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Miklagard Golfklubb ble stiftet 3. februar år 2000 og har som formål å drive golfanlegg, herunder 
sosiale og idrettslige aktiviteter på Miklagard Golfbane. Klubben har ved årsskiftet 996 medlemmer 
hvorav 61 er juniormedlemmer.  
Antall spilte runder på banen (registrerte i GolfBox) i 2021 sesongen: 
Medlemmer: 11 417 
Gjester:   5 253 
Hotellgjester:      427 
Totalt:  17 097 
I tillegg kommer medlemsturneringer, bedriftsturneringer og andre turneringer 
 
Økonomi 
Klubbens inntekter har bestått av kontingenter fra klubbens medlemmer, sponsorinntekter, inntekter 
fra turneringer, gjestespill på banen, treningsavgifter, reiser, samt innmeldings og 
registreringsavgifter. I tillegg har klubben mottatt tilskudd fra Norges idrettsforbund, Ullensaker 
kommune, og Norsk Tipping via Grasrotandelen. Klubben mottok også penger som følge av idrettens 
mva kompensasjon i 2021. 
 
Kostnadene har hovedsakelig bestått av drift av golfbane, administrasjon, kontingentbetaling til 
Norges Golfforbund, gjennomføring og deltagelse på turneringer, golfreiser for medlemmer og 
samarbeidspartnere, drift av golf akademi, samt drift av de ulike komiteene. I tillegg er det bokført 
kostnader på administrasjon av klubben, samt sluttavtale til daglig leder. Det er tatt tap på fordringer i 
2021 på NOK 180 520,- Klubbens regnskap viser et overskudd på NOK 170 324,- for 2021.  
 
Det digitale årsmøtet i mars 2021 videreførte medlemskategoriene fra 2021. Det ble gitt fordeler til 
medlemmene som i 2020, og det ble også lagt inn spill på andre baner til våre fullt betalende 
medlemmer. I 2021 har vi gjort flere medlemsundersøkelser via NGF verktøyet «Players First» hvor 65 
av Norges golfklubber måler sin medlems- og gjestetilfredshet. Medlemmenes deltagelse på 
undersøkelsen har vært god, og undersøkelsen har avdekket at vi ikke har hatt tilfredsstillende forhold 
på banen, som igjen har påvirket inntrykket totalt. Det må legges til at forventningene til Miklagard er 
høye, hvilket gjenspeiles i bedømmingen. 
 
Et av målene for klubben er å bidra til å skape et godt miljø ved å tilby ulike typer aktiviteter for 
medlemmene i Miklagard Golfklubb.  Vi ser med glede på at engasjementet i å bidra med frivillig 
arbeid har vært meget godt. I forbindelse med NM stilte mange opp og bidro til et meget vellykket 
arrangement. I tillegg har det nyetablerte Miklagard Serviceteam bidratt med service på banen og ved 
halfway house. Vår Social Club har arrangert aktiviteter og reise på tross av perioder med 
nedstengning. Styret anser medlemmenes engasjement som svært viktig for at vi skal utvikle klubben 
videre, og skape et best mulig miljø for alle medlemmer.    
 
2021 har nok en gang vært et meget godt år for golf-Norge. Grunnet en del gjenstående arbeid på 
anlegget, samt mangel på personell, har ikke Miklagard nytt tilsvarende godt av golf-bølgen som andre 
klubber vi kan sammenlikne oss med. Mot slutten av sesongen og månedene etter, har imidlertid 
administrasjonen og styret tatt grep som forhåpentligvis skal gjøre at klubben og banen igjen kan 
fremstå som det Miklagard har vært i årene før baneombygningen. 
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Styret i Miklagard Golfklubb vil rette honnør til administrasjonen for arbeidsinnsatsen de har lagt ned i 
2021. De har blant annet drevet restauranten ved siden av annet fulltidsarbeid, og samtidig hatt 
meget høye forventninger til å levere et bra produkt. Styret vil også anerkjenne det arbeidet som ble 
gjort i forbindelse med NM, og da spesielt banemannskapet. 
 
Det er et mål at driften i klubben årlig skal gå i balanse og klubbens regnskap må sees i sammenheng 
med Miklagard Golf AS' årsregnskap og styreberetning. 
Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse et dekkende bilde av driften og av 
stillingen i klubben. I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt 
drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. 
 
Styret er ikke kjent med forhold inntruffet etter årsskiftet, som kan påvirke klubbens økonomiske 
stilling vesentlig.  
 
