
Årsberetning Senior Herrer Drøbak Golfklubb 2022  

Seniorkomiteen har 2022 bestått av Odd Sandøy Ola Petter Tandstad og Jan Børresen som 

leder. 

Seniorgruppen har hatt en sesong med høy aktivitet, som har omfattet mandagsturneringer, 

Matchplay, eksterne og interne lagmatcher og simulatorgolf i vintersesongen. 

  

Aktiviteter 

Simulatorgolf på Haug 

Simulatorturneringen i vinter ble ledet av Odd Gilboe. Det ble spilt 22 runder og 24 deltakere 

gjennomførte 7 eller flere tellende runder. Sesongen viser følgende resultat basert på 

nettoscore over 7 beste runder: 1. J. Hatling -21. 2. E. Askautrud -19. 3. E. Olafsen -17. 

Mandagsgolfen 

Mandagsgolfen er Senior Herrers viktigste aktivitet sportslig og økonomisk. Dessverre åpnet 

banen sent i år pga. store vinterskader. Vi mistet derfor de to første rundene. Totalt har vi spilt 

18 mandager. Vi har hatt en mandag med noe regn og avlyst en turneringer pga. dårlig 

værvarsel, ellers har været vært fantastisk flott. Banemannskapet har gjort en fantastisk jobb og 

fått golfbanen tilbake i meget god stand.   

Vi har fortsatt opplegget fra forrige sesongen med tett integrering og felles turnering for 

formiddag- og ettermiddagsspillerne, bl.a. med felles påmelding og felles premiering for 

slagkonkurransen. Det er dermed full fleksibilitet om man ønsker å spille formiddag eller 

ettermiddag. 

Det har vært et gjennomsnitt på totalt ca. 65 spillere på mandagsgolfen, med en topp på 79 

påmeldte 30. mai. Derav ca. 17 i snitt på ettermiddagen. Så vidt vi vet er det ingen andre 

klubber i Norge som kan vise til bedre deltagelse på senior herrer ukes turneringer. 

Ifølge sesongstatistikken fra Haldor Skatteboe har 115 spillere vært innom 

mandagsturneringene, 61 i klasse A og 54 i klasse B.  I klasse A har 38 spillere mer enn 7 

runder, respektive 30 i klasse B.  Skillet mellom klassene var i år HCP 23,0, som har gitt en 

tilnærmet lik fordeling mellom klassene.   

Gjennomsnitt HCP for hver enkelt spiller ved starten av sesongen var for klasse A 17,17 og for 

klasse B 28, for slutten av sesongen respektive 17,56 og 28,27.      

Årets sesongstatistikk og tilhørende premieliste ("Order of Merits") fra Haldor Skatteboe for 

sesongens 7 beste runder blir lagt frem på årsmøtet, og distribuert til aktive seniorer via e-post.   

Vi har 4 debutanter på mandagsturneringen i år 

Det har vært arrangert 2 runder med Texas Scramble, en meget hyggelig og sosial turnering. 

Nærmest pinnen og lengste drive/nærmest linja konkurranse har vært arrangert i alt 4 ganger. 

 



Matchplay 

Matchplay-turneringen ble administrert av Sigurd Haslerud. Det ble konkurrert i to klasser, 

sammensatt etter handicap.  Totalt deltok 49 spillere..  

Finalister klasse 1 HCP 0-24: Erlend Borge og Mourits Patursson     Vinner: Erlend Borge  

Finalister klasse 2 HCP 24 +: Tom Abrahamsen og Bjørn Rønbeck  Vinner: Bjørn Rønbeck 

   

Eksterne lagmatcher 

Golfringen ble gjennomført med tre klubber, Oppegård GK, Grønmo GK og Drøbak GK. Det ble 

spilt single-matcher med 8 deltakere fra hver klubb. Hver match spilles det om 3 poeng fordelt 

på første 9 hull, siste 9 og totalmatch. Etter de to første rundene ledet Oppegård med 3,5 poeng 

foran Drøbak og Grønmo, så det var stor spenning knyttet til finalerunden i Drøbak. På 

hjemmebanen var det ingen tvil; fenomenal innsats av våre gutter resulterte i overlegen seier til 

Drøbak (i år også), Drøbak 46 poeng, Oppegård 38 poeng og Grønmo 24 poeng. Planene for 

neste års Golfring vil bli diskutert tidlig i januar 2023. Ansvarlig er Per Birkeland og Odd Gilboe 

Kai Solberg-Hansen har vært leder for lagmatchene mot Bærum GK.  Matchen i Bærum endte 

20/10 til Drøbak. Hjemme matchen vant vi 21/9. Her deltar 20 spillere fra hver klubb.                   

