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Styreleder har ordet

Kjære golfvenner!

Nok en utesesong for klubben er 
over. Banen åpnet 21. mai og 
stengte 25. oktober. Vår bane hadde 
i likhet meg mange andre baner 
betydelige vinterskader. Greener 
måtte resåes og mange andre grep 
tas for å få banen i stand til 
sesongen.  Da vi åpnet var 
forholdene fantastiske, og det var de 
til vi stengte i slutten av oktober. 
Greenkeeping fikk velfortjent ros fra 
medlemmer og gjestespillere.  Takk 
til James og hans tropper for en 
utmerket innsats på banen! 

Ca. 50 medlemmer deltok på 
fellesdugnaden lørdag 12. mai, og et 
mindre antall stilte på høstdugnaden 
15. september. Mye ble gjort, men 
med bedre deltakelse kan enda flere 
oppgaver bli utført. 20 medlemmer 
har vært med på fast dugnad for 
greenkeeping gjennom sesongen, og 
mange medlemmer har vært med 
på å arrangere turneringer for 
klubben og deltatt på andre 
dugnader. Takk til dere alle!
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Også denne høsten kan vi gå rett 
over fra utesesong til innesesong. 
Treningssenteret med 
golfsimulatorer har allerede åpnet, 
og de faste Askergruppene har 
startet med sine ukentlige 
turneringer. Simulatorgolf er både 
hyggelig og sosialt, så det er bare å 
sette i gang for dere som aldri har 
forsøkt å spille på simulatorer. 
Headpro Eivind har sitt 
treningsstudio i underetasjen, og 
golfcafeen har åpent alle dager. 
Mange klubber misunner oss det 
flotte tilbudet vi har i Asker både 
sommer og vinter.



Styreleder har ordet
Klubben har i løpet av året fått 200 
nye medlemmer, herav 83 
nybegynnere gjennom VTG. Jeg 
håper dere finner dere til rette i 
klubben og deltar på de ulike 
tilbudene. Vår headpro Eivind tilbyr 
både gruppetrening og individuelle 
timer på golfsimulator denne 
vinteren. Bli med på trening, hold 
svingen vedlike og luk bort feil dere 
måtte ha slik at neste sesong blir 
super!

Damegruppen, herregruppen, 
seniorgruppen og 
junior/elitegruppen har alle et 
omfattende sportslig og sosialt 
tilbud. Spesielt for nye medlemmer 
er deltakelse på gruppenes 
aktiviteter en god mulighet for å 
bygge et sosialt nettverk og bli 
integrert i klubben.  Takk til 
gruppene for den fine jobben dere 
gjør for klubben! 
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Styreleder har ordet
På den sportslige siden har Knud 
Andreas Krokeide registrert seg som 
golfproff. Han har allerede hevdet 
seg bra i Nordic League og Ecco Tour. 

Erik Økseter, Asle P. Johansen, Trond 
Syversen og Arve Krugerud har 
deltatt i ESGA Masters for lag i 
Portugal. Annelie Sætre deltok i EGA 
for lag i Belgia og Annikken Briseid i 
ESLGA  i Østerrike. Sissel Johansen 
representerte Norge i landskamp for 
seniorer i Portugal, Svein Furulund 
representerte Norge i landskamp 
mot Danmark i Danmark og Ulf 
Kristiansen representerte Norge i 
Nordic Senior Championship i 
Sverige.

Klubbmesterskapet 25.-26. august 
omfattet klasser for ordinært KM, 
Junior-KM og Senior-KM.  118 
deltakere spilte 1 runde på lørdag og 
72 spilte finalerunde på søndag.  
Klubbmestere ble Lene Hafsten-
Mørch  og Knud Andreas Krokeide.  
Senior klubbmestere ble Annikken 
Briseid og Nils Grønningsæter, og 
junior klubbmestere ble Marie Oulie 
Bjørndal og Axel Einan.

Seniorcupen ble vunnet av John 
Pascual

Jeg takker alle medlemmer for en 
flott sesong og ønsker velkommen 
tilbake neste år!

Hilsen Kjell Pedersen

Styreleder
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Fra dugnadsturneringen 
i oktober. 



Styreleder har ordet
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Blanda drops, banen vår var det 
grønneste området i nabolaget når 
tørken sto på som verst i sommer.  Det 
var mange blide deltagere på 
dugnadsturneringen i høst.  Sist men 
ikke minst, Eva premierer vinneren av 
KM i putting.



Nytt fra banekomiteen 
Så var vi allerede i november igjen 
og banen vår er stengt for vinteren.  
Det er på tide å ta et tilbakeblikk på 
sesongen 2018 og hva som har 
skjedd siden Askergolfern’s 
vårutgave ble lagt ut i mai måned.

