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Forslag fra Bjørn Spieler og Espen Olafsen 

Bakgrunn: 

For å ivareta og ikke minst øke interessen blant nye, også yngre seniorspillere, for deltakelse på 

«Mandagsturneringene», mener jeg et viktig element er at en får spille med spillere «tilnærmet egen 

spillerstyrke», og ha opplegg som stimulerer interessen for å delta. 

 

Mandagsturneringene består av spillere fra singel-spillere (dog svært få, altfor få) til høy- 

handicappede. Det er selvsagt flott at vi har en turnering for alle hcp-kategorier, men med henvisning 

til innledningen er det viktig å legge til rette for at turneringen blir attraktiv for flest mulig. Dette 

under forutsetningen at Seniorgruppen ønsker tilfang av flere spillere. 

Forslag: 

Jeg tillater meg derfor å fremme følgende fire forslag, uavhengige av hverandre: 

1. De 4 spillerne med lavest hcp settes i samme ball. Alternativt fordeles de 8 spillerne med lavest 

hcp på to baller. Dette oppsettet kan selvsagt også videreføres til hele startfeltet om ønskelig. 

 

2. Ny klasseinndeling med 3 klasser for å inspirere flere spillere med lavere hcp til å bli med. 

 

3. Den beste bruttoscore premieres i tillegg til klassevinnerne. Da premieres dagens beste spiller. 

(Golfens grunntanke er jo å få ballen i hullet på færrest mulig slag) 

 

4. For å kåre sesongens beste brutto- og nettospiller gjennom sesongen foreslår jeg at det 

opprettes et system for «Orders of Merit». Dette kan for eksempel kalles «Mandags Eclectic». 

Oversikten føres i Golfbox slik at alle kan følge med egen og andres plassering til enhver tid, og 

hvor en selv kan forbedre egen score. I tillegg kan status til tider avrapporteres under 

premieutdelingene på mandagene. 

 

5. Det nedsettes en komité som skal se på utvikling og ivaretakelse av seniorgruppens viktige bidrag 

til klubbmedlemmer 50+ for å stimulere nåværende, kommende og yngre spillere til å bli med i 

Seniorgruppen, slik at gruppen ikke bare «dør ut» med aldrende menn.  

 

  

Mvh. 

Bjørn Spieler 

Espen Olafsen 

 


