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Saksliste Årsmøte i Ullensaker golfklubb  

 
1. Godkjenne de stemmeberettigede  

2. Godkjenne innkallingen  

3. Godkjenne saksliste  

4. Godkjenne forretningsorden  

5. Velge dirigent  

6. Velge sekretær og to til å skrive under protokollen  

7. Behandle styrets årsberetning og rapporter  

8. Behandle regnskap 2020  

9. Behandle Revisjonsberetning  

10. Vedta medlemskontingent for 2021  

11. Vedta budsjett 2021  

12. Innkomne forslag  

13. Valg  
 
a. Nestleder  
b. 3 styremedlemmer  
c. 2 varamedlemmer  
e. 1 revisorer  
f. Valgkomite, 2 medlemmer 
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Leders ord 

 
For ett spesielt år vi har vært igjennom! Det startet med usikkerhet rundt om det i det hele tatt ble noe 

golfsesong grunnet viruset som herjet. Men med godt samarbeid mellom golfforbundet, idrettsforbundet og 

FHI ble det heldigvis golfsesong. Ikke bare ble det golfsesong, men den tidligste sesongstarten på mange år.  

Det skulle også vise seg å bli et veldig bra år for klubben og golfsporten generelt.  Som idrettslag 

gjennomførte vi vår største investering i vanningsanlegget og virkeliggjorde formannens «våte drøm» fra 

2015.   Det ble et faktum takket være fantastisk hjelp fra veldig mange av våre medlemmer. Til og med noen 

som ikke var medlem. Relativt godt planlagt og fulgt opp, så gikk dette over all forventning.  Det er et ordtak 

som sier at ingenting er så ille at det ikke er godt for noe.  Det viser seg å være ganske så riktig for nevnte 

dugnadsinnsats overgikk all forventning. Ettersom ingen fikk reist til utlandet og mange var lei av å sitte 

hjemme ble den største utfordringen å overholde smittevernregler. En hyggelig utfordring for klubben.  

Det er en investering som vi allerede i 2020 så en effekt av, men håper og tror at det skal bidra til å gi banen 

et skikkelig løft i mange år fremover.  Ikke minst bidra til at vår greenkeeper Stewart får en mye bedre 

hverdag og mulighet til å levere god kvalitet på banen gjennom hele sesongen. Spesielt muligheten til å 

reparere skader som kan oppstå etter vinteren. Vi hadde mange samtaler det siste året, men bet meg merke 

i at han nesten ble litt rørt når han så den første sprinkelen som stakk opp av bakken.  

 

Som nevnt ble det et godt år for golf, vi ble kontaktet av mange som lurte på om grønnkortet fra 2007 

fortsatt var gyldig. I tillegg til en stor pågang av interessenter som ønsket å begynne med golf.  Klubbens VTG 

team veiledet totalt 80 nye golfere igjennom golfkurset og veldig mange av dem ble også medlem i klubben. 

Det i sammenheng med mange som pusset støvet av golfkøllene, bidro til at klubben nådde de høyeste 

medlemstallene på veldig mange år.  Noe som selvfølgelig passet ypperlig med tanke på at vi investerte 

nesten 1 million i vanningsanlegget.  Det medførte også at antall spilte runder på banen nådde nye høyder. 

Banen var til tider full uten at jeg tror det var mange som ikke fikk mulighet til å spille den dagen de ønsket.  

Et annet stort usikkerhetsmoment var om vi i det hele tatt fikk gjennomført barnetreninger, en viktig 

aktivitet for klubben. Det er noe spesielt med onsdager og alle barna som sper latter og glede på klubben.  

Tror det er flere med meg som setter pris på dette. Men med hjelp fra Miklagard fikk vi leid inn Emilie 

Kvamme på forsommeren før Benedikte var på plass igjen etter sommerferien.  

Ønsker å takke alle som bidrar til at Knøtte- og Juniorgolfen er det den er. Den jobben dere gjør er 

uvurderlig. Veldig gledelig er det også at medlemstreningene nesten var fulltegnet gjennom hele sesongen. 

Han er ikke så glad i skryt, men her har Erlend Storbråten gjort en kjempeinnsats og støttet opp som veileder 

på hver trening. 

Ønsker også å takke alle medlemmene som fulgte opp og tilpasset seg reglene som ble innført på bane, 

treningsfelt og under turneringer. Med god støtte og hjelp fra baneselskapet som passet godt på oss har vi 

ingen smitte som er sporet tilbake til anlegget. Dette lover godt for 2021 sesongen som ganske sikkert også 

vil medføre restriksjoner.  

