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Forord
Et 20 års jubileum er en stor affære, enten det er for en person, et ekteskap eller en golfklubb.  Personen eller 
forholdet er blitt voksent.  Det har skjedd mye underveis av både gode og vanskelige ting.  Mye er lært, og for-
mene er funnet på daglige og årlige rutiner.  Kanskje er det på tide å friske opp forholdet og prøve noe nytt, eller 
takle nye oppgaver.  Det er også mye å se tilbake på, og det kan være på sin plass både å feire hvor man er og 
se tilbake og mimre litt om det som har skjedd de siste 20 årene.  Dermed er det på sin plass å samle de siste 20 
årene mellom 2 permer i dette jubileumsheftet.

Redaksjonen består av en gjeng glade amatører med ulik fartstid i klubben.  Arbeidet ble startet like etter påske og 
det har vært et stort trykk på redaksjonen for å komme i mål til jubileumsuka som starter den 4. juni.

Redaksjonen har prøvd så godt de kan å dekke de mest viktige hendelsene disse 20 årene og har brukt tidligere 
årbøker, Askergolfern og årsberetninger som kildemateriale samt litt hva folk husker fra tidligere tider.  Vi håper vi 
har fått med det viktigste, og at de fakta som blir presentert er riktige, men ber ydmykt om forståelse og sympatisk 
behandling der hendelser burde ha blitt tatt med eller det har sneket seg inn en feil eller to.

Vi i redaksjonen har kost oss med oppgaven og hatt mange sjanser til å dra på smilebåndet der vi kommer over 
hyggelige minner og hendelser fra disse 20 årene.  Det er mange ting som er blitt endret og forbedret og så endret 
igjen, men vi ser også at noen ting endrer seg egentlig aldri.  Noe av det vi ser er en stor gruppe mennesker som 
er glade i idretten og klubben sin og som stiller opp i forskjellige verv og utfører forskjellige oppgaver med entusi-
asme og stå på vilje, det håper vi at aldri skal endre seg.

Redaksjonen ønsker med dette alle nåværende og tidligere medlemmer i Asker Golfklubb et riktig flott jubileumsår 
og håper dere vil ha glede av dette heftet!

Anne Bolstad 

Pumpehuset her er en del 
av golfbanens omgivelser 
og vi passerer det hver 
gang vi skal ut på banen. 
I påsken 2012 er rangen 
allerede åpen, hele 
landskapet stråler med 
hestehov og sol og vi 
gleder oss til at sesongen 
skal begynne!
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Styreleder har ordet

Kjære golfvenner!

Asker Golfklubb fyller 20 år 4. juni 2012! Jubileet vil bli markert med ulike arran-
gementer i jubileumsuken 4. – 9. juni, og utgivelse av dette Jubileumsheftet som 
gjennom reportasjer, intervjuer og bilder beskriver klubbens første 20 år!

Asker Golfklubb er en klubb for folk flest med vekt på både sportslige aktiviteter 
og det sosiale. Klubben er organisert med grupper for junior-/elitespillere, damer, 
herrer og seniorer. Gruppene arrangerer ukentlige turneringer samt turer på 
våren og høsten, klubbkvelder og andre sosiale aktiviteter. 

Klubben teller pr. dato ca 1250 medlemmer, hvorav 20 % er juniorer, 35 % er 
damer og herrer og 45 % er seniorer (alder over 50 for damer og over 55 for her-
rer). Medlemmene er ryggraden i Asker Golfklubb. Takk for at dere lojalt har stilt 
opp for klubben, også i vanskelige perioder!

I tillegg til medlemmene utgjør våre bedriftsmedlemmer/sponsorer og greenfee-
spillere viktige grupper for klubbens eksistens. Takk for at dere trofast har støttet 
klubben i alle disse årene!

 Broen til greenen på hull 18 og klubbhuset sett fra stien til drivingrangen våren 2012

Styreleder Kjell Pedersen

I Jubileumsåret er det naturlig å se bakover og minnes det vi har vært igjennom de første 20 årene. Vi håper med-
lemmer, sponsorer og greenfeespillere finner stoffet i Jubileumsheftet interessant som et bidrag til bedre forståelse 
av vår klubbs historie, kultur og identitet. Historien kan lære oss noe om fremtiden. 

Asker Golfklubb runder 20 år i godt driv. For å overleve på sikt i et stadig tøffere golfmarked er det viktig at klubben 
fornyer seg og ligger i forkant av utviklingen i golfidretten. Det er vår ambisjon.
Jeg ønsker dere god lesning og en flott jubileumssesong!

Hilsen
Kjell Pedersen
Styreleder
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Klubbens historie fra skog og landbruk til 18 hulls bane

Prehistorie
For nærmest 10000 år siden, under istiden, var strandlinjen i Asker rundt 210m under dagens nivå og dagens golf-
bane var ca 30m under vann med Skaugumåsen og Vardåsen som øyer.

De første menneskene i Asker bodde og drev jakt i området hvor golfbanen nå ligger.  Etter istiden hevet landet 
seg og da de første askerbøringene kom var strandlinjen rundt 60m høyere enn i dag.  På småbruket Dalsmyra 
som ligger noen hundre meter nord for hull 13, er det funnet en steinøks fra eldre steinalder 5000 – 3800 år f. Kr.  
Senere ble det også gjort pollenprøver fra bunnen på Hogstadvannet som bekrefter at det ble dyrket korn i golf-
baneområdet ca. 300 år f. Kr.

Gårdene som golfbanen er anlagt på ble etablert fra yngre bronsealder 1000 til 500 år f. Kr. (Vassås og Øvre 
 Hagen) til den yngre jernalderen 500 til 1050 år e. Kr. (Øvre og Nedre Hogstad).

I tiden før golfbanen ble anlagt ble deler av dette jordbruksområdet brukt til dyrking av avlinger som poteter og 
ferdiggress.  Store deler av baneområdet rundt klubbhus og hullene 16, 17 og 18 var skogsområder.

Over:  Hull 1 under konstruksjon.  T.v.:  Mot 
greenen. T.h.:  mot spilleretningen.

Midt:  Greenen på hull 1 ferdig.

Under:  Hull 5 sett mot spilleretningen.  Her er 
det mye arbeide som gjennstår.
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Klubbens spede begynnelse
Vi er engang på slutten av 80 tallet og noe stort og uvant er i ferd med å skje i Asker. En av disse dagene våkner en 
grunneier øverst i skogbrynet opp en morgen og begynner å tenke på golfbaner.  Eller kanskje ideen kom frem i et 
festlig lag og ble sittende fast i bakhodet. Golfbaner er det ikke så mange av i Norge på 80 tallet og golf er så abso-
lutt ikke for alle selv om flere baner var på planleggingsstadiet på dette tidspunktet. Men her sitter man altså med 
litt innmark og masse skog og har naboer som gjør det samme. Hva kan man få ut av det? Fra visjon til virkelighet 
- ikke alle gode ideer kommer lengre enn til bakhodet eller tegnebrettet men litt etter litt ble drømmen om golfbane i 
Asker en virkelighet.  Kanskje var det slik det hele startet, i fortsettelsen her finner du historien om hva som faktisk 
skjedde videre:

Den 11. desember 1991 innkalte grunneierne på Øvre Hogstad, Nedre Hogstad og Vassås og noen utvalgte per-
soner til et møte hos Ragnar J Svinningen på øvre Hogstad, med det formål å drøfte mulighetene for å danne en 
golfklubb i Asker.  Bakgrunnen for dette var at grunneierne i flere år hadde arbeidet med å få anlagt en golfbane på 
de 3 eiendommene.  Mye forarbeid var allerede gjort mot lokalbefolkning, fylke og kommune.
De som var til stede var begeistret for ideen, bane måtte det bestemt bli! Men kanskje det var noen hindringer å 
overstige underveis.

De tilstedeværende på dette så historiske møtet var:
Fra grunneierne:  Bjørn Armand Iversen – Vassås, Ivar Armand Iversen – Vassås, Bent Rolstad – Nedre Hogstad  
og Ragnar J Svinningen – Øvre  Hogstad

Inviterte var:
Einar Gjertsen, Odd Hammernes, Svein Theodor Huse, Birger Sinding-Larsen, Erik Frode Schrader,   
Terje Christoffersen, Thorvald Larsen.

Møte resulterte i at de inviterte deltagerne sa seg villige til å ta initiativet til å danne en golfklubb.  Dette var den 
spede begynnelse til at Asker golfklubb ble født. Det tok 6 måneder med møter og mye hard arbeid, men med 
 suksess var det nok absolutt verdt innsatsen!

ASKER GOLFKLUBB ble formelt stiftet 4. juni 1992 og opptatt i Norges Golfforbund 17. august samme år som 
klubb no. 57 i forbundet.

Samarbeidsavtalen med Asker golfbane A/S ble undertegnet 14. september 1993 mens drivingrangen ble offisielt 
åpnet 6.juli 1993 av Ordfører Eyvind W Wang med hele 150 interesserte til stede og man var i gang med å bygge 
opp en klubb rundt den påstartede banen.

Hull 8 under konstruksjon.  Vi kjenner igjen 
låven på Nedre Hogstad og lyktestolpen til 
lysløypa.
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Odd Hammernes, klubbens første president.

Øverst:  Hull 8 og 13 ferdig.

Neste rekke:  Hull 9 under konstruksjon.  T.v._  Mot greenen.  
T.h.:  Utslaget erigang.

T.v.:  Åpning av banen som full 18 hulls bane er nærstående 
22. juni 1995.  Banen ble offisielt åpnet 2 dager etter.  På 
bildet f.v.:  Svein Huse, Morten Wiig, Ottar Askvik, Ingvar Ny-
gaard, Olinus Skaaret, Erik Tangen, Peter Schive, Thorvald 
Larsen.

Under t.v.:  Befaring av banen 22 september 1995 med 
banearkitekt Peter Chamberlain på besøk.  F.v.:  Per Ottar 
Skaaret, Morten Wiig, Ottar Askvik, Erik Tangen, Øyvind 
Birkeland, Bjørn A. Iversen, Peter Chamberlain.
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Etter dette gikk det slag i slag med vervekampanje, registrering av medlemmer, hele 600 personer ble registrert og 
betalte registreringsavgift.  350 av disse sto for en startkapital på 5 millioner kroner til baneselskapet.

Realitetene starter
Reguleringsplanen ble endelig godkjent 28. april 1993 for hele området og de første spadestikk ble foretatt 18. mai 
ved utfylling av parkeringsplassen mellom Brendsrud- og Finsrudvannet startet.  

Arealene satt av til golfbanen fra de 3 opprinnelige grunneierne viste seg å kun romme plass til en bane med par 68.  
Dette var ikke et tilfredsstillende utgangspunkt, en ordentlig golfbane skulle være minimum par 70, og man lette etter 
andre alternativer.  Løsningen ble at Arne Wiborg på Øvre Hagen gikk inn med deler av sin grunn i området rundt 
hull 12, og det endelige resultatet ble en fullverdig 18 hulls bane.

I løpet av sommeren og høsten 1993 ble de første 9 hullene ferdig planert og sådd.  Disse er hull 1 til 6, 14, 15 og 18 
i dag.

De øvrige hullene ble planert og sådd våren 1994.  Hele 
anlegget inklusive klubbhus, ble kostnadsberegnet til 26.5 
mill. kroner.

De første 9 hullene ble offisielt åpnet 20. august 1994.  
Det var en regnfull lørdag med våte flagg og klubbens 
nye vimpel fikk ’vasket seg’ i en mild bris står det skrevet 
i Årboken fra 1997.  Akkurat det høres vel ganske kjent ut 
for oss alle.  Regnvær er noe vi golfere har mye erfaring 
med og det er vel nesten poetisk at den aller første run-
den på banen ble spilt nettopp på en regnfull dag. 

Gjennom et samarbeid med Nes golfklubb ble det satt i 
gang kurs og grønt kort prøver.  De forskjellige komiteene 
ble startet og et iherdig arbeid satt i gang for å organisere 
og forme disse og få klubbens medlemmer i gang med 
kursing i denne helt nye sporten i Asker.

De siste 9 hullene ble åpnet 24. juni 1995 og banen frem-
sto som et fullverdig golfanlegg som medlemmene var 
meget fornøyd med.

  
                        Banens fødselshjelpere
          Byggherre:     Asker Golfbane AS
          Byggeleder:     Svein Huse
          Banearkitekt:     Peter Chamberlain
          Landskapsarkitekt:    Hindhamar-Sundt-Thomassen
          Husarkitekt:     Finn Hannestad
          Entreprenør:     Olinus Skaaret AS, Asker
  

Kopi av invitasjon til banens offisielle åpning.
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Opprinnelig banekart tegnet av 
Peter Chamberlain.



 
Asker golfklubb 20 år 1992-2012

10

Klubben blir til
På denne tiden er det ikke så mange golfspillere i Norge, ei heller i Asker.  Blant initiativtakerne og i det første styret 
sitter 3 tidligere formenn i Asker skiklubb, Odd Hammernes, Thorvald Larsen og Einar Gjertsen.  Disse represen-
terte mye erfaring i det å starte og drive en idrettsklubb.  Klubbens organisering ble tuftet på de samme prinsippene 
som man hadde fra ski miljøet med oppdeling i grupper og komiteer.  Grøntkort kurs ble tatt ganske så raskt og 
med postkassemedlemskap i andre klubber ble de første golfferdighetene bygget opp.  Med Kjekstad som etablert 
klubb i nærområdet ble mye av spillet foretatt der før klubbens egen bane var klar for åpning.

Andre klubber ble besøkt og var behjelpelig med regler og avtaletekster.  Mye arbeid ble lagt ned mot Akershus 
Idrettskrets, Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund for å få klubbens lover og regler på plass.

De første styremøtene ble avholdt i kjelleren til Thorvald og Berit Larsen før klubbhuset var ferdig bygget.

Etter hvert kommer medlemsmassen på plass og med det også oppstart og organisering av de forskjellige komite-
ene fra 1994 med følgende første ledere:

    År Damer Herrer Senior Junior Bane Hcp & 
Turnering

Utd. & Grønt 
kort

Hus og Miljø/
Trivsel

     94 Gerd M
Annexstad

“Petter 
 Schive”

Thorvald 
Larsen

Ottar
Askvik

“Svein  
Huse”

“Erik 
Tangen”

“Erik F  
Schrader” Ingen

Golfkunnskaper måtte til, hvem 
visste vel hva tee, fairway, out of 
bounds, sidevannshinder, rough 
m.m. var i Asker i 1993.  Grønt 
kort kurs måtte til med definisjon 
av uttrykkene på banen.  Og det 
er vel ikke uventet at de første 
kursene hentet materialet fra vårt 
kjære naboland Sverige der golf-
sporten hadde kommet litt lenge 
enn her i Norge.
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Hullenes lokale navn
Asker golfbann er anlagt i et område som har vært bebodd og bebygd i flere tusen år.  Det er mye historie 
knyttet til området og banen hull har fått navn som er knyttet til gamle lokale stedsnavn, og den virksomheten 
områdene har blitt brukt til.  Disse navnene er ikke i daglig bruk på banen i dag.  Her kommer hullnavnene og 
litt av den lokale historien rundt disse, hentet fra årboken av 1998.

Hull 1:  Steinsbråtan Hull 10:  Veslehagan

Ved Døleelva bak startboden og utslaget, var det i forrige århun-
dre et lokalt dreieverksted for treartikler – et yrke som den gang 
ble kalt svarvar.  Området rundt greenen het Steinsbråtan og ved 
innkjøringen til garasjene på Øvre Hogstad er det funnet en grav-
plass fra den yngre jernalder (600-1050 e.Kr.).

Med utslag fra sydlige hjørnet av Svarteberg, går slaget over 
Ladeenga og mot greenen som ligger nederst i Veslehagan.

Hull 2:  Fuasletta Hull 11:  Tomtene

Det opprinnelige jordet rundt greenen ble i tidligere dager kalt 
Fuasletta.  På det gamle norske språk betyr fua en hale eller en 
rumpe og beskrev endepunktet på Øvre Hogstads innmark.

Vest i Ladeenga ligger utslaget og ballene ender opp på Øvre 
Hagens grunn i et område som i gammel tid het Tomtene.  I 
begynnelsen av forrige århundre lå det her to boplasser med 
små jordflekker.  Ifølge historien, var det her for ca 150 - 200 år 
siden, en ’mini’ landhandel som bl.a. solgte tobakk, krittpiper og 
brennevin.

Hull 3:  Enga Hull 12:  Villfoss–ekra

Med utgangspunkt i utslaget ved Bråta-ekra og på banens lengste 
hull, ender man i området ved greenen som man tidligere kalte 
Enga.

Med utslag fra Tomtene, ligger greenen opp ved Villfoss-ekra, op-
pkalt etter det største fossefallet i Hukenbekken.  Dette ligger bare 
et steinkast øst for utslagstedet.  Her var det på 1600 og 1700 
tallet en gårdskværn hvor vannkraften fra Villfoss ble utnyttet.

Hull 4:  Gransbråtan  Hull 13:  Smiehaugen

Finneroa heter området rundt utslagstedet, oppkalt etter finner 
som bosatte seg her på midten av 1600 tallet.  Gransbråtan er 
navnet på området like ved greenen.  Mot vest ligger den tidligere 
husmannsplassen Hogstadbråtan.

Utslaget går fra utkanten av Villfoss-ekra, og første slag ender 
mange ganger til høyre opp i Roa.  Man spiller forbi Nedre Hog-
stad gård og greenen ligger på Nederjordet syd for Hogstadveien.  
Ved den lille kollen mot nord lå tidligere gårdens smie og hønse-
hus, Hogstadsmia ble revet og står i dag på Asker museum.

Hull 5:  Bjørneroa Hull 14:  Jernalderplassen

Området rundt utslagene for hull 3 og 5 kalles Bråta-ekra 
(eker=åker).  Ifølge historien ble området ved greenen til hull 3 
kalt Bjørneroa.  Kanskje det var her Askerbjørnen lå i hi?  Går 
man 150 – 200 år tilbake var det både bjørn og ulv i området hvor 
golfbanen nå ligger.

Fra utslagstedet på Øverjordet slår man ballen mot Østjordet med 
Øvre Hogstad gård i bakgrunnen.  Greenen nord for gården ligger 
på historisk grunn.  Under arbeidet med golfbanen ble det her fun-
net og registrert varmegroper fra yngre jernalder – tidsfestet til 400 
år e. Kr.  På veien til hull 15 passerer man en mindre jernalder-
gravplass som ligger på venstre hånd ved innkjørsel.

Hull 6:  Øverjordet Hull 15:  Jacobsløkka

Fra utslagstedet ved Hogstadbråtveien slår man mot Øverjordet 
– et navn son fremkommer fordi jordet ligger på øversiden av 
Hogstadveien.

Fra utslaget på høydedraget mellom Steinsbråtan og driving ran-
gen, ender ballen på greenen som tidligere var jordet med navnet 
Jacobsløkka.

Hull 7:  Myra Hull 16:  Kalkovnen

Fra utslagstedet på Nederjordet (nedenfor Hogstadveien) med 
panoramautsikt over Asker og Oslofjorden slår man ballen nedo-
ver langs Svartebergjordet.  Her kommer man inn på Øvre Hagens 
gårdsgrunn og ender opp ved Myra der greenen ligger.

Til venstre for utslagstedet, hvor en av eierne bor, lå tidligere de 
gamle bygningene på Vassås gård.  Like ved greenen mot Finsrud 
ligger ruinene fra kalkovnen som var i bruk på 1700 og 1800 tallet.

