
Årsmelding byneset senior sesongen 2020 

Utvalget har bestått av: 

- Ola Tilseth 

- Arne K. Skauge 

- Olav Meland.  

 

Sesongen 2020 ble spesiell grunnet Covid 19 pandemien. Første turnering ble den 3.6, kun 

for medlemmer av Byneset golfklubb,og etter smittevernreglene med maks. 50 deltagere. 

For at flere kunne delta gikk vi over til løpende start ved turneringen den 10.6, fortsatt bare 

for medlemmer. Deltakerantallet økte da til godt over 70, men den sosiale delen blir da 

borte bl.a. ved at det ikke var felles premieutdeling etter turneringen.I denne perioden 

brukte vi gavekort til premier som ble lagt ut på bord før neste turnering. Da ikke alle deltar 

på hver turnering ble det mye jobb med å få distribuert uavhentede premier. Vi endret 

derfor til shotgunstart og fortsatte med dette inntil vi fikk melding fra lederen i golfklubben 

at han hadde mottatt en bekymringsmelding som gikk ut på at vi ikke overholdt 

smittevernreglene. 

Vi har etter beste evne forsøkt å forholde oss til smittevernreglene gjennom hele sesongen 

og når vi så mottok denne meldingen gikk vi tilbake til maks. 50 deltakere med først til 

møllaprinsipp. Utvalget beklager på det sterkeste at det av den grunn var mange som ikke 

fikk delta på våre turneringer. 

 

I midten av juli fikk utvalget høre at en av våre senior medlemmer hadde kjøpt inn 

hjertestarter til klubben. Dette er et hjelpemiddel som kan redde liv ved hjertestans utvalget 

mener det ikke er riktig at det er private personer som skal anskaffe slikt utstyr til klubben. 

Vi valgte derfor å betale denne via vår startkontigent. Utvalget forutsetter at 

administrasjonen finner egnet plass og gir nødvendige opplysninger om hvor hjertestarteren 

er oppbevart. Utvalget kan ta årlige kostnader til vedlikehold og håper at det tegnes 

vedlikeholdskontrakt med Røde kors. 

 

Av årsaker som er nevnt ovenfor har vi i år ikke spilt "Årets spiller" og "Eclectic" 

Avsluttende middag ble det heller ikke i år. 

Vi håper epidemien er over og alle er vaksinert til neste sesong starter. 

 

 

For utvalget 

Olav Meland 