På vegne av oss i styret ønsker jeg å takke for 2020 sesongen og vi ser fram til et nytt og like bra golf år i 

2021.  

Vennlig hilsen  

Harry Teague  

Styreleder UGK  
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Årsberetning fra styret 2020 

Styrets sammensetning i 2020: 

Leder:  Harry Teague        

Nestleder:  Torry Engh 

Kasserer:  Tone Britt Johnsen       

Sekretær:  Ingun Aulom      

Styremedlem:  Erlend Storbråten    

Styremedlem:  Per Rosengren     

Varamedlem:  Nina M. Braathen       

Varamedlem:  Ragnar Rovold         

      

Valgkomité:  

Knut Iver Holter og Torild Gustavsen 

Revisor:  

Tom Iversen og Svein Harald Hansen                

Møtevirksomhet: 

Det har i perioden blitt avholdt 6 stk. styremøter. 

Idrettslig aktivitet: 

UGK var representert under: 

NM lag 2. div. med herrelag. 

Norsk Senior Golf i Lagmesterskap 2. div, damer og herrer 

 

Samarbeidspartnere:  

Styret vil takke Fysioterapi og helseklinikken ved Tone og Hans Åge Kravik, Cobra v/ Øystein Haug samt 

Urmaker Gunnar Schjelderup for godt samarbeid gjennom sesongen. 

VTG-kurs: 

Det ble avholdt 8 VTG-kurs. 80 stk. har deltatt på kurs. 10 mer enn i 2019. 

65 av disse har blitt medlemmer! 

Erlend Storbråten, Tomas Sollie, Ragnar Rovold, Per Rosengren, David Short og Harry Teague har vært 

instruktører. Tusen takk for en flott innsats. 

VTG-komiteen består av Erlend Storbråten. 

 

Medlemsutvikling 2020:  

Vi har hatt en god oppgang i medlemsmassen for 2020. 

580 betalende medlemmer mot 554 betalende medlemmer i 2019. 

157 innmeldinger i 2020 mot 143 innmeldinger i 2019. 

 71 medlemmer har meldt seg ut for 2021 pr. 31.12.2020. 
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Alle medlemmer fordelt på kjønn og status 

Status Damer  Menn  I alt  

Aktiv 108  472  580  

Aktive fordelt på kjønn og handicapgruppe * 

Handicapgruppe Damer  Menn  I alt  

Gruppe 1: Under 4,5 1  5  6  

Gruppe 2: 4,5 - 11,4 1  11  12 

Gruppe 3: 11,5 - 18,4 4  60 64 

Gruppe 4: 18,5 - 26,4 9  114 123 

Gruppe 5: 26,5 - 36,0 25  125 150 

Gruppe 6: 37 - 54 67 155 22 

Intet handicap eller HCP = 99 1  2 3 

I alt 108  472    580  

 

Aktive fordelt på kjønn og aldersgruppe * 

Aldersgruppe Damer  Menn  I alt  

0-6 år 0  1 1 

7-12 år 4 14 18 

13-18 år 6 16 22 

19-24 år 6 53 59 

25-39 år 15 120 135 

40-59 år 43 162 205 

60-69 år 21 64 85 

70 år og over 13  42 55 

I alt 108  472  580  

Styret Ullensaker Golfklubb ved: 

  

Harry Teague  Torry Engh  Ingun Aulom     Tone Britt Johnsen 

 

Nina Merete Braathen  Erlend Storbråten     Per Rosengren   Ragnar Rovold 
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Årsberetning fra Turnerings komitéen 

Turneringskomiteen 2020 har hatt følgende sammensetning, Terje Gretland, Tore Nyhus, Øystein Haug, 

Ingun Aulom, Nina M. Braathen og Tone Johnsen. 

Turneringskomiteen har ikke hatt en utnevnt leder, men jobbet godt sammen som en komité.  

Ullensaker Golfklubb har i år gjennomført 50 turneringer 

21 stk. Fysioterapi og Helseklinikken Cup, og 1 finale 

10 stk. Cobra Cup Open  

11 stk. Seiko cup og 1 finale 

Klubbmesterskapet 2020 

Klubbmesterskap senior 2020 

Klubbmesterskap stableford 2020 

2 stk. dameturneringer 

Vinnere av Fysioterapi og helseklinikken Cup, fhk.no finalen 2020 

Kl. A – Torstein Dyngeland 

Kl. B – Ole Morten Søberg  

Vinnere av Cobra Cup Open 2020 

Kl. A – Odd Arne Grønlie 

Kl. B – Lars Østengen 

Vinnere av Seiko cup 2020 

Kl. A (herrer) – Øystein Haug 

Kl. B (damer) – Yvonne Berg 

Vi retter nok en gang en stor takk til våre turneringssponsorer 

Helse og fysioterapiklinikken ved Tone Britt og Hans Åge Kravik,  

Urmaker Gunnar Scheldrup for klubbens seniorer i Seiko cup og Cobra ved Proshop Øystein Haug. 