Hull 8:  Nederjordet Hull 17:  Finsrudsetra

Svarteberg kalles åskammen mellom hull 7 og 11, og i dennes 
nordvestre hjørne ligger utslagstedet.  Et langt slag mot Nederjor-
det hvor greenen ligger opp mot Hogstadveien.

Med god utsikt fra utslagstedet over Finsrudvannet og Klubbhuset, 
ligger Høgås opp mot venstre, Greenen ligger ved Finsrudsetra 
rett under Vassås.  I tidligere dager lå setra til Nedre Hogstad her.

Hull 9:  Svarteberg Hull 18:  Nøkken

Utslagstedet ligger nord i Veslehagan, tidligere beitemark under 
Hogstadgårdene.  Luftige baller ender nedover på greenen vest 
for Svarteberget.

Finsrudvannet og Brendsrudvannet var fra 1936 og frem til 1980 
årene Askers drikkevannskilde.  I dag er det Nøkken som hersker 
– pass på golfballene!!  Navnet Nøkken er ikke historisk, men tidlig 
brukt av klubbens overtroiske golfspillere.  Bak greenen ligger 
Klubbhuset, og dette er plassert på samme sted som den tidligere 
utelåven til Vassås lå.
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Samtale med Eyvind W. Wang, Ordfører i Asker 1980-1996.
Det er en regnfull ettermiddag, og vi koser oss med en varm kopp kaffe i klubbhuset til Asker Golf. Jubileumshef-
tets utsendte har avtalt møte for en samtale med «Gammelordfører`n», Eyvind W. Wang, som var Ordfører i Asker 
Kommune i den perioden banen ble planlagt og bygget. Bak prosjektet sto det mange aktører, som grunneierne, 
som ønsket å bygge en golfbane, og de dyktige folkene som påtok seg ansvaret for å ta initiativet til å starte en 
golfklubb.
 
Men bane-utbyggingen måtte godkjennes av kommune og fylke, og dette viste seg å bli en langdryg og vanskelig 
oppgave.  Eyvind, i rollen som Ordfører, ble en slags «fødselshjelper» i denne sammenheng.

Vi spør ham hvordan han opplevde dette fra sitt ståsted.

«Jeg var jo ingen golfspiller på den tiden.  Men jeg oppfattet raskt at det ville være bra for kommunen at det ble 
anlagt en golfbane og startet en golfklubb. Våre nabokommuner Bærum og Røyken hadde allerede sine golfbaner/
klubber, og det kunne bli positivt for Asker med tanke på utvikling av bedrifts-struktur, spesielt med internasjonalt til-
snitt, og vår befolkningssammensetning. Dessuten ble vi jo klar over den helsebringende effekt det har å mosjonere 
ute i frisk luft, og det oppnår man jo gjennom golf. En golfrunde på si 4 timer gir god mosjon. En bane i lokalmiljøet 
er naturligvis ytterligere et fritidstilbud til Askers innbyggere. Jeg gikk derfor inn for saken.»

Vi spør om hvordan han opplevet reaksjonen fra nærmiljøet.

«Dette ble kraftig motarbeidet fra en aksjonsgruppe i i nærmiljøet. Forståelig, kanskje, fordi man tenkte ikke så mye 
på de positive ting med en golfbane, men fokuserte på alle mulige negative effekter. Jeg hadde stor pågang fra 
denne grupperingen.  Jeg fortalte dem at jeg naturligvis respekterte deres syn, men gjorde det samtidig klart at jeg 
ikke støttet det. Det utviklet seg til kraftige protester bl.a. i form at avisoppslag i Budstikka om saken, opprop med 
flere hundre underskrifter, og stort oppmøte ved kommunestyrets behandling.»

Hvordan og når ble kommunen brakt inn i bildet?

«Første kontakt var, så vidt jeg husker, i 1989. Grunneierne fordelte de forskjellige oppgaver mellom seg, og det 
var først og fremst Ragnar Svinningen og Ivar og Bjørn Armand Iversen som var kontaktmenn vis-a-vis kommunen. 
Den første «lufting» la til grunn at man skulle etablere klubbhus, parkeringsplass, utslag for hull 1 osv. i området 
ved utslaget på nåværende hull 7/ green 13. Dette ville føre til at trafikken til og fra golfbanen ville gå i Hogstad-
veien.  Reguleringsplan basert på Hogstadveien som adkomstvei ble innsendt i 1990. Denne veien er som kjent 
relativt smal og lite egnet til slik trafikk. Vi ble fort enige om at det ville bli vanskelig å få godkjent en slik ordning, og 
etter jevnlige samtaler med grunneierne gikk man over til å planlegge en ny plassering av de nevnte aktiviteter, og 
innkjøringsvei fra Gamle Drammensvei, slik det fungerer i dag.

Eyvind W. Wang slår ut på hull 7.

Eyvind W. Wang 
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Endelig reguleringsplan for hele området, inklusive parkeringsplass og klubbhus ble behandlet i kommunestyret 
17.06.1992, og måtte opp igjen 09.09.1992 fordi vi ikke fikk kvalifisert flertall.

Vi hadde liten, eller ingen kunnskap i kommunen når det gjaldt planlegging og bygging av golfbaner. Vi sendte der-
for en av våre ansatte på kurs om regulering og bygging av golfbaner. Dette for at kommunen kunne være en aktiv 
og litt mere kunnskapsrik samtalepartner med grunneierne.»

Det ble jo et meget nært samarbeidsforhold mellom grunneierne og kommunen. Fortell litt om dette.

«Ja, det ble et nært samarbeidsforhold, takket være den profesjonelle form grunneiernes kontaktmenn fremviste. 
All kontakt skjedde i rolige og konstruktive former og man var villig til å lytte til de råd og anbefalinger kommunen 
kunne gi». 

Hvordan var så den videre saksgang?

«Ja, nå gjensto godkjennelse fra fylket. Første etappe var Fylkeskommunen og dens sterke miljøavdeling.  Det var 
svært viktig at det ikke fremkom noen innsigelser der. Og prosjektet ble godkjent i første omgang uten innsigelser, 
takket være at vi hadde godt samspill med ildsjelene.  Siste instans før endelig godkjennelse var Fylkesmannen, og 
endelig stadfestelse fant sted også her uten innsigelser.»

Så var saken vel i havn, og kan du si litt om hvordan utbyggingen av området er blitt mottatt av motstanderne?

«Meget positivt, er mitt inntrykk. Jeg tror man ser at vi har fått meget fine landskapsmessige forandringer – med bl. 
a. tilretteleggelse av turstier, og de antatte negative faktorer som motstanderne fryktet har ikke slått til.»

Et spørsmål til slutt. Vi leser i avisen at klubben har oppnådd en meget fordelaktig låneavtale, som vil spare klubben 
for store penger – og hvor du har vært delaktig?

«Jeg har opptrådd som støttespiller for styret, og håper at jeg har kunnet bidra. Men jeg understreker at saken enda 
ikke er helt avsluttet.»

Da vil jeg gjerne takke for samtalen, som har vært nyttig for å belyse hendelsene «den gang». Takk også for din 
innsats både den gang og nå!
 
Aage Aaberg
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Noen viktige hendelser i klubben og banens utvikling
1992 Klubben stiftes 4. juni. Klubbens føreste styre var et interimsty-
re fungerende fra stiftelsesdagen 4. juni, med følgende medlemmer:  
Første president var Odd Hammernes og med seg i styret hadde han 
Erik Frode Schrader, Thorvald Larsen, Terje Christoffersen, Einar 
Gjertsen, Svein Huse og Stein Øxseth.

1993 Klubbens endelige styre ble valgt på ekstraordinært årsmøtet 
13. desember 1993.  Odd Hammernes fortsatte som president med 
følgende styre: Erik Frode Schrader, Thorvald Larsen, Terje Christof-
fersen, Einar Gjertsen, Svein Huse, Bjørn Armand Iversen og Stein 
Øxseth.  Det kostet kr. 20.000,- for hovedmedlem og kr. 10.000,- for 
husstandmedlem å melde seg inn.  Driving rangen ble offisielt åpnet 
av daværende ordfører Eyvind W. Wang 6. juli med representanter fra 
Golfforbundet, bl.a. generalsekretær Å Styve og ca. 150 interesserte. 
Gjennom samarbeidet med Nes golfklubb besto 65 kandidater grønt 
kort prøven dette året.

1995  De siste 9 hullene ble åpnet 24. juni. Det ble holdt en hyggelig 
fest etter klubbmesterskapet 9. september. Hullrekkefølgen på det 
nedre jordet ble lagt om etter forslag fra Thorvald Larsen. Klubben 
betalte kr. 100.000,- til Baneselskapet for administrative tjenester. 
Bjørn Armand Iversen hadde ansvaret for driften av selve anlegget, 
Bjørn ble utnevnt til “banens vaktmester for alltid” p.g.a. sin store 
innsats.  Turneringsprogrammet var stort. Medlemsantallet i klubben 
nærmet seg 1.000 i 1995.

1994 Banen åpnet med 9 hull 20. august med ledelsen for klubb og 
bane samt innbudte gjester. 21. august ble det åpnet for alle medlem-
mer med en turnering.  Medlemstallet økte stadig, og økonomien var 
under god kontroll. Overskudd ble kr. 111.000,- og egenkapitalen var 
på kr.  229.000,- ved årsskiftet. Erik Frode Schrader tok ansvaret for 
opplæring, og mange gikk på Grønt Kort kurs og tok ”eksamen”. Erik 
Tangen var leder av turnering og hcp.komiteen. Ottar Askvik ble med i 
styret, startet klubbavis og første utgave kom i november 1994. Svein 
Huse var leder av banekomiteen. Olinus Skaaret AS sto for vedlike-
holdet av banen, og Baneselskapet hadde hele ansvaret, inntektene 
og utgiftene med banen. Styreformann for Asker Golfbane var Ragnar 
Svinningen. Samarbeidet med baneselskapet var bra fra første stund. 
Klubben hadde nådd 515 medlemmer dette året.

Arkitekttegning av klubbhuset.
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1997 Rekordtidlig åpning av banen 3. mai etter at 160 hadde 
vært på dugnad. 5 år ble feiret 31. mai. 100 spilte jubileumstur-
nering og 70 deltok på festen etterpå. Ny pro dette året ble Klas 
Jansson. Arve Wiborg, nå styremedlem, laget den første av tre 
årbøker. Ny telefonsentral ble installert. A-tour ble arrangert 
med ?? deltagere. Ekstraordinært årsmøte 13. mai 1997 vedtok 
følgende tillegg til vår formålsparagraf “Som medlem av NIF skal 
alle barne- og ungdomsaktiviteter være rusfrie.” Dette var et krav 
fra Asker kommune om at lovene for frivillige organisasjoner skal 
inneholde en slik paragraf for å kunne få kommunal driftsstøtte. 
Soppangrep på greenene førte til dårlige forhold. Det ble tatt 
jordprøver og lagt planer for kvalitetssikring. 1.000 medlemmer og 
172 seniorer og 95 juniorer på venteliste. Klubbens økonomi var i 
balanse.

T.v. Ulf Iversen i aksjon på hull 18.  Under.  Utslag på hull 18.  
Motstående side:  Annonse i budstikka 28. april 1993.

1996 Ottar Askvik overtok som president. Slope systemet kom i gang. Månedens Krus begynte. Banens første 
guidebok ”Den lille Grønne” utkom. Et hefte der alle hull ble beskrevet så vel historisk som golfmessig. Vår første 
pro Ole Chr. Hammer sluttet. Klubben ble fulltegnet med 1000 medlemmer, og det ble venteliste. Inntektene var kr. 
745.000- og overskuddet kr. 121.000,-. Makspris for innskuddsbevisene ble av årsmøtet satt til kr. 25.000,-.

Over: Den første årboken.

Til venstre: Andreas Ålberg Huse anno 1997.  
Tidlig krøkes og alt det der.
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1999 Karen Landrø ble president. Antallet medlemmer ble utvidet til 1203 på årsmøtet. Området mellom green på 
hull 7 og 11 samt tee på hull 12 ble gjort lysere og luftigere for å gi bedre vekstvilkår. På green hull 11 ble ondule-
ringen jevnet ut for å lette klippingen. Teen på hull ble 8 forlenget og gjort bredere. Arbeid med den lille bekken og 
en dam ved green på hull 7 ble igangsatt.  Det var tralleforbud den første tiden etter baneåpning. Arbeidet med å 
overta banedriften begynte. En stor milepæl i vår historie. Klubbmesterskapet ble avholdt 19. juni i kaldt og regn-
fullt vær. Bridgeaftenene i klubbhuset begynte, disse er like populære i dag og gir ett flott samlingssted for deler av 
klubbens medlemmer på vinteren. Årsmøtet for 1999 vedtok å heve årsavgiften til kr. 2.559 pluss klubbkontingent 
kr. 500,- for seniorer.

1998 Komiteene fungerte bra, det ble arbeidet for å skape et godt klubbmiljø og hurtigere spill på banen. 
Klubbrom i underetasjen med TV og video samt golfblader. Opptil 70 deltok på Månedens Krus og opptil 40 var 
med på den påfølgende middagen. Tross ny telefonsentral var det å få tid på banen en kamp med opptattsignalet.  
Noen stilte ved startboden når den åpnet klokken 8.00.  Veldig mange meldte seg på klubbturneringene for da var 
man sikret å få spilletid.  Klubbsekretær ble Hans Eide og Elisabeth Halvorsen begynte som deltidsansatt. Bane-
komiteen planla tårn ved tee på hull 7, klokke på hull 11, ny bro på hull 12, dreneringsrenner på hull 7, hugging 
av trær på hull 14, grusing av sti fra hull 15 og senking av sprinkelhoder. Man fikk i gang et improvisert innendørs 
treningsanlegg på p-plassen, som dessverre ikke svarte helt til forventningene.  Av 1.033 medlemmer hadde 105 
ikke Grønt Kort, 268 har GK, 417 hcp 24-36, 219 hcp 10-23, 24 hcp 0-9. kjønnsfordelingen var 362 kvinner og 671 
menn. Klubbens økonomi var stram med kun kr. 400,- i kontingent for senior og kr. 200,- for junior, dette utgjorde 
12% av spillernes årsavgift, resten gikk til baneselskapet for drifting av banen.

Startboden slik den var fram t.o.m. 2099.  Her ble medlemmene sendt avgårde etter hyggelig møte med vaktha-
vende.  Til start sensong 2010 ble startboden flyttet av greenkeeping og fungerer nå som kiosk på hull 9, der den 
erstatter den vesle kiosken som ettterhvert gå litt dårlig arbeidsvilkår for driverne.

2000 Årsmøtet 26. januar vedtok med stort flertall å overta banen og bygninger for 25 mill kr., og betale leie til 
Baneselskapet. Ekstraordinær kontingent kr. 1.900,- ble vedtatt. Sparebanken NOR bidro med et lån på 9 mill. 
kr. Jack Weseth ble daglig leder, Øyvind Birkeland markedssjef og Undis Bakken begynte med regnskapene. 
Elisabeth Halvorsen fortsatte som sekretær. Klubbkontoret ble flyttet til den gamle proshopen i nordre ende av 
klubbhuset, og proshopen flyttet til en brakke ved drivingrangen. Et trallerom ble bygget i klubbhusets underetasje 
og kafeen ble malt. Janne Lundell ble ny head greenkeeper. 100 medlemmer møtte på vårdugnad dette året, og 
banen åpnet 13. mai. Noen regnet ut at 5.000 baller havnet i vannet ved hull 18 hvert år!!!  1.103 ordinære med-
lemmer, 82 har ikke GK, 248 har GK, 493 har hcp 24-36, 257 har hcp 10-23, 23 har hcp 0-9. Kjønnsfordelingen er 
380 kvinner og 748 menn. Overskudd for året 2000 var på kr. 13.300,-, omsetningen var i underkant av kr. 10 mill.
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2001 Reidar Niemi ble valgt til president og Margaretha 
Ramm ble ny daglig leder. En stor ombygging av klubbhu-
set ble gjennomført: Nye kontorer, nytt konferanserom, nye 
gardiner og møbler. Hjemmesidene ble startet og varpopulære 
fra første stund. Bjørn Bøifot tok ansvar for banekomiteen.     
Makspris for aksje/innskuddsbevis ble satt til kr. 32.000,- og 
kontingenten var kr. 3.100,-. Dugnadsavgift foreslått, men dette 
fikk ikke tilslutning.  Det var høye ambisjoner og klubben planla 
å bli blant de ti beste klubbene i Norge sportslig sett. Planer 
ble lagt for å erstatte hullene 16 og 17 med to nye hull nord 
for hull 4 slik at det kunne lages korthullsbane, pay & play, i 
Vassås. Dette for å få en sikrere, bedre bane og kortere vei å 
gå samt inntekter fra pay & play. Styret fikk tilslutning for disse 
planene på årsmøtet. Styrets investeringsramme var på 9 mill, 
dette var dristig i disse tider da hele Norges golfmiljø slet med 
medlemssvikt.  Årsmøtet vedtok å utvide til 1303 medlemmer. 
Klubbens gjeld ble nedbetalt fra 9 til 5.5 mill kr. Omsetningen 
var igjen på ca 10 mill kr., og det ble et overskudd på ca 1.1 
mill kr.

2002 Ny proshop planlagt og ferdigstilt. Ombygging av drivingrangen ble planlagt. Arbeidet med nye hull fortsatte. 
Klubben fikk ny tysk head greenkeeper, Andreas Herrmann. Det ble det stilt store forventninger til han i denne 
jobben. Hull 7 og 8 ble drenert. Markedssjef Øyvind Birkeland sluttet. Hull 4 ble bygget om, dvs. lengre og vanskeli-
gere. 10årsjubileum ble feiret ved St.Hanstider med kveldsspill, middag og morgengolf samt frokost. Anne S. Fleis-
cher, Annikken Briseid og Inger Hjarrand vant NM for lag arrangert av Norsk Seniorgolf. Det ble mulig å leie golfbil 
mot legeattest. Et engasjement for å få folk med psykiske plager til å spille golf ble satt i gang. Klubben hadde 153 
medlemmer uten GK, 292 med GK, 378 hcp 28,1-36; 309 hcp 18,1-28; 138 hcp 10,1-18; 26 hcp 5,1-10 og 7 har 
hcp 0-5. Tross mange nye medlemmer ble det et underskudd på kr. 345.000 på en omsetning på 10 mill. kr.

2003  Golfsporten begynte å merke at ikke alt vokste inn i himmelen, sponsorinntektene ble redusert og det var 
en del medlemmer som meldte seg ut.  Gjennkjøpsplikten, som klubben tok over sammen med banen i 2000, 
begynte å slå inn, mer om dette i neste kapittel, Tilbakekjøpsplikten – Mørke skyer over Asker Golfklubb.  Maks-
prisen på innskuddsbevis var kr. 34.000,-, men disse ble nå solgt ned til kr. 21.000,-.  Utviklingen av to nye hull 
ble bremset. Banens kvalitet var god. Banen var oppe fra 11. mai til 18. okt.  Klubbmesterskapet ble dominert av 
Junior/elitespillere dette året både i dame og herre klassen.  Turneringsleder Jørgen Krogstad får en putter for 
sin gode innsats.

Fra ombyggingen av hull 4 i 2000.

