
Årsrapport fra turneringskomitéen 2021 

 

2021 ble en noe hektisk men suksessfull sesong for Salten Golfklubb og turneringskomitéen. De aller fleste 

oppgaver blir fortsatt løst på den måte at admirasjonen og leder av komiteen tar seg av alle praktiske oppgaver 

før turneringen, som påmelding, oppsett av startliste, utskrift av scorekort, premiering mv. På enkelte 

helgeturneringer var det turneringskomitéen medlemmer som satt i sekretariatet. 

Salten golfklubb ble for sesongen 2020 tildelt NM for juniorer. Pga av Covid 19 ble denne turneringen utsatt, og 

er satt opp til gjennomføring i august 2021. Her stilte flere an Norges beste juniorer til start, og vi fikk virkelig 

testet både bane og klubb. I fare for å skryte for mye kan vi slå fast at turneringen ble vellykket – vi ble jo også 

velsignet med fint vær. Ny banerekord ble som ventet også satt denne helgen. 

Det ble gjennomført en god sesong med turneringer. Totalt har det blitt arrangert 31 turneringer (37 i 2020) 

her har det totalt deltatt 1034 spillere (1409 i 2021), og snittet blir da på 33,35 per turnering (38,8 i 2020) 

Salten golfklubb gjennomfører fortsatt turneringer med stor deltagelse som for eksempel Svenn`s (104 spillere) 

Nord Asfalt (68 spillere) Inventum (90 spillere) og Martin Sivertsens minneturnering (72 spillere). I 2021 

arrangerte klubben i tillegg til nevnte Junior NM også NNM single med 59 spillere. I 2022 har klubben kun 

regionstour utenom egne klubbturneringer. Det planlegges også for endringer på Dnb serien og også mulig en 

ekstra seniorklasse i klubbmesterskapet. 

Turneringer en viktig del av klubbens miljø, som gjør at man blir kjent med nye spillere, de skaper sportslige 

utfordringer og utviklingsmuligheter for spillere på alle nivåer. 

Turneringene har stort sett blitt delt ut til sponsorer, slik at de får en mulighet til ekstra profilering. 

Klubbmestere for 2021 ble:  

Herre: Mikael H Stensrud 

Dame/junior jente: Pok Pedersen 

Herre senior: Tom Kåre Staurvik 

Dame senior: Heather Hebbert 

Junior gutt: Fredrik Mentzoni 

Stableford: Sigve Bollestad 

Vi gratulerer! 

Turneringskomitéen vil også i år takke alle som har bidratt med frivillig innsats i turneringer, og en stor takk til 

våre greenkeepere, som også i 2021 gjorde en fabelaktig innsats med å sette banen i utmerket stand til alle 

turneringer. En spesiell takk til våre sponsorer som har stilt opp med premier, og bidratt til flotte 

arrangementer! 

Jørn Jenssen- Tvervik 

Turneringskomite 


