
Årsrapport fra turneringskomitéen 2018. 
 
Golfåret 2018 er historie. 
I løpet av året ble det totalt gjennomført tett oppunder 90 turneringer med smått og stort. 
Et imponerende tall. I dette tallet ligger det både ”vanlige” klubbturneringer, 
sponsorturneringer/sponsor-cup, elitematcher, nasjonale turneringer, seniorturneringer, 
dameturneringer ++. Dette viser at det er stor aktivitet på turneringsfronten i klubben.  
Jeg vil her trekke frem gruppelederne som har gjort en fantastisk jobb for sine respektive 
grupper. Spesielt vil jeg nevne Damegruppa og Seniorgruppa som hver uke gjennom hele 
sesongen arrangerer turneringer med til sammen 80-90 deltagere. Imponerende!!  
I tillegg arrangerer Damegruppa Pink-Cup, som i 2018 samlet ca 40 spillere. Dette er en 
turnering hvor overskuddet går til brystkreftsaken. Jeg håper vi i år kan få med enda flere 
spillere for å støtte denne gode saken! 
 
Turneringskomitéen har hatt ansvaret for å gjennomføre de ”vanlig” klubbturneringene, 
med Klubbmesterskapet som det store høydepunktet. Komitéen har som alltid gjort en 
strålende jobb. Takk til alle dere som var med i komitéen i 2018. 
 
Også i 2018 hadde vi en nasjonal turnering på programmet, NM Mid-Amatør. Til tross for et 
heller dårlig vær på avslutningsdagen, ble turneringen gjennomført til ståkarakter og vel så 
det. Vår egen Lars Martin Berg, som var tittelforsvarer, ble nummer 2 i turneringen. 
 
Avslutningsturneringen, som alltid har vært en stor ”happening” i klubben, var også i år 
bortimot fulltegnet noen dager før start. Uheldigvis var værgudene særdeles lite 
samarbeidsvillige. Regnet bøttet ned i dagene før turneringen, og værmeldingen for 
turneringsdagen var ikke spesielt oppløftende. Dette førte til at mange lag trakk seg fra 
turneringen. Turneringen ble gjennomført, men dessverre med kun 14 lag på startstreken. 
Det ble også en hyggelig bankett på Café Dublin på kvelden med velsmakende mat og drikke. 
Vi håper på bedre samarbeidsvilje fra værgudene i 2019!! 
 
Den kalde og strenge vinteren 2017/18, ga banene vår hard medfart. Med den tørre 
sommeren som fulgte, ble jobben til banemannskapene ikke spesielt enkel. Til tross for 
dette, synes jeg det er på sin plass med en honnør til banemannskapene som virkelig stod på 
for å gjøre banene så bra som overhodet mulig gjennom sesongen. 
 
Vil også rette en stor takk til Nina og Fredrik i pro-shop og kaféen, for godt samarbeid 
gjennom hele sesongen. Kaféen og pro-shopen er viktige bidragsytere for det sosiale miljøet 
i klubben. 
 
Vil med dette takke alle dere som har bidratt til å gjennomføre turneringene på Byneset GK i 
2018, og spesielt til dere spillere som har deltatt i turneringene! 
 
Ser fram til en ny og innholdsrik turneringssesong på Byneset GK i 2019! 
 
Hans Petter Skjærvold 
Leder turneringskomitéen Byneset GK 


