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Årsrapport Senior Herrer Drøbak Golfklubb 2020  

Seniorkomiteen har 2019/20 bestått av Kai Solberg-Hansen, Jan Gudmund Børresen 
og med Kolbjørn Nikolai Valnes som leder. 

Seniorgruppen har hatt en sesong med høy aktivitet, som har omfattet  
mandagsturneringer, matchplay, interne og eksterne lagmatcher og simulatorgolf.  

Økonomien i gruppen er tilfredsstillende. Det vises til driftsregnskapet senere i 

rapporten.  Disponering av overskuddet bestemmes på Årsmøtet. 

Aktiviteter 

Simulatorgolf på Haug 

Simulatorturneringen i vinter ble som vanlig ledet av Odd Gilboe, med 29 deltagere, 

hvorav 23 har mer enn 7 runder.  Vinnere etter 7 runder ble: 

Netto slag: Jan Wold   totalt - 20 slag 

Brutto slag: Espen Olafsen totalt + 14 slag  

  

Mandagsgolfen 

Mandagsgolfen er vår klart største aktivitet, både sportslig og økonomisk. Med start . 

4. mai og avslutning 21. september har vi spilt 21 mandager. Vi har ikke avlyst en 

eneste mandag, så været har gjennomgående vært meget bra.  Sesongen har 

summa summarum vært fin med en bane i meget god stand.   

På grunn av Covid-19 hadde vi kontinuerlig start tom. 29/6 og shotgunstart fra 6/7.  

Gjennomsnitt spillere pr. mandag var ca. 60 inkludert ettermiddagsgolfen ("Lumbago 

Hitters").  Det har imidlertid vært få (n=38) som har benyttet seg av 

ettermiddagstilbudet.    Dette henger sammen med at "Lumbago Hitters" ble flyttet til 

onsdager, og følgelig har Seniorkomiteen ikke hatt noe med den gruppen å gjøre.   

 

I år har 111 spillere vært innom mandagsturneringene, 63 i klasse A og 48 i klasse B.  

I klasse A har 37 spillere mer enn 7 runder, respektive 38 i klasse B.  Hvis det 

korrigeres for det lave antall ved ettermiddagsgolfen så har den store interessen for 

mandagsgolfen holdt seg temmelig uendret.  Skillet mellom klassene var i år Hcp 

22,5.   
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Gjennomsnitt Hcp for hver enkelt spiller ved starten av sesongen var for klasse A 

16,99 og for klasse B 27,76, for slutten av sesongen respektive 17,31 og 28,46.      

Haldors sesongstatistikk og tilhørende premieliste for sesongens 7 beste runder 

inkluderer både formiddags- og ettermiddagsspillere.   

Det har i år deltatt 16 nye spillere på mandagsgolfen formiddag, og 4 spillere fra i fjor 

har ikke spilt i år. 

Det har vært arrangert 2 runder med Texas Scramble, noe som har vært populært.   

Nærmest pin, lengste drive/nærmest linje har vært arrangert 1 gang i måneden. 

 

Matchplay 

Matchplay-turneringen ble administrert av Patrick McCarthy. Det ble konkurrert i to 

klasser 1 og 2, sammensatt etter handicap.  Totalt deltok 52 spillere..  

Vinner av klasse 1 Espen Olafsen.    

Vinner av klasse 2 Jan Wold.   

   

Eksterne lagmatcher 

Golfringen var planlagt i år med 2 nye klubber etter at den ble avbrutt i 2019.  Den 

omfatter nå Grønmo GK, Oppegård GK, Skjeberg GK og Drøbak GK.  På grunn av 

Covid-19 valgte vi i samråd med Odd Andreas Gilboe og Per Birkeland å kansellere 

matchene. 

Torstein Høymyr har vært leder for lagmatchene mot Bærum GK.  Matchen i Bærum 

endte uavgjort 5/5.  Hjemmematchen vant vi 6/4 og tatalt vant Drøbak 11/9.                    

Matchen mot Moss/Rygge ble arrangert av Jan-Erik Keim.   I Drøbak tok vi en ledelse 

med 14,5 mot 12,5 til Moss.  På Evje vant Moss matchen med 15 not 12.  Det totale 

resultat ble dermed 27,5 til Moss og 26,5 til Drøbak.  

 

Interne lagmatcher 

Sigurd Haslerud har vært leder for matchen med Damene.  Dette var som vanlig en 

meget hyggelig dag på golfbanan, med supert vær og meget god stemning blant 



 

3 

 

deltagerne på hele 22 lag.  Som vanlig ble det spilt fourball/bestball og vinnerparet 

ble Wenche Bratvold og Mogens Blegvad.  Vi ser frem til å arrangere dette også 

neste år. 

Jan-Erik Keim tok seg også i år av matchen mot Herrene.  Totalt 24 spillere fordelt på 

2 lag.  Vi vant Foursome med 4 mot 2.  Vi tapte Fourball med 0,5 mot 5,5.   

Singlematchene tapte vi med 5 mot 7.  Herregruppa vant dermed 14,5 mot 9,5.. 

Sverigeturer 

Rolf Gullestad og Henrik Bucher hadde planlagt 2 sverigeturene i år som i tidligere. 

Dessverre ble disse avlyst grunnet Covid-19.  

Senior klubbmesterskap   

Vinner av klasse senior herrer 50+ Robert Gudmundsen 140 slag  

Vinner av eldre senior 60+:  Nils Erik Bergei 156 slag. 

Vinner av super senior herrer 70+:  Espen N. Olafsen 159 slag.  

Norsk Seniorgolf 

Klubbens kontaktperson med Norsk Seniorgolf  (NSG) er Roy Barth Gundeid. 

DGK har ca.  60 medlemmer i Norsk Senior Golf, hvorav 41 er herrer og spiller aktivt 

i NSG lagserie match, og ca. 20 på senior touren (Sissener Classic Tour).  I årets 

sesong har vi flere turneringsvinnere og andre med gode resultater samt god 

laginnsats både i lagserien og LaG NM.   

   

Dugnad 

Det har også i år vært gjennomført en betydelig dugnadsinnsats med Jan Wold i 

spissen.   Dette inkluderer den nye uteplassen med Arboret, oppussing av kjelleren, 

mye malingsarbeid, endel jord- og gressjobbing, banevert samt resultatservice ved 

turneringer.   

Turneringskomiteen i DGK har vært ledet av Haldor Skatteboe. 

Det er hyggelig at Drøbak Golfklubb har gitt uttrykk for stor takk til seniorene for 

dugnaden og hva det bidrar med for klubben, en helt uunnværlig hjelp og bistand.   
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-- 

En spesiell honnør til Haldor S., Torstein H., Patrick McC,, Per B., Odd G., Jan-Erik 

K., Tor G.J., Roy B.G., Henrik B. og Rolf G., Sigurd H  og Jan W, for deres  bidrag til 

seniorgruppens virksomhet.  Uten denne innsats ville det ikke være mulig å 

gjennomføre vårt omfattende turneringsprogram.  

Takk til Heidi og Jens i administrasjonen, og Jim og Christoffer i proshopen, for all 

vennlig bistand gjennom sesongen.   Vi takker også Helge for god service i 

restauranten. 

Videre takk til banemannskapene for en meget bra bane også i år. 

Vi i seniorkomitéen takker også alle seniorene for årets sesong og ser frem til å møte  

flest mulig neste år.  

                                                Dum vivimus, vivamus 

Oslo 23. sept. 2020 

Seniorkomiteen v/Kolbjørn Nikolai Valnes   

 