Karen Landrø overlater klubba til Reidar Niemi
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2004 Margaretha Ramm sluttet som daglig leder. Per Bjørseth ny daglig leder og Sveinung Mogens klubbsekre-
tær.  Priser på golfaksjer generelt og i vår klubb sank mye. Økonomi var et stadig viktigere emne, og det var svikt i 
inntektene dels pga ledige golfmedlemskap, svikt i sponsorinntekter og greenfee. Det ble åpnet for årsmedlemskap. 
Utbyggingen av banen ble lagt på is, arbeidet begrenset til reguleringsarbeid. Årsmøtet vedtok ikke styrets forslag 
til høyere kontingent. Årsmøtet ble avbrutt og på ekstraordinært årsmøte klarte møteleder Eyvind W. Wang å få til et 
kompromis som ble vedtatt ved hjelp av stort oppmøte av juniorer. Askergolfern ble gitt ut som trykket hefte for 
siste gang.

2005  Andreas Hermann sluttet som head greenkeeper. Step-
han Schubert ble ny head greenkeeper.  Asle P. Johansen tok 
over ansvaret for banekomiteen.  Det ble forhandlet med ba-
neselskapet om rimeligere baneleie.  Desverre  førte ikke dette 
frem.  Klubben laget en ekstraordinær utgave av Askergolfern, 
som ble trykket i et opplag på 37.000, og delt ut til alle husstan-
der i området av Budstikka.  Denne utgaven hadde fokus på 
”golf for alle”, uansett alder og fysiske skavanker.  Gruppene ble 
presentert, golf som familiesport, ungdomsaktivitet og den flotte 
senioraktiviteten ble profilert.  Egentlig ikke så ulikt det Norsk 
Golfforbund jobber med i dag så man kan godt si klubben var litt 
forut for sin tid.  Under et krafting tordenvær slo lynet ned i eika 
på hull 3.  

og gjorde påmelding så mye lettere, selv om det tok litt tid før alle var komfortable med systemet.  Askergofern kom 
i gang igjen, nå som nettutgave, første utgave var uten bilder, men etter hvert ble kvaliteten bedre og Askergolfern 
ga fremdeles mye godt stoff fra klubbens aktiviteter.   Asker GK startet en aktivitet sammen med Aktiv fritid  og Ung-
dom og fritid i Asker kommune dette året under tittelsen Aktiv på dagtid og Golf grønn glede.  Samarbeidsprosjektet  
tilrettelegger for at mennesker (unge og voksne) med fysiske eller psykiske helseplager kan komme ut og lære å 
spille golf.  Klubben stiller med bane, opplæring og transport på banen der det er nødvendig.  Aktiviteten gir mye 
tilbake både til klubben og de personene som deltar på dette.

Over:  Gammel eik  etter lynnedslaget 
som ødela banens stolthet, og ferske 
spillere i deilig høstvær.

T.v.:  Forsiden på Askergolfern 
anno 1995

Under:  Vårstemning!

2006 131 var på årsmøtet 8. febr. 2006. Ny hullrekkefølge ble disku-
tert, og Ingvar Nygaards forslag ble vedtatt. Følgende arbeid ble gjort 
på banen; toalett på hull 9 og tak over deler av drivingrangen samt 
drenering av hullene 3 og 6. Golfbox var kommet i gang og elektronisk 
påmelding kunne nå gjøres.  Dette var et stort skritt fremover,
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2007  Styreleder Jens Fredrik Sørlie, bedre kjent som Jeffen, overtok vervet som tidligere het president etter å ha 
vært 1 år i styret. Dick Folkesson ble ny sjefsgreenkeeper og hadde med seg en gjeng med erfarne greenkeepere 
fra Sverige, deriblant sin bror Eddie.  75 medlemmer deltok på vårdugnaden i sludd.  Det ble 2 vårdugnader dette 
året da været var så dårlig under den første at den måtte avbrytes.  Allikevel ble det rekordtidlig baneåpning med 
23. april. Banen var meget bra. Ny bro ble anlagt ved hull 18, og sti ved vannet til drivingrangen ble laget på Bane-
selskapets regning. Dette for å skille gående og biltrafikken i veien på denne strekningen.  Dreneringen ble igjen 
forbedret. Gjenopprettet huskomite med Astrid Kvalvaag i spissen oppgraderte mye på dugnad. Steinar Hagen var 
kaptein på det norske laget som vant European Master Championship.

2008  Klubbsekretær Sveinung Mogens døde brått rundt samme tidspunkt som banen skulle åpnes. Nesten hun-
dre medlemmer deltok i hans begravelse. Grete Rodvang overtok hans jobb på kort varsel.

Etter mye arbeid ble man stort sett ferdig med tilbakekjøpsplikten. 50 medlemmer ville ikke fraskrive seg retten og 
har fortsatt innskudd med tilbakebetalingsrett. Heldigvis skjønte flertallet av klubbens medlemmer alvoret i situa-
sjonen, og klubben fikk en akseptabel ordning og en forutsigbar økonomisk fremtid.  Greenkeeperne ryddet mye 
på banen i tillegg til det daglige arbeidet. 

T.v.  Garry McCombie slår ut på 
hull 18 i Tom Stiansens Chal-
lenge.  Alle turneringsspillerne 
konkurrerte med Garry på dette 
hullet.

De fikset også maskinene gjennom vinte-
ren. Hull 9 ble bygget om for innsamlede, 
øremerkede midler, kronerullingen ble 
satt i gang av herregruppen og mange 
medlemmer bidro. Banekomitéleder Asle 
P. Johansen deltok med maskiner og 
arbeidsinnsats der det trengtes. Klubben 
fikk leieboer, Norsk Seniorgolf flyttet inn 
i klubbhuset. 20. august fikk proen Bjørn 
Helge Briskeby og Magnus Birkeland 
hole-in-one samtidig på hull 15! 

T.h.:  Den nybygde broa over over-
gang mellom Finnsrud og Brenns-
rudvannet ved hull 18.  Rekkverket 
kom først på plass i 2008.
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2010 Karina og Karl Krokeide overtok kafeen etter at Anette og Bitten sa takk for seg.  Karina og Karl har jobbet 
mange år med kafevirksomhet i golfsammenheng både på Kjekstad og på Fornebu innendørssenter. De fikke en 
flott start og gjorde at besøk i kafe og kiosk ble en stor del av den hyggelige opplevelsen på banen.  Startboden 
har ført en skiftende tilværelse i alle år, oppe ved hull 1, i proshopen og så opp til hull 1 igjen. I 2010 ble funkjso-
nen flyttet til det tidligere kølleverkstedet, som ble innredet for formålet. Dermed ble startboden fra hull 1 til kiosk 
på hull 9 og ga mye bedre arbeidsforhold for de som jobber i kiosken, og steker alle de gode vaflene til oss.  Det 
regnet 277 milimeter i august, vi ble godt vant til å spille på våt bane. Banen ble oppgradert med kr. 30.000,- fra 
Baneselskapet. Greenkeeperne og Asle P. fortsatte å forbedre banen og omgivelsene.  Jeffen Sørlie gikk av som 
styreleder etter 4 år og ble hedret på årsmøtet i 2011.

2009 Områdene rundt banen ble ryddet for trær slik at lys og varme kom inn på greener og fairway, og gresset 
gror bedre.  Det ble bygget ny slakere sti mellom hull 7 og tee hull 8 for midlene samlet inn til hull 9 omleggingen 
i 2008. Bedre sti til 17 sto også på programmet. 100 medlemmer deltok på vårdugnad. Klubbmesterskapet gikk 
over 3 dager, seniorene startet på fredag, de andre klassene startet lørdag med avslutning på alle søndag.  Dette 
samlet ekstra mange mennesker rundt arrangementet og skulle gjøre klubbmesterskapet til en stor happening.  
Joakim Schive besto eksamen som PGA pro. Han har jobbet lenge og bra med juniorene. Økonomien fikk et 
ekstra løft takket være et av våre medlemmer, Jørn Sterling, som driver Lykkebingo i Asker. For å drive Bingo-
virksomhet må man ha en frivillig organisasjon i ryggen, og vår klubb har fått nyte godt av bingoen. Noe penger 
tilflyter også klubben fra Grasrotandelen.  Nina Offenberg, Karinn Dickinsson og Lene Hafsten-Mørch ble norges-
mestere for damer. Klubbens beste resultat noensinne!

Over og under:  Vårstemning på banen 
anno 2011.

Over t.h.:  Sylvia. S. Fosdahl og Anne S. 
Fleischer ved hull 9.

T.h.:  Greenkeeping anno 2012.
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2012  Så er vi i jubileumsåret 2012 og Asker Golfklubb er 20år.  Klubben er en aktiv jubilant og det vil bli mange 
aktiviteter i jubileumsåret, mye samlet rundt jubileumsuken 4. til 9. juni.  Det blir start turnering på jubileumsdagen, 
åpen dag, flere gruppe turneringer, jubileumsturnering og jubileumsfest.  Dette heftet er også laget for å hedre 
20åringen.  Klubben jobber videre med å finne gode økonomiske løsninger for å skape en solid økonomisk plat-
form i årene som kommer.  Bl.a. jobbes det med kommunal garanti for vårt langsiktige lån. Dette vil redusere ren-
teutgiftene betydelig. Det jobbes også med flere bruksmuligheter av bygninger og anlegg, slik at klubben kan tjene 
penger også i vinterhalvåret.  Kloakkprosjektet og dreneringsprosjektet er under ferdigstillelse i skrivende stund.  
Nytt av året er at deler av greenkeepings oppgaver rundt søppeltømming, vannpåfylling, rydding rundt klubbhuset 
blir gjort av medlemmer på dugnad hver uke.  Dette er en spennende ny ordning, og sparer en stilling for klubben 
gjennom sommersesongen.  Klubben jobber aktivt med golf grønn glede som startet opp hos oss i 2006, og er et 
samarbeide med kommunen.  Baneåpning 1. mai med fulle flighter fra morgen til kveld, og full parkeringsplass!  
Banen har tålt vinteren bra og står fram grønnere og finere enn noensinne, noe vi må takke våre dyktige green-
keepere for.  Åpningsturneringen gikk med 84 startende.  Stor stemning i cafeen etterpå med lasagne og salatbar.  
Så er det bare å håpe på at værgudene er snillere mot oss i år enn i fjor, og ønske alle medlemmene et fortsatt 
godt 2012.  
 
Redaksjonen

2011 Kjell Pedersen overtok som styreleder. Jan Strømsrud overtok som headpro dette året. Karl Krokeide over-
tok golfshopen og hadde med seg altmuligmannen Ivan Ingebrigtsen, dermed kom shopen opp og igang igjen, 
med godt vareutvalg og god service.  Økonomien var fortsatt stram, og styret jobbet videre med muligheter både 
for innsparing og økte inntekter.  Juniorgruppen har hatt for dårlig økonomistyring de siste årene og dette med-
virket til den stramme økonomien.  Kloakkanlegget ved driving range, kiosk og greenkeeping er basert på lokale 
tømbare tanker, disse måtte inn på kommunalt nett, og planlegging og delvis gjennomføring av dette ble gjort.  
Her ligger det en god besparelse for klubben.  2011 ble også et vått år, en vakker søndags morgen kom medlem-
mene til lukket bane, da hadde hele stien fra range til hull 1 blitt vasket bort av regnvannet, og måtte utbedres, 
før banen igjen var klar for spill.  Andre deler av banen hadde også problemer, og det ble besluttet at utbedringer 
var nødvendig.  Det ble satt igang en  innsamling til et dreneringsprosjekt og medlemmene ga i overkant av kr. 
160000.  Greenkeeping og Asle P gjorde en stor jobb på høsten, og med litt opprydding på våren 2012 blir dette 
fullført.

T.v:  Startbodens siste reise.

Under t.h.:  Startboden gjennopp-
står som kiosk på hull 9 til stor 
glede for kafeen og medlemmene.  
Flyttemannskapet f.v.:  Asle P. 
Jihansen, Bo Gunnarsson, Eddie 
og Dick Folkesson.

Under t.v.:  20 års logoballen.
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Den vanskeligste tiden i klubbens historie og en tid der klubben i prinsippet var på konkursens rand ble forårsaket 
av den flotte tilbakekjøpsavtalen Asker Golfklubbs medlemmer forhandlet frem med baneselskapet i sin tid og at 
denne fulgte med på lasset da klubben overtok banen i 2000.  Dette ble etter hvert en økonomisk møllestein for 
Asker Golfklubb og kunne ha ført til slutten for den flotte klubben vår.  Vi har derfor valgt å lage et lengre innlegg 
om nettopp denne situasjonen og hvordan klubben har håndtert det hele for å komme tilbake til en sunn økonomi.

Tilbakekjøpsplikten – Mørke skyer over Asker Golfklubb
Golfsporten i Norge hadde i 1990 årene og frem til 2003 gode tider.
Antall golfspillere økte og det var ventelister for å kunne bli medlem på mange baner.  Verdien på golfaksjer og 
innskuddsobligasjoner hadde i denne perioden en stor verdistigning.

Men, intet tre vokser inn i himmelen. Fra 2003 var det mange som sluttet med golf og færre som begynte. Det var 
også bygget flere baner i denne perioden. Dette førte til at det ble konkurranse om spillere, press på prisene og 
dårlig økonomi for mange klubber. Det ble vanskeligere å selge golfaksjer og innskuddsbevis. Flere ville selge enn 
kjøpe. Denne trend rammet også Asker Golfklubb med store konsekvenser.

Tilbakekjøpsplikten
 I vår balanse har vi en gjeldspost som heter: Innskudd fra medlemmene med tilbakekjøpsplikt.
I et marked hvor flere ville selge enn kjøpe innskuddsbevis var tilbakekjøpsplikten en udetonert bombe hvis kra-
vene ble så store at det ikke fantes nok likviditet i systemet.

Bakgrunnen for tilbakekjøpsplikten var som følger:
Da klubben ble anlagt ble det solgt innskuddsbevis til de som ønsket å bli medlemmer. Et innskuddsbevis var en 
forutsetning for å kunne bli medlem.  Innskuddsbeviset var omsettelig og skulle i utgangspunktet betales tilbake 
hvis og når banen ble nedlagt. De innbetalte beløp ble benyttet til å finansiere banen.  Banen var eiet, bygget og 
driftet av Asker Golfbane A/S (grunneierne). Klubben betalte en årlig avgift til Asker Golfbane A/S.  

I utgangspunktet skulle det ikke være noen tilbakekjøpsplikt for innskuddsbevisene. I de forhandlinger, som den 
gang fant sted, fikk klubben imidlertid gjennomslag for at Asker Golfbane A/S skulle ha tilbakekjøpsplikt på inn-
skuddsbevis til pålydende, hvis beviset ikke var solgt innen 2 år etter at et medlem hadde meldt seg ut.  Vi var 
vel den eneste klubb som fikk til en slik løsning, som var problemfri for klubben og en god økonomisk løsning for 
medlemmene.  Asker Golfbane A/S pådro seg imidlertid en betydelig risiko.

I år 2000 forhandlet klubben seg frem til å overta banen mot en leie av grunnen . Banen ble kjøpt for kr. 25 mill., 
som ble finansiert ved tidligere innbetalte innskudd samt et banklån på kr. 9 mill.
Tilbakekjøpsplikten fulgte med på lasset. 

Problemer
Problemene med utmeldinger i forbindelse med tilbakekjøpsplikten startet for alvor med utmeldinger i 2003. I år 
2005 forfalt kr.692.000,år 2006 kr. 591.000 og i år 2007 kr.1.156.000 til utbetaling fra tidligere medlemmer, som 
ikke hadde fått omsatt sine innskuddsbevis da markedet var helt dødt.
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Klubben hadde frem til 2006 klart å betale sine forpliktelser via driften og disponible midler.
Men med en synkende medlemsmasse og store utbetalinger til tidligere medlemmer ville kassen snart være tom. 
Noe måtte gjøres! Det var lite som tydet på at markedet ville snu.

Tiltak
For å redusere tilbakekjøpsplikten i fremtiden hadde styret allerede i 2004 vedtatt at nye medlemmer ikke skulle ha 
tilbakekjøpsplikt  på sin innskuddsbevis gjeldende fra 1/1 2005.

I 2006 var tilsiget av nye medlemmer minimalt.  I de første 6 månedene meldte kun 16 medlemmer seg inn.  Ut-
meldinger fortsatte i enda større omfang enn tidligere. Med de forpliktelser som klubben hadde var denne utviklin-
gen meget bekymringsfull. Styret åpnet derfor for at det kunne selges medlemskap mot innmeldingsgebyr. Dette 
slo godt an og førte til 87 nye senior medlemmer med samlet innmeldingsgebyr på kr. 488.000. Det gjorde godt i 
en slunken kasse.   Pr. 31/12 2006 utgjorde nye utmeldingene kr. 1.637.000 som forfalt i 2008.

Med bakgrunn i de utsikter som forelå høsten 2006 arbeidet styret med en tiltaksplan for hvordan klubben skulle 
kunne løse utfordringene. Planen ble behandlet i styremøte 23/1 07 og hovedpunktene lagt frem for årsmøtet 14/2 
samme år til orientering:

•   Styret har gitt klubbens juniorer tilbud om å konvertere juniorinnskuddsbevis til et medlemskap med innmel-
dingsgebyr (altså uten innskuddsbevis) ved overgang til senior når de blir 23 år. Dette vil føre til redusert tilbakebe-
talingsplikt og at flere velger å bli i klubben og derigjennom økt årskontingent.

•   Innskuddsbevisets betingelser måtte endres slik at tilbakekjøpsplikten forsvinner. Dette krevde aksept av hvert 
enkelt medlem og styret ville gjennom bred informasjonsvirksomhet arbeide for at så mange som mulig frivillig byt-
tet sitt innskuddsbevis til et uten tilbakekjøpsplikt.

•   Styret fremmet tilbud til de som hadde meldt seg ut som reduserte den likviditetsmessige belastningen tilbake-
kjøpsplikten til disse tidligere medlemmer medførte.

•   Styret åpnet for at medlemmer kunne overføre sitt innskuddsbevis til livsarvinger, forutsatt at det ble utstedet et 
nytt bevis til arvingen med samme pålydende, men uten tilbakekjøpsplikt.

Planen ble livlig diskutert på årsmøtet. At klubben skulle komme i en slik situasjon var nok overraskende for 
mange. De fleste innlegg støttet imidlertid planen.

Det valgte styret og administrasjonen hadde nå en formidabel utfordring med å gjennomføre de nødvendige tiltak i 
henhold til den plan som forelå. Ikke minst med å få nødvendig informasjon ut til medlemmene slik at de kunne få 
forståelse for situasjonen. Av erfaring vet vi at det i en stor klubb som vår er det mange som ikke leser den informa-
sjon som foreligger og heller ikke leser årsberetningen. Det skulle også lages lister over alle de medlemmer som 
skulle involveres med riktig beløp og ikke minst utforme brev og detaljer i forbindelse med de konkrete tiltak.

Totale utestående på grunnfondsbevis med tilbakekjøpsplikt var pr. 31/12 2006 kr.18.016.000 hvorav kr.1.156.000 
forfalt i 2007 og kr.1.637.000 forfalt i 2008.  

Prosessen
Følgende ble iverksatt i løpet av februar måned: 

•   Samtlige involverte medlemmer fikk brev med beskrivelse av klubbens situasjon med de tiltak som ble orientert 
om på årsmøtet og anmodning om frafall av tilbakekjøpsplikten.
 
•   Det ble sendt brev til de som skulle ha oppgjør i 2007 og 2008 med beskrivelse av klubbens vanskelige situa-
sjon og anmodning om tilbakebetaling over 4 år alternativt 50 % utbetaling og fritt spill i 3 år.

