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Styret 2022 

 

Leder:  Kari Ellertsen   

Nestleder  Anette Øwre Bollvåg       
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Sekretær  Per Høiås 

Styremedlem Frank Heimen 

 

Varamedlem: Geir Werner 

Varamedlem: Oddvar Steen 
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Året som gikk 

 

Omsider ble det en ende på Corona-restriksjonene, og klubbens spillere kunne 

igjen delta på konkurranser både nasjonalt og internasjonalt. Året ble en 

formidabel sportslig suksess for CMC.   

Seriespillet som i år ble arrangert på Torshov, Sarpsborg og i Sandefjord, ble til 

slutt vunnet av klubben etter mange sterke prestasjoner. 

Norgesmesterskapet er som kjent todelt, der resultatene fra spill på 

Europabane (EB) og filt legges sammen. 

NM EB (Halden) i klassen «Oldtimers Woman» ble vunnet av Annie Haaland 

(CMC) 

Klubbens spillere i klassen «Oldtimers Men» nådde ikke helt opp denne gang. 

Derimot vant Erik Fause Hovind (CMC) sin klasse «Men». 

NM Filt (Sandefjord) tok Annie Haaland «Oldtimers Woman» en flott 2. plass. 

Finn Hovind (CMC) endte i «Oldtimers Men» på den begredelige 4. plassen. 

Erik Fause Hovind vant også på filt sin klasse, og kunne kåres til norgesmester i 

minigolf 2022.  

Internasjonalt deltok klubben på Efterårsstevnet 2022 i Odense, Danmark. Også 

her utrettet klubbens spillere en merkverdig innsats. 

Nikolai Leth (CMC) vant kategori C etter sterkt spill. Som om ikke det var nok, 

vant vår egen Erik Fause Hovind (Kategori A) i konkurranse med danske, 

svenske, og tyske spillere stevnet totalt. Dette er klubben meget stolt over. 

Klubben har også deltatt i seriespill i Sverige, der resultatet foreligger først i 

2023. 

 

Kari Ellertsen og Geir Werner har styret driften på Grünerløkka Minigolfpark. På 

Torshov har Tor Magne Andersen og Per Høiås driftet anlegget, og i tillegg 

fungert som baneverter sammen med Jarel de Leon og Erik Fause Hovind. 

 



 

Utført arbeid og investeringer 

 

I anlegget på Torshov ble sitteplassene til publikum pusset opp og lakkert. 

Utover det generelle vedlikeholdet var det en hel del «tagging» på klubbhuset, 

som stadig måtte fjernes. 

I anlegget på Grünerløkka var hellene blitt så ustabile at det ble nødvendig å 

rette dette opp. Hellene ble fjernet og drenerende grus ble lagt før hellene ble 

lagt på nytt. 

Det ble bestilt nye minigolfkøller da de klubben hadde fra før var utslitte. 

Anlegget som er preget av slitasje ble vurdert, og nye hindre og plater til 

banene ble bestilt. Dette arbeidet påbegynnes neste sesong. 

 

E-post og hjemmeside 

 

CMC har kontaktadresse: cmc@minigolfparken.no. Denne er koblet til en G-

mail konto som klubben eier, via domenet vårt minigolfparken.no 

 

Hjemmesiden vår på www.minigolfparken.no omtales små og store hendelser. I 

tillegg legges informasjon om CMCs aktiviteter ut på Facebook. 

 

Styremøter 

 

Styret har møttes ved jevne mellomrom. I tillegg har noen saker blitt behandlet 

pr. mobil, eller elektronisk via e-poster. 
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Økonomi 

 

Vi har hatt salg av spilletid til borgere av Oslos bydeler, deriblant diverse skoler. 

Ulike organisasjoner og bedrifter har benyttet seg av klubbens utleietilbud, 

samt tiltaket «Minigolf for alle» som er et samarbeid med Frelsesarmeen 

(aktivitetskort) og Fattighuset. 

I tillegg har vi mottatt midler gjennom kommunens lokale aktivitetsmidler 

(LAM), bingospill og Grasrotandelen. 

 

 

Medlemssituasjonen 

 

Nedgangen av tidligere års medlemstall ser ut til å vedvare. Styret har diskutert 

ulike ideer som muligens vil bedre situasjonen. Dette prøves ut neste år. 

 

Våre tilbud 

 

Våre to anlegg er åpen for trening syv dager i uken for samtlige medlemmer. 

Tilgangen til anleggene er en av fordelene med innbetalt kontingent. 

Torshov minigolfpark arrangerer hver mandag trening og instruksjon for barn 

og ungdommer fra kl. 18.00- kl. 20.00. Enkel servering (is/ drikke). 

CMC bidrar til senioraktivitet gjennom Sagene- Torshov 60+. 

 

 

Deltagelser på møter 

 

Klubben har deltatt på LAM-fordelingsmøte. 

 



Oppsummering 

 

Sportslig sett var det et godt år, med flere sterke prestasjoner av klubbens 

spillere. 

 

Oslo 15.03.2021 

 

Styreleder 

Kari Ellertsen 


