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Rapport fra rekruttering/trening 2022 
 
Ved oppstart av golftreningen 2021 så var det stor pågang, dette skyldes nok at det var 
mange andre aktiviteter som enten hadde tatt sommerferie eller at de ikke var 
gjennomførbare pga covid-19 situasjonen. 2022 har blitt litt annerledes, oppmøtet har vært 
en del lavere noe som jeg tenker vi kan tilskrive det at det ble åpnet for de andre idrettene 
igjen. 
På vårparten før fellesferie var ganske bra, snittet var 7 stk pr trening på denne delen av 
sesongen. Sommerferien er veldig rolig og merket at etter ferien så dabbet interessen enda 
mer av, det kom færre på trening. Høstdelen av treningen så var vi bare mellom 2 og 4 på 
hver trening. 
 
Planene for 2023 er å gjøre mye av det samme. Der vi har mest å hente er at vi tilbyr de 
mest ivrige bedre oppfølging. Vi skulle hatt enda mer aktiviteter for barn og unge, men dette 
er et spørsmål om bemanning og tid. Mye av aktivitetene foregår innenfor normal arbeidstid 
og dette er utfordrende med tanke på mitt daglige virke. 
 
27-28 Juni hadde jeg golfskole, her var det 9 deltakere også her har det vært en nedgang, 
men golfskolen virker som en av de mer attraktive aktivitetene vi har. Dette er ett bra nivå 
og deltakere var i alle aldersgrupper. Her må jeg takke min datter Adine som bidro veldig 
med hjelp i form av organisering, trening og aktiviteter. Veldig fint å ha noen som kan ta seg 
av de aller minste som har veldig kort periode hvor de holder fokus. 
Må også takke Merete og Jan som tar imot barna og får de til å ønske seg velkommen, det er 
ingen tvil på at de bidrar til barna er glade, mette og har mager proppfulle av is etter endt 
golfskole, 
 
Har nå gjort dette i 5 år og ser flere juniorer som begynner å bli habile. Aktiviteten holder 
seg på ett forholdsvis jevnt nivå fra år til år, men ser at majoriteten er her for aktiviteten sin 
skyld. Det er bare ett fåtall som virkelig har ønske om å satse for å bli skikkelig gode. Det må 
vi prøve å jobbe mer med. Planen min er hvertfall å være der hver torsdag i 2023 sesongen, 
men det går med ekstremt mye tid på dette igjennom sesongen så vi må se på hva vi skal 
gjøre for at klubben skal ha mest mulig utbytte av satsingen. 
Vi fikk dessverre ingen støtte fra sparebankstiftelsen med tanke på helårssatsing i år, men vi 
får prøve på videre slik at golf kan bli helårsaktivitet, dette tror jeg kan være viktig med 
tanke på rekruttering og etter hvert kvaliteten og interessen for sporten. 
 
Anders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsberetning fra Turneringskomiteen 2022. 

Det ble i løpet av sesongen 2022 arrangert totalt 18 turneringer på Sorknes (inkl. Taiga Tour). I tillegg 
så gikk onsdagsturneringen sin vante gang gjennom sesongen. Herav er da 3 dager Italian Tour 
regnet med. 
På turneringene som turneringskomiteen, og andre i klubben var medhjelpelig med, så var det totalt 
921 deltakere. Det synes vi er bra, selv om vi skulle ønske det var større deltagelse på noen av 
turneringene.  

En ny turnering for året, Vanningsslaget ble godt mottatt og vi ser det som en viktig og morsom 
turnering for å få inn øremerkede inntekter til det nye vanningsanlegget vårt. 