Av tidligere utmeldte medlemmer med oppgjør i 2007 og 2008 var det 36 medlemmer som sa ja til 50 % utbetaling 
og spill i 3 år. Dette resulterte i en reduksjon på kr. 347.000 i utbetalingene. 30 tidligere medlemmer som represen-
terte kr. 516.000 sa ja til å få pengene tilbake over 4 år.
Dette var ikke mange i den store sammenheng men meget positivt fra de som svarte ja.
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Anmodningen om frafall av tilbakekjøpsplikten gav skuffende liten respons. Etter mye arbeid med purringer, infor-
masjonsskriv, møtevirksomhet og personlige samtaler gjennom hele sommeren var resultatet at 170 medlemmer 
var villig til å frasi seg tilbakekjøpsplikten.  Medlemmene var ikke klare for å ta den vanskelige situasjonen inn over 
seg.

Sommeren 2007 hadde klubben 15 års jubileum og fremtiden så dyster ut! Innmeldingene hadde stoppet opp. Ved 
utgangen av mai hadde vi kun 18 nye medlemmer, hvorav 5 var juniorer og problemet med tilbakekjøpsplikten var 
ikke løst. Det måtte finnes løsninger og det måtte skje raskt. Klubben måtte ha flere medlemmer (inntekter) og en 
løsning på tilbakekjøpsplikten.
Følgende ble iverksatt:

•   Jubileumstilbud til nye medlemmer. En symbolsk innmeldingsavgift på kr.15 med tillegg av ordinær årsavgift. 
Kampanjen ble en stor suksess med god hjelp av våre medlemmer. 197 nye medlemmer hvorav 41 juniorer. Et stort 
lyspunkt i en vanskelig tid.

•   Etter mange diskusjoner i styret og sonderinger blant medlemmer besluttet styret å gi et nytt forslag til de berørte 
medlemmer i brev datert 21/9 07: Eksiterende innskuddsbevis med tilbakekjøpsplikt erstattes med et innskuddsbe-
vis uten tilbakekjøpsplikt. Det nye innskuddsbeviset vil være fritt omsettelig til den pris som markedet bestemmer. 
Klubben vil ved bytte av innskuddsbevisene utbetale 25 % av pålydende. Ordningen omfatter alle berørte medlem-
mer som var medlem pr. 1/1 07.

Forut for utsendelse av tilbudet hadde det vært møte med vår bankforbindelse for å få tilsagn til å finansiere til-
bakebetalingene til medlemmene. Klubben fikk ikke et endelig tilsagn, men heller ikke et nei. En forutsetning ville 
eventuelt være at alle involverte medlemmer med innskuddsbevis aksepterte tilbudet.

Ved svarfristens utløp 30/11 07 var det kommet 485 positive svar dvs.ca.60 % av de aktuelle medlemmer. Det posi-
tive var at noen hadde våknet og begynt å oppfatte situasjonen, men på langt nær mange nok.
Purrebrev ble sendt ut 19/7. Samtidig ble det organisert en gruppe blant klubbens medlemmer, styre og administra-
sjon som kontaktet alle de som ikke hadde svart enten personlig eller pr. telefon.
Det ble gjort en stor jobb frem mot årsmøtet som resulterte i følgende resultat: 700 medlemmer aksepterte forsla-
get, 60 hadde sa nei og 74 hadde meldt seg ut.  
Det bemerkes at de 74 utmeldte representerte kr.1.400.000 som skulle utbetales i 2009, noe som i høy grad forster-
ket klubbens vanskelige situasjon. 

Det var klart for styret at klubben var i en situasjon hvor den ikke kunne betjene sin gjeld etter hvert som den forfalt, 
hvis det ikke skjedde endringer med tilbakekjøpsplikten. Dette var tydelig kommet frem fra vår revisor og i samtaler 
med Norges Idrettsforbunds advokater. Styret kunne også i den ytterste konsekvens komme i rettslig ansvar. Års-
møtet 2008 var derfor det viktigste for klubben på mange år.

På årsmøtet ble situasjonen oppsummert. Utgangspunktet var at alle som hadde innskuddsbevis skulle være med 
på opplegget. Slik som det nå lå an kunne ikke dette la seg gjøre. 76 medlemmer hadde allerede meldt seg ut og 
man kunne ikke regne med at de som hadde sagt nei ville forandre mening. Styret ønsket å fortsette arbeidet for å 
få til en løsning med de aksepter som forelå.
Dette måtte klubben kunne leve med videre for å få til en varig løsning.

Det var ingen innvendinger til dette på årsmøtet.

Følgende skjedde i rask rekkefølge:

•   Brev til alle medlemmer med innskuddsbevis ble sendt ut straks etter årsmøtet med orientering om situasjonen 
og at styret fortsatte arbeidet med en løsning.

•   Vår bank hadde jevnlig under prosessen blir holdt løpende orientert. Opprinnelig var det bankens forutsetning at 
det skulle være 100 % oppslutning om løsningen. Møte med banken som muntlig aksepterte at lån ville bli gitt uten 
denne forutsetning.

•   Arbeidet fortsatte med de som ikke hadde akseptert, men til ingen nytte.

•   Brev datert 15/5 til medlemmene med tilbakekjøpsplikt om at finansiering var i orden og at det var besluttet at 
prosessen skulle igangsettes. 
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Gjennomføring

Det ble nå en hektisk aktivitet for å få ting på plass.

•   Ekstraordinært årsmøte for å godkjenne låneopptak måtte avholdes. Møtet ble avholdt 11/6 08. Låneopptak ble 
enstemmig godkjent.

•   Arbeide med utforming av nytt innskuddsbevis. Innskuddsbeviset ble utformet slik at pålydende kunne godkjen-
nes som egenkapital i klubbens regnskap.

•   Formelle møter med banken om betingelser for låneopptaket. Enighet oppnådd primo august. Skriftlig tilbud mot-
tatt 15/10 08. Lånet ble utbetalt i november 08.

•   Brev til medlemmene 20/8 08 om prosedyre for gjennomføringen som innebar utbetaling til medlemmene og 
bytte av innskuddsbevis.

•   Utbetaling til medlemmer og bytting av innskuddsbevisfant sted i løpet av desember 2008.

Avslutning
En vanskelig sak var nå avsluttet til beste for klubben og dets medlemmer.
Uten en løsning ville klubben ha vært i alvorlige vanskeligheter.
Heldigvis skjønte majoriteten av våre medlemmer alvoret i situasjonen, slik at klubben fikk til en løsning som var 
akseptabel for de aller fleste. 

Jens Fredrik Sørlie
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Etikette - regler for - - - - - - - - golf

Etter så mye seriøs informasjon følte redaksjonen at det var på tide med litt lettere innhold før vi går videre.  
Denne fikk oss til å trekke på smilebåndet, håper du gjør det samme.
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Klubbens styre, medarbeidere og komiteer
De menneskene som har vært med å bidrar til klubbens strategier, investeringer, daglige drift, sosiale miljø og flotte 
baneforhold på mer regelmessig basis har vært engasjert i styret, som medarbeider eller i komiteene.  Alle viktige 
funkjsoner for ar klubben skal ha en bra utvikling.

Styret
Styret er klubbens øverste organ og jobber tett på administrasjonen og greenkeeping som er ansatt i klubben.  I 
tillegg har vi pro, golfshopen og kafé/kiosk som drives av personer som klubben har avtaler med.  En golfklubb 
sysselsetter en rekke mennesker og har en omsetning på linje med en middels norsk bedrift. 

Det er mange beslutninger å ta, ikke minst når det gjelder økonomi. Det er mye vi ønsker å få til for å bedre klub-
bens fasiliteter, men her må man sette tæring etter næring og være flink til å få mest mulig for pengene.  Et stort 
ansvar for en gjeng glade amatører som helst vil spille golf. Hvert styre gjennom tidene har gjort sitt beste for å 
fremme Asker Golfklubb sine interesser og har lykkes i større og mindre grad med sine planer og valg. Tabellen 
under viser medlemmene i styrene fra klubben ble stiftet til jubileumsåret 2012.  

Anne Bolstad

Asker Golfklubbs styre av 2012 Foran f.v.; Nina Offenberg, Anne Bolstad, Hans Nordstaa, Arve Bunæs. Bak 
fr.v.: Jorunn Nymo, styreleder Kjell Pedersen, Asle P. Johansen, Marianne Fismen og Finn Ramstad. Ivar 
Henriksen, varanedlem var ikke til stede.
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Klubbens 6 presidenter/
styreledere i kronologisk 
rekkefølge:  Odd Hammer-
nes, Ottar Askvik, Karen 
Landrø, Reidar Niemi, 
Jens Fredrik Sørlie og 
sittende styreleder Kjell 
Pedersen.

År President/
Styreleder

Visepresident/
Nestleder Styremedlemmer

92 Odd Hammernes Erik Frode Schrader Terje Christoffersen, Einar Gjertsen, Svein Huse, 
Thorvald Larsen, Stein Øxseth

93 Odd Hammernes Erik Frode Schrader Terje Christoffersen, Einar Gjertsen, Svein Huse, 
Bjørn A. Iversen, Thorvald Larsen, Stein Øxseth

94 Odd Hammernes Erik Frode Schrader Gerd M. Annexstad, Terje Christoffersen, Einar 
Gjertsen, Bjørn A. Iversen, Stein Øxseth

95 Odd Hammernes Erik Frode Schrader Ottar Askvik, Einar Gjertsen, Thorvald Larsen, Berit 
Moe, Berit Larsen, Erik Tangen, (Arve Wiborg)

96 Ottar Askvik Thorvald Larsen
Berit Sagen Annette Staugaard, Ingvild Stiansen, 
Erik Tangen, Svein Eidem, Petter Schive, (Arve 
Wiborg)

97 Ottar Askvik Thorvald Larsen Svein Eidem, Jack Weseth, Bjørn Sæthre, Annette 
Staugaard, Ingvild Stiansen, (Arve Wiborg)

98 Ottar Askvik Bjørn Sæthre
Per Eilif Fjermestad, Conny Ljungberg, Ingunn 
Offenberg , Sølvi Sandsmark, Rolf Block-Hansen, 
(Arve Wiborg)

99 Karen M. Landrø Arne Myhrvold Per Eilif Fjermestad, Reidar Niemi, Bjørn Tallaksen, 
Dag A. Iversen, Ingunn Offenberg, (Arve Wiborg)

00 Karen M. Landrø Arne Myhrvold
Reidar Niemi, Birgit Bye, Bjørn Tallaksen, Dag A 
Iversen, Magne Gunnarsson, Vara: Bjørn Bøifot, 
Anne S Fleicher

01 Reidar Niemi Karen M. Landrø
Birgit Bye, Arne Myhrvold, Magne Gunnarson, Rune 
Kristiansen, Ulf Kristiansen, Peter Andorff, Vara: An-
niken Briseid, Otto Bjørgum

02 Reidar Niemi Karen M. Landrø
Anne Christine Holt, Arne Myhrvold, Magne Gun-
narson, Mogens Kvamsdahl, Ulf Kristiansen, Peter 
Andorff, Vara: Ingvild Stiansen, Otto Bjørgum

03 Reidar Niemi Karen M. Landrø Anne Christine Holt, Arne Myhrvold, Magne Gun-
narson, Mogens Kvamsdahl, Otto Bjørgum

Peter Andorff, Vara: Ingvild Stiansen, Gunnar 
Gravdal

04 Reidar Niemi Karen M. Landrø Anne Christine Holt, Arne Myhrvold, Magne Gun-
narson, Mogens Kvamsdahl, Otto Bjørgum

Peter Andorff, Vara: Ingvild Stiansen, Gunnar 
Gravdal

05 Reidar Niemi Arne Myhrvold
Karen M. Landrø, Bjørg Solheim, Egil Bamvik, 
Jan-Christian Johansen, Asle P. Johansen, Stein H. 
Offenberg, Vara: Sylvia S Fosdahl, Gunnar Gravdal

06 Reidar Niemi Jens Fredrik Sørlie
Egil Bamvik , Jan-Christian Johansen, Stein H. Of-
fenberg, Asle P Johanssen, Anne Friis Thomassen, 
Astrid Kvalvaag, Vara: Gunnar Gravdal, Pål Lindby

07 Jens Fredrik Sørlie Jan-Christian Jo-
hansen

Astrid Kvalvaag, Asle P Johansen, Egil Bamvik, 
Ingvild Stiansen, Finn Ramstad, Trond Tormodsrud, 
Vara: Pål Lindby, Anne Grethe Kolstad

08 Jens Fredrik Sørlie Jan-Christian Jo-
hansen

Asle P Johansen, Wenche Vrålstad, Egil Bamvik, 
Jane Strand, Finn Ramstad, Trond Tormodsrud, 
Vara: Anne Grethe Kolstad, John Nordli

09 Jens Fredrik Sørlie Jan-Christian Jo-
hansen

Asle P Johansen, Wenche Vrålstad, Jane Strand, 
Finn Ramstad, Trond Tormodsrud, Kjell Pedersen, 
Vara: John Nordli, Anne Bolstad

10 Jens Fredrik Sørlie Kjell Pedersen
Asle P Johansen, Finn Ramstad, Trond Tormodsrud, 
Anne Bolstad, Jane Strand, Marianne Fismen, Vara: 
Liv Hærhe, Ivar Henriksen

11 Kjell Pedersen Hans Nordstaa
Asle P Johansen, Finn Ramstad, Trond Tormodsrud, 
Anne Bolstad, Jane Strand, Marianne Fismen, Vara: 
Liv Hærhe, Ivar Henriksen

12 Kjell Pedersen Hans Nordstaa
Asle P Johansen, Finn Ramstad, Anne Bolstad, Ma-
rianne Fismen, Arve Bunæs, Nina Offenberg Vara: 
Ivar Henriksen, Jorunn Nymo

(Arne Wiborg var med som representant for grunneierne)
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Administrasjonen, greenkeeping og samarbeidspartnere
Vi har i disse 20 årene hatt en lang rekke ansatte som administrasjonspersonale og greenkeepere i tillegg til proer 
og kafedrivere. La det med en gang være sagt at klubbens styre har hele tiden gjort en formidabel innsats også ad-
ministrativt. Dog er balansegangen mellom tillitsvalgte og ansatte ganske vanskelig. Det har vi sett i store forbund 
og mange klubber.  Til å begynne med drev vi kun klubben og ikke banen. Baneselskapet hadde egen daglig leder 
og klubben en deltidsansatt. 
Vår første ansatte på kontoret het Randi Blomberg-Olsen og etter hvert har Elisabeth Halvorsen, Hans Eide og 
Jack Weseth vært med oss, dog ikke alle på en gang. Vesla Iversen hadde i mange år ansvaret for startboden. Idet 
vi overtok banedriften rundt årtusenskiftet ble Øyvind Birkeland ansatt som markedssjef. Undis Bakken tok seg av 
regnskapene.  I 2001 ble Margaretha Ramm ansatt som daglig leder. Styremedlem Mogens Kvamsdahl gikk over 
til å være ansatt. I 2005 ble Per Bjørseth ansatt som daglig leder og Sveinung Mogens ble klubbsekretær. Da han 
uventet døde våren 2008, overtok Grete Rodvang hans plass. Per og Grete er de vi i dag kjenner som klubbens 
ansikt utad.

Headgreenkeepere har vært Morten Wiig, Janne Lundell, Andreas Hermann og Stephan Schubert. Fra 2007 har 
vi vært så heldige å ha Dick og Eddie Folkesson som ansvarlige for banen og takker for det. Alle disse har hatt 
mange medarbeidere.  Banens utvikling har vært strålende de siste årene, mye takket være Dick og gjengen som 
virkelig forstår både banen og spillet.   De har gjort en rekke flotte forbedringer bl.a. ved å åpne opp i skogen, slik at 
lyset slipper til, og å reparere og fornye dreneringen, noe som var svært påkrevet mange steder.  Banen står i dag 
frem som en lys åpen bane, som er velstelt og i god stand fra tidlig vår til sen høst.  Ved baneåpningen 1. mai i år 
var det de beste forholdene vi har hatt noensinne så tidlig på året.

Headproer og drivere av proshopen har det vært en del av. Ole Christian Hammer fulgt av Anthony Powell, Klas 
Jansson, Garry McCombie, Douglas Craig, Bjørn Helge Briskeby og nå Jan Strømsrud. Disse har også hatt en del 
medarbeidere.  Jan driver også et utmerket swingstudio ved drivingrangen og kan hjelpe mang en ambisiøs golfer 
til å analysere og forstå sin egen swing bedre og dermed forbedre spillet ute på banen.  Fra 2011 ble pro og 
proshop delt i 2 separate aktiviteter.  Karl Krokeide tok over shopvirksomheten med, Ivan Ingebrigtsen som ”man-
nen i shop’en”, og vi har nå en flott golfshop ved drivingrangen som har alt det en golfer kan ønske seg for å være 
velutrustet ute på banen.

Kafedrivere er kanskje det vi har hatt mest av, og de må ha skiftet så ofte at de ikke har vært nevnt i klubbavisen 
engang. Først hadde vi Regina Koritzinsky og Jon Bjerknes. Fra 1997 var det Stian Tveit og Jon Olsen, deretter 
var det Berndt Müller og Wolfgang Schlereth sammen og så Tom Christian Engeli. Neste drivere het Norske Gol-
frestauranter før Harald Torstad og så Guttorm Skogstad tok over. Etter han kom Bitten Møller Gautvik og Anette 
Hetland for å bli avløst av Karina Krokeide som vi håper vil bli hos oss.  Karina driver et godt kjøkken, har rause 
åpningstider båre i kafe og kiosk og bidrar i stor grad til det flott sosiale miljøet i klubben.  Alle som jobber for Karina 
er blide og hyggelige og gjør det koselig å ta seg en pause og en matbit.

Ingvild Stiansen og Anne Bolstad
Et knippe av de som job-
ber på og rundt banen i 
2012:  Ivan Ingebrigtsen, 
Karina Krokeide med 
hjelp på kjøkkenet, Karl 
og Karina, Jan Strømsrud, 
Eddie og Dick Folkesson, 
Per Bjørseth og Grete 
Rodvang.
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Komiteene
En viktig del av klubbens aktiviteter styres gjennom komiteene og det er mange komiteer i Asker Golfklubb.  Med-
lemmene her legger ned et betydelig frivillig arbeid for klubben. Her jobbes med baneutvikling, turneringsprogram 
og det sosiale miljøet som gjør klubben og banen til slikt et flott sted å være.  

Gruppene dame, herre, senior og junior/elite tilbyr turneringer avpasset etter gruppemedlemmenes ferdigheter og 
interesser.  Det arrangeres trening for å øke den enkeltes ferdigheter og gruppekvelder og reiser for å ivareta det 
sosiale i tillegg til at det er veldig hyggelig å være med på turneringskveldene.

Hcp og turneringskomiteen tar seg av det sportslige i klubben og arrangerer turneringer der alle medlemmene kan 
være med.  Disse strekker seg fra avslappede lagturneringer til årets begivenhet, det å kåre klubbmestere i alle 
klasser.  Her er det beste kvinne/mann som vinner frem og vi spiller på brutto score. Komiteens medlemmer stiller 
opp på alle klubbturneringene som sekretariat og resultatservice og deler ut premier til de heldige vinnerne.

Banekomiteen har et tett samarbeid med greenkeeping og er med på å planlegge små og store forbedringer på 
banen og å gjennomføre disse.  Dugnader på banen blir planlagt og organisert, da er det godt å se at så mange er 
villige til å stille opp å bidra.