Vi har hatt en utrolig sesong i år.  
Banen har vært finere enn vi 
noensinne kan huske den og været 
har spilt på lag med oss stort sett i 
hele sommer fra snøen gikk til vi 
stengte torsdag 25te oktober.  Vi 
kom oss godt igjennom den varme 
og tørre perioden takket være at vi 
kan pumpe vann fra 
Brendsrudvannet.  Vi har 4 pumper i 
banens pumpehus og de gikk både 
dag og natt da været var på det 
varmeste.  Vi har skiftet ut 2 av disse 
i sommer, de var utslitt etter mange 
års bruk.  Vi hadde da en liten 
periode hvor vi ikke hadde trykk nok 
til å vanne alle områder slik vi 
ønsket og tørken tok litt på banen 
vår.
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Greenene har vært i topp stand fra 
baneåpning og langt inn i oktober.   
Litt lengre gress har det vært helt på 
tampen for å gi greenene best mulig 
forhold for overvintring.  Vi har hatt 
fantastisk raske greener hele tiden 
og noen av oss har nok hatt nye 
utfordringer på puttesiden før vi har 
vent oss til en stimp på over 10 på 
skalaen fra tid til annen.  Da snakker 
vi nesten PGA konkurranseforhold 
på hastigheten og det er ikke bare-
bare på Askers ondulerte greener.

Vi startet sesongen med ny head 
greenkeeper, James Bentley, og han 
og resten av teamet som består av 
Eddie, Bosse, Espen og David med 
litt forsterkning av ungdom som har 
hatt sommer jobb og personer fra 
NAV systemet på arbeidserfaring.  Vi 
synes at det er flott at Asker 
golfklubb kan være med og bidra i 
lokalsamfunnet på denne måten.

Green lufting og pumpereparasjon er bare 
noe av hva gutta våre må fikse i løpet av 
sesongen..



Nytt fra banekomiteen 
Guttene har skjøtt banen bra med 
alt det arbeidet som må til for å 
holde banen i tipp topp stand med 
klipping, valsing av greener, 
gjødsling, lufting, dressing, sprøyting 
etc. 

Mye annet har skjedd på banen og 
øvrige fasiliteter i løpet av 
sommeren:

• Ombygging av hull 4

• Diverse dugnadsaktiviteter på 
våren med bl.a. maling og rivning 
av gjerder.  Det var rundt 50 
personer på vårdugnaden, det er 
bra

• Re-såing av alle greener

• Pynting og rydding rundt veier 
anlagt i 2016/17

• Ferdigstillelse av området rundt 
klubbhuset etter den store 
byggejobben i 2017.  En stor takk 
til Asle P som har brukt mange 
timer på dette.  

• Det er også blitt satt opp et 
vaske/blåse hus ved klubbhuset 
for tralle, bil, køllevask og 
blåseutstyret.  Det nye klubbskiltet 
har også funnet sin plass på 
baksiden av huset

• Male og snekker dugnad på 
klubbhus i høst.  Dugnaden ble 
avholdt lørdag 15/9, litt tidligere 
enn vanlig men nødvendig for å få 
gode forhold for de planlagte 
aktivitetene.  Dessverre var det få 
som møtte opp og vi fikk ikke 
utført alt planlagt arbeid selv om 
de som møtte sto på og gjorde en 
flott jobb. 7

Frivillig aktivitet, noen plukker baller og noen 
ordner så det blir flott rundt klubbhuset☺



Nytt fra banekomiteen 

Ombygging av greenen på hull 16, vi 
gleder oss til lettere innspill til 
våren, og siden jobben gikk så raskt 
unna kunne vi legge opprinnelig 
gress tilbake på greenen og slik 
spare mye kostnader til neste år 
med re-såing og ferdiggress som vi 
da ikke trenger.

Utover høsten jobber gutta videre 
med å forberede banen for vinteren 
som kommer og vedlikehold av 
maskinpark m.m.  Vi skal bl.a. være 
med på et prøveprosjekt hvor vi skal 
dekke flere greener med plast.  
Dette skal være med å hindre 
isbrann og gi greenene en bedre 
start på sesongen i 2019.  Vi er en av 
flere baner som er med i prosjektet 
og det blir veldig spennende å se 
resultatet til våren.
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Jobben på hull 16 gikk raskt unna med 
god hjelp fra medlemmer som stilte opp.  
Vi gleder oss til neste år.



Nytt fra banekomiteen 

Sånn på tampen vil jeg minne alle på 
at vi fremdeles må bli flinkere til å 
reparere nedslagsmerker på 
greenen og legge tilbake divots.  
Greenkeeping telte 27 
nedslagsmerker på en green her i 
høst.  Det er 27 personer som ikke 
har brydd seg med å gjøre den lille 
jobben som holder greenene våre 
friske og innbydende og det er flere 
titalls golfere som har sett et 
nedslagsmerke og ikke brydd seg 
med å reparere et ekstra merke 
eller to.  
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Husk at hvis vi alle reparerer det vi 
ser og hjelper hverandre så blir 
resultatet så mye bedre.  Hva 
greenkeeping ønsker seg til jul??  
Bedre innsats fra oss golfere i 
sesongen 2019!