Turnering Deltakere 

Sorknes Opening 112 

VTG turnering 11 

Flaggturnering 33 

Italian Tour (3 stk) 140 

Sorknes Triathlon 98 

Årets Par 52 

Scramble 18-hull 104 

Jessheim Open 59 

Sorknes Ladies Open 44 

Sorknes 30 år 50 

KM (begge) 55 

3 jern og putter 53 

Vanningsslaget 65 

Avslutningsturnering 45 

Taiga Tour 118 

 1039 

 
Takk for en hyggelig turneringssesong på Sorknes i 2022. Det blir endringer i turneringskomiteen for  
kommende sesong, men vi setter alltid pris på at dere er med og bidrar om dere ønsker. 

Rundt sesongen 2023, så planlegger vi nok det meste av det vi har hatt i 2022. Men dette er opp til  
turneringskomiteen og bestemme, turneringer legges fortløpende inn i GolfBox (dog ikke for 
påmelding enda). Det er allerede 18 lag påmeldt til triathlon, så den fortsetter suksessen. Videre er 
det diskusjoner med Birkenåsen Velkomstsenter rundt mat, men det er ikke noe bestemt her enda.  
 
For Turneringskomiteen  
Fredrik B. Norstrøm 



 

Årsrapport Klubbhuset 2022 
 
Klubbhuset har gjennom sesongen vært betjent av Jan Steinar og 
undertegnede. De har tatt seg av servering og det daglige renholdet. Det har 
vært mye til tider så det er et sterkt ønske at flere deler på denne oppgaven 
neste sesong. 
 
Når det gjelder renhold av toalettene meldte Lisbeth seg til å ivareta dette. Hun 
har fulgt opp dette på en svært tilfredsstillende måte, så tusen takk til henne. 
 
Følgende oppgaver har vært gjennomført på klubbhuset sesongen 2022: 
-Mellomgangen er blitt beiset 
-Veggene i trapp ned til garderobene er malt 
-Nytt toalett er montert på HC 
-Ny såpedispenser på HC samt reparert tørkedispenser 
-Skiftet lamper på begge garderobene samt HC 
-Nytt blandebatteri på herredusjen 
-Ryddet i garasjen 
-Ryddet i «loppeshoppen» for lagring av proshop-/kiosk varer 
-Beplantet i tønner og under kjøkkenvindu 
-Klippet hekken 
 
Oppgaver som bør gjøres etter hvert: 
-Fjerne hyllereol på veggen og få hengt opp bilde som ble overrakt på 
jubileumsfesten 
-Tette igjen den røde døren som ikke blir brukt, å sette opp hyller der 
-Skifte av plattingen ute 
-Rydde og gjøre i stand øvrige boder i kjeller 
-Vært lurt med en service på oppvaskmaskinen kanskje 
 
Råholt 24.01.23 
 
For Klubbhuskomiteen 
Merete Paulsberg 
 
 
 
 
 
 



Årsrapport Damekomiteen 2022 
 

Det har vært gjennomført 2 møter i damekomiteen. Det har vært snakket om å 
ha en åpen dag på klubbhuset i håp om å tiltrekke oss flere lokale damer. Dette 
vil vi prøve å få til tidlig på sesongen 2023. 
 
Vår årlig turnering, Sorknes Ladies Open, ble gjennomført 06. august. Det endte 
til slutt opp med 44 deltager, det samme som i fjor. Denne gangen hadde vi 
besøk av flere fra Elverum GK, som var veldig hyggelig samt to spillere som kom 
helt fra Ålesund. 
 
Deltagerne fikk vær sin Goodi-bag med rosa thermoflaske med 
turneringsnavnet på, litt baller og pegger samt noe søtt og godt. Dette tror jeg 
ble godt mottatt. 
 
Også i år må vi rette en stor takk til Jan Steinar for servering og salg i baren. Til 
Tore, Thomas og Roger for dekking av flotte bord og servering. Samt til Morten 
S. og Christen som hjalp til med å brette servietter. Tusen takk til dere alle 
sammen. 
 
Tradisjonen tro ble det servert spekemat med tilbehør og godt drikke. Det ble 
premier til alle og loddsalg utpå kvelden. Tusen takk til alle som bidro med 
premier. 
 
