
Årsberetning Senior Herrer Drøbak Golfklubb 2021  

Seniorkomiteen har 2021 bestått av Jan Gudmund Børresen, Odd Sandøy og Kai Solberg-

Hansen 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.  Pga Covid-19 ble sesongen avkortet fra 

20 til 12 runder, og fra 7 til 5 tellende runder. Det deltok 26 spillere, hvorav 23 hadde mer enn 5 

runder.  Vinner ble Kjell Nakken med både beste netto slag (-30) og bruttoslag (+16) 

Mandagsgolfen 

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

åpningsturneringen 3. mai avlyst på grunn av Covid-19, og mandagsgolfen 10. mai - 14. juli var 

med kontinuerlig start, deretter med shotgun som vanlig. Totalt har vi spilt 20 mandager. Vi har 

kun hatt en mandag med regn og ingen avlyste turneringer, og ellers har været vært fantastisk 

flott. Når vi også har en golfbane i meget god stand, har sesongen kanskje vært blant de beste 

på mange år.   

Fra og med denne sesongen er det en tettere 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/kveld. 

Det har vært et gjennomsnitt på totalt ca. 66 spillere på mandagsgolfen, med en topp på 78 

påmeldte 31.05 og 07.06.2021. Derav ca. 13 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 turneringene. 

Ifølge sesongstatistikken fra Haldor Skatteboe år har 119 spillere vært innom 

mandagsturneringene, 63 i klasse A og 56 i klasse B.  I klasse A har 45 spillere mer enn 7 

runder, respektive 34 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 17,54 og for 

klasse B 27,17, for slutten av sesongen respektive 17,54 og 27,69.      

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 6 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 5 ganger. 

 



Matchplay 

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

sammensatt etter handicap.  Totalt deltok 47 spillere..  

Finalister klasse 1 HCP 0-24:  Torbjørn Togstad og Liam McGrory.  Vinner: Torbjørn 

Finalister klasse 2 HCP 24 +:  Tom Abrahamsen og Kalle Hauger.   Vinner: Kalle 

   

Eksterne lagmatcher 

Golfringen ble pga Covid-19 utsatt og senere planlagt i all hast, med tre av de fire involverte 

klubbene. Skjeberg valgte å avstå pga pandemien. Vi spilte single-matcher med 8 deltakere fra 

hver klubb. Hver match inneholder 3 mulige poeng fordelt på første 9 hull, siste 9 og totalmatch. 

Første runde ble spilt i Drøbak hvor vertsklubben vant med 19,5 poeng. Deretter arrangerte 

Grønmo i august hvor DGK også gikk av med seier på 16,5 poeng. Oppegård ble da siste 

arrangør 16. sept. hvor de selv seiret med 15,5 poeng. Sammenlagt vant DGK klart med 45,5 

poeng. Planene for 2022 er å få med alle 4 klubbene med 12 spillere på hvert lag. Ansvarlig er 

Per Birkeland og Odd Gilboe 

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

17/13 til Bærum. Hjemme matchen vant vi 26/4. Her deltar 20 spillere fra hver klubb.                   

Ugly Mug matchene mot Moss/Rygge ble arrangert av Jan-Erik Keim. I Drøbak 20. juli vant 

Drøbak med 15 mot Moss Rygge 12 poeng.  Returmatchen ble spilt på Evje golfbane 21 juli 

hvor Moss vant 16 mot Drøbak 11, slik at sluttresultatet ble at Moss vant 28 mot Drøbaks 26. 

Ugly Mug blir derfor stående på Evje golfbane, dessverre. 

 

Interne lagmatcher 

Den tradisjonelle Bestball med damene ble arrangert fredag 16/7 av Sigurd Haslerud og 

Kolbjørn Nikolai Valnes.  Det deltok 34 spillere fordelt på 17 lag.  Stemningen var god i fint 

golfvær. Vinnerparet ble Hege Bjørkmann og Jan-Erik Keim på 46 poeng. Vi ser frem til å 

arrangere denne populære konkurransen også neste år, kanskje Greensome. 

 

Matchen mot Herregruppa ble spilt lørdag 7 august. Foursome matchene endte 3 poeng til 

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

endte 8,5 til seniorene og 3,5 til Herregruppa. Resultatet ble derfor at seniorene vant med 13 

poeng mot Herregruppa 11 poeng. Det er derfor seniorenes ansvar å pusse pokalen 

 

Senior Klubbmesterskap 

Turneringen ble arranger over to dager lørdag og søndag 4-5. september med i alt 80 deltakere, 

derav 65 herrer  

Vinner av klasse 50-59: Geir Leknes   142 slag 

Vinner av klasse 60-69: Gjermund Grimsmo 156 slag 

Vinner av klasse 70-99: Espen Olafsen 163 slag 



Sverigeturer 

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

ble vårturen avlyst grunnet Covid-19. 

Høstturneringen 15-16 september ble imidlertid arrangert på Mjölkeröd med overnatting på 

Tanumstrand. Det var 9 deltakere med på turen. Spill på dag to ble avlyst pga dårlig vær. Det 

ble allikevel en vellykket tur med god stemning. Vinner: Kai Solberg-Hansen.  

Dugnad 

Det er avholdt 2 dugnader i 2021 med tradisjonell rydding, raking, maling, hekkeklipping og 

annet forefallende arbeide. 

Den første fant sted 29.april pga Covid-19, ble det begrenset til 10-12 seniorer og døpte dette 

en minidugnad, delte oss i "kohorter" og tildelte oppgaver ble utført "etter boka". 

Den andre var planlagt til 27. juli, men utsatt en dag pga dårlig vær. Det var noe "slakkere" justis 

mht til Covid-19 og følgelig flere deltakere. Oppgavene ble mye av det samme med fokus rundt 

klubbhuset og parkeringsplassen. Det var bra oppslutning og området fikk en åpenbar 

oppløfting.  

  

Sosialt er det også, -da det inngår kaffepause midtveis og "pølsefest" etter endt økt!  

 

Honnør og takk  

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

B-G., Henrik B., 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 for igjen en meget bra bane gjennom sesongen. 

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

Drøbak, 20. september 2021 

Seniorkomiteen v/Kai Solberg-Hansen                                      