Styrets arbeid 
Styret har fra andre halvår 2021 lagt ned mye ekstra arbeid i tillegg til ordinært styrearbeid da vi så at 
dette ville være nødvendig gitt situasjonen med banesjef og daglig leder i oppsigelse. Vi har ansatt ny 
banesjef og ny daglig leder begge med oppstart første kvartal 2022. Vi har jobbet med utbedring av 
arbeidsforhold for banemannskapene, samt videreutviklet samarbeidet med hotellet. I tillegg har vi 
involvert oss operativt i økonomi og annet arbeid sammen med administrasjonen.  
Styret har også igangsatt en strategiprosess sammen med administrasjonen og et utvalg medlemmer. 
 
Det har vært avholdt 9 styremøter i 2021. I tillegg har det vært avholdt et digitalt årsmøte.  
Styret har etter årsmøtet 23. mars 2021 bestått av: 
 
Marianne Bjarstad  Styrets leder 
Trond Johannesen Laeng Nestleder 
Per Øivind Saksberg Marriot Styremedlem 
Erling Kristensen  Styremedlem 
Ylva Johnsen   Styremedlem 
Simen Myhre   Styremedlem 
Frank Almaas   Styremedlem 
 

Hovedbanen 

Banen åpnet for spill den 13. mai. Det gjensto da noe arbeid på de nye hullene, samt på veiene som 

ble ferdigstilt rundt åpning. Spilleflatene på de nye hullene har utviklet seg bra, men deler av roughen 

og delvis greenområdene, trenger noe mer arbeid og tid før de er på et topp nivå. Banemannskapet 

som var langt færre enn planlagt i 2021 gjorde en god jobb med å holde kvaliteten på et akseptabelt 

nivå, og fra og med august var medlemmer og gjester fornøyd med banekvaliteten. 

Banen stengte for spill den 17. oktober, og i etterkant an stengningen jobbet banemannskapene med 

å klargjøre banen for vinteren. 

Styret mener det er avgjørende å prioritere banen og banemannskapene i høyere grad fremover, da 

også for å tiltrekke seg de beste medarbeiderne. Miklagard skal ta tilbake posisjonen som Norges 

beste bane, og det gjør vi kun ved å sette søkelys på det viktigste vi har. Dette er, etter styrets 

oppfatning, helt avgjørende for klubbens fremtid.  
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Treningsfelt 

Driving rangen har vært åpent hele sesongen. De nye robotplukkerne har fungert tilfredsstillende, 

men pga. værforhold og tilstand på Range, ikke fått brukt kapasiteten fullt ut, og manuell ballplukking 

har til tider vært påkrevet. Putting greenen har vært i god stand og fungert bra hele sesongen 

Vi har stor tro på at et treningsanlegg så nærme klubbhuset er bra for treningsmiljøet og klubbmiljøet. 

Et mindre treningsfelt ved klubbhuset ble påbegynt, og ferdigstilles til 2022-sesongen. 

Bedre treningsfasiliteter for de mer aktive spillerne ble etterspurt, og området bak den gamle rangen 

er satt av til dette. 

Administrasjon og golfshop  

Styret har mottatt positive tilbakemeldinger fra medlemmer, gjester og samarbeidspartnere på måten 

man blir mottatt på Miklagard.  Shopen har vært og er, en viktig arena for administrasjonens møte 

med alle besøkende. 

 

Kølletilpasning 

I tillegg til golfshop, driver vi eget kølletilpasningsstudio som øker i omsetning hvert år. Studio blir 

drevet av Tom Horley som også driver golfhoppen. Tom bygger hver enkelt kølle individuelt tilpasset 

den enkelte golfer. Vi er en av fem aktører i Europa som er sertifisert av de største leverandørene til å 

gjøre dette. Totalt sett gir konseptet kølletilpasning et unikt tilbud til den ivrige golferen, og befester 

Miklagard sin posisjon i markedet. 

Restaurant 

På tross av at ny restaurantsjef ble langtidssykemeldt kort tid etter ansettelsen, klarte 

administrasjonen å levere et tilfredsstillende tilbud gjennom hele sesongen. Restauranten ble drevet 

av Elisa Hallbäck Borge og Andreas Thorp sammen med en kokk og to servitører.  

På de største dagene hadde vi et tilbud på halfway house takket være god innsats fra frivillige i 

serviceteamet, og administrasjonen. 

 

Situasjonen var meget krevende, og styret retter en stor takk til Elisa, Andreas og serviceteamet. 