I år markedsførte vi på facebook siden «Damer som elsker golf». Dette bør 
gjøres neste sesong også, men legges ut litt tidligere enn i år. Da håper vi enda 
flere kommer fra andre klubber. 
 
Råholt 24.01.23 
Merete Paulsberg 
 
     

          
 

 
 
 



 

Årsrapport Onsdagsen 2022 
 

Undertegnede tok over ansvaret for Onsdagsen etter flere oppfordringer.  
Vi kom litt sent i gang så vi startet opp rundt midten av juni. Det ble 
gjennomført turneringer hver uke bortsett fra et par onsdag da været ikke var 
med oss helt. Front og back har vært spilt annenhver gang. Det har vært 12-17 
deltager gjennom sesongen. 
Jan Steinar har stått for resultatlister også dette året. 
Avslutningsturneringen ble gjennomført 28. september med pizza. Det var 
premier til alle (som var onsdags logo baller) samt gavekort til 1.-2. og 3. plass. 
Overskuddet fra Onsdagsen ble overført til Vanningsanlegget. 
Så får vi se om det blir Onsdagsen også neste sesong. 
 
Råholt, 24.01.23 
Merete Paulsberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Årsberetning Banekomiteen 2022 
 
Denne sesongen hadde vi mye planer med banen utover det vi vanligvis gjør. Men 
problemene med vanningsanlegget gjorde at mange av disse planene ble lagt på is.  
 
Vi startet med å legge belegningsstein foran klubbhuset (fullført under dugnaden), noe som 
gjorde førsteinntrykket hos oss meget bedre enn før. Det ble også laget ny tavle på hull 1 
som vi bruker til informasjon. Det gamle teltet ble stengene brukt til å bygge «trallehus», 
dette har gjort området vårt ved klubbhuset meget fint. Det ble og satt opp en ny 
markiseløsning som erstatning for teltet, denne vil vi få mye glede av fremover. 
 
Videre ble den store fairwaybunkeren på hull 3 «halvert» og den andre ble startet på med 
tanke på å få gressvegg i den. Dette med gressvegger var det vi hadde mest planer om, og 
det ble gjort på greenbunkeren på hull 7. Sammen med gressvegger var retting av teesteder 
på planen, men da vi ikke kunne vanne som ønsket ble dette lagt på is. Mot slutten av 
sesongen ble greenbunkeren på hull 10 gjort litt mindre, da høyredelen av denne omtrent 
aldri er i spill.  
 
Etter vi var ferdig klippesesongen, ble det mest av tiden brukt til å rydde småfuru og tynne ut 
litt på fronten. Når vi endelig kom igang med gravingen til det nye vanningsanlegget på front, 
så ble meste av tiden brukt her. Da vi var ferdig med dette, så tok vi og renoverte 
vannkanten på dammen på hull 3, mange vil nok tro vannet har blitt større, men det er bare 
at alt siv og vekster vi rakk med minigraveren er bort.  
 
En stor dag til dugnadsgjengen som starten sesongen med og skjær bunkerkanter og 
gjennom sesongen fortsatte jobben med å gjøre «hovedveien» våre finere og bevege seg på 
med å fjerne røtter og gruse.  
 
Kommende sesong vil det være 100% fokus på vanningsanlegg på våren, og høsten. Men vi 
får nok tid til noen «prosjekter» underveis. Tetting av grøfter og tilbakelegging av torvrullene 
er det som vil kreve mye jobb, hvor vi håper på masse hjelp. 
 
Mange opplevde noen sperringer på hull 7 og 9 ved green, dette er områder som vi vil prøve 
og få mere gress på, og med nytt vanningsanlegg blir det mulig. De nye veien vi lagde vil vi 
at skal bruker, og av erfaring vil nok sperring være nødvendig. 
 
