
Seniorgruppens beretning 2022 
 

Før sesongen 2022 ble seniorgruppens turneringsdag flyttet fra mandag til torsdag etter klubbstyrets 
beslutning. I tillegg ble starttidspunktet forskjøvet fram til kl. 16.30 slik at turneringen skulle ta mindre 
plass i «primetime». Flytting av dag var ikke optimal og reduserte nok deltagelsen noe.  

Tidligere starttidspunkt fikk imidlertid gode tilbakemeldinger og medførte også god tid til kaffe, vafler 
og premieutdeling etter rundene. 

Opplegget ble gjennomført omtrent etter samme mal som tidligere, med 3 av 4 runder Stableford, og 
Texas Scramble hver 4. torsdag. Stableford ble spilt på hull 1-9 mens Texas Scramble har vært spilt på 
hull 10-18. 

Totalt har 21 medlemmer deltatt i år, noe mindre enn tidligere år. Årsaken har nok til en viss grad 
sammenheng med endring av spilledag, som bl.a. for noen kolliderer med torsdagsturnering på Ilstad. 

I tillegg ble 3-4 av spillerne som har vært stabile deltaker i turneringen borte i 2022 pga. sykdom og 
bortgang. Noen nye er kommet til, men det er fortsatt god plass til flere. Det er nok fortsatt mange 
seniorer i klubben som kunne hatt fint utbytte av å delta i denne nokså uformelle turneringen. 

 

Årets endring med å konsentrere tellende turneringer på hull 1-9 ble vellykket og ga jevner resultater 
og større konkurranse. Stableford er i 2022 basert på de 5 beste turneringsresultatene. 

Det ble også gjennomført premiegivende putte-konkurranser i de fleste turneringene. 

 

Resultater, orders of merit 2022 

Sammenlagt stableford:  

1. Arnkjell Stabell 98 2. Lisbeth Lunde   95 3. Peter Anderson/Erik Tømte 92  

Eclectic:   

1. Thor Ekhorn 32 2. Peter Andersson 34 2. Arnkjell Stabell   34 

 

I tillegg til torsdagsturneringen har det også vært satt opp seniorgolf mandag formiddag. Dette 
turneringstidspunktet passer ikke for de som fortsatt er i arbeid, og det har vært svært varierende 
oppmøte på disse rundene. 

 

Vi håper på flere nye seniorspillere når det snart våres til ny sesong. Det hadde også vært fint med litt 
bedre vær enn vi ble tildelt sommeren 2022.  

 

 

For seniorgruppen, 

 Thor Ekhorn 

 