Da står det bare igjen og ønske alle 
en god vintersesong om den består i 
innegolf på Peggen, golfreiser til 
varmere strøk eller å fare gjennom 
skogen på ski.  Vi ses til en ny 
fantastisk sesong i 2019.

Med vennlig hilsen

Anne Bolstad

Leder banekomiteen

Tv:  Hull 16 ombygging er godt i gang.
Under:  Krattet ved toalett og kiosk har blitt 
godt ryddet av dugnadsgjengen.



Hcp og Turneringskomiteen
Det er i løpet av sesongen blitt 
gjennomført 12 klubbturneringer 
med til sammen 448 deltakere. 
Åpningsturneringen ble spilt 27. 
mai og Avslutningsturneringen 30. 
september. I tillegg er det spilt 4 
Månedens Krus, 1 turnering «3 
køller og en putter over 9 hull», 
Familieturnering Texas Scramble, 
Asker Pairs, KM i putting,  
Flaggturnering og 
Klubbmesterskap 2018. 

Vinner av Order of Merit for 
klubbturneringene; 
Åpningsturneringen, de 4 
Månedens Krus og 
Avslutningsturneringen ble 
Andreas Åbyholm i A-klassen og  
David Simon Rasmuss i B-klassen.

Gratulerer!

KM i putting er en morsom og 
hyggelig turnering, men med litt få 
deltaker. Vi håper flere blir med 
neste år. Klubbmester i putting ble 
Steinar Tore Hagen. Gratulerer!
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Klubbmestere 
for 2018 på 
rekke og rad.

Den største begivenheten er 
Klubbmesterskapet for alle klasser 
som ble spilt 25. - 26. august. I år ble 
det spilt en runde lørdag, deretter cut, 
og så en runde søndag. I tillegg var 
opprettet flere klasser.  Lene Hafsten-
Mørch ble klubbmester damer. Knud 
Andreas Krokeide ble klubbmester 
herrer. Klubbmester junior damer ble 
Marie Bjørndal Oulie og klubbmester 
junior herrer ble Axel A Berner Einan. 
Videre ble Annikken Briseid 
klubbmester senior damer og 
klubbmester senior damer 60+. Karin 
Pedersen ble klubbmester senior 
damer 70+. Nils Elias Grønningsæter 
klubbmester senior herrer. Carl-
Gustav Johansson ble klubbmester 
senior 60+ og Trond Syversen ble 
klubbmester 70+.  Gratulerer til alle 
sammen!

Hilsen

Eva Stockfleth

Leder av turneringskomiteen



Nytt fra Damegruppa
Så er høsten her igjen.  Etter en 
fantastisk sesong med varmt flott vær 
er det over for denne gangen.  

Det ble ikke vårtur i 2018.  Snøen lå 
både i Asker og i Årjäng, der vi hadde 
bestilt. 

Vi måtte bare smøre oss med 
tålmodighet og håpe på tidlig åpning 
av Asker golfbane. 

Vi var mange som snakket om utegolf, 
mens vi trente sving på Peggen i 
mellomtiden.

Vår årlige vårsamling i klubbhuset ble 
avholdt den 17. april og  vi ble en fin 
gjeng med spente damer som hørte 
Matthias si litt om status i klubben. 
Annikken veiledet oss om golfregler og 
etikette som vi aldri får nok 
informasjon om. 

Så var det info fra Gunhild om årets 
program og Sissel sa litt om NSG for 
de av oss som har nådd 50. 

Tirsdagsturneringene har vært avviklet 
slik som de pleier, med  forskjellige 
spilleformer, med hovedvekt på 
stableford og netto slaggolf.   Vi har 
holdt av tider både på formiddag og 
ettermiddag. 

I slutten av juni var det kveldstreff på 
kafeen med avslutningsturnering over 
9 hull med Karinas herlige servering 
og premieutdeling. Dessuten også 
avslutningsturnering i september med 
nydelig suppe og også med 
premieutdeling. 

Det har kommet til en del nye 
medlemmer, og det setter vi stor pris 
på. Velkommen skal de være. 

Tv: vinnere i 
årets Order of 
Merit 
avslutnings-
turnering
Under: Høstav-
slutning for 
turneringsspill 
med 9 hull ute 
og god mat 
inne.

11

Vi har ofte vært over 30 deltagere på 
turneringene denne sesongen, og det 
en flott damegruppe i Asker. Til tross 
for økningen i antall medlemmer så 
ønsker vi oss mange flere. Meld dere 
på, snakke med Anne Live på kontoret 
for å få tilgang til all info som legges 
ut. Det er mye moro og læring i å være 
med i denne gruppen. 