Klubbmesterskapet 2020 

Klubbmesterskapet ble arrangert 22 og 23 august. 

Det var 42 deltagere med i herreklassen, 8 deltagere i dameklassen og 

2 junior jenter. 

Årets klubbmestere ble Morten Tøttrup Gram i herreklassen, Torild 

Gustavsen dameklassen og Andrea Christensen juniorklassen.  

Klubbmesterskapet stableford 2020 

Vinnerne ble Johnny Håvik i herreklassen og Nina M. Braathen i 

dameklassen. 

Klubbmesterskapet senior 2020 

Klubbmesterskapet ble spilt 5 og 6 september. 

Det var 17 deltagere i herreklassen, 6 deltagere i dameklassen. 

Årets klubbmestere ble Bjørn Olav Østgårdsgjelten i herreklassen og Solveig Gustavsen i dameklassen. 

Turneringskomiteen v/Terje Gretland, Øystein Haug, Tore Nyhus, Ingun Aulom,  

Nina M. Braathen og Tone Johnsen 
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Årsberetning for junior/knøtter i UGK 2020 

 

Gruppetreninger med Emilie Kvamme startet 4 juni. Grunnet covid 19 og trenere i risikosonen, ble Emilie leid 

i fra Miklagard golfklubb. Det var 26 barn og juniorer deltok på treningene. Hjelpetrener var Per Rosengren 

og Madelene Ringstad. 

Gruppetreninger med Pro Benedikte 

31 barn og juniorer deltok på treningene 

Det ble arrangert 2 stjernejakter. Kun for UGK. Madelene Ringstad, Tone Johnsen, Per Rosengren, David 

Short, Anita Utse og Ingun Aulom var hjelpetrenere/medhjelpere.   

20 august var jentegolf Romerike på besøk med "Sky is the limit" 

Golfjentene at det er et samarbeid med andre klubber på Romerike som UGK er en del av. Vi har hatt 3-4 

jenter fra vår klubb som har deltatt. Golfjentene på Ullensaker hadde 24 deltakere hvor 19 jenter var på 

besøk fra andre klubber.   

 

Juniorgruppa ved Benedikte Brynestad Grøtvedt, Tone Britt Johnsen og Harry Teague 
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Årsberetning fra Damegruppa 2020 

Det ble kun arrangert 2 rene dameturneringer i 2020, igjen begrensninger ift Covid-19. 

Men gjennomføring av Ladies Invitation ble gjennomført 4. juli, i godt samarbeid med Proshop. Suksess også 
i år, og fantastisk vær. Takker ALLE som deltok til at denne turneringen ble en suksess. 
 

 

Ullensaker GK damer deltok også i 2020 med lag under Lag NM Senior Damer på Mjøsen i august. 
 
De spillende damer var Solveig Gustavsen, Torild 
Gustavsen, Yvonne Berg og Ingun Aulom (kaptein).   
Vi spilte 2 dager på Mjøsen i ett fantastisk vær. Vi løftet 
oss en plass fra fjoråret, men det skal sies at 
marginen var liten for å ta en pallplassering.  

Sterke konkurrenter hvor Mjøsen vant. 

Damegruppa var også involvert i Ryder Cup som ble 
avholdt over 2 dager, en dag på Ullensaker og 
avslutningsturnering på Gjerdrum.  Her vant 
Ullensaker og vi tok pokalen med hjem. 

Vi er fremdeles aktive på UGK’s Damegruppe sin facebookside hvor vi legger ut fortløpende informasjon og 
inviterer til felles treninger også på simulator vinterstid, litt kjøp og salg og annet, som vi håper er av 
interesse. 
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Ble liten aktivitet i denne sesongen grunnet Covid 19, da det var planlagt en vinterturnering på 
simulator. Det lot seg dessverre ikke gjøre, men vi fortsetter planlegging. 
Vi er i dag 80 golfere / damer på FB-siden og får innspill og forslag til aktiviteter som vi jobber videre med. 
Fortsett med det Damer. 

 
Vi håper noe av det vi gjør inspirerer til golfspill også på tvers av alder, kjønn, ferdigheter etc. og vil også for 
sesongen 2021 fortsette med rene Dameturneringer og håpet er også at vi i år kan stille med lag til Lag NM 
Senior. 

