
Årsrapport 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. 

Årsmøtet 22. september 2022 

Det møtte 29 deltakere. Årsberetning og regnskap 2022 og budsjett for 2023 ble godkjent 

uten merknader. Seniorgruppa hadde et overskudd på kr 10 112 som ble avsatt til bilfond. 

Klasse B fortsetter med stableford på mandagsgolfen neste år. 

Jahn Thore Nerhus og Jan Robert Wingaard ble valgt inn i seniorkomiteen, som i tillegg i 

2023 består av Ola-Petter Tandstad. 

Aktiviteter: 

Simulatorgolf på Haug 

Simulatorturneringen i vinteren 2021/22 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. Totalt har vi spilt 18 mandager. En mandag ble avlyst 

pga. dårlig vær, men ellers har været vært fantastisk flott.  Banemannskapet har gjort en 

fantastisk jobb og fått banen tilbake i meget god stand.   

Vi har hatt 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. Ansvarlig for ettermiddagsgolfen er Roy Barth 

Gundeid. 

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

påmeldte 30. mai.  

I år har 115 spillere vært innom mandagsturneringene. 61 i klasse A og 54 i klasse B. Skillet 

mellom klassene var i år HCP 23,0. Det var i år 4 debutanter. 

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

sesongens 7 beste runder er distribuert til aktive seniorer via e-post.   

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.  

Vinner klasse 1, HCP 0-24: Erlend Borge.       Vinner klasse 2, HCP 24 +:  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. Sammenlagt vant DGK med 46 
poeng. Planen for 2023 er å få med 4 klubber og 12 spillere på hvert lag. Ansvarlig er Per 
Birkeland og Odd Gilboe. 

Kai Solberg-Hansen var 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. I Drøbak vant 

Moss/Rygge 18 - 9.  På Evje golfbane ble spillet stoppet etter 13 spilte hull. Drøbak ledet da 

15 mot 12. Samlet resultat ble Moss/Rygge 30 og Drøbak 24.  

Interne lagmatcher 

Den tradisjonelle Bestball med damene ble arrangert fredag 15/7 av Sigurd Haslerud og 
Kolbjørn Nikolai Valnes.  Det deltok 36 spillere fordelt på 18 lag.  Stemningen var god i fint 
golfvær. Vinnere ble Mariann Kristine Bakeng og Kim Roland Pedersen 47 poeng.  

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

Seniorene og 4,5 til Herrene. Fourball endte 1,5 til Seniorene og 4,5 til Herrene. 

Singlematchene endte 8 til Seniorene og 4 til Herrene. Samlet vant Herrene 13 -11. 

 

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 var 27-28 april med 20 deltakere på Mjölkeröd og Strömstad. Vinner Per 

Margor Isaksen. 

Høstturneringen 14-15 september med 23 deltakere var på Årjäng GK. Vinner 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.  

Drøbak, 28. november 2022  
Senior Herrer komiteen DGK              v/Jan Børresen                                      


