
Retningslinjer for seniorkomiteen DGK for seniorer for 2021/22 

SENIORKOMITEEN 

 

Seniorkomiteen utfører sine oppgaver etter rammer gitt av DGK (Jfr. §19 i DGK sine lover 

om grupper og komiteer) og pålegg fra administrasjonen.  

 

Senior komiteens arbeidsoppgaver: 

• Planlegge, arrangere og gjennomføre mandagsgolfen for seniorer herrer i DGK 

• Arrangere golfturneringer for senior herrer mot andre klubber 

• Skape et godt golfmiljømiljø 

• Verve spillere til mandagsgolfen 

• Informere og fortolke golfregler ved behov 

• Ajourføre instruksen for Golfbox og eventuelt Gobex 

• Arrangere årsmøtet med avslutningsfest 

• Utarbeide foreløpig rapport og årsregnskap samt budsjett til årsmøtet 

• Besørge referat fra seniorenes årsmøte (valg og vedtatte forslag) 

• Utarbeide rapport til DGK’s årsmøte inkl. valg og vedtatte forslag fra senior årsmøte 

 

DGK senior herrer avholder turnering hver mandag i sesongen: "Mandagsgolfen" 

Mandagsgolfen arrangeres i to avdelinger som Shotgun start kl. 09:03, og kl.16:06 (kan velge 

kontinuerlig start). Spillerne velger om de skal spille formiddag eller ettermiddag ved 

påmelding i Golfbox. Kontaktperson formiddag er Kai Solberg-Hansen som er leder for 

seniorkomiteen og turneringsleder og for ettermiddagen: Roy Barth Gundeid. Det er avholdes 

en sosial samling etter avsluttet runde med bl.a. premieutdeling fra foregående 

mandagsturnering. Det er en felles resultatliste for formiddag og ettermiddagsspillerne. 

 

 

RETNINGSLINJER FOR SENIORGOLFEN 

 

1. Påmeldingstiden til mandagsgolfen er fra mandag kl. 14:00 til torsdag kl. 20:00 uken 

før. Påmelding og betaling gjøres online i Golfbox. Ved avbud før påmeldingsfristen 

eller på grunn av sykdom, vil vedkommende spille gratis neste runde. Avbud uten 

gyldig grunn refunderes ikke.  

 

2. Påminnelse om påmelding sendes ut torsdag ettermiddag. 

 

3. Startlisten blir sendt på e-post fredag (senest kl.16:00) til alle påmeldte.  

 

4. Startkontingenten for mandagsturneringen utgjør Seniorgruppens inntekter, og er fra 

2021 kr 80 pr gang. Endring av startkontingenten vedtas av årsmøtet.  

 

Denne inntekten skal kun brukes til utgifter (bidrag til turneringer, premiering, 

bevertning, gaver etc.) direkte knyttet til Seniorgruppens aktiviteter, slik de er 

spesifisert i den årlige Terminlisten, og i henhold til det vedtatte budsjettet. 

 

En eventuell kompensasjon til ettermiddagsspillerne som ikke kan delta i 

formiddagsaktiviteter, tilpasses disse retningslinjene. Denne kompensasjonen 

fastsettes av senior komiteen etter en tilnærmet pro rata fordeling basert på antall 



deltakere på ettermiddagen i forhold til formiddagen i relasjon til turneringsbidrag o.l. 

i DGK senior herrer regi. For 2021 er denne kompensasjonen fastsatt til kr 5 000. 

 

5. Premieringen mandagsgolf for hver HCP-klasse A og B: 1. premie (en flaske vin eller 

gavekort kr. 150, 2. premie (gavekort pålydende kr 125 for kjøp i proshop eller 

restaurant) og 3. premie (1 pakke med tre golfballer). Denne premieringen skjer samlet 

for alle deltakere på mandagsgolfen (formiddag og ettermiddag). 

 

Premieringen til Texas Scramble: en flaske vin til hver deltaker på vinnerlaget og en 

pakke med 3 golfballer til hver av spillerne på 2. plass. 

På grunn av normalt færre deltakere på ettermiddagen vil det her bli premiert separat, 

og satt opp to-manns lag med kun premiering til 1. plass med en flaske vin til hver. 