Samarbeidspartnere 

Sponsorer og samarbeidspartnere i Miklagard og Miklagard Business Club har i 2021 hatt en økning 

mot tidligere år og det viser seg med flere samarbeidspartnere inn i Poolen. Resultatet for 2021 viser 

en økning på inntekter i MBC og styret er godt fornøyd og retter en stor takk til MBC ansvarlig Paal 

Kjelsrud som Salgs og Event ansvarlig som jobber med utvikling, salg og oppfølging av 

samarbeidspartnere. 

Styret er av den oppfatning at ressursene er gode for å holde inntektene på Sponsor-Samarbeidssiden 

på ett høyt nivå også i 2022 

Vedlikehold av anlegget 

Selskapet har i 2021 hatt 9 (4,5 årsverk) greenkeepere under ledelse av banesjef Stefan Schøn. Våre 

greenkeepere har totalansvar for vedlikehold av golfbanene og treningsområdene.  

 

Stefan og hans team har gjort en god jobb i 2021, og spesielt fremheves den ekstra innsatsen i 

forbindelse med NM. Som i 2020, hadde vi for lite ressurser i form av banemannskap, dette for en del 

grunnet Covid-19 restriksjoner ved innreise. 
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Provirksomhet 

Tilbakemeldingene på provirksomheten har vært veldig positiv i 2021 og det vises med høy score i 

medlemsundersøkelsen. Tilgjengelighet, service, ryddighet og orden har vært utført på en god måte. 

Klippekort har igjen vært en suksess. Vi så også en stor økt etterspørsel i banespill med pro, noe som 

er veldig positivt. Proene har nytt godt av det nye svingstudioet på driving rangen med TrackMan 

systemet, både på sommer og vinterstid. Vi fortsetter med gruppetrening inkludert i total 

medlemskapene i 2022. I andre medlemskapskategorier tilbys dette til en gunstig pris. 

Proene vil presentere en komplett plan for samtlige økter før 2022 sesongen. 

 

Styret er av den oppfatning at det er viktig å heve prestasjonsnivået våre medlemmer slik at flere kan 

mestre golfspillet. Dette er viktig for trivsel, klubbmiljø og ivaretagelse. Styret er fornøyd med proene 

og sportssjef (Nicolai, Andreas, Ståle og Emilie) sin innsats.  

 
Turneringskomitè 
Turneringskomiteen har blitt ledet av administrasjonen. Turneringene i mai ble avlyst grunnet Covid-
19, men resten av sesongen ble samtlige turneringer gjennomført. 
Det ble gjennomført de faste ukentlige klubbturneringen som; Miklagard Serien, Tirsdags 9ern og 
dameturneringen. Stefan Berg vant begge klasser i Miklagard Serien. Leif Henrik Ahlkvist vant Tirsdags 
9ern. Gratulerer så mye! Det ble også arrangert Member/Guest og en avslutningsturnering. I tillegg 
arrangerte Miklagard International Pairs landsfinalen hvor det ble hjemmeseier til Cathrine 
Olsen/Ragnar Kjelstrup. PGA mesterskapet ble også gjennomført på Miklagard. 
 
Klubbmesterskapet ble avholdt i august på en meget god bane. Det ble konkurrert i 6 klasser. Det ble 
til tider vist meget bra golf og hele 118 spillere deltok. 
Klubbmestere ble: 
 
Herrer:   Stian Lund 
Damer:   Hanne Sofie Borgen 
Senior herre:  Arne J. Vigstad 
Eldre senior: Arne Sartz-Knudsen 
Senior dame:  Marianne Bjarstad 
Mid-Am:   Hans Emil Borge 
Junior gutter:  Louie Mortimer Martinsen 
 
Styret gratulerer årets klubbmestere. 
 
Norgesmesterskapet herrer, damer og Para ble arrangert på Miklagard i 2021. Dette er første gang vi 
arrangerer et individuelt NM. Turneringen ble en suksess og tilbakemeldinger fra spillere, trenere, NGF 
og media har vært utelukkende positive. Vinner i herreklassen, Andreas Halvorsen skrøt enormt av 
den «nye» banen og mente greenene var på samme nivå som han til daglig spiller på i PGA Latin 
Amerika touren. Vi retter en stor takk til alle de frivillige som stilte opp fra klubben og 
administrasjonen som jobbet mye med dette arrangementet. Banemannskapet med Stefan i spissen 
skal ha størsteparten av æren for at vi klarte å gjennomføre et prikkfritt mesterskap, tusen takk for 
innsatsen. Vi gratulerer så mye til alle medaljevinnerne, spesielt til våre egne Julie Boysen Hillestad 
som tok gull og kongepokalen i dameklassen og Kenta Danielsen som tok sølv i Para klassen. 
Turneringskomiteen takker de frivillige med Simen Myhre i spissen, for all hjelp med arrangementene. 
 
