
Årsrapport, sportslig ledelse 
- Salten golfklubb, sesongen 2020 – ved trener og sportslig ansvarlig 

 

Rekruttering og ivaretakelse 
 
Klubben avholdt 10 Veien til Golf-kurs i 2020, med til sammen 96 deltakere. Til 
sammenligning gjennomførte vi i 2019 syv kurs med ca 50 deltakere. 
 
Gruppetreninger, arrangementer og lignende aktivitet var begrenset av koronarestriksjoner, 
men totalt sett gjennomførte vi en aktiv sesong med god rekruttering.  
 

Barn og Ungdom 
 
Barne- og ungdomsarbeidet har begynt å få virkelig gode resultater. Ungdomsgruppa har 
blitt en godt etablert gjeng på åtte spillere, som følges tett opp av Mikael. Det skal også 
bemerkes at det er bra engasjement fra foreldrene, noe som er helt sentralt for å lykkes i 
denne sammenhengen. 
 
For de minste ble det arrangert fire Stjernejakt-turneringer, med maks deltagerantall på 14 
mini-golfere. 
 
Golfskolen ble gjennomført første skoleferieuke, som vanlig, med 15 deltagere. I tillegg til 
Mikael skal ungdomsgruppa ha skryt for å stille med frivillige aktivitetsledere. 
 

Klubbturneringer 
 
Det ble gjennomført 37 turneringer i 2020, tidvis under krevende smittevernforhold. 
 
De etter hvert godt etablerte parturneringene var også i 2020 de største i antall spillere, der 
fem turneringer hadde mer enn 80 påmeldte. Største feltet for sesongen var samlet til 
Svenns International Open 8. august, med hele 112 spillere. Men så er jo også denne 
turneringen internasjonal. Og åpen. 
 
Klubbmesterskaper 2020 gikk av stabelen 29.-30. August, med Heather Hebbert og Torstein 
Mentzoni som verdige vinnere. Hele 15 spillere gikk under 160 slag over de to rundene.  
 
Til sist meldes det at Jørn Tvervik vil være tilbake på startstreken og går imponerende 74-72 
i KM 2021. Så får vi bare, om det rekker til seier. 
 



Regionale og nasjonale turneringer 
 
Det ble spilt fire Region Tour-turneringer i 2020. Vår egen Jorunn Markussen vant 
sesongåpningen på hjemmebane i slutten av juni, mens Mikael Steensrud tok herreklassen 
med serien 74-75-77.  
 
Vi hadde noe lavere deltagelse enn normalt i de tre andre turneringene. Vi går sterkt ut fra at 
dette snur igjen når pandemien er over. NNM ble spilt i Tromsø i starten av september, med 
delt sjetteplass som beste resultat for klubben. Til gjengjeld hadde vi tre mann på delt 
sjetteplass; Mikael Steensrud, Torstein Mentzoni og Børge Martinussen. 
 
Lag-NM gikk av stabelen i juli, med Norsjø GK som arena for vår avdeling i tredjedivisjon. 
Klubben stilte med Are Gundersen, Torstein Mentzoni, Jens-Kristian Hansen og Henrik S. 
Dagfinrud. Målsetningen var å holde seg innenfor topp 6. Det gikk med minste mulige 
margin, etter lik score som Grimstad (+52), men bedre score på fjerde singelrunde søndag. 
Turneringene ble forøvrig vunnet av Kjekstad GK, på ti under par, med 21 slags margin. Det 
får bli neste mål. 
 
På seniorsiden var klubben godt representert i 2020. Først med Johan Jørgen Koch, som 
forsvarte klubblogoen i NM Senior på Bjaavann GK i Kristiansand. Der ble det en godkjent 
49.-plass.  
 
Så hadde vi debut som klubb, med deltagelse i Lag-NM Senior. Tom Kåre Staurvik, Johan 
Jørgen Koch, Jens-Kristian Hansen og Christian Aage Olsen gikk rett til topps i debuten, og 
vant sin avdeling i tredjedivisjon med 14 slags margin. Og med det var det en hel gjeng 
Salten-spillere som begynte å glede seg til fylte femti... 
 
 

Mens vi venter på våren 
 
Følg alle retningslinjer, vask hender og rydd i golfbagen, så sees vi snart på banen! 
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Klubbtrener 