 

Premiering for nærmest pinnen (CP), lengste drive (LD) klasse A og B, og nærmest 

linja (CL) er 1 fl. vin. Denne konkurransen spilles kun på formiddagen. 

 

Beste spilte bruttoscore uavhengig av klasse, premieres med en flaske vin. (Maks. 3 

ganger til samme person i en sesong) 

 

Det loddes ut 2 fl. vin hver mandagsgolf (kun formiddag) som avslutning på sosial 

samling etter runden. 

 

6. Klasseinndelingen er basert på HCP ved påmelding til første mandagsturnering ved 

starten av sesongen. Klasseinndeling for 2021: A klassen fra HCP 0,0 til 23,0, 

B klassen fra HCP 23,1 til 54,00. Spillere med HCP over 36 blir i resultatberegningen 

satt til HCP 36. Klassen for den enkelte spiller tildelt ved første spilte mandagsgolf, 

beholdes gjennom sesongen. Dette rettes opp av komiteen. 

 

7. For å skjerpe konkurransen for spillere med HCP under 15 vil det 1-2 ganger pr måned 

bli satt sammen lav-HCP baller. 

 

8. Etter-anmelding etter torsdag kl. 20:00 ønskes eliminert, men være tillatt forutsatt 

ledig plass på baller. Etteranmeldte må betale kontingent i proshoppen og vise 

kvittering for betalt kontingent i startbua ved utlevering av scorekort.  

 

9. Registrering med utlevering av scorekort foregår i startbua fra kl. 08:00 til kl. 08:45 på 

spilledagen for formiddagsspillerne, og i proshoppen for ettermiddagsspillerne. 

 

10. Hvis det blir avlysning av en turneringsdag, vil alle påmeldte få GRATIS KAFFE OG 

VAFFEL NESTE MANDAG de spiller.   

 

11. De som trenger bil, må melde dette i MERKNADSFELTET på påmeldingen. Hvis for 

få biler gjelder "først til mølla …" 

 

12. Seniorkomiteen består av 3 medlemmer som fungerer i minimum 2 år. Valgkomiteen 

er sittende seniorkomite som legger frem forslag til ny seniorkomite. Maks to 

medlemmer kan fratre samme året. Den nye seniorkomiteen konstituerer seg selv. 

 

 



ÅRSMØTET 

Det avholdes årsmøte ultimo september. Møtet arrangeres av komiteen i samarbeid med 

administrasjonen og restauranten. 

 

Saker som skal behandles på årsmøtet er: 

• Årsrapport 

• Regnskap 

• Budsjett og startkontingent 

• Retningslinjer for seniorgruppas drift 

• Disponering av årets overskudd 

• Behandling av innkomne forslag 

• Eventuelt saker av orienterende art  

• Valg av ny seniorkomite 

 

Innkomne forslag skal være skriftlig og være komiteen i hende helst 

14 dager før årsmøtet.  

Møteinnkalling med innkomne forslag skal offentliggjøres senest en uke før årsmøtet. 

Årsberetning, regnskap og budsjett skal offentliggjøres snarest etter siste mandagsgolf før 

årsmøtet. All offentliggjøring skjer på DGK’s hjemmeside.  

 

Vedtak treffes med simpelt flertall. Møteleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.  

Under eventuelt behandles kun saker av orienterende art. 

 

Premiering på årsmøtet:  

Gavekort i proshop til de 5 beste i hver klasse hvor de 7 beste rundene er tellende:  

1. plass kr 1.500, 2. plass kr 750, 3. plass kr. 500, 4. plass kr. 350 og 5. plass kr. 250.  

Gavekort kr 500 for beste brutto sammenlagt  

Gavekort kr 500 for beste nettorunde kl. A og B.   

Gavekort kr 750 for Match Play vinner i kl. 1 og kl. 2. 

 

Som takk til gode hjelpere blir det forært en flaske vin til hver. Møtet avsluttes med 

premieutdeling og servering.   

 

Drøbak, 17. september 2021 

Seniorkomiteen v/Kai Solberg-Hansen  

 

 