For turneringskomiteen 2021 
Andreas Thorp/Tore Waagø 
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Juniorkomite 
Komitéen har i 2021 blir styrt av Sportssjef Andreas Thorp og trenerne Emilie Kvamme, Nicolai 
Langeland og Ståle Bredesen Hoel 
 
Aktivitet i komiteen Komiteen har avhold 3 møter Informasjon er delt via lukket juniorgruppe og 
satsningsgruppe og pr. e-post. Det er et ønske om at foreldre eller andre frivillige med kompetanse 
bidrar i gruppe, ta gjerne kontakt med Sportsjef eller trenerne om dette er noe du kunne tenke deg. 

  
Medlemmer og treninger Klubben hadde i underkant av 100 juniorer i sesongen 2021. Av disse trente 
30 stykker regelmessig; 8 jenter og 22 gutter, fordelt på 4 forskjellige grupper. I tillegg videreførte vi 
opplegget med gratis knøtte-golf, dette fungerte bra. Alderen på deltakerne er fra 4-13 år. Elitespillere 
deltok som hjelpe-trenere på jente og knøtte-treningen.   
 
I løpet av sesongen ble det arrangert faste ukentlige treninger for alle grupper. Nicolai Langeland 
hadde ansvaret for junior-elite. Ståle B. Hoel hadde ansvaret for gutter og knøtter. Emilie R. Kvamme 
hadde ansvaret for jenter. Andreas Thorp har holdt kurs i green-lesing og banespill med junior-elite 
spillere. Trenerne planla og gjennomførte alle økter som planlagt og i henhold til den sportslige 
planen. 

 
Mål for 2022 For 2022 er målet å ivareta og bygge videre på det sosiale elementet i juniorgruppa. At 
juniorene har det morsomt og sosialt vil alltid være den viktigste rekrutteringskanalen, og er kanskje 
den viktigste oppgaven klubben jobber med. Vi vil også fortsette det gode arbeidet med NGF sitt 
GolfJentene.  
 
Satsningsgruppen vil videreføres. Det ble i 2021 stilt strenge krav for å delta i satsningsgruppen. Disse 
kravene vil bli ytterligere skjerpet i 2022, med tett og individuell oppfølging fra hovedtrener Nicolai 
Langeland. Satsningsgruppen består i starten av 2022 av 12 spillere. Disse spillerne har gjennomført 
individuell trening gjennom vinteren. Disse spillerne ønsker å se hvor gode de kan bli innen golf, og 
opplegget blir lagt opp etter en treningsplan i tett samarbeid med hovedtrener Nicolai Langeland.  
 
Til slutt vil vi gjerne takke klubben og spesielt proene for et godt samarbeid i 2021. Vi ser frem imot et 
spennende golfår i 2022.  
 
For juniorkomiteen 2021 
Andreas Thorp 
 
Damekomité 
Komiteen har i 2021 blitt styrt av Ylva Johnsen og Lisbeth Frankmo sammen med Emilie Kvamme. 
Emilie har hatt ukentlige treninger, og Ylva og Lisbeth har arrangert spill på banen. Aktivitetene har 
vært meget vellykkede, og selv om damene er i mindretall i klubben, er de som deltar meget 
engasjerte. Vi oppfordrer flere damer til å delta på aktivitetene i damegruppen. 
 

For damekomiteen 2021 
Ylva Johnsen 
 

Seniorkomité 
Komiteen har bestått av Frank Almaas, Jonny Sørensen og Inger Lise Markhus. 
Fra administrasjonens side har Paal Kjelsrud og Ståle Bredesen Hoel vært involvert.  
2021 har vært ett normalt år for seniorkomiteen, men normal aktivitet og lagene har prestert som 
forventet. 
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Tirsdags 9ern fortsatte i 2021 og det ble gjennomført mange hyggelige sammenkomster der flere av 
seniorene møtte opp for spill, trening og sosialt samvær.  
Ett meget godt tiltak som blir satt pris på og det rettes en stor takk til Ståle som har  
gjennomført dette i 2021 og som vil fortsette videre inn i 2022 
Turnerings resultater har vært gode og gledelig at det legges stor vekt på å delta med ønsker om gode 
resultater. Individuelt har man gode resultater i NSG turneringer og i turneringer i regi av NGF. 
Hyggelig også at Inger Lise Markhus er tatt med i veteran landslaget hvor det spilles landskamper. 
 