Nytt fra Damegruppa
I tillegg har det vært åpnet for damer 
som føler seg usikker på turnering, og 
vil spille på damedag likevel for å bli 
med i gruppen.  Zoja Milvang har tatt 
på seg arrangementet med dette. En 
stor takk til henne. 

Torsdag ettermiddag har damene hatt 
fellestrening med vår pro Eivind. Dette 
har vært nyttig og lærerikt og jeg 
anbefaler på det varmeste å bli med 
på dette neste år.

Flying Lady, matchspillet innad i 
damegruppen har gått i hele sommer, 
og ble avsluttet med runde med Anne 
S Fleischer og Nina Størseth. Denne 
gangen var det Nina som gikk av med 
seieren. Vi gratulerer.

Medlemmer av damegruppen har 
også i år vært med i Norsk Seniorgolf.  
Matchspill mot andre klubber er 
morsomt og lærerikt. 

Vi har også deltatt i 2. og 3.divisjon  i 
lagspill.  Vårt beste lag gikk suverent 
over til 1. Divisjon, mens 2 lag kjempet 
i tappert i 3. Divisjon og forble der. 

Høstturen  i år gikk Sotenäs golfklubb i 
Hunnebostrand.  Vi var 21 deltagere 
som hadde en flott tur med fint 
golfvær. Stedet egnet seg fint  til både 
spill og med overnatting på golfbanen.  
Vi holder av stedet til høsten 2019. 

Mange er flinke med innlegg til på 
Facebook-gruppen vår  - Asker Ladies 
Golf.  Ikke minst Gunhild Holsbø 
Johansen  som legger ut bilder og 
informasjon om turneringer med mer. 
Så meld dere inn og bli oppdatert på 
det som skjer.
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Damelagene fra lagkonkurranse i NSG med 
førstelaget son rykket opp fra 2re til 1te divisjon 
på toppen og så lag 1 og 2 i 3je divisjon.



Nytt fra Damegruppa
Spørsmål, innspill eller annet – ta 
gjerne kontakt med Berit Moe tlf. 
95100432 eller mail 
bemoe10@gmail.com

Damegruppens medlemmer Eva 
Stockfleth, Randi Hagen, Gunhild 
Holsbø Johansen, Sissel Johansen og 
Berit Moe  takker for en fin sesong i 
2018, og håper vi ser mange på Peggen 
i løpet av vinteren.

Vi ønsker velkommen til neste sesong.

Med hilsen

Berit Moe
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Fra damenes høsttur til 
Sotenes.  Flott høstvær og 
bare blide damer.

Damenes 
innegolf er i gang 
på Peggen 
tirsdager kl. 
18.00.  
Påmelding i 
Golfbox.  Her ser 
vi gruppen fra 
13.11.  Vi har 
forsterkninger fra 
den yngre garde 
men ønsker oss 
også større 
oppmøte av 
utedamene, så 
meld dere på.

mailto:bemoe10@gmail.com


Nytt fra Seniorkomiteen
Seniorkomiteen har i 2017 hatt 
følgende medlemmer: Bjørn 
Markussen (leder) Tom Roger Hansen 
(sekretær) Irene og Jørgen Larsen 
(premie-og turansvarlige) Kjell 
Fugelseth, Jan Gunnestad,  Knut 
Magne Bendiksen (kasserer) og Jon 
Christofersen.

Tom Roger Hansen har trått ut av 
Komiteen og vi takker ham for godt 
fullført tjeneste til klubbens beste. På 
høstmøtet ble Jan Arne Rese og Reidar 
Lund ble valgt inn som nye 
medlemmer i Komiteen.

Det er avholdt 6 møter i tillegg til 
utstakt kommunikasjon på e-post. 

Vårmøtet ble avholdt 10. april med 
stort frammøte. Det ble gitt oversikt 
over «Rikets til» av Formann Kjell 
Pedersen samt orientering om regler 
og planlagte turneringer og om 
opplegget for vårtur til Tanumshede. 
Nytt av året var oppsummering av den 
meget vellykkede innendørssesongen. 
Fra åpningen og gjennom hele 
vinteren har det vært tilnærmet full 
utnyttelse av simulatorkapasiteten 
både om formiddagen og 
ettermiddagen.

Høstmøtet ble avholdt 3. oktober med 
god deltagelse. Det ble igjen gitt 
oversikt over »Rikets tilstand», denne 
gang av daglig leder Matthias Gulberg 
med positivitet og entusiasme.

Det ble av seniorene med glede 
konstatert at 2018 har vært en meget 
positiv sesong for AGK. 
Brukerundersøkelser gir klubben de 
beste skussmål på alle områder og 
økonomien er sunn.

Selv om banen åpnet senere enn 
«normalt» har den fremstått hele 
sesongen i glimrende stand og alle 
har hatt gleden av nydelige greener 
og fairways. Dette har også tiltrukket 
flere greenfee spillere og gitt ekstra 
inntekter. Greenkeeper James 
Bentley presenterte seg selv og sin 
filosofi om at gode og fine greener 
fører til de mest fornøyde 
medlemmer og spillere. Han har i 
høyeste grad lykkes i 2018.

