
Årsrapport 2018 fra Norsk Seniorgolfere i Byneset Golf Klubb.  

Lag-NM er et høydepunkt for seniorgolfere som ertilknyttet Norsk Seniorgolf (NSG).  For å 

delta i Lag-NM for Byneset Golfklubb, må en være medlem i NSG. Lag-NM blir arrangert i 

midten av august, og det er stor deltakelse fra hele landet. Nesten 700 spillere deltar på sju 

forskjellige baner. I førstedivisjon er det 16 herrelag og 12 damelag. I andredivisjon er det to 

avdelinger med 16 herrelag og 12 damelag i hver avdeling. I 3.divisjon er det fire avdelinger 

med opp mot 14 herrelag og 10 damelag i hver avdeling.  

I 2018 stilte vi med tre lag, to herrelag (første og andredivisjon) og et damelag 

(tredjedivisjon). Laget til førstedivisjon (Brage Jensen, Einar Olsvik, Fergus Ferrel og Arvid 

Oen) kom på 13.plass, og rykker dermed ned en divisjon, kun ett slag skilte fra 12.plass.  

Andredivisjonslaget (Ole Belsaas, Bjørn Lindgren, Arnt Johnsen og Nils Høeg) kom på en 

15.plass, og rykket dermed ned til 3.divisjon.  

Damelaget spilte for andre gang i tredjedivisjon, og vant i år avdelingen, og de rykker dermed 

opp i andredivisjon. (På laget spilte Ann Kristin Leinum, Ingerid Olsvik, Lillian Skrødal 

Nervik og Anny Fremstad)  

Man trenger ikke være medlem av NSG for å stille i Individuell-NM. Det er Norges 

Golfforbund som arrangerer dette NM, og i år gikk det på Stavanger Golfbane. Byneset var 

representer med Finn Petter Holm, Einar Olsvik og Arvid Oen. Alle klarte cuten.  

For å kvalifisere seg til ett av lagene til Lag-NM, er det laget «uttakskriterier» i samarbeid 

med trener Lars M Berg. Kort fortalt består disse av noen turneringer i regi av NSG, noen 

turneringer i regi av golfklubber i regionen og noen turneringer i regi av Byneset GK. 

En annen oppgave NSG-medlemmer i Byneset GK har, er å arrangere NSG turneringer. Hvert 

år i månedsskiftet juni-juli arrangerer NSG en tre-dagers Uttaksturneing (uttak til EM og 

landskamper) i regionen, en på Stiklestad, en på Stjørdal og en på Byneset. I år hadde vi også 

en ekstra uttaksturnering på Stiklestad og Byneset i mai. Da møter det også en god del spillere 

fra Østlandet i tillegg til regionspillere (Midt-Norge). Vi arrangerer også vanlig NSG 

turneringer på mandager på de nevnte banene en gang om våren (mai – juni) og en gang på 

høsten (juli - august), da har også Trondheim vært med. Reglene er slik at seniorer som ikke 

er med i NSG, kan delta i turneringene på sin egen hjemmebane. Det er bare å melde seg på 

via golfbox.  
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