Askim Golfklubb 1.4 1997 – 1-4.2017
Skrevet av John Byman på vegne av jubileumskomiteen i Askim GK

Kort jubileumsberetning i forbindelse med 20 års jubileet 10.6.2017
En sommerdag i 1996 spurte Roman Krusinski John Byman om han trodde det var liv laga for en golfbane
og klubb i Askim. Krusinski hadde allerede anlagt en driving range, som på dette tidspunktet stort sett var
besøkt av Askim-folk med medlemskap på det som den gang het Indre Østfold Golfklubb – nå Mørk
Golfklubb.
Byman tok utfordringen, og hang opp en liste ved drivingen på Grøtvedt, hvor folk kunne melde sin interesse
for golf i Askim.
29 navn kom etter hvert opp, og det ble besluttet å arrangere et informasjonsmøte i kantina til Smaalenene,
den gangen i 2.etasje på Øvre-torget.
Det kom ni mennesker, av de 29 som fikk innkallelse. Av disse ni ble det besluttet at vi skulle forsøke å
etablere golf i Askim. Grupperingen ble delt, og initiativtaker John Byman tok på seg ansvaret for å etablere
og stifte en golfklubb. Disse ni har også hatt de ni første medlemsnumre i klubben.
Mottagelsen av Askim Golfklubb var positivt over det meste. Nødvendige papirer ble ordnet. Bankgirokontor,
postboks, telefon og kontor fulgte i kjølvannet – og etter noen dager fikk vi positive tilbakemeldinger fra
Norges Golfforbund, og ikke minst klubbnummer 94.
For at klubben ikke skulle bli noen spøk – eller aprilsnarr- skrev John Byman opp stiftelsesdatoen 1.april.
Dermed var grunnlaget for en ny golfklubb lagt på hjemmekontoret i Villaveien i Askim.
Selve stiftelsesmøte ble avholdt på Grøtvedt Nordre 9.april. Snøballen begynte å rulle. 7.mai 1997 ble vi
fullverdig medlem av Norges Golfforbund, og tildelt medlemsnummer 94. Innenfor NGF ble det også
presisert at forkortelsen for Askim Golfklubb skulle være ASKGK. På dette tidspunktet hadde NGF 41.000
medlemmer.
Vi fikk Norges Golfforbundets fullmakt til å starte med å utstede grønt kort i juni 1997, og vi åpnet
treningsbanen 15.august samme år. Vi ble opptatt som fadderklubb i Indre Østfold GK (nå Mørk) for at vi
skulle få en bane å spille på mens Askim var under utbygging,
I oktober ble det avholdt et medlemsmøte/åpent møte – hvor det var så stor interesse at møterommet i
2.etasje i låven på Grøtvedt var stappfullt av folk.
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Dermed ble grunnlaget for videre eksistens lagt, og vi kunne avholde det første ordinære årsmøtet
1.desember 1997 – etter at vi i flere måneder allerede hadde drevet klubb med John Byman som leder av
interimsstyret.
Klubbens første styre så således ut (Interimsstyret):
Leder: John Byman (også sekretær)
Nestleder: Runar Myhre (ansvar markedsføring)
Økonomiansvarlig: Tom Kolberg
Styremedlem: Jarle Bentzen (juniorkomite)
Styremedlem: Espen Joachim Eilers (sponsorkomite)
Styremedlem: Per Arne Orskaug (utdanning/grønt kort/Handicap)
Styremedlem: Jan Erik Berglund (bane/dugnad)
1.varamedlem: Per Egil Fongaard (prosjektansvarlig)
Da Askim GK avholdt sitt første ordinære årsmøte senere i 1997, og som skulle danne grunnlag for golfens
eksistens i Askim, ble det med følgende sammensetning: Leder John Byman (også daglig leder, leder av
hcp-komiteen og utdanningskomiteen) , nestleder Per Arne Holten, kasserer Tom Kolberg, sekretær Ada
Engen, leder banekomiteen Hans D. Andersen, Leder av grønt kort-komiteen Terje Nygaard, og leder av
turneringskomiteen Knut Borgård. Thore Bergersen var styremedlem. Per 31.12.97 hadde vi 161
medlemmer, hvorav syv var piker født 1980 eller senere, 18 gutter født 1980 eller senere, 103 herrer født
mellom 1931-1973, 1 født før 1930, og 33 damer født mellom 1930 og 1979.