De to første onsdagsturneringene 
for seniorene i 2018 ble avlyst pga 
av den sene åpning av banen, men 3 
ekstra turneringer som ble arrangert 
senhøstes med god deltagelse har 
mer enn kompensert for bortfallet i 
starten av sesongen. 
Regelgjennomgangen ble i år gjort 
av Steinar Hagen. I lys av at det blir 
mange nyheter fra 1. januar 2019 
ble dette et omfattende innlegg som 
ble fulgt med stor interesse. 

Foreløpig regnskap ble gjennomgått 
og premieutdeling til slutt inneholdt 
på tradisjonelt vis klemmer fra 
Irene. 

Hilsen

Seniorkomiteen
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Siste turnering onsdag  24 oktober



Nytt fra Herregruppa

Herregruppa har nå stabilisert seg 
på et antall deltagere i løpet av året 
på ca. 160 spillere. Antall starter i 
Herreturneringen i år er «all time 
high» med 1297 starter i 20 
turneringer. Første turnering ble 
først arrangert 24. mai på grunn av 
sen åpning av banen. Det bør 
nevnes at det i år bare er arrangert 
20 turneringer, som er samme antall 
som i 2017. Normalt antall har 
tidligere år vært 22-23 turneringer. I 
år har vi vel hatt et optimalt år med 
hensyn til værforhold og 
banekvalitet, da vi vel aldri har hatt 
bedre golfforhold i Asker. Høyeste 
antall deltagere på en turnering var i 
år 77, mens laveste antall deltagere 
på en turnering var nede i 50 
spillere. I 2017 var deltagerantallet 
nede i 37 på det laveste.

Som i fjor, har det også i år vært 
mulig å starte fra klokken 11.00 i 
Herreturneringen. Dette krever 
imidlertid at man spiller med markør 
som også spiller turneringen. Opp 
mot 40 % av spillerne har benyttet 
seg av muligheten til tidlig start, så 
det er mulig vi må få prioritert 
starttid også på formiddagen for å få 
avviklet vår ukentlige turnering på 
en tilfredsstillende måte.

Også i år har vi hatt grilling ved 
kiosken, som spesielt er et tilbud til 
de som kommer direkte fra jobb. 

«Tour Championship» ble 
gjennomført den 29. september, og 
ble meget vellykket på en veldig bra 
bane med fine spilleforhold. 

Arve Bekkevar
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Foran finalespillet hadde flere 
mulighet til å vinne årets Order of 
Merit i alle klassene og Eclectic-
konkurransen. Dette gjorde 
avslutningsturneringen spesielt 
spennende

Vinnere i avslutningsturneringen ble 
Carl-Gustav Johansson i klasse 1, 
(som for øvrig fikk Hole in One på 
hull 12) Jan Espen Lie Tennvann i 
klasse 2 og Simen André Livingston i 
klasse 3. 



Nytt fra Herregruppa

Neste aktivitet ved siden av 
simulatorgolfen, er Herregruppas 
julebord som skal avholdes torsdag 
6. desember med juletapas og 
scramblespill over 9 hull. Dette var i 
fjor et svært vellykket arrangement.

Til slutt en takk til de som 
muliggjorde gjennomføringen av 
denne sesongens turneringer. 
Resultatservicen ble i tillegg til 
undertegnede utført av Finn Eriksen, 
Geir Scott Janssen, Hans A. 
Nordstaa, Jan Håvard Eftedal, Jan 
Espen Lie Tennvann og Bengt Ivar 
Ueland.

For styret i herregruppa

Arve Bekkevar
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Tv: Vinnere fra årets order of 
Merit sammen med vinneren av 
årets avslutnings turnering.
Over:  Calle fikk HIO på hull 12 
den dagen.  Gratulerer!!

Order of Merit ble igjen vunnet av 
Geir Pedersen i klasse 1, Bjørn Sætre 
i klasse 2, og Bjørn Erik Laursen i 
klasse 3. Seieren i Eclectic-
konkurransen ble vunnet av Peder 
Wittussen Sørensen med 17 under 
par.

Etter at klubbens nye 
simulatorsenter nå er i drift, har 
Herregruppas vinteraktivitet blitt et 
tilbud flere etter hvert har blitt med 
på. Torsdag er nå turneringsdag 
både sommer og vinter, og totalt 48 
spillere deltok i sesongen 
2017/2018. 

Etter et prøveår med simulatorspill 
«i eget hus», har vi nå kommet frem 
til turneringsbestemmelser som vil 
ivareta muligheten for spennende 
konkurranser i hele vinter. Til 
sammen 23 turneringer er satt opp 
for vintersesongen inklusive 
julebordgolfen som spilles over 9 
hull.



