
Seniorgruppens beretning 2020 
 

Det har vært bra aktivitet i seniorgruppen i koronaåret 2020. Etter en famlende start med usikkerhet 
rundt smittevern og nye rutiner, kom sesongen i gang med vanlig turneringsspill fra 1. juni til 29. 
september. 

Det ble innledningsvis avholdt et fellesmøte hvor opplegget for sesongen ble drøftet. Det ble enighet 
om å kjøre turneringer som vanlig hver mandag, 3 runder Stableford og Texas Scramble hver 4. 
mandag. 

I tillegg ble det lagt opp til uformell formiddagstrening/runde på onsdager, hvor det etter hvert ble 
vanlig med innledende pro-undervisning med Mikael før hver runde. Denne ordningen ble det satt stor 
pris på av de som hadde anledning å delta. 

Mandagsturneringen omfattet i år 26 deltakere og normalt oppmøte har vært 12-16 deltakere på 
mandager. Rundene har vekselsvis vært spilt på hull 1-9 og 10-18. Tross varierende prestasjoner og 
uvanlig få «hole in one» i år, har stemningen vært meget god. Banen kom i svært god stand utover 
sommeren og forholdene for golf ble glimrende på tross av alle koronabegrensende tiltak ellers i 
samfunnet. 

Det nye handicapsystemet oppleves positivt og mer stabiliserende enn tidligere. Det er også verdt å 
nevne at registreringssystemet direkte online ble innarbeidet og fungerte etter hvert helt utmerket 
også i denne gruppen. 

 

Resultater 

Order of Merits:  

1. Thor Ekhorn 66  s 2. Lisbet Lunde 62 s 3. Ulf Malin     59 s 

Eclectic:   

2. Erik Tømte 74  s 2. Thor Ekhorn  75 s 3. Gunnar K Johansen 76 s 

 

Neste år 

Vi tror ikke det er behov for større endringer forneste år, tilbakemeldingene på opplegget har vært bra 
gjennom sesongen. Litt variasjon, men de fleste foretrekker fortsatt å konkurrere litt med seg selv og 
andre i stableford-formatet. 

Neste år får vi anstrenge oss enda litt for å få med flere spillere mellom 50 og 65 år i turneringene. 
Gruppen bør passe utmerket for mange flere medlemmer i klubben, både nye og litt mer etablerte.ne  

 

 

 

Hilsen Per Strømhaug og Thor Ekhorn 

 