Tabellen under viser ledere av de forskjellige komiteene fra banens oppstart til jubileumsåret 2012.

Anne Bolstad

Utslaget på hull 18
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År Damer Herrer Senior Junior Bane Hcp & 
Turnering

Utd. & 
Grønt kort

Hus og 
Miljø/Trivsel

94 Gerd M
Annexstad

Petter 
 Schive

Thorvald 
Larsen

Ottar
Askvik

Svein  
Huse

Erik 
Tangen

Erik F  
Schrader Ingen

95 Berit 
Moe

Petter  
Schive

Thorvald 
Larsen

Ottar 
Askvik

Anders 
Offenberg

Erik  
Tangen

Erik F  
Schrader Ingen

96 Annette 
taugaard

Petter  
Schive

Per Chr 
Blichfeldt

Jan P  
Rønning

Thorvald 
Larsen

Erik 
Tangen

Tore  
Vrålstad

Ingvild
Stiansen

97 Annette 
Staugaard

Jack  
Weseth

Per Chr 
Blichfeldt

Bjørn 
Sætre

Thorvald 
Larsen

Rolf Bloch- 
Hansen

Tore  
Vrålstad

Ingvild  
Stiansen

98 Anne S 
Fleischer

Jack 
 Weseth

Petter 
Bækkelund

Bjørn  
Sætre

Conny
Ljungberg

Rolf Bloch- 
Hansen

Ingunn 
Offenberg

Sølvi  
Sandsmark

99 Anne S 
Fleischer

Bjørn  
Bøifot

Petter 
Bækkelund

Dag A  
Iversen

Bjørn  
Bøifot

Reidar  
Niemi

Bjørn 
 Tallaksen

Karin S  
Myrvold

00 Ingvild
Stiansen

Otto
Bjørgum

Aage
Aaberg

Dag A  
Iversen

Bjørn  
Bøifot

Reidar  
Niemi Ingen Karin S  

Myrvold

01 Ingvild 
Stiansen

”tto 
Bjørgum

Aage 
Aaberg

Rune  
Kristiansen

Ulf  
Kristiansen

Petter  
Andorff Ingen Karin S  

Myrvold

02 Ingvild 
Stiansen

Otto 
Bjørgum

Torbjørn 
Briseid

Geir 
Aas

Ulf  
Kristiansen

Petter  
Andorff Ingen Karin S  

Myrvold

03 Ingvild 
Stiansen

Otto 
Bjørgum

Torbjørn 
Briseid

Geir 
Aas

Ulf  
Kristiansen

Petter  
Andorff Ingen Ingen

04
Gunvor 

Ranneberg- 
Nilsen

Gunnar 
Gravdal

Torbjørn 
Briseid

Geir 
Aas

Otto  
Bjørgum

Jan-Chr 
Johansen Ingen Ingen

05
Gunvor 

Ranneberg- 
Nilsen

Gunnar 
Gravdal

Torbjørn 
Briseid

Geir Aas / 
 Stein H 

Offenberg

Asle P 
Johansen

Jan-Chr 
Johansen Ingen Ingen

06
Gunvor 

Ranneberg- 
Nilsen

Gunnar 
Gravdal

Torbjørn 
Briseid

Stein H 
Offenberg

Asle P 
Johansen

Jan-Chr 
Johansen Ingen Ingen

07
Gunvor 

Ranneberg- 
Nilsen

Gunnar 
Gravdal/ 

Erik Tangen

Ottar  
Askvik

Trond 
Tormodsrud

Asle P 
Johansen

Finn 
Ramstad Ingen Astrid 

Kvalvaag

08

Gunvor 
Ranneberg- 
Nilsen/ Wally 
Brynhildsen

Erik Tangen/ 
Espen 

Halvorsen

Ottar  
Askvik

Trond 
Tormodsrud

Asle P 
Johansen

Finn 
Ramstad Ingen Wenche 

Wrålstad

09 Ingvild 
Stiansen

Espen 
Halvorsen

Ottar  
Askvik

Trond 
Tormodsrud

Asle P
Johansen

Finn
Ramstad Ingen Wenche 

Wrålstad

10 Tove  
Kielland

Claus 
Hansen

Johannes  
Hatlø

Trond Tor-
modsrud

Asle P 
Johansen Finn Ramstad Ingen Ingen

11 Tove  
Kielland

Claus 
Hansen

Johannes  
Hatlø

Trond 
Tormodsrud/

Asle P 
Johansen

Jane  
Strand Ingen Ingen

12 Tove  
Kielland

Claus 
Hansen

Odd 
Ulverud

Arve
Bunæs

Asle P 
Johansen

Iva
Henriksen Ingen Ingen
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Damegruppen
Damegruppen ble etablert samtidig med klubbens start og har hatt 
følgende ledere: Gerd Annexstad, Berit Moe, Annette Staugaard, Anne 
S. Fleischer, Ingvild Stiansen, Gunvor Ranneberg-Nilsen, Wally Brynild-
sen, og nåværende leder Tove Kielland.

Følgende har deltatt i komiteén gjennom tidene: Gunn Bandlien, Berit 
Larsen, Bitte Sandberg, Anna Løvstad, Bjørg Enervold, Liv Lågstad, 
Karin Myhrvold, Torunn Iversen, Tove Kjær, Ingunn Offenberg, Anne-
Grethe Stensby, Tone Iversen, Kari Åbyholm, Wenche Vrålstad, Mette 
Rognan, Bjørg Solheim, Tone Gunn Andersen, Randi Hagen, Anne 
Ju Bøifot, Ulla Ramseng, Lise Haye, Tove Lunde Gulli, Jane Strand, 
Aud Aaberg, Astrid Kvalvaag, Vesla Krohn, Ingegjerd Seim-Eggesbø, 
Edny Tangen, Elin Ranneberg-Nilsen, Anne Bolstad, Sissel Johansen, 
Gunhild Holsbø Johansen.  En hel rekke engasjerte damer som har tatt 
et tak og gjort damegruppen til den sosiale og hyggelige gjengen den er 
i dag.

Damegruppen startet hurtig opp med tirsdagsturneringer, klubbkvelder med regeltrim og premieutdelinger. Samspill 
med nabboklubber samt vår og høstturer til Sverige, som har bidratt til å sveise klubbens damer godt sammen. Det 
var i mange år venteliste på disse turene. SAS Cargo ved Karl Sandberg sponset en Cup for damer som naturligvis 
ble kalt ”Flying Lady” Den er nå vunnet til odel og eie av Anne S. Fleischer. Vi har også hatt Eclectic konkurranse 
(beste score på hvert hull under hele sesongen teller) og kåret Årets Spiller. I flere år har gruppen arrangert ”Ladies 
Tour” en nasjonal turnering for damer. I tillegg til de sommerlige aktiviteter, har vi også møttes til gåturer og innen-
dørs trening gjennom høst og vinter.

Damekomiteen anno 2002, f.v.:  Anne-Ju Bøifot, Ulla Ramseng, Lisa Haye, Tove lunde Gulli, Ingvild 
Stiansen, Jane Strand og Aud Aaberg.  Til høyre:  Damegruppens første logo

I de første årene var det fra 50 til 80 damer som deltok på tirsdagsturneringene, og aktiviteten var størst på formid-
dagene, men i de senere år er det dreiet til flere spillere om kvelden, hvilket avspeiler kvinnens plass i samfunnet i 
dag. For å opprettholde kveldsspillet kjente kvinnene i komiteen sin plass og serverte kaffe og kjeks på balkongen 
når kafeen var stengt. ”En slik langsiktig strategi” har ført til at flere damer nå spiller på kvelden.  En del damer har 
etter hvert prioritert seniordag på onsdag, og en del damer spiller sammen utenfor konkurranse.  En annen gruppe 
er blitt så gode at de vil spille turnering på høyere plan enn vårt. En ting er sikkert. Det er mange damer som spiller 
på Asker Golfbane. Kan gruppen ta æren for det?

Damegruppen innrettet garderoben i kjelleren på et beskjedent budsjett, men med en sponset sofa, litt god fantasi, 
litt maling og sying av puter ble det riktig fint og den er vel like fin i dag. Noen husker kanskje også den lille ”hånd-
kle krigen” vi hadde med herrene? Våre fine og nye håndklær havnet våte på gulvet i herregarderoben! Vi bestemte 
at for å bruke våre håndklær måtte herrene dusje i damegarderoben! Vi fikk i ettertid våre håndklær for oss selv!

Dagens damegruppe logo, denne finnes 
på alle birdieballene som deles ut i 
gruppen.
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Vi fikk ”Damebenk” også sponset av SAS Cargo, vi plasserte den ved hull 11. Benkene er etter hvert blitt byttet ut 
med egenbygde benker med tak og plass til 4 personer, så også på hull 11.

8-10 damer med symaskiner og masse fantasi brukte mange vinterkvelder sammen for å produsere et flott Birdie 
veggteppe som den dag i dag er i bruk og forteller historier om dyktige golfdamer og alle ”Birdiene” som har landet 
på teppet!

Klesvisning med oss selv som mannequin iført miniskjørt og ermeløse skjorter var hete kolleksjoner.
God økonomi i damegruppen gjorde det mulig å sponse Morgenfuglen, Suppegolfen og Festmiddagen. Julemidda-
gene begynte vi med i 2001 og det har siden vært en tradisjon.
Stemningsrapport fra vinterlig samling i klubbhuset:

Over:  Samling før start på Torreby,bak  f.v. Inger 
Frydendal, Randi Hagen, Berit Larsen, Hilde Kop-
stad, Bitte Sandberg, foran f.v. Ulla Ramseng, Berit 
Sagen, Bjørg Enervold, Lise Haye, Kari Cederstrøm, 
Aud Aaberg, Wenche Vrålstad og Bjørg Solheim.

Under:  Ulla Ramseng og Aud Aaberg har funnet en 
birdie ved Torreby Golfbane i 2001.

Vårtur til Fjellbacka med overnatting på Stora Hotellet! Dette var et skaberakk av et hotell, pusset opp nylig etter en 
vanvittig plan med rom som illustrerte alle verdensdeler, ikke akkurat smakfullt, men gøyalt! På Forsbäcka bodde vi 
som grever og baroner og på Tanumshede Gästgiferi spiste vi godt og hygget oss.

 ”Akustikken i kafeen er ikke god men vi koste oss og lo. Noen fikk premier andre fikk blomster, det er gøy med slike 
sammenkomster. En vinter kan bli lang å lide, men til våren vi igjen kan stride på golfbanen der vi hører hjemme, 
det må vi ikke glemme”.

Til høyre:  Kari 
Lund og Jorunn 
Nymo i livlig prat på 
klubbhuset under 
vårsamlingen 2011.
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Vi påtok oss en fadderordning for hullene 6-7-8-9 som fungerte sånn passe et år eller to. Vi prøvde også å arran-
gere Cupfest for alle Cupene i klubben og med nærmest pinnen konkurranse i flomlys på hull 18, men for dårlig 
oppslutning førte til avlysning. Kanskje en idé å prøve på nytt.
Topp Damer ble etablert, det var et damelag som skulle trimmes og trenes for å presentere klubben vår ute!  Klub-
ben sponset og damegruppen bidro med kr. 4.000,- som skulle gå til treningstimer til de utvalgte damer. Dette 
skapte en del kritikk og debatten gikk!  Asker damer har dog hevdet seg godt i så vel Norsk Seniorgolf som i 
Ladies Tour.
Siste år hadde vi en brukerundersøkelse blant vår spillere.  Målet var å fange opp innspill og meninger fra damene 
med hensyn til aktiviteter og tilbud. Gruppen er opptatt av utvikling og fornying.  Vi ønsker alle damer hjertelig vel-
kommen til gruppen og ønsker oss mange nye medlemmer som kan være med å føre tradisjonene videre.

Ingvild Stiansen og Annette Staugaard

På turene tok damegruppen opp diskusjonen rundt forholdene innen gruppen, hvordan vi oppfører oss på flightene 
og hvordan vi tar imot nye spillere! Det er viktig å ta opp med jevne mellomrom for å bevare den fine gruppen. 
Damedag skal ikke være for seriøst, men en måte å komme i gang med turneringsspill samt å ha det hyggelig og 
sosialt i forbindelse med golf. Vi ønsker at vårt tilbud skal ha lav terskel.

Øverst t.v, glade damer etter endt regntung turnering på høsttur til Munkedal 2010.  Bak f.v.:  Gunhild H. Johansen, Anne-Ju Bøifot, Christina Pedersen, Elin Ranneberg-Nilsen, Jorunn Nymo, 
Marianne Fismen, Bjørg Kjølner, Sylvia S. Fosdahl.  Nest bakerst:  Berit Moe, Eva Skancke, Sissel Johansen.  Nest fremme:  Anne Bolstad, Randi Hagen, Ingvild Stiansen, Marit Stinessen, 
Berit Sagen.  Første rekke:  Tove Kielland, Mia Fossbakk, Anne S. Fleischer. 
 
Øverst t.h. Anne S. Fleicher og Berit Moe vant hver sin klasse under Ladies tour på Norsjø i 2010.

Nedt t.v.:  Samling før middag på Tanumshede, f.v. Edny Tangen ,Grethe Aas Morrison, Sylvia Fosdahl, Maria Salvesen, Gunvor Ranneberg-Nilsen, Sissel Johansen, Berit Larsen, Bjørg 
Solheim, Gunhild Holsbø Johansen, Anne Skancke Fleischer og Kari Cederstøm.

Nede t.h.:  Birdieballer, f.v. Sissel Johansen, Ingvild Stiansen, Anne Skancke Fleischer, Anne Bolstad, Tove Kielland og Wenche Vrålstad.
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Dikt til golfens og damekomiteens hyllest

   På siste damedag vi ble fortalt at en sang
   vits eller lignende ville være genialt
   Derfor noen betraktninger jeg vil gi
   selv om jeg ikke er noe geni
   Startlister lages og penger blir kreve
   håper dere har fått litt igjen for strevet
   For alle oss er det ingen tvil
   at dere alle er bare et stort smil
   Å samles rundt et festlig bord 
   det er ikke lett å finne ord

   Tenk hva den lille, hvite ballen for oss betyr
   glede spenning og skuffelse gjennom hodet flyr
   Med hanske og kølle vi forventningsfulle stiller
   for her er det glød hos hver en spiller
   Prøvesvingen er fin hos alle mann
   men tenk fra første tee havnet ballen i en gran
   Nytt forsøk med hodet i ro
   den ballen ble jo kjempegod

   Jeg vandrer videre med løftet blikk
   for det ble jo et poeng jeg fikk
   Neste ball gikk rett på green
   nå ble jeg virkelig keen
   For på tredje slag gikk den rett i kopp
   og jeg måtte gjøre et lite hopp

   På neste tee jeg slår baller i en fart
   det er neimen ikke så rart
   At en lar sin stemme høre
   stakkar, hvordan kunne du det gjøre?
   Fra dine medspillere det vises sympati
   det gjør sitt til at du igjen kommer på gli
   På hull nr. fem satt driven som den skulle
   for ved eiken så jeg ballen rulle
   På fairway jeg undres hvilken kølle skal jeg prøve nå? 
   Skal jeg safe eller rett på greenen gå?

    Praten går livlig, og tankene strømmer på
    konsentrasjon, oppstilling og opp på tå
   Ved neste hull gikk ballen i vann
   tross prøvesving som er noe jeg kan
   Men pytt man kan jo ikke alltid få poeng
   med et heller vanskelig terreng
   På syvende hull jeg liker meg best
   her blir det sjelden noen protest
   Ballen triller jo langt nedoverbakke 
   for å se den må jeg virkelig snu min nakke
   På tredje slaget er ballen på green
   puttingen må jo gå bra, nå er jeg kjempekeen

   Majestetiske medspillere følger med 
   tenk endelig ned i koppen den gled
   På neste par tre måtte det selvsagt skje
   men akk, hva var det?
   Gikk ikke igjennom og havnet i høyre rough
   dette gamet er jammen meg tøft
   Etter alle de merkeligste sprell
   vi driver, pitcher og putter, ingen er lei og sutrer
   Om ikke ballen ligger pent på fairway
   da fixer vi neste slag med fair play

   La meg tilslutt gå til det attende hull
   her blir det som oftest bare tull
   Det er ikke lett når det yrer på terrassen
   den aller beste utkikksplassen
   Men jeg så ballen rulle opp i det attende hullet

   Inspirasjon og glød til fortsatt spill. 
   Skuffelsene er mange, men en gang skal jeg få det til
   Vi damer mestrer så mangt og mye
   og bak står damekomiteen som har fått det gode ryet
   I dette miljø vi skaper kos og glede
   som vi sammen gjennom golfen skal videre sprede
   
  Desember 2000, Sonja Stokke Jansson

Premieutdeling på verandaen under Ladies Open i 2009
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Utleie av 
maskiner 
og utstyr
Finn din nærmeste Ramirent 
avdeling på www.ramirent.no

TANGENConsulting A/S
Eiendomsutvikling   -   Byggteknisk rådgivning, utarbeidelse av byggesøknader, 

ansvarlig søker   -   Statikkberegninger og taksering
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Herregruppen
Det gikk noen år etter åpningen av Asker Golfklubb før man dannet herregruppa som populært går under navnet 
“Young Boys”. Betegnelsen ble foreslått på første møte, så alle medlemmene skulle få følelsen av at de kom inn i 
en gruppe hvor man har fremtiden foran seg, og fortsatt er lovende som golfere.
Man startet diskusjonene om egen herregruppe i 1994, men først i 1995 ble den formelt etablert under ledelse av 
Peter Schive som hadde erfaring fra andre golfklubber der de hadde egen herregruppe.
Herregruppas klubbturneringer skulle gå hver torsdag gjennom sesongen hvorav de beste rundene skulle være 
tellende. Hvert år siden 1996 har herregruppa kåret årets “Young Boy”. Det første året vant Ingvar Nygaard, og 
siden er det mange som har blitt årets “Young Boy” vinner. Jack Weseth satte opp en riktig stor pokal, som gjen-
nom årene har prydet mang en peishylle. Nå står denne godt plassert hos Espen Halvorsen som har fått denne til 
odel og eie etter å ha vunnet pokalen hele 7 ganger. Han har vært herregruppas klart mestvinnende spiller de siste 
årene. Espen Halvorsen har av enkelte fått tilnavnet Espen “Albatross” Halvorsen etter en fantastisk Albatross, (3 
slag under par på hull 3). Det er mange andre gode spillere i herregruppa og flere “Hole in One” er registrert under 
torsdagsturneringene gjennom årene.
Herregruppa har hvert år arrangert vår og høstturer til mange baner i Sverige. Disse turene har vært meget popu-
lære og det har kommet til mange nye medlemmer i klubben etter deltagelse på disse turene.
På en av høstturene som gikk til Trollhetta Golfklubb samtidig med elgjakta hadde elgene søkt tilflukt på golfbanen. 
Her ropte man “elg” og ikke FORE, men elgen beitet rolig videre uten å bry seg om våre
tilrop, eller store hvite kuler. På veg hjem klarte imidlertid Jan Arne Rese å felle elgen, eller det var elgen som felte 
Jan Arne, da den for i en elegant “slice” over taket etter å ha knust Mercedes’en. Det var mange som så det, men 
ingen ropte elg eller FORE når elgen kom. 

Over:  April 2009 fra Dynekilen med Arne Johnsen (bak),  
Enrique Sareisian, Ulf Kristiansen og Reidar Niemi 

T.v.:  Espen “Albatross” Halvorsen oppvarmet og klar for nye slag. 