Ugly Mug matchene mot Moss/Rygge ble arrangert av Jan-Erik Keim. Moss kom til Drøbak med 

nydelig vær og banen var topp. De vant hele 18 mot våre 9. Dagen etter på Evje var det 

skiftende vær. Dessverre ble matchen avbrutt etter 13 spilte hull. Vi var i siget og vant 15 mot 

Moss 12. Ikke nok til å ta pokalen hjem da resultatet ble 30 til Moss og 24 til Drøbak.  

Interne lagmatcher 

Ansvaret for Mixt Bestball turneringen hadde Sigurd Haslerud og Kolbjørn Nikolai Valnes. Den 

ble arrangert fredag 15. juli med shutgun start kl. 09:30. Meget god deltagelse med 18 par, 36 

spillere. Været var fint, gode spilleforhold og bane i utmerket stand. Vinnere ble Mariann Kristine 

Bakeng og Kim Roland Pedersen med 47 poeng. Ved premieutdelingen ble det servert kaffe og 

kringle. 

 

Matchen mot Herregruppa ble spilt lørdag 6. august. Foursome matchene endte med 1,5 til 

seniorene og 4,5 til Herregruppa. Fourball matchene endte 1,5 til seniorene og 4,5 til 

Herregruppa. Singlematchene endte 8 til seniorene og 4 til Herregruppa. Resultatet ble derfor 

11 poeng til seniorene og Herregruppa vant med 13 poeng. Det er derfor Herregruppas ansvar 

å pusse pokalen. 

 

Senior Klubbmesterskap 

Turneringen ble arranger over to dager lørdag og søndag 3-4. september med i alt 72 deltakere, 

derav 57 herrer  

Vinner av klasse 50-59: Erlend Skatter  146 slag 

Vinner av klasse 60-69: Leif Hansen  145 slag 

Vinner av klasse 70-79: Torbjørn Togstad 161 slag 

Vinner av klasse 80-99: Sigurd Haslerud 177 slag 

 



Sverigeturer 

Rolf Gullestad og Henrik Bucher hadde planlagt to sverigeturer i år som i tidligere.  

Vårturneringen ble arrangert 27. og 28. april med 20 deltagere. Vi spilte første dag på 

Mjölkeröd, andre dagen på Strömstad. To baner i meget god stand. Festmiddag og overnatting 

på Scandic Laholmen hotell i Srömstad. Kjempestemning i restauranten. Sammenlagtvinner 

etter 2 dager ble Per Margor Isaksen. 

Høstturneringen 14. og 15. september gikk med 23 deltagere på en bane vi ikke har prøvd før, 

Årjängs Golfklubb. En spektakulær og krevende bane, virkelig en opplevelse. Vi bodde på 

Årjäng hotell, som imponerte med en original og velsmakende middag. Septemberværet viste 

seg fra sin snilleste side begge dagene. Sammenlagtvinner ble David Burns-Thomson. 

Dugnad 

Det har ikke vært noen store dugnader i år, mye pga. utbygging ved driving range og veien mot 

tee 1. Noen mindre samlinger med noen få deltakere for klipping av hekker rundt klubbhuset og 

parkeringsplassen og noen små malejobber. 

Honnør og takk  

En spesiell honnør og takk til Haldor S., Kai S-H., Per B., Odd G., Jan-Erik K., Roy B-G., Henrik 

B., Rolf G., Sigurd H., Arve T. og Kolbjørn V. for deres bidrag til seniorgruppas virksomhet. Uten 

denne innsatsen ville det ikke være mulig å gjennomføre vårt omfattende turneringsprogram. 

Stor takk også til Heidi og Jens i administrasjonen, og Jim og Christoffer i proshoppen for all 

vennlig og velvillig bistand gjennom sesongen. Takk også til Helge for god service og god mat i 

restauranten.  

Videre takk til banemannskapene som fikk en vinter skadet bane tilbake i utmerket stand.  

Seniorkomiteen takker også alle seniorene for årets sesong og ser frem til å møtes neste år. 

Drøbak, 20. september 2022 

Seniorkomiteen v/Jan Børresen                                      


