
Årsrapport fra turneringskomitéen 2022 

 

2022 viste seg å bli en relativt rolig turneringssesong. Vi skal være forsiktig å skylde for mye på dårlig 

vær – men en medvirkende årsak tror vi absolutt at det var. De aller fleste oppgaver blir løst på den 

måte at administrasjonen 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 turneringskomitéens medlemmer som satt i sekretariatet. 

Totalt har det blitt arrangert 27 turneringer (31 i 2022) her har det totalt deltatt 824 spillere (1034 i 

2022), og snittet blir da på 30,5 per turnering (33,3 i 2022) 

Selv Svenn`s Open som til vanlig har ventelister hadde i år «bare» 84 deltagere, og det var ikke 

spesielt bra vær den dagen heller. Nord Asfalt (58 spillere) Inventum (62 spillere) og Martin 

Sivertsens minneturnering (58 spillere) er også turneringer med tradisjonelt mange spillere. Vi 

arrangerte Sulland open med en bil i Hole in One premie – og planlegger å gjennomføre denne også i 

2023. I 2023 skal klubben arrangere NM for seniorer. Denne turneringen er lagt til 10 – 11/6. Her 

forventer vi ett spillefelt på rundt 100 spillere. Vi vil i forbindelse med denne turneringen ha behov 

for hjelp til gjennomføring. Dnb serien ønskes i år spilt som «matchspill», mer om dette kommer når 

det er klart. 

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 2022 ble:  

Herre: Mikael H Stensrud 

Dame/senior dame: Heather Hebbert 

Herre senior: Tom Kåre Staurvik 

Junior gutt: Marcus Romundset 

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 2022 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 