Vi ser frem til samme aktivitet igjen i 2022 og vi har mange seniorer i klubben og vi oppfordrer de som 
kan med å hjelpe klubben med ulike gjøremål, til å ta kontakt med administrasjonen. 
Det kan bli en meget viktig del av ett godt klubbmiljø. 
 
Miklagard takker alle seniorer som deltar på ulike arrangement og som bidrar til positiv stemning i 
klubben.  
 
For senior komitéen 2021 
Paal Kjelsrud 
 
Elitekomité 
Elitekomiteen har vært drevet av Andreas Thorp, Nicolai Langeland og Tore Waagø. 
 
I 2021 har vi hatt 11 elitespillere som har spilt på Garmin Norges Cup, Østlandstour og representert 
Norge internasjonalt. Resultatene har vært strålende og spesielt må Julie B. Hillestad sitt NM-gull 
nevnes. Viktor Hovland hadde nok en fantastisk sesong på PGA touren. 
 
Et av gruppas største sportslige mål er medalje i Lag NM. Herrelaget klarte dessverre ikke å forsvare 
tittelen fra i fjor og endte på 4.plass. På laget spilte Markus Braadlie, Carl Didrik Fosaas, Casper 
Kennedy, Sondre Kravik og Peter Hov. Nicolai Langeland var kaptein. 
 
Miklagard sitt damelag rykket opp til eliten 2021, men må dessverre ta den tunge turen ned til 1.div i 
2022. Dette var en nyttig erfaring for damene og vi har som mål og rykke rett opp igjen i 2022. På laget 
spilte Julie B. Hillestad, Hanne Sofie Borgen og Ida Furuheim. Emilie Kvamme var kaptein. 
 
Samlet sett er vi meget fornøyd med sesongen 2021. Med målrettet arbeid tror vi at vi kan forbedre 
dette ytterligere fremover, og vi håper og tror at 2022 kan bli en enda bedre sesong med en tilnærmet 
normal turneringskalender. 
 
Vi takker spillerne som har stilt opp og bidratt til godt spill og bra resultater for Miklagard i 2021.   
 
For elite komitéen 2021 
Andreas Thorp og Nicolai Langeland 
 
 
Æresmedlemskap 
Tore Waagø er av styret utnevnt til æresmedlem. Tore har ledet klubben gjennom over 20 år, og hans 
innsats for klubben og anlegget har vært helt uvurderlig. 
 
Vi takker Tore for fantastisk innsats og ønsker han velkommen som æresmedlem 
 
For Styret 
Marianne Bjarstad, styreleder 
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Frivillighet 
Det er stor vilje til frivillig å bidra til klubbens aktiviteter og miljø. Dette har stor betydning for klubbens 
utvikling så vel sportslig som sosialt. Oppsummert består frivillig arbeid av følgende: 
Dame- og seniorkomite        95 timer 
Turneringskomite, NM                   725 timer 
Diverse dugnadsarbeid, bane     105 timer 
Serviceteam                 1 235 timer 
Social Club         45 timer 
Diverse administrativt arbeid v/styret    540 timer 
(strategiarbeid, rekruttering, organisering,  
arbeidsforhold banemannskap, økonomi) 
Totalt:       2 775 timer 
 

 

Selskapets drift av golfbanene på Kløfta anses ikke å forurense det ytre miljø ut over det som er 

normalt for denne type virksomhet. Styret anser at golfbanen har positive miljømessige konsekvenser, 

herunder eliminering av jordbrukserosjon samt reduksjon av bruk av kunstgjødsel og 

plantevernmiddel. 

 

Styret anser klubb og arbeidsmiljøet som godt. I 2021 er det registrert 153 sykedager som utgjør      

3,1 %, i all hovedsak langtidssykefravær. Selskapet hadde ved årsskiftet 7 fast ansatte. 
Likestillingskravet er etter beste evne tatt hensyn til. Det diskrimineres ikke mellom kjønnene i 

Miklagard. Klubben driver ikke med forsknings og utviklingsarbeid.  

Styret vil takke alle ledere, ansatte, tillitsvalgte og samarbeidspartnere for meget god innsats i 2021. 
Videre vil styret takke klubbens medlemmer for hyggelig og sportslig samarbeid. Styret er overbevist 
om at dette samarbeidet vil videreutvikles i 2022. 
 
 
 
 
Kløfta, 28.feb 2022 
 
 
Marianne Bjarstad   Erling Kristensen   Trond J Laeng 
Sign.     Sign.     Sign. 
 
 
Ylva Johnsen    Frank Almaas    Per Øivind Saksberg 
Sign.     Sign.     Sign. 
 
 
Simen Myhre 
Sign. 