Hvis noen har noen ideer og lyst til å bidra så er det bare å rope ut til oss på banen :) Vi 
ønsker å få en ordning rundt plukking av rangen, da dette er noe som ofte ender med at vi 
kommer i klippekø på banen da vi må plukke den først på morgenen. 
 
 
For Banekomiteen 
Fredrik B. Norstrøm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÅRSRAPPORT 2022 FRA MARKEDSGRUPPA.  

                           

Sponsorbudsjettet for 2022 var på kr. 184 800,-   
Resultatet ble til slutt på kr. 189 834,- hvilket vi er veldig godt fornøyd med.  

I starten av sesongen var det en liten nedgang i sponsorinntektene i forhold til 
budsjett.  

Det ble mobilisert til et møte med alle sponsorene ifm med støtte til nytt 
vanningsanlegg. Basert på dette var det flere sponsorer som støttet ekstra for 2022 
og forplikter til økt støtte i 2023. Dette setter vi umåtelig står pris på! 

Vi har mange bidragsytere og flere som har vært med i mange år og vil med dette 
rette en stor takk til alle våre sponsorer og støttespillere!  

For 2023 sesongen har vi en ambisjon om få inn flere sponsorer og sørge for at vi 
gjennomfører aktiviteter som gir våre støttespillere enda mer value for money.   

I 2022 sesongen har vi videreført profesjonaliseringen av det vi forteller utad om 
klubben på FB, Instagram og nettside. 

Gjennom sesongen er alle turneringer blitt markedsført via FB, både på egen side 
og en del av turneringene via kjøpt annonseplass.  

I tillegg har vi kjøpt annonseplass på FB for generell markedsføring av banen og enkelte 
turneringer.    

Dette arbeidet videreføres 2023 hvor det vil i tillegg til ovennevnte bli fokusert på nytt 
vanningsanlegg. 

Av andre ambisjoner for 2023 sesongen er oppgradering av hjemmesiden da denne er 
moden for utskifting. Vi ønsker også å få på plass avtaler med hotellet hvor vi da kan selge 
golfpakker direkte rettet mot andre klubber og bedrifter og generelt i markedet.   
 
Thomas og Fredrik har i 2022 håndtert sponsorer, mens Kjersti Lundsbakken har tatt seg av 
markedsarbeidet.  
 
Rena, 5.feb 23 
Thomas Hovde 
 
 



Rapport Seniorgruppa 2022 
 
Aktiviteten i seniorgolfen har i hovedsak vært deltakelse i Norsk Seniorgolf (NSG) sin 
lagserie. Sorknes GK deltok i pulje mixed B med maksimalt tildelte slag basert på hcp 17,9.  
 
I lagserien møtte vi Atlungstad GK, Mjøsen GK og Gjøvik og Toten GK. Det ble spilt 2 matcher 
mot hvert av lagene gjennom sommeren, hjemme- og bortematch. I motsetning til de tre 
foregående år, hvor Sorknes GK har vunnet lagserien og kvalifisert seg for finalespill, ble det 
denne gangen sisteplass i pulja. Kun en seier, mens vi i resten av matchene gikk vi tapende 
ut. Men uansett resultat var det både spennende og morsomt å delta i lagserien, og vi møtte 
mange hyggelige seniorgolfere fra andre klubber i Innlandet. Suverene vinnere av pulja ble 
Gjøvik og Toten GK.  
 
Gjennom sesongen har Sorknes GK vært representert med Harald Hovland, Tore Sætervang, 
Ole Christian Haugen, Knut Halvorsen, Thomas Hovde, Jan Fredrik Ødelien, Kjetil Teigen, 
Viggo Granås og Espen Hvalby (lagleder). 
 
Det har vært noe utfordrende å skaffe spillere til de ulike matchene, og det vurderes om 
Sorknes GK skal stille lag i lagserien i 2023. Erfaring fra de siste års deltakelse viser at det 
trengs en spillerstall på om lag 10 spillere for å kunne greie å stille lag til de enkelte 
matchene. Vi oppfordrer derfor flere seniorgolfere, både damer og menn, til å melde sin 
interesse foran neste sesong. Påmeldingsfristen til lagserien er trolig i midten av mars. 
 
