
Årsmelding byneset senior sesongen 2018 

Utvalget har bestått av: 
- Ola Tilseth 
- Arne K. Skauge 
- Olav Meland.  
 
Sesongen startet 2.5 på sydbanen hvor vi spilte stableford uten regulering av hcp. Alle 
runder som vi spiller på sør spilles uten regulering av hcp. 
Rutinen med at alle over 70år velger tee ser ut til å fungere bra. 
Vi har spilt shotgunstart  med start kl 09:30 med start fra hull 1, 9, 10, 15,16, 17 og 18. 
Premieutdeling kl 15:00, og som vanlig er det 50% premiering. 
Gjennomsnittlig deltakelse på turneringene er 50 spillere.  
Det er gjennomført 10 runder årets spiller, hvorav 5 runder var tellende i resultatet. det var 
utrolig at 104 spillere deltok, hvorav 54 hadde 5 tellende runder.  
6 runder eclectic med totalt 89 deltakere som spilles som scratchturnering.  
Vi har også spilt 3 runder med lagspill, som flere spillere gjerne vil spille flere av i sesongen. 
Vi spiller uansett vær under forutsetning av at banene er åpne. Desverre måtte et par 
turneringer avlyses på grunn av for mye vann på banen. Regn, tåke og hagl stopper oss ikke. 
Felles middag og premieutdeling av årets spiller og eclecticturneringen ble holdt  den 19 .9 
og som vanlig med god mat fra kafeen. Vi setter stor pris på kaffen og vaflene når vi kommer 
inn etter rundene. 
Vi opplever at flere og flere deltar i våre turneringer og i år ble maximum deltakerantall satt 
til 60. Blir vi flere så må vi starte på flere hull og kan få konflikt med eliteturneringen som går 
på samme dag.  TOTALT DELTAKERANTALL I 2018 ER HELE 1197 DELTAKERE. 
 
Resultater Årets spiller: 1   Arvid E. Oen  350 slag 
    2   Ole-Einar Andersen 352 slag 
    3   John A. Kirkholt  357 slag 
 
Resultater eclectic:  1   Finn P. N. Holm    67 slag 
    2   Olav Meland    70 slag 
    3   John A. Kirkholt - hcp   70 slag 
    4   Sven Lyse - hcp    70 slag 
     
 
Utvalget takker for en fin sesong i 2018 og håper på en fin vinter som vil gi oss en tidlig 
åpning av banene i 2019. 
 

For utvalget 
Olav Meland 