 
Damegruppe er stort sett godt fornøyd med gjennomføringen av våre arrangementer, men vi ønsker fortsatt 
deltagelse fra flere damer.  

Damene har også hatt en god sesong individuelt i turneringer i klubbens regi så vi ser at både trening og det 
sosiale er på god vei, og at Damene markerer seg. 
 
Det var for sesongen 2020 planlagt en tur til Sverige, Strømstad, som dessverre ble stoppet av Covid-19. Men 
vi har ikke gitt oss.  

 
 
 

Golfhilsen fra 
Ingun Aulom, Nina Braathen og Tone Johnsen 
Damegruppa 
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Årsberetning for senior komitéen 

 

Gledelig er at Ullensaker GK stilte med lag i Senior Damer 3. div på Mjøsen GK 

Laget besto av Ingun Aulom Capt. Torild Gustavsen, Solveig Gustavsen og Yvonne Berg, damene ble nr. 4 og 

ønsker å stille lag også i 2021. 

Vi har deltatt med 1 Lag NM Senior i 2. divisjon på Kongsvinger GK 

Laget som deltok i NM på Kongsvinger GK var følgende: Erlend Storbråten, Tom Iversen ( Capt ),  
Hans Åge Kravik, Bjørn Østgårdsgjelten og Øystein Haug. 
Laget spilte bra og fikk en hederlig 11.plass 
Og det triste var at vi tapte med et slag som gir oss plass i 3.divisjon i 2021. 
 
I lagserien spilte vi mot Gjøvik og Toten, Mjøsen og Nes, her måtte vi trekke 
laget ettersom at det var vanskelig å stille lag pga. Covid 19.  
 
Seniorgruppa har også i 2020 arrangert Seiko Cup sammen med Gunnar 

Schelderup. 

Vinnerne i SEIKO 2020 Yvonne Berg og Øystein Haug 

  

Følgende spillere har representer UGK i 2020: Øystein Haug i Sissnes Classic 

  

  
 

Øystein Haug 

KK 2020 

 

 

Årsberetning for herrene 2020 

 

 

NM lag herrer 2 divisjon.  

18-19 juli 2020 spilte Ullensaker Golfklubb sine herrer Lag NM, 2 divisjon i Aurskog 

Herrelaget besto av:  

Kaptein Harry Teague, Per Rosengren, Morten Tøttrup Gram, Hans Åge Kravik og Tom Iversen. Stian 

Øversjøen ble dessverre skadet før NM å måtte trekke seg fra laget.   

Det ble 12 plass. 

 

Styret v/ Tone B. Johnsen 
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Kontingent 

     

Medlemskapspriser 2021 

Forslag:  

Øke med 125,- for hovedmedlemskap, samboer/ektefelle medlemskap og juniormedlemskap. 

 

Medlemsavgifter 

 

2020 2021 

Hovedmedlem 3825,- 3950,- 

Hovedmedlem, opptil 30 år 1825,- 1950,- 

Samboer/ektefelle  3125,- 3250,- 

Junior, opptil 19 år   1275,- 1400,- 

Familie 2 voksne + 1 junior                7575,- 7825,- 

Pris for hvert ekstra barn  550,- 550,- 

Greenfeemedlemskap                                         1200,- 1200,- 

Knøtter, opptil 9 år 625,- 625,- 

 

 

 

Innkommende forslag: 

Det har ikke kommet inn noen forslag for godkjennelse av årsmøtet.   
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Valg 

 

Valgkomiteen har bestått av: 

 

• Knut Iver Holter 

• Torild Gustavsen 
 

Valgkomiteens forslag 2021 

 

Leder:  Harry Teague Ikke på valg, 1 år igjen          

  

Nestleder:  Odd Arne Lund Velges for 2 år 

  

Styremedlem:  Ingun Aulom Velges for 2 år 

  

Styremedlem:  Nina M. Braathen Velges for 1 år 

  

Styremedlem:  Erlend Storbråten Ikke på valg, 1 år igjen          

  

Styremedlem:  Bjørn Olav Østgårdsgjelten Velges for 2 år 

 

Varamedlem:  Rune Aasen - Vaksvang  Velges for 2 år 

   

Varamedlem:  Ragnar Rovold Velges for 1 år 

                                       

Revisor:                      Tom Iversen Velges for 2 år 

Revisor:          Svein Harald Hansen              Ikke på valg, 1 år igjen 

                    

Valgkomité:  Knut Iver Holter Velges for 2 år 

Valgkomité:               Line Nielsen                      Velges for 2 år 

         