For å holde svingen perfekt gjennom vinteren har herregruppa hvert år arrangert turneringer gjennom hele vinter-
halvåret på Toppgolf – Innesvingen. Dette er både sosialt, hyggelig og god trening. Man ser også tydelig at vinter-
trening gir resultater fra man kommer ut på gress og gjennom hele sesongen for deltagerne.
Den store herregruppa har de siste årene gått med et hyggelig overskudd, og det har vært full enighet om at alle de 
store overskuddene skulle gå til forskjellige baneforbedrende tiltak og bedre utstyr til green keeping.

Vi har mange medlemmer i herregruppa som også er medlemmer i andre golfklubber, men de sier alle at herregrup-
pa i Asker har det beste miljøet, de hyggeligste medlemmene og beste turer og turneringer. Vi kan takke engasjerte 
ledere og medlemmer i herregruppa som opp gjennom årene har bidratt til at herregruppa er blitt en av klubbens 
viktigste trivselsfaktorer, noe som er viktig for klubbens fremtidig vekst.
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En stor takk til noen ledere og medlemmer som gjennom årene har bidratt til at herregruppa er blitt en så stor 
suksess. Takk til Peter – Jack – Peter – Gunnar – Espen og Claus, og alle de andre engasjerte i gruppa som 
bidrar til vårt mål; 
Vår oppgave er å skape et sosialt miljø for spillere som er over junior- stadiet, har gitt opp proffdrømmen og 
fremdeles ikke bruker spaserstokk. Vi er litt stolte over å være en av svært få norske klubber som har lyktes med 
dette. I prinsippet er gruppa åpen for alle mannlige medlemmer av Asker Golfklubb. Så, om du er nyinnmeldt 
grøntkort-spiller, etablert selskapsspiller eller sikter mot Senior- touren: Ta mot til deg å bli med i et uformelt og 
inkluderende fellesskap, der golf’en tross alt står i sentrum.
Vi i herregruppa gratulerer klubben med 20 års jubileet og vil samtidig gratulere greenkeeper gjengen som
har gitt oss et fint golfanlegg til årets jubileum. Vi er stolte av klubben og stolte av banen.    

For herregruppa
Medlem 57-424 Ulf Kristiansen

Over:  okt 2008, Orust  med Enrique Sareisian, John Pascual og 
Eivind Larodd

Over t.h.:  Mercedesdreparen fra de store Svenske skoger.

T.h.:  2008, Orust med Reidar Niemi, Espen Halvorsen og Otto 
Pedersen.

Under:  Espen Halvorsen, Jørgen Krogstad, John Nordli, Otto Bjør-
gum, Per Eriksson, Kjell Fugelseth, Ole Bjørn Hagen.  Foran f.v.:  
Morten Anderesen, Karl Gustav Johansson og Håkon Funnemark.

Under t.h.:  okt 2009 fra Dynekilen med John Pascual og Ulf    
Kristiansen
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Seniorgruppen
I 1994 startet denne gruppen sine aktiviteter under navnet «FAIR LADIES & OLD BOYS», og vi har sakset følgende 
fra «Askergolferns» første utgave fra november 1994, ført i pennen av gruppens første formann, Thorvald Larsen: 

«I løpet av høsten har også denne spennende gruppe innen vår klubb begynt å røre på seg. Med minimumsalder 
på 50 år for damer og 55 år for herrer, sier det seg selv at vi kanskje har vært litt trege i starten, men vi skal komme 
sterkere etter hvert.   Mandags konkurranser har vi avviklet med forholdsvis bra deltagelse. Vi har konkurrert i to 
klasser, en for de med hcp. over 36 og en for de under.»

«I den fase vår klubb er oppe i, har det ved oppsett av flighter vært viktig for oss å blande nybegynnere og videre-
komne, slik at vi nye forhåpentligvis har fått en uhøytidelig innføring i konkurransespill. Men vinnere har vi kåret, og 
stor premieutdeling skal det bli onsdag den 30. november på klubbhuset.» 

Med seg i komiteen hadde han Olinus Skaaret, Anders Offenberg, Gunnar Andreassen og Per Christian Blichfeldt. 
Denne første komiteen, som startet gruppens arbeid fra «scratch», la ned et meget godt grunnlag som ble et møn-
ster for senere års komité arbeide.

Etter hvert som komiteene vinner erfaring, blir det årlig arrangert vår - og høst turer til Sverige og Danmark 
og fra 1999 høsttur til Portugal. Det arrangeres vår - og høstmøter, hyggekvelder og klubbmesterskap med 
premieutdeling og dans, regelkurs osv. nesten alltid med stor deltagelse. Hyggelig sosialt samvær verdset-
tes. Det avholdes pokalkonkurranse mot Kjekstad Gk., og etter hvert lagkonkurranser mot Bærum Gk. og 
Tyrifjord Gk.    Senior cup introduseres i 2000.  Gruppens ukentlige turnering flyttes i 2000 fra mandager til 
onsdager.  
 I vinterhalvåret spilles det simulator golf.  Mange seniorer deltar aktivt i Norsk Seniorgolf.

1995: De samme styremedlemmer som i fjor fortsatte dette året, med Thorvald Larsen som formann. Det har vært 
økende deltagelse i mandagsturneringene.
 
1996: Per Christian Blichfeldt ble valgt til ny formann. De andre styremedlemmene 
var Olinus Skaaret, Ruth Bruce, Anders Offenberg, Gunnar Andreassen og Thorvald Larsen. 
Mandagsturneringene fortsatte, hele 17 i tallet, med økende deltagelse.  Sesongen ble avsluttet med et informa-
sjonsmøte med premieutdeling fra mandagsturneringene i det gamle klubblokalet på Øvre Hogstad 22. oktober.

T.v.:  1) Før start seniormatch mot Kjekstad, f.v. Tom 
Salvesen, Egil Bamvik, Torbjørn Briseid og Thorvald 
Larsen.

T.h.:  4) Festlig lag på Thorvald og Berits ter-
rasse, f. v. Bjørg og Bjørn Enervold, Ingvild 
Stiansen, Magne og Gunbjørg Gunnarson.
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1997:  Per Christian Blichfeldt fortsatte som formann, og med de samme komitémedlemmer som året  før. Fra 
og med i år forandret  gruppen navn  fra «Fair Ladies & Old Boys»  til «Seniorgruppen»,  «Seniorkomiteen» osv.  
Seniorenes første klubbmesterskap ble avholdt lørdag 21. juni, med nærmere 60 deltakere. De første klubbmestere 
for seniorer ble Wally Brynildsen og Jan A. Rese. 
Om kvelden var det spekemat m.m. samt premieutdeling hjemme hos Berit og Thorvald Larsen med nærmere 50 
deltakere.  Den første pokalkonkurransen med Kjekstad Gk. fant sted på vår bane den 4. juni, med seier til Asker.  
Vandrepremien, et nydelig sølvfat, var skjenket av nå avdøde Gunnar Andreassen.  
 
1998: Petter Bækkelund overtok som komitéleder.  De øvrige medlemmer var Per Christian Blichfeldt,  Turid  
Skaaret, Ruth Bruce, Anders Offenberg og Thorvald Larsen.  Totalt har klubben nå 426 seniorgolfere (214 damer 
og 212 menn).  Tradisjonen tro inviterte igjen Berit og Thorvald Larsen til premieutdeling etter klubbmesterskapet 
med spekemat m.m. hvor ca. 50 golfere deltok.

Over t.v.:  Premieutdeling, f.v. Aage Aaberg, 
Egil Bamvik og Annikken Briseid.

Over t.h.:  Seniorgruppens festlige taler og 
sosialt midtpunkt Gunnar Kirchoff.

T.h.:  Thorvald Larsen, seniorgruppens før-
ste formann og en av klubbens gründere.

1999: Petter Bækkelund fortsatte som formann.  De fleste medlemmer i komiteen hadde nå sittet uavbrutt helt fra 
starten i 1994, og ønsket nå å ta en pause.  I tillegg til formannen består den nye komiteen av Turid Skaaret, Else 
Thorup, Aage Aaberg, Jo Håvard Lindem og Egil Bamvik.
Magne Gunnarson sa seg villig til, på vegne av Seniorgruppen, å arrangere en golftur til Portugal (Vilamoura på 
Algarvekysten) i  november. Turen gikk av stabelen med 55 deltakere og ble meget vellykket. 
  
2000: Aage Aaberg ble valgt til ny formann, med følgende medspillere i komiteen: Petter Bækkelund, Egil Bamvik, 
Gunhild Glomnes, Berit Larsen og Jo Håvard Lindem.
Nytt av året var lanseringen av SENIORCUP (44 deltakere) og at  mandags turneringene ble flyttet til onsdag.  
Klubbmesterskapet for seniorene ble flyttet fra juni til september.  Vi innførte konkurransen «månedens spiller»  
(felles for damer og herrer.)  Vi startet innendørstrening på Østerås.  Flere av våre seniorer fattet interesse for del-
takelse i Norsk Seniorgolfs turneringer.

2001:  Aage Aaberg fortsatte som leder, og hadde følgende med seg i komiteen: Egil Bamvik, Erik Brynildsen, 
Gunhild Glomnes, Berit Larsen og Tom Salvesen.
Gruppen opererte stort sett i det samme sporet som i fjor. Det ble arrangert en ECLECTIC konkurranse i juni. Det 
ble en stor økning i deltagelsen på turneringene
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2002:  Torbjørn Briseid ble valgt til ny leder.  Andre medlemmer av komiteen var: Thorvald Larsen, Sonja Stokke 
Jansson, Erik Brynildsen, Tom Salvesen og Gunhild Glomnes. 
Seniorgruppen har nå nådd et totalantall på 586 medlemmer, og  er blitt klubbens desidert største gruppe. Komi-
teen fulgte stort sett det opplegg vi har hatt de senere årene både når det gjelder turer og møtevirksomhet.  Klubb-
mesterskapet hadde 98 deltakere.  Spesielt for året var at Den Sørafrikanske Ambassade hadde sponset turnerin-
gen med premier, vin og pølser, og en reise til Sør Afrika. Ambassadør Happy Mahlangu selv sto for overrekkelsen.  
Han trakk ut Narve Steigedal som vinner av Sør Afrika turen.    Vi deltok med dame - og herrelag i årets norske 
mesterskap for lag i Norsk Seniorgolf med meget gode resultater.

2003:  Torbjørn Briseid fortsstte som formann med samme mannskap som året før med følgende forandring: Syl-
via Fosdahl bytter plass med Gunhild Glomnes.  
Seniorgruppen deltok i debatten ang. utvidelse av golfbanen og hadde sitt eget forslag til årsmøtet i februar 2003. 
Som kjent ble det ikke noe av denne utbyggingen.

2004: Torbjørn Briseid fortsatte som formann. Komiteen hadde i tillegg følgende medlemmer: Erik Brynildsen, 
Sylvia Fosdahl, Sonja Stokke Jansson, Thorvald Larsen og Ole Krohn. 

2005/2006: Torbjørn Briseid fortsatte som formann.  De andre medlemmene av komiteen var: Sonja Stokke Jans-
son, Sylvia Fosdahl, Ottar Askvik, Haakon Zapffe og Ole Krohn.  
Det har vært en liten nedgang i antall seniorgolfere i klubben.  Vi hadde besøk fra seniorene i Molde Gk.  Etter årets 
klubbmesterskap var det  bankett med middag, premieutdeling og dans for 90 personer. Det var en «startkontin-
gent» som skaffet kr. 9.500,- til ny hjertestarter til klubben.  I vinterhalvåret har det vært arrangert simulatorgolf på 
«Innesvingen». Både dame- og herrelagene har hevdet seg godt i Norsk Seniorgolfs turneringer.

Under:  Premieglede, Lill Boye Pettersen og 
Magne Gunnarson.

Over:  Mer premier, f.v. Olinus Skaaret, Wally Brynildsen, 
Eyvind W. Wang og Vibeke Hveding.

2007:  Den nye formannen ble Ottar Askvik. De andre medlemmene var: Sylvia Fosdahl, Tone Iversen, Ole 
Krohn, Per Thingstad, Haakon Zapffe og Rolf Olsen.
Klubbmesterskapet ble arrangert med 85 deltakere.  For de som ønsker å spille i turneringer utenom vår egen 
bane, var det økende interesse for å delta i Norsk Seniorgolfs turneringer. Noen av våre damer og herrer har del-
tatt med flere gode resultater. 

2008: Ottar Askvik fortsatte som leder.  De øvrige komitemedlemmer var: Tone Iversen, Ole Krohn, Per Thing-
stad, Dagny Henriksen, Gro Melzer, Jan Arne Rese, Kjell Glomnes og Rolf Olsen.
Gjennom 3 mandager ble «Golf 30+» gjennomført. Hensikten med tiltaket var å gi et tilbud til nye og gamle med-
lemmer med handicap 30+ som ønsket å bli mer aktive, samt bidra til styrking av rekrutteringen og forhindre utmel-
delser.  Til sammen 32  seniorer har vært i aksjon i en eller flere matcher i Norsk Seniorgolf.
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2009. Ottar Askvik fortsatte som formann. Kjell Glomnes gikk ut av komiteen, mens Johannes Hatlø kom inn.  
Også dette året ble «golf 30+» gjennomført med mange fornøyde deltagere.  Klubbmesterskapet ble som en 
prøveordning arrangert over en helg for samtlige grupper.  Nytt for året for seniorgruppen var at mesterskapet gikk 
over to runder med «cut», og at det også ble opprettet en klasse i «Master (+70) for damer og herrer. Første runde 
startet på fredag og med avslutning på søndag.  Det var stor deltagelse.

2010: Johannes Hatlø ble valgt til ny formann og hadde følgende lag med seg i
komiteen: Gro Melzer, Jan Arne Rese, Randi Bøe, Einar Hoff, Irene Skudal, Dagny Henriksen og Ivar Svennings-
en. 
Komiteen har registrert at antall spillere har fortsatt å synke.  Klubbmesterskapet ble arrangert etter samme lest 
som i fjor. Noen av våre beste seniorer har gjort det skarpt i konkurranser både hjemme og utenlands i regi av 
Norsk Seniorgolf. 

2011: Johannes Hatlø fortsatte som leder.  De øvrige i komiteen var: Randi Q. Bøe, Einar Hoff, Kjersti Huseth, 
Irene Skudal¸ Ivar Svenningsen, Odd Ulverud og Lars Bh. Bøe. Komiteen konstaterte at det har vært en jevn til-
bakegang i antall startende på onsdagsturneringene de senere årene.  Rekrutteringen av nye spillere har vært for 
lav.  For seniorenes klubbmesterskap gikk man tilbake til den gamle ordningen, nemlig et separat klubbmesterskap 
for seniorene.

2012: Odd Ulverud overtar som leder.  De øvrige i komiteen er: Ivar Svenningsen, Randi Q Bøe, Lars Bøe, Arve 
Krugerud, Mia Fossbakk, Einar Hoff og Kirsti Huseth.  Seniorgruppen ser fram til en flott sesong i jubileumsåret.

Aage Aaberg 

Seniorgruppens styre i 2012 er som følger (fra venstre og rundt bordet): Ivar Svenningsen, Randi Bøe, Lars 
Bøe, Arve Krugerud, Odd Ulverud, Mia Fossbakk , Einar Hoff, Kirsti Huseth
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VILAMOURA NOVEMBER 2006, RESTAURANTE COLOMBO  
Av Rolf Olsen

Etter en del turbulente korrigeringer i vind og sno
landet sist lørdag Norwegian Flight 1782
og inn i ankomsthallen gle’
supergruppe tre
mottatt av Magne som ruvende utenfor stod
ennå medtatt etter avskjeden med gruppe to

Noen leide bil
og prøvde å finne veien under sterk tvil
men alle endte godt etter sightseeing i palmesus
endelig frem til Ampalius
Finn oppsummerte: Fytte katta!
skiltene kommer jo så jævlig fort om natta!

Vi var på Ampalius for noen år siden
og jeg var spent på om noe hadde forandret seg i mellomtiden
og da vi svingte inn foran hotellet skjønte jeg at min frykt var 
begrunnet:
Williams corner var forsvunnet!
(En kort forklaring:)
William var den gang ute og kjørte bil
og kom en smule over i feil fil
og etter litt justeringer og strev
etterlot han seg en stabbestein så skjev!
men for den heldige alt seg å’rner
og steinen ble døpt Williams corner!!

Vi kom inn på hotellet med kofferter, bagger og pakker
og den første jeg møtte var Richard som kom vaklende opp fra de 
nedre gemakker
han var litt trang i skjæret og noe forsert
da han hveste: Jeg har blitt massert!
Det var visst mange som besøkte dette etablissement
ja det var enkelte som gikk hit gang på gang
for her var’e bare å krysse’ a på et formular
på de legemsdeler der du spesialønsker har
det var visst deilig og ingen kreperte
kun William reklamerte!

Vi hørte at Ingvar den seige krakken
fremdeles bare stiv i nakken
holder koken den gamle kællen
og kom seg øverst på pællen

Det var forrige uke på Pinhal
Ridolfo Uno (alias Rolf Haavik) har omhyggelig pegget opp sin ball
og etter en baksving i full konsentrasjon
følger en vanvittig rotasjon
Ridolfos drøm om en avslutning så niidelig
slukner da ballen daler ned foran dametee!

Da plutselig etter en liten stund
kommer det løpende en liten hund
den har fått teften
og kommer med Ridolfos ball i kjeften!
og slipper den ned foran Rutha
og bønnfaller nærmest betutta:
hva var det jeg nettopp så ?!
hvilket handicap spiller denne mannen på???

Apropos Ruthemor
ja det er utrulig hva det i denne dama bor
for på onsdag, før første utslag på Old Course sann,
bladd’a opp 400 spenn for å få seg en mann!

Vi er igjen på Pinhal
og gjennom lufta kommer susende en ball
treffer Astrid i leggen med et smell!
men den dama har en seig fell
for Astrid er hardfør
hu har tatt imot harde ballær før!

Gunnars mottagelser er så fine for ingen glass blir tomme
og alltid får’n det største rommet!
Men siste uke var det fullt i salongen
så noen måtte ut på balkongen
folket slappa’a i ro og mak
da med ett hørtes et jævla brak
og ute lå et vesen og sprella som en siste hilsen
ja det var jaggu herr Nilsen!
som høylytt kommenterte: der gikk jeg på ræva så det sang
i både hofta og de edlere deler på en gang!
Det var visst snakk om overskridelse av dimensjoneringskriteriene for 
slike fasonger
og neste dag fikk Gunnar en stol som var armert, og much stronger!

William er brillegal og velger med omhu runde, firkanta eller smale
og denne gang falt valget på de bifokale
men du må være obs på at fokus opp, ikke blir ne’r
og at du i den riktige linse ser!
Dette straffet seg da William skulle slå lensen
han blei litt usikker på brillepensen
for han så to snekkere på en gang
en kort og en lang!
Han stusset og tenkte i sitt stille sinn:
den korte kan umulig være min!
og da’n putta’n tilbake uten å tenke seg om no særlig
var’e like før det hadde gått gæli!

I morra gjenstår en drive opp og frem
for da skal vi hjem!
Men vi er så heldige som får oppleve alt dette,
og rundt som kenguruer kan sprette
og snart sitte foran peisen og drømme om Pinhal med de vakre linjene
og glemme de fordømte pinjene!!