Motto for vår klubb, som ble vedtatt var: «Askim Golfklubb skal samarbeid med sine naboklubber – ikke
motarbeide dem!» Vi hadde på forhånd laget en del materiell hvor vi påpekte flere faktorer som, beliggenhet,
muligheter for kommunen, ungdom, status for området, tilgjengelig for alle.
Etter hvert som etableringen var over, startet selve organiseringen av medlemsverving og kursing av
tillitsvalgte. Fra å være helt «grønne» tilegnet vi oss mye kunnskap som kom til nytte i organiseringen av
den nye klubben, gjennom kursing i Norges Golfforbund. Tilstrømningen av medlemmer tok av. Og vi var
oppe i 40 stykker på grønt kort kurs hver gang vi arrangerte et kurs.
Det første «korte» året fikk vi 64 medlemmer, og i løpet av årene frem til og med 2003 var vi oppe i 1330
medlemmer. Dette hadde også sin årsak i at Askim GK hadde såkalt greenfee-medlemskap, som genererte
mange medlemmer. Dette var en nyvinning i golf-Norge, og Askim var blant de første som startet med denne
ordningen. Men det skal sies at det ikke var populært blant alle medlemmene. Særlig i 2001 var det litt
turbulens på årsmøtet. Mindretallet tapte og greenfee-medlemskap ble opprettholdt. Medlemstilstrømningen
var således: i 1998 fikk vi 80 nye medlemmer, i 1999 økte vi med 94, i 2000 med 77, men det tok nye høyder
i 2001, 2002 og 2003 – med henholdsvis 332, 360 og 323 medlemmer. Medlemmene strømmet på fra fjern
og nær.
Selve baneanlegget ble etablert parallelt – med Jarle Bentzen som leder. I etableringen kjørte vi parvis –
slik at noen av de som var på det første møtet, også ble medlemmer i styret i både klubb og AS.
Til å ta seg av grønt kort-kursene, fikk vi hjelp av Roar Schie, mens Bob Hubbard tok seg av den praktiske
delen på banen – som klubbens første pro. Han fikk også en del hjelp av Bucky Charan som instruktør.
Askim Golfklubb tok seg av den ideelle organiseringen av golfen i Askim, og skrev avtale med Askim
Golfpark AS om leie av anlegget i mars 1998.
Askim GP ansatte etter hvert også Per Egil Fongaard som daglig leder, noe som gjorde at han også ble
klubbens forlengede arm i organiseringen av medlemmenes ve og vel på golfbanen, sørget for kontingentinnkreving og at det ble en del arrangement på anlegget som gagnet både klubben og AS’et.
Sportslig sett har Askim GK hatt både opp- og nedturer. Vi kom raskt opp i et knippe med unge og lovende
golfere, som også hevdet seg i nasjonal sammenheng. Vi bør i denne sammenheng også nevnte Thorbjørn
Johansen, som har satt Askim på kartet i flere store stevner -både i inn- og utland.
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I 2017 – hvor Askim GK fyller 20 år, ble det satt ny tidsregning. Nå driver golfklubben hele golfanlegget i
Askim, og har også i jubileumsåret ansatt en daglig leder i Leif Thore Mørk. I tillegg er også Espen Buer,
som har tilhørt den fremadstormende garde i gode golfspillere, også omskolert seg til greenkeeper, en jobb
har skjørter med stor og god innsikt.
Askim GK har hatt flere klubbledere/formenn i alle disse årene.
Fra 1997-1999: John Byman.
1999-2000: Jarle Bentzen,
2001: Runar Gerhardsen,
2002: Terje Slettvold,
2003-2004: Truls Bakke,
2005-2005: Vidar Valaker,
2007-2010 Geir Frøland,
2011-2013: Anne Marit Holter,
2014-2016: Odd Tore Mattsson,
2017: - Dag Skjørten.
Askim Golfklubb har to æresmedlemmer:
John Byman, utnevnt på årsmøtet i 1998
Bucky B. Charan utnevnt på årsmøtet 2017.
Askim Golfklubb er liv laga, og selv med mange utfordringer for fremtiden, har året 2017 startet bra. I
skrivende stund er det ca. 440 medlemmer + 30 nye medlemmer hittil i år (pr.28/5.2017).
Vi mener at Askim Golfklubb er liv laga og en viktig brikke i Indre Østfold. Men for at klubben skal kunne
eksistere i fremtiden trenger vi nye medlemmer og god hjelp fra kommune og næringsliv. Vi har alle et
ansvar for at denne perlen i Askim skal eksistere også i fremtiden. Askim GK utgjør en viktig helsefaktor og
er en viktig trivselsfaktor for veldig mange mennesker.
Askim, 10.juni 2017
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