Nytt fra junior/elite-gruppa

Det drar seg mot slutten av 2018, og 
innesesongen er allerede i gang for 
våre junior og elite spillere. Noen 
elitespillere har sågar flyttet til 
varmere strøk for vinteren.

Det er gledelig å registrere at 
fremgangen for våre beste 
juniorgolfere har fortsatt fra 2017. 
Etterveksten kommer seg, men er 
enda ikke så god som vi skulle 
ønske. Det viser seg å være 
vanskeligere enn vi trodde å knekke 
koden på hvordan få mange flere 
barn og ungdom til å begynne med 
golf. Vi er ikke alene, hele Norge 
sliter med dette. Men vi gir ikke opp, 
koden skal knekkes!

Rekruttering

Vår hoved rekrutteringsstrategi som 
definert i 2017 mot skoler ligger 
fast. Vi har gjennom året kjørt golf 
opplæring for mange Asker Skoler 
på alle nivåer. Elevene flest synes 
golf er kjempegøy, og det er gledelig 
å se at en del av elevene er sett på 
driving rangen for å trene på egen 
hånd i ettertid. Neste utfordring er å 
få de med i trening, og ut på banen. 
Mange av disse driver mye med 
fotball, håndball og andre aktiviteter 
allerede på ettermiddagen, så 
kampen om deres fritid er hard. Vi 
vet vi må få de ut på banen for at 
«golfbasillen» skal feste seg. Det blir 
en enda høyere prioritet neste 
sesong.

Vi oppfordrer igjen alle våre 
medlemmer til å hjelpe til med 
rekruttering. 

Som vi har nevnt tidligere, 90% av 
rekruttering til alle aktiviteter, skjer 
via venner og familie. Vi er rett og 
slett avhengig at dere som er 
etablerte golfere hjelper å skaffe 
fler.

Skole- og aktivitetsgolf

Golf i Asker skolene er nå godt 
forankret som aktivitet. Det ble gjort 
mye arbeid på skolene sist vinter, og 
en rekke av de har henvendt seg for 
golfaktiviteter også nå i vinter. Vi må 
dog kanskje prioritere enda hardere 
på våre nærskoler, barn som har 
gang eller sykle avstand til banen. 
Dette fordi vi som nevnt over ser at 
det er en kritisk suksessfaktor for å 
skape motivasjon for å trene golf at 
de også spiller golf på bane. Vår 
Headpro fortsetter å lede arbeidet.
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Nytt fra junior/elite-gruppa
Turneringer og resultater

Våre spillere kan også i år se tilbake 
på mange gode prestasjoner. 
Klubben har også fått en ny golfproff 
i sine rekker, Knud Andreas Krokeide 
registrerte seg som proff i juli. Han 
har klart cutten i en rekke Nordic 
League turneringer, og fikk b.l.a. en 
sterk 4 plass. Han kom også til 
finalen på Ecco Tour. Vinteren 
tilbringer han i varmere strøk, hvor 
han trener og spiller turneringer.

Av andre gode individuelle 
prestasjoner kan nevnes Celine 
Brovold Sanne med 6 plass OoM 
Srixon Tour J16-19. 

Hun vant og turneringen på Bærum 
GK, med tangering av banerekorden 
til Suzann Pettersen på 66 slag. 
Sterkt av en 15 åring. Celine har og 
oppnådd mange andre gode 
resultater i inn og utland gjennom 
sesongen. Marie Oulie spilte 4 
turneringer på Srixon J16-19, og 
kom på 2 plass OoM Østlandstour, 
inkludert 2 seire. Synne Tanberg har 
og spilt både Srixon og Østlandstour, 
og Celine Karlung har spilt et par 
Østlandstour.
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Nytt fra junior/elite-gruppa
På Srixon gutte junior er det Casper 
Andersen og Axel Einan som drar 
lasset. De har spilt henholdsvis 5 og 
4 turneringer med gode resultater 
uten å kjempe helt i toppen. Svært 
høyt nivå her. Også gøy å se at hele 
10 Asker herrespillere har spilt på 
Østlandstour i år.

Klubben har og flere spillere som 
hevder seg godt på rekrutteringsnivå 
Narvesen Tour. Caroline Krokeide 
har en rekke seire i klasse J13-15, og 
på guttesiden ser vi Joachim Tegner 
Larsen og Henrik Laksesvela utvikler 
seg godt.

Lag-NM ble dog en tøff affære for 
vår klubb i år. På junior gutte siden 
stilte vi et svært uerfarent lag i 
eliteklassen, og oppgaven ble som 
ventet for tøff og vi rykket ned til 1. 
div

. Våre junior jenter skulle spille i 1. 
div, men grunnet få lag ble de gitt 
opprykk til elite. De lå lenge bra an, 
men endte dessverre også med 
nedrykk. Våre damer beholdt 
plassen i 1. div, mens våre herrer 
rykket ned fra elite til 1. div. Klubben 
har ambisjon om at alle være lag 
etablerer seg i elitedivisjonene, så vi 
jobber videre for å bli bedre.

