Årsrapport 2017 fra Norsk Seniorgolfere i Byneset Golf Klubb.
Ett av sesongens høydepunkter for seniorgolfere er Lag-NM og Individuell NM. Hvis en skal
delta i Lag-NM for Byneset Golfklubb, må en være medlem i Norsk Seniorgolf (NSG). LagNM blir arrangert i midten av august, og det er stor deltakelse fra hele landet – unntatt de tre
nordligste fylkene. Nesten 700 spillere deltar på sju forskjellige baner. I 1.divisjon er det 16
herrelag og 12 damelag. I 2.divisjon er det to avdelinger med 16 herrelag og 12 damelag i
hver avdeling. I 3.divisjon er det fire avdelinger med ca 14 herrelag og 10 damelag i hver
avdeling. Byneset Golfklubb brukte to år på å gå fra 3.divisjon til 1.divisjon, og siden da –
2007 – har vi vært i den øverste divisjonen.
I 2017 stilte vi med hele fire lag, tre herrelag (ett i hver divisjon) og for første gang et
damelag. Laget til 1.divisjon (Ståle Berg, Brage Jensen, Ole Belsaas og Arvid Oen) kom på en
10.plass, og berget dermed plassen i den øverste divisjonen. 2.divisjonlaget (Finn Petter
Holm, Bjørn Lindgren, Lars Johansen og John Anders Kirkholt) kom på en 8.plass. I
3.divisjon kom herrelaget (Øystein Pedersen, Terje Krogh, Knut Magnar Græsli og Steinar
Aamo) på en 5.plass og damelaget (Berit Belsaas, Lise Schjølberg, Lillian Skrødal Nervik og
Mariann Thorvaldsen) på en 2.plass. Det var nære på at de rykket opp i sitt første forsøk.
Man trenger ikke være medlem av NSG for å stille i Individuell NM. Det er Norges
Golfforbund som arrangerer NM og i år gikk det på Asker. Mesterskapet ble utsatt fra juni til
august pga dårlige greener. Endringen førte til at flere spillere fra Byneset GK som var
kvalifisert til mesterskapet, måtte trekke seg. De tre som var med (Frode Bostad, Finn Petter
Holm og Arvid Oen), klarte alle 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 disee 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 arrangerer NSG en tre-dagers Uttaksturneing (uttak til EM og landskamper) i regionen, en
på Stiklestad, en på Stjørdal og en på Byneset. Disse blir som regel arrangert første helgen i
juli. Da møter det alltid en ti-talls personer fra Østlandet i tillegg til regionspillere. Dessuten
arrangere NSG turneringer på de nevnte banene en gang om våren (mai – juni) og en gang på
høsten (august – september). Reglene er slik at seniorer som ikke er med i NSG, kan delta i
disse turneringene på sin egen hjemmebane. Det er bare å melde seg på via golfbox.
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