Utsikt fra rødt utslag på hull 7, Nesøya og Oslofjorden skinner i sola.
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Junior/elite gruppen
Som del av starten på Asker golfklubb begynte også Asker golfklubbs juniorgruppe og ta form. Det hele begynte 
med noen ivrige gutter som syns golf var en annerledes og spennende sport, noe helt annet enn de ellers var 
vant med gjennom blant annet ski og fotball. Golf var noe man så på TV. Det var eksotisk og en ny sport i Asker. 
Da de så Lee Janzen vinne selveste US Open to ganger og John Daly slå ballen lenger enn man trodde var mulig 
kom drømmene, og disse guttene ble ivrige golfere. Spesielt ivrige på rangen! Det ble som en lekeplass hvor det 
helt fram til i dag har blitt bygget opp et godt juniormiljø, noe klubben er kjent for blant de norske junior- og 
elitegolferne. 

Til å begynne med var juniorene heldige å bli sponset av Ragnar Svinningen og fikk låne en bil av han å kjøre 
til turneringer i. Da Geir Aas ble juniorleder i 2002 ble det fokus på mer seriøs satsing og målet var å være den 
beste juniorklubben i Norge. Disiplin var også et kjent ord på den tiden. Dermed ble det arrangert treningssamlin-
ger både i vinterferiene og påskeferiene. Det ble turer til Sverige, Danmark, Spania og Portugal for å nevne noen 
steder. Senest i år var det treningssamling til Portugal i vinterferien og til Landskrona i Sverige i påskeferien. Et 
høydepunkt var en treningssamling i Skottland i en høstferie da Geir Aas og Garry McCombie tok med alle junio-
rene til ærverdige St. Andrews. Det blåste og regnet verre enn skottene kunne huske det hadde gjort på mange 
år, men juniorene vasset fram til broen på hull 18 og fikk tatt bilder og spilt golf på de kjente banene. Det er alltid 
mye moro på treningssamlingene, både på og utenfor golfbanen, og de forbereder juniorene på en sesong på 
gress til sommeren. 

I tillegg til treningssamlinger har det blitt trent mye både på vinteren og på sommeren for å gjøre det så bra som 
mulig på turneringer og ha det gøy. På sommeren har det vært treninger for de forskjellige satsingsgruppene 
og aldersgruppene på Asker GK. På vinteren har det vært treninger i diverse innendørs golflokaler, nå i de siste 
årene på Fornebu. 

Over t.v. guttelaget fra junior NM 2003:  F.v.:  Eric Elliot 
Kvamsdal, Erik Wettergreen, Joacim Schive, Andreas, 
Nilsen, Anders Bastrup.

Over t.h:  Tre glade jenter tar imot premie.

Under t.v:  Seier Lag-NM på Losby GK 2009. Fv: Karinn 
Dickinson, Nina Offenberg, Lene Hafsten-Mørch

Under t.h.:  Juniorsamling på hull 18.
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Tidlig på 2000-tallet begynte gruppa med fysiske treninger som en følge av mer seriøs satsing der juniorene gikk 
gjennom alt fra balansetrening inne på klubbhuset til å bære store tømmerstokker over rangen i snø til knærne, og 
løping rundt på banen. En periode var det også fast med en liten joggetur på morgenene på turneringer for å vekke 
opp kroppen. Fysisk trening sitter nok litt langt inne å gjennomføre for mange av juniorene, men det er fortsatt et 
fokus i gruppa i dag, og viktig for å unngå skader og spille mer stødig golf. 

All denne treningen har ført til at mange Askerspillere har spilt både veldig bra og litt mindre bra, og gjennomført 
veldig mange turneringer opp gjennom årene. Det har blitt resultater på alle nivåer på juniortourene, i alle alders-
trinn- og klasser, og på det norske elitenivået. I tillegg har flere av Askers spillere blitt tatt ut til å spille internasjonale 
turneringer og flere spillere har også tatt turen over dammen til USA for å spille collegegolf mens de har vært med-
lem i Asker GK. Det begynte med Geir Ottar Askvik som begynte sin college karriere i 2001 før Lene Hafsten-Mørch, 
Karinn Dickinsson og Nina Offenberg dro i 2007. Deretter var det Martin Brekko ogTruls Hilde sin tur i 2008 og 
begge fikk kastet den kjente graduationhatten i været i våres, og til høsten er Ander Kihle i gang med sin collegegolf-
karriere. Det blir nok flere spente Askerspillere som flytter til USA i de kommende årene. Fra starten av til dags dato 
har det blitt mange gode resultater og mange spillere har utmerket seg. For å nevne noen vant jentelaget 1. divisjon 
i lag-NM junior med 59 slag i 2005, både Karinn Dickinsson og Phillip Kaiser junior norgesmestere i 2006, Lene ble 
beste amatør da Europatouren for damer ble spilt på Bogstad i 2009 og ble premiert sammen med selveste Laura 
Davies.  Damelaget bestående av Karinn, Lene og Nina ble norgesmestere for lag da de vant lag-NM på Losby GK 
i 2010 (noe det er store planer om å gjenta i år!). Ellers har flere spillere hatt tilknytning til diverse landslagsgrupper, 
blant annet Anders Bastrup, Lene Hafsten-Mørch, Karinn Dickinsson, Phillip Kaiser, Sebastian Bjerke og Mathias 
Bunæs.

 I 2009 besto Joakim Schive eksamen og ble dermed PGA pro utdannet. Han har brukt dette til å hjelpe juniorene 
og andre medlemmer med å utvikle svingen og slå den lille ballen ennå litt bedre. Både juniorklubbmesterskapet og 
det «vanlige» klubbmesterskapet har det ligget mye prestisje i for juniorene. Som Geir Ottar Askvik sa har klubb-
mesterskapene vært våre majors. Klubben har hatt mange spillere som til slutt tok gullmedaljen. Noen har til og med 
vunnet den flere ganger, deriblant Eric Ellioth Kvamsdal, Marita Engzelius og Anders Ward Kihle som alle har vunnet 
3 ganger hver. Flere av juniorspillerne har også vunnet klubbmesterskapet.

Juniorgruppas økonomi har til tider vært et tema, og kanskje ikke det beste kapittelet i juniorgruppas historie. Det 
har til tider virket dempende på stemningen og motivasjonen. Heldigvis har vi hatt noen juniorledere som har tatt 
kontroll og ryddet opp i sakene og i år skjer det igjen gjennom Arve Bunæs.

Lag-NM junior på Larvik GK 2006. Fv: Lene Hafsten-Mørch, Nina Offenberg, Karinn Dickinsson, Kristine Rosted
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Det har vært mange trenere som har støttet juniorene og elitespillerne opp gjennom årene. Noen av dem er Pär 
Sundberg, Klas Jansson, Helen Jansson, Christer Bengtsson, Annelie Sætre, Garry McCombie, Douglas Craig, 
og nå Jan Strømsrud. Juniorlederne har hatt mye å si for utvikling av junior og elite gruppen. Ottar Askvik var den 
første juniorlederen og begynte i 1994. Deretter tok Jan P. Rønningen over i 1996 før Bjørn Sætre ble juniorleder 
i 1997. I 1999 ble Dag A. Iversen leder og Rune Kristiansen i 2001. I 2002 ble det en lenger periode med Geir 
Aas ved roret før Stein H. Offenberg tok over i 2005. Fra 2007 var Trond Tormodsrud leder fram til 2011 hvor den 
nåværende lederen Arve Bunæs tok over.

I tillegg har foreldre stilt opp i dårlig vær, sterk vind, tidlig om morgenen og sent om kvelden med birdiesjokolader, 
solkrem, paraplyer, en peg, mat og drikke, kjøring og henting, som mottaker av diverse ord og uttrykk når det ikke 
går så bra, en klapp på skulderen og jubling når det går veldig bra og utallige timer dugnadsarbeid. Foreldrene har 
mye av æren for at juniorgruppa har formet seg slik den har vært fra start og til nå. Og vi håper på storinnkjøp av 
birdiesjokolader og minst like mye jubling i årene fremover som det har vært hittil! 

Nina Offenberg med hjelp av Geir Ottar Askvik

Over:  Juniorsamling i varmere strøk.

T.v.:Klubbmesterskap 2005.  F.v.:  Annikken 
Briseid, Nina J. Offenberg, Lene Hafsten-Mørch, 
Petter Thrane og Joachim Schive.
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Klubbmesterskap og klubbmestere
Klubbmesterskapene har vært avviklet hvert år siden starten i 1994.  Konkurransene omfattet det første år kun 
Dame og Herreklasse, og de første klubbmestere ble Annelie Sætre og Erik Tangen.
Junior /herreklassen fulgte opp i 1995 med Joachim Knutsen som vinner.  
Seniorene  - den gang kalt «Fair Ladies»  og «Old Boys» - arrangerte sitt første klubbmesterskap i 1997, og vin-
nerne var Wally Brynildsen og Jan Arne Rese. 
Seniorene har stort sett arrangert sitt eget klubbmesterskap med påfølgende sosialt samvær om kvelden gjerne 
med middag og dans.
Junior/dameklassen kom ikke i gang med sitt klubbmesterskap før i 2002, og her vant Marita Engzelius. Juniorene 
har også iblant hatt sitt eget klubbmesterarrangement.
Klubbmesterskapene har alltid vært populære, og med stor deltagelse. Stemningen er alltid god, men spent når 
man starter opp første runde på lørdag. 
Herreklassen har tidligere gått en runde lørdag, med «cut», og de utvalgte har måttet gjennomføre to runder på 
søndag, i den senere tid har man redusert søndagens spill til en runde.  Damene, seniorene og juniorene har stort 
sett gått en runde med «cut», og med siste runde på søndag.

Turneringsledelsen plasserer ut «forecaddies» på de mest kritiske stedene for å gjøre det lettere for spillerne å 
finne igjen ballene sine, og dermed spare tid. Dessuten sendes det inn «mellomresultater» fra enkelte hull som 
f.eks.10 og 15, til orientering for publikum.  Dette øker spenningen på terrassen.
Medlemmer som ikke spiller i mesterskapet er gode hjelpere med dette.
 
Publikumsinteressen har alltid vært stor.  Det har vært stor tilstrømning av skuelystne medlemmer samt familie 
og venner.  Stemningen på terrassen har ofte vært høy under avslutningen av siste runde, og mange ganger har 
avgjørelsen om mesterskapet falt på hull 18, enkelte ganger etter omspill.

Noen spillere har utmerket seg ekstra ved å vinne en rekke mesterskap. Vi nevner:
Annikken Briseid:  8 1 i dameklassen og 7 i damer senior
Annelie Sætre:   8  i dameklassen
Geir Ottar Askvik:  7 5 i herreklassen og 2 i junior herrer
Anne Skancke Fleischer: 5 3 i dameklassen og 2 i damer senior
Eric Ellioth Kvamsdal  5 2 i herreklassen og 3 i junior herrer
Gulbrand Gagnum  4 i herreklassen senior
Joakim Schive   4 3 i herreklassen og 1 i junior herrer

Aage Aaberg

Høyre:  Vinnere KM 2007, f.v.:  Geir Ottar Askvik, Sofie E. T. Orvang, Morten Knutsen.  Geir Ottar har vunnet 
klubbmesterskapet 4 år på rad de siste årene!
Midt:  Gulbrand Gagnum som hare 4 seiere i senior.
Vensre:  Annikken Briseid som har hele 8 klubbmesterskap.
Under neste side:  Vinnere KM 2002, f.v.:  Anders Bastrup, Erik Wettergreen, Rune Kristiansen, Annelie Sætre, 
Anne S. Fleischer og Lene Hafsten-Mørch.



 
Asker golfklubb 20 år 1992-2012

49

    År Herrer Damer Senior herrer Senior damer Junior herrer Junior damer 
1994 Erik Tangen Annelie Sætre

1995 Max Wahlqvist Annelie Sætre Joachim Knutsen

1996 Geir Ottar Askvik Annelie Sætre Geir Ottar Askvik

1997 Morten Knudsen Sofie E. Orhaug Jan Arne Rese Wally Brynildsen Geir Ottar Askvik

1998 Rune Kristiansen Annelie Sætre Bjørn Reese Inger Hjarrand Erik Wettergren

1999 Joakim Schive Annelie Sætre Jan Arne Rese Annikken Briseid Joakim Schive

2000 Joakim Schive Anne Skancke 
Fleischer Gulbrand Gagnum Anne Skancke 

Fleischer Erik Wettergren

2001 Anders Bastrup Annelie Sætre Stein-Erik Nordbø Annikken Briseid Eric Ellioth Kvamsdal

2002 Rune Kristiansen Annelie Sætre Gulbrand Gagnum Else Thorup Eric Ellioth Kvamsdal Marita Engzelius

2003 Joakim Schive Nina Offenberg Gulbrand Gagnum Annikken Briseid Anders Bastrup Marita Engzelius

2004 Eric Ellioth Kvams-
dal Annelie Sætre Gulbrand Gagnum Else Thorup Eric Ellioth Kvamsdal Marita Engzelius

2005 Petter Thrane Lene Hafsten- 
Mørch Ulf Kristiansen Annikken Briseid Philip Kaiser Lene Hafsten-Mørch

2006 Eric Ellioth Kvams-
dal Nina Offenberg Steinar Hagen Wally Brynildsen Philip Kaiser Kristine Rosted

2007 Truls Hilde Anne Skancke 
Fleischer Peter Andorff Annikken Briseid Anders Ward Kihle Christine Thormods-

rud

2008 Geir Ottar Askvik Anne Skancke 
Fleischer Ulf Kristiansen Anne Skancke 

Fleischer Simen Lofthus Inger Heimdal Sten-
seng

2009 Geir Ottar Askvik Karinn Dickinsson Vidar Sæther Jane Strand Svein Erik Ramsøy

2010 Geir Ottar Askvik Annikken Briseid Vidar Sæther Annikken Briseid Anders Ward Kihle

2011 Geir Ottar Askvik Karinn Dickinsson Ulf Kristiansen Annikken Briseid Anders Ward Kihle

Klubbmesterskap 2002:  Klubb-
mester i herreklassen, Gulbrand 
Gagnum gratuleres av ambasadør 
Happy Mahlangu.  Andre premieut-
delere er Thorvald Larsen, Sonja 
Stokke Janson og Torbjørn Briseid 
fra seniorkomiteen.  Dem Syd Afri-
kanske ambasade sponset premi-
ene til seniorenes klubbmesterskap 
dette året.
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Askergolfern - fra papir til nettutgave
Askergolfern så dagens lys kort tid etter at klubben ble 
etablert, og første utgave ble utgitt i november 1994 
med Ottar Askvik som redaktør fra 1994 til 1996.
 Askergolfern gikk fra sort/hvitt til glanset papir for å 
gjenoppstå i ”miljøpapir” med grønn farge for noen år 
senere atter å lages i glanset papir. Siste runde for Ask-
ergolfern var naturligvis som digital utgave på nettet.
I 1996-1997 tok Ingvild Stiansen og Ingunn Offenberg 
over redaksjonen. Strukturen på innholdet fulgte noen-
lunde samme oppskrift. Her var innlegg fra Presidenten 
senere styreleder, fra daglig leder og de forskjellige 
komiteene. I mange år ble medlemmene også trimmet 
i golfregler av Ingunn Offenberg med spalten ”Ingolf”, 
men det som alle synes var morsomst var selvfølgelig 
alle de fine bildene som dels refererte til sportslige 
hendelser og dels til hyggelige sosiale sammenkomster. 
Askergolfern var med på å holde klubben sammen.
I 1998 gikk Ingvild ut og Annette Staugaard kom inn i 
redaksjonen. Ingunn og Annette tok det dristige skritt å 
produsere hele bladet på egen hånd. Da datakunnska-
pene var minimale på det tidspunkt ble utgivelse reddet 
av Annettes datakyndige sønn og i bakspeilet ses det 
nok på de første utgivelser!  Til gjengjeld kostet utgiv-
elsen av Askergolfern nesten ingenting for klubben da 
de to redaktører gikk rundt i Askers butikker og tegnet 
annonser, som delvis var hjemmelaget! I årene som 
fulgte hadde vi følgende redaktører:

Over:  Utdrag fra Askergolferns reportasje fra utgave 
2/2002

T.v.:  Forsiden på Askergolferen fra september 2002, 
Garry McCombie slår ut fra hull 1 i Tom Stiansen Golf 
Challenge .
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I 1999 : Annelie  Sætre og Hans Eide , 2000:  Annelie Sætre, i 2001-2003 gikk Aage Aaberg, Ingvild Stiansen og 
Magne Gunnarson inn i ett redaksjonsråd, hvor også Margaretha Ramm og Annelie Sætre deltok. Det praktiske 
redaksjonelle arbeidet ble utført av Ingvild og Aage. For årene 2006-2007 ble avisen digitalisert og i redaksjonen 
satt Ingvild og Aage.
Siden har Anne Grete Nordvang gjort et stort arbeid og seneste bidragsytere er Anne Bolstad og Nina Offenberg.
Askergolfern har helt klart en historisk verdi for klubben. Komiteen som har arbeidet med 20 års julileumsheftet har 
hentet store deler av innholdet fra nettopp Askergolfern!
I dag er det blitt for dyrt for de fleste klubber å produsere medlemsblad i papirversjon og som alle andre medier er 
framtiden jo digital så derfor er også Askergolfern´s framtid digital.

Annette Staugaard

Askergolferens forside fra Januar 2004, klubbhuset er pyntet til jul og forsiden fra sep-
tember 2004, Pro Scott Graham med en samling deltagere på junior camp.
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Dugnader og dugnadsånd
Det er tidlig vår og jeg våkner til lys og fuglekvitter. Drar til siden gardinen og sjekker været. Det ser bra ut med sol 
fra skyfri himmel. Så flott, det er dugnadsdag på banen i dag. I fjor var det uvær med snø på dugnaden, da var det 
litt tyngre å komme seg ut av huset!  Håper det er mange som kommer i dag, gleder meg til å se alle igjen etter en 
lang vinter uten så mye golf.  Flott å slå av en prat over en kaffekopp eller lenende på riven, som må være med. 
Det blir sikkert kjørt ut mat og drikke i år også som en påskjønnelse og velfortjent hvilepause til de som jobber 
hardt, og det gjør man på dugnad. Men så etter noen timer med vennskaplig arbeide er jobben gjort, går fort med 
mange villige hender og vi kan glede oss til at banen åpner og ser godt ut i år også!

I klubben har vi hatt en sterk tradisjon for dugnad, og vi har stilt opp mannsterke både vår og høst.
I klubbens spede start var dugnadsånden sterkt tilstede på mange områder utover banen. Vi hadde et nytt klubb-
hus og som alle huseiere vet, kreves det jevn innsats for å holde det ved like.  Huset ble beiset og malt og de 
grønne vekster på taket måtte stelles!

Damene innrettet garderoben med få midler og litt sponsede møbler.  Damene sydde faktisk også flagg til Flaggtur-
neringer! Vi sydde gardiner i garderoben og vi sydde MANGE gardiner i kafeen. Ny drift i kafeen betydde ofte nye 
gardiner, smak og behag er som kjent forskjellig. Veggene skiftet også farge, og klubben kjøpte nye møbler etter å 
ha klart seg på en billig ”startpakke” i mange år.
 Det ble opprettet en huskomité som tok seg av husets ve og vel. Man prøvde mange forskjellige romløsninger og 
mye har været rokert rundt på i årenes løp! Huskomiteen vasket også vinduer og noen stelte med blomster foran 
klubbhuset.
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Bilder iløpende rekkefølge:  1)  Dugnadsgeneral Asle P. Johansen, 2), Kaffeprat 2007, Sjur Halhjelm, Ottar Askvik 
og Jeffen Sørlie.  3) Dugnad våren 2007, Jan Arne Rese, Ivan Ingebrigtsen og Tove Wahlstrøm.  4)  Odd A Brevik 
på banedugnad i 2007. I sitt 85 år, våren 2012, stilte han opp og var med og beiset klubbhuset i 5 plussgrader.  
5)  Karl Otto Kjelås med våre juniorer, f.v.Magnus L. Håheim, Steffen Bugge, Terje Gundersen, Mikkel Bugge, Pet-
ter Thrane og  Marita Engzelius.  5)  Til høyre dugnadssjefen Annikken Briseid med en flott jobbegjeng, bla. Gunnar 
Kirchoff, Tom Salvesen, Karin og Bjørn Sagfossen.  6)   Plassen foran klubbhuset blir steinlagt.  7)  Dagny Henrik-
sen og Edny Tangen raker og ordner til.

