
  
 

 
ÅRSBERETNING 2016 - SENIOR HERRER 

 
 
 

55 seniorer slo ut 11. mai i årets første onsdagsturnering. Nytt av året var at nedre alder for 

seniorer var blitt senket fra 55 til 50 år. Dette har bidratt til at deltagelsen i klasse A, 50-65 

år, har økt med 50%.  Men det er den økende deltakelse ved onsdagsturneringene i 

klassene B og C med henholdsvis 33% og 10% som sterkest har bidratt til at gjennomsnittlig 

antall deltakere har vært 52 spillere. Bare én onsdagsturnering ble annullert pga lyn og 

torden. Ved totalt 18 onsdager har gjennomsnittet vært over 52 spillere. 120 seniorgolfere 

har spilt 952 runder, 78 spillere har minst 5 runder. Tre spillere i klasse D har fem onsdager 

spilt ni hull = Upper Nine. Vedlagte oversikt viser nærmere detaljer. 

 

Tre onsdager hadde vi shotgun, alle dager med stor oppslutning i varmt sommervær, og 

med de fleste samlet på terrassen til premieutdelingen, alle der påspandert kaffe og vaffel 

fra komiteens kasse. Alle onsdagsturneringene har vært gjennomført som single-

turneringer, altså ingen scramble i 2016. 

 

Startansvarlig har etter hver onsdagsturnering sendt inn en rapport til sekretariatet som har 

lagt den ut på klubbens hjemmeside. I økende grad har vi også anvendt OGKs hjemmeside 

som viktig informasjonsplattform. Vi takker for meget god støtte fra Siv og Marius, samt fra 

Stephen og hans Proshop. 

 

Påmeldingsfristen for onsdagsturneringene har hele sesongen vært mandag innen kl. 09.00. 

Fristen oppsto ved en misforståelse og er for de siste onsdagsturneringene satt tilbake til 

tirsdag innen kl. 09.00. 

 

Matchplay Senior i to klasser fortsatte på tredje året med 57 deltagere, hvorav 19 som ikke 

deltar på onsdagsgolfen. Denne turneringen medførte ytterlige 90 runder blant seniorene.  

 

Turneringen ''Upper Ten'', 9 hull fra utslag 49 for 70+ og put på ett hull, samlet i år hele 17 

spillere. 

 



Oslo golfklubbs turnering Old Boys Championship over to dager i juli med middag etter 

første dag ble som året før en stor suksess. Komiteens leder deltok som ved årene før aktivt 

i planleggingen. Rapport om årets erfaringer fra OBC ble forelagt turneringskomiteen og 

klubbens turneringsansvarlige. Det er ytret ønske om at en person fra seniorkomiteen i 

fremtiden blir fast medlem av turneringskomiteen for OBC. 

 

Sesongen startet med Vinterputten, i år bare 19 deltagere. Sol og nysne må ta skylden. 

For å få flere med legges det opp til bedre organisering av matchene etter kvalifisering. 

 

Vi har ikke vært flinke nok til å følge opp deltagelse i prosjektet ‘’Golf som Terapi’’, og vil 

derfor oppfordre kommende komité og medlemmene til å ta kontakt med Olav Marcussen 

og Tor Aanestad. 

 

Seniorkomiteen har i løpet av året avholdt tre planleggingsmøter i klubbhuset. Etter mange 

års innsats i seniorkomiteen har Jan Erik Villersø-Viul, Per Pettersen, Per Arvid Sveum og 

Torgrim Rolfsen frasagt seg gjenvalg. Et utkast til bedre fordeling av arbeidsoppgavene i 

komiteen foreligger. 

 

Vi takker alle som har støttet opp om og deltatt i turneringene i 2016. 

 

I eget vedlegg følger en oversikt over årets vinnere av de enkelte turneringer. 

 

 

Seniorkomiteen 2016 

 

Torgrim Rolfsen-leder, Jan Erik Viul, Per Pettersen, 

Per Arvid Sveum, Jan Kolstad, Per Eitzen, Sjur Galtung. 

 