Vi takker Headpro Eivind Jordell og 
hans trenerassistenter for god 
innsats gjennom sesongen. Eivind 
har hatt god hjelp av Julie Aamnes 
og Victor Hole. I høst har også Pro 
Simon Page ledet treningene for 
våre yngre talenter.

Leder Junior/elitegruppen

Ketil Heggem
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protime hvis man heller vil ha Asker som hjemme klubb. 

Det har blitt spilt 25000 golfrunder på Asker i år, på en sesong som startet 3 
uker senere en de siste årene. Det er veldig imponerende! Dette har medført 
rekord resultat på både golfbiler, driving range og greenfee, og har gjort det 
mulig for oss å gjennomføre flere av de prosjekter som vi har ønsket å gjøre på 
banen. Hull 4, og hull 16 var kritiske og disse har nå fått en hel annen form. 
Oppryddingen rundt klubbhuset med ny vaskeplass og alle de tiltakene som Asle 
har hjulpet med viser at vi er en klubb som sikter på å utvikle oss i riktig retning. 

Fokus i år har vært å frigjøre spill for medlemmer. Dette har vært en ekstra stor 
utfordring når det er så mange som vil spille på banen. 165 spillere per dag i 
gjennomsnitt gjør at vi er en av Norges mest populære baner i år. Vi takket også 
nei til å arrangere større turneringer i år, og håper å komme tilbake med noen 
turneringer for å vise vår flotte bane i 2019 isteden. 

Feedback fra medlemmer har vært veldig bra i år. Det har vært en veldig høy 
svarprosent på de brukerundersøkelsene vi har sendt ut. Hadde det funnets en 
utmerkelse for årets golfklubb kan jeg garantere at vi hadde vært med å kjempe 
om tittelen. Topp 5 score på de aller fleste kategorier sammenlignet med 
klubber i hele Norge må være helt unikt.  Dette systemet hjelper oss også å 
skape en bedre golfklubb hvis det er noe vi ikke er bra på. Vi identifiserer fort 
hva vi sliter med og kan legge planer for å gjøre noe med det.

Under 2017 var det såpass tydelig fokus at noen elementer på banen måtte bli 
bedre, så vi la veldig mye fokus på dette under høsten 2017 og våren 2018.
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Nytt fra daglig leder

Vi kan ikke si annet en at vi er veldig 
fornøyde med Asker i år. Banen har vært 
fenomenal til tross for en del 
utfordringer både på vinteren og 
sommeren. Asker er igjen en foregangs-
klubb og vi kommer til å strebe for å bli 
enda bedre. 
Vi ser ut at gå mot en medlemsøkning i 
år. Vi har hatt over 200 innmeldinger og 
prognosene ser veldig gode ut. Vi kjører 
også en rekrutteringskampanje for nye 
medlemmer lik tidligere år, med 
inkludert simulatorspill og
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Nytt fra daglig leder
En stor forandring til neste år, og noe vi må ha fokus på, blir marshalltjenester 
og helge-verter. Dette startet vi med i år, men det var ikke tilstrekkelig, med 
tanke på hvor mange spillere vi hadde på banen. Dette får vi nå satt i bedre 
system og det skal definitivt ha en direkte effekt på rundetidene. Neste års 
golfregler kommer også til å hjelpe med saken.
Det er uansett veldig gøy å jobbe på en golfklubb som er i tydelig utvikling. Som 
ligger i forkant på det meste og som andre klubber ser opp til. Vi som jobber på 
Asker golfklubb er stolte over arbeidsplassen vår, og vi håper at dere 
medlemmer opplever samme sak. Dette smitter lett av seg, og det merkes av 
både nye medlemmer og samarbeidspartnere.
Administrasjonen sier dermed takk for utesesongen i 2018 og inviterer alle 
medlemmer inn til simulatorgolf og bevertning i kafeen.  Det er her det skjer, 
med mange muligheter til å treffe gode venner og å kose seg sammen med 
andre i flotte omgivelser, mens vi venter på at banen atter blir grønn og 
utesesong 2019 er i gang.

Med vennlig hilsen

Matthias Gullberg

Daglig leder
Asker Golfklubb

Fra årets 
sponsor-
turnering på 
Asker GK



Vinteren er perfekt til å gjøre de forandringene i golfen din som kommer til å 
gjøre den store forskjellen. La oss begynne med noen spørsmål. 

Kan drivingen bli bedre? 

Hva med wedger? Både korte og lange. Får du nok spinn på dem? Stopper de 
der de skal? 

Puttingen er kanskje den viktigste delen av golfen. God og stabil putting kan 
gjøre en bra runde om til en fantastisk en, og en dårlig til en helt ok runde. Her 
på Asker kan du få testet og analysert alt du gjør på disse tingene og mer. Jeg 
som pro i samarbeid med utstyret Trackman vil hjelpe deg å forstå hva du må 
gjøre for å kunne spille den golfen du drømmer om.