Det har vært dugnad på utsendelser av klubbkontingent, og det har vært tallrike dugnader på banen. Flere vinter 
perioder var det mange friske medlemmer som stilte noen timer i uken og fjernet snø fra greener og hjalp baneper-
sonalet på våren.

I den første tiden besto dugnadene ofte av å plukke stein på fairway, vinterfrosten dyttet stener opp til overflaten.  
Det ble oppfordret til å ta med dertil egnet redskap, og ta tak i oppgaven med liv og lyst, for å skape perfekte forhold 
på banen.

Klubben har også mange ildsjeler som har jobbet med alt mulig på banen. Vi har jo bl.a. hatt mange originale var-
selsystemer, med flagg som går opp og ned!

Frivillig dugnadsinnsats var det også på banen da hull 9 ble lagt om! Dugnader ble belønnet med deilige boller og 
varm kaffe, for det var dugnad uansett været!

I de senere årene har cafe og inngangsparti blitt malt innvendig, stolene har blitt malt og trukket om.  Det er kom-
met enda et nytt sett gardiner!  Blomsterbedene utenfor klubbhuset har blitt lagt om og inneholder nå blomster i 
stedet for ugrass og busker.

Men man må heller ikke glemme de som jobber i styret og i de forskjellige komiteene.  Her legges det ned mange 
frivillige timer, det er så absolutt en dugnad for klubben, noe som pågår på en kontinuerlig basis.

Annette Staugaard og Anne Bolstad
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Tom Stiansen Golf Challenge
Fra 2002 og fem år fremover var Asker golfbane arena for ovennevnte arrangement til inntekt for kreftsyke barn. 
Pål F. Lindby, som selv hadde en gutt med kreft, var initiativtaker og drivkraft for prosjektet. Pengene ble kanalisert 
via et fond, Alexander F. Lindbys Minnefond.

Det første året var både Suzann Pettersen og Per Haugsrud med sammen med mange andre idrettsprofiler. Disse 
spilte med golfere, vesentlig fra næringslivet, som betalte kr. 5.000,- til den gode saken for å få gå i flight med en 
kjendis.

Kreftsyke barn ble også invitert, og mange fikk sitt første møte med golf. En av disse fra vår klubb er Jørgen Tand-
berg, som nå spiller mye og hevder seg bra i Handikapgolf.

Det hyggeligste sett fra klubbens side har i alle disse fem årene vært den store interessen og velviljen fra våre 
medlemmer til å stille opp som frivillige funksjonærer. Mange ba om å få bidra, og medlemsinnsatsen var så abso-
lutt med på å gjøre arrangementene knirkefrie og flotte.

Etter fem år har det vært gitt en million kroner til kreftsyke barn, og det er noe også klubben kan være stolt av.

Ingvild Stiansen

1)  ”Kjendisene” som stilte opp for den gode sak i 2003.  Foran f.v. Cecilie Lundgreen, Jan Erik Aalbu, en kreftsyk 
gutt som var med og spilte, Bjørn Einar Romøren, Tom Stiansen, Stina Hoffgaard Nilsen, Vibeke Stensrud, Lorette, 
Moritz, Kristian Hammer.  Bak f.v. Fred Børre Lundberg, Christian Ruud, Espen ”Shampo” Knutsen, ”Mini” 
Jakobsen, Roar Ljøkelsøy, Pål Trulsen, Lasse Ottesen, Geir Moen, Morten Møller og Fred A. Maier.
2)  Alexander F. Lindby sammen med Mini Jakobsen i 2002.
3)  Frivillige mannskaper, f.v. Sveinung Mogens, Ingvild Stiansen, Jane Strand, Sissel og Asle P. Johansen
4)  Idrettsfolk på vår bane i 2002, bak f.v. Vibeke Stensrud, Lasse Kjus, Cecilie Lundgren, Tom Stiansen, Atle 
Skårdal, Christian Ruud, Kjersti Grini, foran Mini Jakobsen, Espen Shampo Knutsen og Fred Børre Lundberg.
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1)  Sjefen over alle sjefer, Asgeir Borgmoen instruerer kreftsyke barn og deres søsken mens 
funksjonærene Maria Salvesen, Aud Aaberg og Gunnar Kirchoff ser på.
2)  Ordfører i Asker Morten Strand var til stede i 2003.
3)  Premieutdeling etter endt dyst i 2002. F.v. Tom Stiansen, Jørgen Tandberg, Erik Julo, Gunnar 
Kirchoff og Asle P. Johansen.
4)  Vi ser ned på Suzann Pettersen, tilskuerne i tårnet har sikkert noe å lære.  Askergolfern 2002.
5)  Lasse Kjus og Inger S. Frydendahl i livlig samtale, 2002.
6)  Hull 7 er en utfordring også for våre gjestespillere.
7)  Klubbens Tom Gran i flight med Suzann Petteresen og turneringens vinner Bjørn Kleveland til 
Høyre og Rune Johansen til venstre.
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Douglas Day og Asker Golf Shop Open
I 2007 hadde vi en skotsk pro, Douglas Craig, som på slutten av sesongen arrangerte en sosial turnering kalt 
Douglas Day. Vi spilte Texas Scramble, shotgun med 4 til 7 i hver flight, det regnet, men alle hadde det trivelig 
og morsomt. Vedding om treff av greenen på par 3 hull, lengste drive selvfølgelig, spørsmål hele veien om golf, 
Scotland osv. Traff du greenen når du hadde veddet kr. 50,- kunne du vinne køller, baller og lignende. 

Kjente og ukjente ble ristet sammen om slag og spørsmål, og fem og en halv time gikk som en røyk i regn. Høy 
stemning og mat i kafeen etterpå gjorde godt, og premieutdelingen ga flotte overraskelser. Det hele ledsaget av 
lystige toner fra sekkepipespilleren. Overskuddet på over kr. 10.000,- ga Douglas til Leger uten grenser.

På slutten av forrige sesong, 2011, arrangerte Karl, Karina og Ivan en tilsvarende turnering, Asker Golf Shop 
Open. Det var god oppslutning og høy stemning og mange morsomme oppaver å ta tak i samt god mat som det 
vanligvis er ved Karinas bord.

Vi håper det blir en årevis foreteelse da slike arrangementer er med på å legge golfterskelen lavere, styrke det 
sosiale samholdet og ha det gøy på banen, noe vi forøvrig bør ha hver gang vi spiller. I 2012 blir datoen 30. juni. 
Ikke nøl med å melde dere på.

Ingvild Stiansen

T.h.:  Glad gjeng på moroturnering, 
f.v. Vesla Krohn, Maria Salvesen, 
Bjørg Enevold, Svein-Erik Stiansen 
og Ole Krohn.

Under Douglas Craig, headpro i 
2007 og arrangør av Douglas Day.



 
Asker golfklubb 20 år 1992-2012

57

15 års markering i 2007
I enestående pøsregn ble 15 år for klubben feiret med en 11 hullsrunde, Stableford og shotgun 22. juni 2007. Ba-
nen hadde godt av regnet, men det var det eneste værmessige lyspunktet.

Turneringens herreklasse ble vunnet av sjefen selv, Jeffen Sørlie, og Maria Salvesen vant dameklassen. Godt gjort 
i øs pøs, da de fleste av oss nesten ga opp og gledet oss til å komme i hus. I garderobene har det sjelden vært så 
mange skiftende på en gang.

Under middagen fortalte Eyvind W. Wang engasjert om banens tilblivelse, hvordan flere fra Asker Skiklubb med 
Odd Hammernes og Thorvald Larsen i spissen og grunneierne hadde stått på for å få det hele i gang. Motbør fra 
mange hold var det, men heldigvis akkurat nok støtte fra de rette politikerne til å kunne starte.

Styreleder Jeffen betraktet dagens klubb, spesielt nevnt var gjenkjøpsplikten som henger over oss som uværssky-
er. Baneselskapets Tor Kristian Østeby takket for maten på en festlig måte. Han er nabo til banen på Nedre Hog-
stad og fikk frem sin opplevelse av oss som spillere og alle ”fore” ropene. Dette har fått han til å anskaffe sauer.

En hyggelig 15 årsmarkering som samlet nesten 60 medlemmer.

Ingvild Stiansen

Jubileumskaken 2007, etter at noen hadde tatt en bit!
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Gaveoverrekkelse til Jeffen Sørlie 9. febr. 2011
Jeffen gikk av som styreleder på årsmøtet i 2011 etter 5 år i styret, 4 av disse som styreleder.  Dermed var det på 
sin plass med en stor takk fra klubbens medlemmer og litt ekstra heder i form av et bilde og dette lille diktet skrevet 
av Ingvild Stiansen og fremført av Gunnar Kirckhoff.

Kjære Jeffen, styreleder. Nå er det på tide med litt heder.
Du har styrt klubben med nensom hånd, samarbeid ligger i din ånd.
En bankmann av det rette slag, overskudd og lån er fixet til vårt behag.
Gjenkjøpsplikten er forbi, det synes vi er hyggelig.
Gode ord og varme smil, det er også din profil.
Vi deg varmt vil hylle, for styrejobben du fint har kunnet fylle.
Vi håper at du nå vil kunne nyde gode baller som vil fryde
Golferen i deg i mange år, og her du takken fra oss får.

Greenen på hull 17

Banedikt
Her er også et lite banedikt som er meget aktuelt for oss alle.  Diktet har ukjent opphav.

Du som har banen kjær, gjør deg gjerne det besvær
at hver tue som du vender legges tilbake med egne hender.
Gresset kommer, gresser går, men en tuegrop består.

Jeffen Sørlie, styreleder fra 2007 til 2010.
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Hilsen fra fuglelivet
Kjære golfvenner.
Fuglelivet er en stor del av naturopplevelsen for oss golfspillere. Opplevelsen kommer til oss både gjennom øynene 
og ørene. Noen av oss opplever dette bare på dårlige runder, andre også på gode runder. Jeg har truffet spillere på 
banen med stor evne til å glede seg over fuglelivet hele tiden. Disse har også stor kunnskap om fugler og fugle-
sang.

Men, det er ikke på grunn av naturopplevelsen klubben holder seg med fuglekasser. Årsaken er mye mer prosaisk, 
nærmest medisinsk eller psykologisk. Vi holder oss med fuglekasser designet for å lure fluesnapperen til å ruge 
der. Når den så får unger, trenges masse mygg og annet fly for å mate ungene, dermed blir det mindre mygg til å 
irritere golfspillerne. Dette er logisk, alle forstår det, men ingen vet om det virker. Altså at fuglekasser øker tettheten 
av rugende fluesnappere. Jeg har snakket med ornitologer om dette. De er usikre, ingen doktorgrad å henvise til. 
Men den psykologiske faktor virker i alle fall. 

Våre zoologivenner, derimot, de vet hva som virker. Salamandere. Myggegg og mygglarver er salamandernes favo-
rittføde. En liten salamanderbestand i våre dammer vil gjøre susen. De tåler også golfballer. Riktignok vil natur-
opplevelsen bli mindre, men myggplagen er verst. Banekommiteen bør oppnevne en salamanderansvarlig. Jeg er 
opptatt.

Vi har 50 til 54 fuglekasser rundt på banen år om annet. Meget bra kasser laget av Asker Industrier. De repareres 
og renskes hver vår.  Det er en trivelig jobb, får masse oppmerksomhet og ros fra turgåere. De største fiender er 
flaggspetten som ødelegger kassene vinterstid, og spettmeisen som lager eget reir. Kjøttmeisen gjør også det, men 
jages bare vekk av snapperene. Den negative siden består av fuglelus. Det er ganske heftig i 3-4 dager.

Fuglekassene våre har i alle år vært populære hos fuglene. I tidligere år har vellykket klekking vært fullført i 70 til 
80 % av kassene. I fjor og i år (dvs 2011) har det vært vellykket klekking i under 30 % av kassene. Samtidig har 
kassene hatt betydelig mindre hakkespett-skader de to siste årene.  Dette kan skyldes dårligere golfspill de siste 
par år. Fuglene føler seg kanskje utrygge i området. Vi planlegger en rundspørring blant fluesnapperne nå i vår om 
denne sak.

Jeg takker for mye ros og oppmuntring, det gjør det trivelig.  Jeg ber bare om at dere ikke forsøker å slå ballen inn i 
kassene, hullet er for lite.

Jubileumshilsen fra Tore Vrålstad

Tore Vrålstad 
har innflytnings-
klare boenheter  
med flott utsikt 
og i et nydelig 
miljø, bare husk å 
dukke i tide!
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”Den lille grønne” 

Dette lille hefte ble i 1996/97 produsert som et nyttig verktøy 
for nybegynnere. Ingunn Offenberg og Annette Staugaard 
fikk inspirasjon fra Danmark hvor man hadde ”Kanin” 
matcher for helt ferske golfere, som sammen med erfarne 
spillere og utstyrt med enkel bane/regelguide, lærte seg 
golfspillets underfundige regler og etikette. Dette hadde 
kanskje vært nyttig også i dag?

Med dette utgangspunk gikk vi mange runder på banen og 
noterte oss de enkelte hulls topografi. Hver lille busk ble 
registrert. Vinteren kom før vi var klare så vi fortsatte på ski 
med vår registrering for ”Den lille grønne” skulle være klar til 
sesongstart.

Navnet ”Den lille grønne” tok vi fra Mao´s ”Lille røde” og vi 
håpet den skulle bli en trofast følgesvenn for alle nybegyn-
nere på Asker golfbane, men ellers er det ingen 
sammenheng!

Ingunn og Annette kunne nok golfreglene, men tegne kunne vi ikke. Som grafisk designer stilte Rita Ridder Niel-
sen opp og gjennomførte alle 18 hull med stil. I grunnen var dette nok, men da banen var ganske ny og historiske 
fakta ukjent for de fleste, tilbød Arve Wiborg å bidra med spennende historikk fra området. Hvert hull har faktisk 
sitt navn, og navnene har referanse til historiske hendelser/ beretninger.   Det hadde vært morsomt å ta fram nav-
nene og historiene og presentere disse ved hvert hull.

Annette Staugaard

Her kommer en liten smakebit fra dette fantastiske heftet med flotte håndtegnede skisser og gode råd om både 
hullets særegenheter, regler og hvordan man best plasserer golfbagen for å komme seg hurtig av gårde til neste 
hull.
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Presentasjon av heftets forfattere og bidragsytere

Forfattere

Anne Bolstad er jubileumsheftets initiativtaker og redaktør.  Anne har vært medlem 
av Asker Golfklubb siden høsten 2006 og hadde da 5 års erfaring bak seg med 
golfsporten.  Som ivrig golfer ble hun fort involvert i damegruppen og har sittet i 
damegruppens styre i 2010 og 2011.  Anne sitter også i klubbens styre på 4. året 
og er medlem av banekomiteen og markedsgruppa.  Etter hvert er det blitt litt ekstra 
engasjement i markedsmateriale og 20årsjubileumet på flere nivåer.

Annette Staugaard, medlem nummer 182,  meldte seg inn i Asker GK.  i 1993, og 
da hun kom fra Kjekstad GK hvor hun var med på oppstart av damegruppen, var det 
naturlig å bli med i damekomiteen i Asker fra første stund. Annette var siden leder i 
damekomiteen i to år og pionertiden i ny klubb var spennende. Ingunn Offenberg og 
Annette var redaktører i ”Askergolfern” i et år og sammen lagde de ”Den lille grønne” 
som var en slags baneguide for nybegynnere.

Ingvild Stiansen, medlem nr. 323, fra 1993, grønt kort samme uke som banen åpnet 
18 hull.  Har vært styremedlem og varamedlem i klubben i 5 år, i valgkomiteen et par 
ganger, flere år i damekomiteen, hvorav 4 år som leder. Mange år med Askergolfern 
og 5 år som mannskapssjef under arrangementet for kreftsyke barn. Spiller masse 
golf, har stor glede av det og miljøet i klubben.

Aage R. Aaberg, medlem nr 171 siden april 1993.  Har vært medlem av Seniorkomi-
teen i 3 år, hvorav 2 år som formann.  Har sittet 2 år som medlem av kontrollkomiteen 
og 5 år som redaksjonsmedlem av ”Askergolfern”.  I løpet av 2004 og 2005 utførte 
Aage, etter oppdrag fra styret, en gjennomgang av klubbens organisasjon hvor samt-
lige ansatte m.fl. ble intervjuet og arbeidsoppgavene kartlagt. Styret gjennomførte en 
del organisasjonsendringer i klubben basert på dette.

Nina Jordal Offenberg har vært medlem av Asker Golfklubb siden 1994. Nina har vært 
aktivt med i junio/elite gruppa siden hun ble medlem og har representert klubben i 
diverse juniorturneringer siden 2000. Hun spilte collegegolf i USA fra 2007 – 2011 og 
spiller nå på Norgescup og Nordea Touren. Nina ble med i styret i 2012 og er også 
med i markeds- og strategigruppa.
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Bidragsytere

Jens Fredrik Sørlie har bidratt med redegjørelse for tilbakekjøpsplikten og hvordan 
klubbens økonomi ble påvirket av denne.  Jeffen har lang fartstid bak seg i klubben 
bl.a. som nestleder i styret i 2006 og styreleder i årene 2007 til 2010.

Ulf Kristiansen har vært medlem i klubben i mange år.  Han har bidratt  i styret og 
vært leder av banekomiteen i flere år.  Ulf er et ivrig  medlem av herregruppen og 
spiller mye på torsdagsturneringene og er med på herregruppns vår og høst turer.

Tore Vrålstad har vært medlem av klubben i mange år.  Tore var leder av utdannelse 
og grønt kort komiteen i 1996 og 1997.  Tore har opprettet og vedlikeholder ca 50 
fuglekasser på og rundt golfbanen i mange år og er medlem av banekomiteen.  Fu-
glekassene hjelper til med å holde fuglebestanden oppe rundt golfbanen og forhå-
pentligvis myggbestanden nede, og det er en god ting.  Vi hører heller på fuglesang 
en på jetmotoren til myggen.

Eyvind W. Wang var ordfører i Asker fra 1980 til 1996 og hjalp banen gjennom den 
vanskelige etableringstiden.  Eyvind ble etterhvert en ivrig golfspiller og medlem av 
Asker Golfklubb.  Han har ved mange tilfeller hjulpet klubbens styre med saker som 
involverer kommune og politikere generelt og har gjort et stort arbeid forklubben 
gjennom alle disse årene.  Eyvind fungerer som ordstyrer på klubbens årsmøter og 
får det hele over på en rask og sikker måte.

Rolf Olsen og Sonja Stokke Janssons dikt er blitt gjengitt i heftet.  

Det er også mange fotografer som har bidratt både med gamle og nye bilder.  

Vi takker for alle bidrag!
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