Flere av seniorgolferne i klubben har gjennom sesongen deltatt på ulike turneringer i regi av 
NSG, Sissener Classic Tour, med resultater helt i toppen. Taiga Tour på Sorknes GK samlet til 
sammen 118 spillere, og til tross for krevende baneforhold fikk vi mange positive 
tilbakemeldinger på banen og arrangementet. Dessverre ble Taiga Tour i 2022 lagt opp til slik 
at spillerne måtte melde seg på alle fire turneringene (Elverum, Sorknes, Trysil og 
Kongsvinger) for å få lov til delta. Dette reduserte deltakelsen fra spillere fra Sorknes GK og 
andre arrangementsklubber. 
 
Espen Hvalby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lag-NM 2.Divisjon Damer 2022 
 
Lag-NM 2.Divisjon gikk i år av stabelen den 16 -17 Juli på Mjøsen Golfklubb.  
Dessverre kunne ikke jentene som stilte i fjor være med, men vi fikk allikevel til et lag. 
Damene som stilte i år var Carina Bakke, Elsebeth Irgens Jensen og Taran Haugbråten 
Rustad. Taran var lagkaptein.  
Første runde lørdag, spilte Carina og Taran foursome. Runde to lørdag var Fourball, da spilte 
Elsebeth og Taran. Alle spilte singelrunde på søndag.  
 
Det var sol, varmt og fine forhold på Mjøsen denne helgen, godt humør og samarbeid i laget. 
Damene endte på 5.plass. Det ble langt opp for seiersplassen, Elverum vant – vi gratulerer! 
Takk til alle som sendte oss heiarop og lånte oss sine elektriske traller. Takk til klubben for t-
skjorter med klubblogo, kost og losji.   
 
Taran H. Rustad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Årets lag-NM i golf gikk på Mjøsen golfbane.  
Det ble gjennomført en kvalifiseringsrunde på Sorknes for å finne de beste spillerne. 
Kvalifiseringen ble veldig jevn og vi fikk kåret de fire beste i tillegg til klubbmesteren som var 
direkte kvalifisert. Dessverre slet klubbmesteren med skade og meldte forfall i siste liten. 
Dette medførte at kapteinen gikk inn som reserve. 
 
For noen av deltakerne var dette en ganske ny bane. Vi burde nok vært på noen 
treningsrunder i forkant for å bli kjent med banen. 
 
Fredag 15. juli brakte det løs med innspillsrunde og siste forberedelse til NM 2. div. Alle våre 
deltakere og caddier var klare for å kjempe om seier og opprykk til 1. div.  
 
Deltakerne våre: Dennis Teigen, Robin Backsæther, Fredrik greenkeeper og Ken Bårreng. 
 
Vi startet lørdagen med foursome 
lag 1 Robin og Fredrik, lag 2 Ken og Dennis 
 
Runde to lørdag med fourball 
lag 1 Robin og Dennis, lag 2 Fredrik og Ken 
 
Alle spilte singlematchene på søndag. 
Alle gutta spilte bra på innspillet på fredag og vi gledet oss til NM. Lørdagens foursome og 
fourball gikk ikke helt som forventet og vi endte hele 46 slag over par. Det var en 
revansjesugen gjeng som stilte opp til singlematcher på søndag og det ble litt bedre spill. 
 
Vi klatret en plass fra lørdag og endte på 10. plass av 15 lag. Resultatet var dårligere enn 
forventet og det var en skuffet gjeng som reiste tilbake til Sorknes. Selv om resultatene ikke 
ble som forventet, så ble dette en fin helg sammen med damelaget.  
 
Stig-Rune Backsæther 
Kaptein 
 
 


