
Årsrapport Senior elitegruppen 2021. 

 

Vi gikk igjen inn i en sesong med redusert aktivitet pga covid 19 
utfordringer.  

Klubben og Byneset driftsselskap hadde en god dialog gjennom hele 
sesongen og fikk på plass flere arrangement. Alle som er 50 år eller 
eldre er seniorer og Byneset har etablert 3 nivåer her. Herrer senior, 
damer senior og senior elite. I klubbens senior -konkurranser er alle 
kvalifiserte til å spille og her er det et fantastisk miljø både på dame 
og herre siden, det er mange som deltar. 

I Norge har vi noe som heter Norsk Seniorgolf, for å bli med på deres 
arrangementer må man være medlem hos denne foreningen, 
medlemskapet koster 835,00 kroner. 

Byneset golfklubb har etablert en gruppe for damer og herrer som vi 
kaller Senior Elite, de som er med i denne gruppen er med og 
kvalifiser seg til ulike konkurranser under NSG. 

Her vil jeg nevne spesielt lagmesterskapet og individuell NM.  

For å bli tatt ut til de ulike mesterskapene har klubben kriterier for at 
enn blitt tatt ut. 

Det er opprettet en støtteordning som går inn i en fordeling fra 
klubben, i tillegg kan klubben søke reise- støtte fra NSG. Det er lagt 
inn en reisefordelingskostnad i påmeldings avgiften. (det er lange 
reiser som støttes) 

Sesongen 2021 hadde klubben fått tildelt Lag mesterskapet for 2 div, 
det gikk av stabelen 19-20 august. Hans Petter Skjærvold var 
turneringsleder med assistanse fra Einar Olsvik. Det ble store 
utfordringer med været, slik at vi måtte avlyse lørdagen, takket være 
en iherdig jobb fra de ansatte på banen så fikk vi gjennomført dag 2 
og fikk kåret de ulike vinnerne. 



Damelaget til Byneset ble nr 1 og rykket opp til 1 div, herrene ble nr 2 
og andrelaget nr 4, her ble de ikke opprykk. Herrene kommer 
sterkere tilbake neste år. 

Det er også arrangert 3 andre NSG-turneringer med stor deltakelse. 
Sissener classic Tour. 

Det er ca. 42 spillere som er medlem av NSG som har tilhørighet og 
hjemmeklubb Byneset Golfklubb. 
Totalt er det 3154 medlemmer i NSG, som har hatt en god vekst 
sesongen 2021 

Kommende sesong ser vi fram til nye turneringer og at vi kjemper om 
å beholde plassen i 1 div for damer og at herrene rykker opp igjen. 

Hvem som deltok på de ulike lagene og konkurransene viser jeg til 
klubbens hjemmesider og NGF sine sider. 

Gå til turneringprogramet til NSG og meld der på turneringer rundt i 
Norge,  

Takk til klubbens turneringsansvarlig Hans Petter Skjørvold 

 

 

 Mvh Gruppe leder senior elitegruppen 

 Einar Olsvik 