Mvh 

Eivind Jordell

e-post: eivind@askergolf.no

mob: 97574716
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Nytt fra pro

Asker golfklubb har et topp moderne utstyrt 
simulatorsenter med eget rom for pro.
Utstyrt med trackman og videoanalyse er dette er 

perfekt sted å ta instruksjon.
Vi går inn i en sesong som består av reising og simulator 
golf for noen, og ingen golf i det hele tatt for andre. Hva 
burde du bruke tiden din på? Hva med å bli bedre i golf? 

Eivind i studioet.
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Nytt fra pro



Asker Golf Cafe-vinteråpent!
Som en del av vårt nye flotte simulatorsenter, driver vi nå cafe i klubbens 
lokaler hele året.

Vi holder åpent hver dag fra 10.00-18.00 .

Her serverer vi diverse bakervarer, lunsj 
og småretter. Vi har mye godt på menyen, 
på hverdager serverer vi også ”dagens rett”.

Dessuten lager vi alle typer kaffe, og er kjent 
for våre velsmakende nystekte vafler.

Alle er velkommen hos oss! Vi ser at vi har                                                     
mange turgåere, syklister, naboer, barsel-
grupper m.fl. som kommer innom i tillegg til 
alle de som er her og spiller golf.

Veldig hyggelig at nabolaget også bruker cafeen.

Vi har hatt en god ute sesong, og håper på masse besøk i vinter også.

15. Desember avholder vi vårt tradisjonelle julemarked med masse gode 
tilbud fra kl.12.00-18.00

Velkommen til en avstressende Julehandel. 

Gode priser på massevis av golfutstyr, klær og sko.

Vi serverer gratis gløgg og pepperkaker til alle som kommer innom.

16.desember blir det mulighet for å spise julemat i cafeen.

Bestill gjerne bord på forhånd.

Vi har for andre året på rad blitt kåret til den beste golf cafeen og skal gjøre 
alt vi kan for å bevare vårt gode rykte.

Staben er den samme som dere kjenner fra før, og vi gleder oss til neste gang 
du stikker innom. Kom gjerne med innspill, så vi kan bli enda bedre ☺

Takk for alle de hyggelige besøk i 2018. 

Vi sees snart på Peggen

Hilsen Karina og Co
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Asker Golf Cafe meny for innesesongen 2018/19
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Asker golfshop/peggen golfsenter

26

Hei alle sammen. Nok en sesong er over og en ny sesong har begynt :-)

Litt om utesesongen først. Vi kom sent i gang i år, men for en sommer det ble.

Det har vært den travleste sesongen  i shopen siden vi startet her.  Været

var fantastisk og banen var i fantastisk stand. Det førte til at vi hadde 

ca. 200 spillere innom startboden og golfshopen hver eneste dag i snitt.

Det ble rekord omsetning både for klubben og for oss. Nå håper vi at vi kan

gjenta suksessen igjen neste år.

Nå er vi flyttet inn i varmen. De flotte lokalene i kjelleren har blitt enda bedre.

Vi har bygget et lite minikjøkken og en kaffebar rett nedenfor trappen og 
installert en moderne kaffemaskin med mange valgmuligheter på.  Kom 
innom og prøv selv.

De forskjellige gruppene er allerede i gang med turneringspillet.

Tirsdag er det Damenes aften fra 18.00 - 22.00

Onsdag er det Senior dag med 2 grupper, 09.00-1300 og 13.00-17.00.

Torsdag er herredag med 2 grupper, 11.00-14.00 og 18.00-22.00

Alle disse gruppene har påmelding via Golfbox.



Asker golfshop/peggen golfsenter
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Annenhver fredag møtes Asker Fair Ladies til uhøytidelig golf & samvær.

Påmelding til oss på tlf. 91 90 25 26.

Søndags kvelder skal Asker Golf Team arrangere turneringer fra 17.00 - 20.00

Utover det så er det selvfølgelig mulig å booke timer egen hånd.

Dere finner priser og link til booking her: www.peggen.no

Takk til alle medlemmer, gjester og kunder som har vært innom oss i sommer,

håper å se så mange som mulig av dere i vinter. 

Vi har alltid mange gode tilbud og ikke glem julemarked i klubbhuset

Lørdag 15 desember fra kl. 12.00-18.00 

Velkommen inn i varmen :-)

Karl og Co

Julegaveideer til golfere. 
Hadde vært noe å hatt i 
shoppen ☺



Asker golfklubb har nå hatt det nye treningssenteret 
vårt i bruk siden 1 november 2017 og har hatt en flott 
innendørssesong på 6 simulatorer sesongen 2017/18.  
Vi retter en stor takk til vår samarbeidspartner Asker 
entreprenør for den fantastiske jobben som ble gjort 

med å sette opp bygget og ferdigstille terrassen.
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