tilby medlemmene samme tilbud i 

2021 sesongen. Det vil også bli forsøkt å få frem hva hver treningsøkt vil fokusere på.  

Banen 
Skaaret Landskap AS er engasjert av Toppgolf for å vedlikeholde og drifte uteanlegg og bane. 

Klubben gjennom Toppgolf har et godt samarbeid med selskapet og er svært fornøyde med 

arbeidet greenkeeperne utfører. 

 

I 2020 sesongen åpnet banen 1. mai og stengte 25. oktober. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 9 Greenkeeper Sebastian på banevedlikehold 
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Klubbdrift 
Samarbeidsavtalen mellom ToppGolf AS og klubben regulerer bruk, drift og administrasjon 

av golfanlegget (Golfbanen, driving range og andre treningsområder, parkerings og 

rekreasjonsarealer, samt tilgang til klubbhus med tilhørende fasiliteter.  

Daglig leder i ToppGolf er også engasjert av styret i NGK som daglig leder for klubben. 

 

Grasrotgivere 
 
I 2020 hadde 15 medlemmer registrert seg som grasrotgiver og dette har gjennom 
året gitt klubben kr 8 933,- i inntekter. På denne måten kan du, uten at det koster deg 
noe, støtte klubben økonomisk. 

 
Ønsker å bli grasrotgiver og støtte klubben, kan du registrere spillekortet ditt i Norsk 
Tipping, og en del av spilleinnsatsen din går til klubben. Du kan registrere deg ved å 
sende SMS til 60000 med teksten: Grasrotandelen 896 482 092 og bli registrert. Du 
kan også registrere deg på Norsk Tipping sin hjemmeside:  
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen 
 

 

 
 

 

 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

