Turneringskomiteens å rsrapport 2017.
Turnerinngsåret 2017

I skrivende stund er vi i gang med planlegging av turneringssesongen 2018, men det er ikke noe
hinder for å ta et lite tilbakeblikk på 2017.
Jeg vil starte med å takke de som har sittet i turneringskomiteen, samt en del nøkkelpersoner som
har bidratt for å få gjennomført turneringer på Byneset forrige sesong.
Turneringskomiteen har i tillegg til undertegnede bestått av Ann Kristin Leinum, Roy Nesset, Ståle
Berg, Lars Johansen, Brage Jensen, Øystein Pedersen, Hans Krumsvik, Hans Petter Skjærvold, Marius
Nystad og Tore Wirkola. I tillegg har Andreas Stålby hatt stålkontroll på elitematcher, samt at
seniorene og damekomiteen har bidratt til et høyt aktivitetsnivå gjennom sine turneringer. Tradisjon
tro har klubbens propell og styrets leder, Einar Olsvik, arrangert Midt Norsk Mesterskap, en turnering
som samler hele regionen i en skikkelig kvalitetsturnering.
Turneringsaktiviteten har i 2017 vært meget god. Både antall turneringer og antall deltagere har vært
på nivå med foregående år. Tilbakemeldingene har vært mange, og både ris og ros har stort sett vært
berettiget. Mye er gjort likt som tidligere, men vi har også tillat oss å gjøre noen små endringer. Ett
av høydepunktene for en del var da det sto en foodtruck og serverte rykende varm pizza da vi kom
inn etter Coca Cola Midnight Master. Jeg tror de aller fleste har opplevd mange hyggelige og
morsomme opplevelser gjennom våre turneringer også i fjor. Vi skulle gjerne hatt med enda flere på
å spille turneringer, så en utfordring komiteen vil jobbe med i 2018, er å rekruttere flere nye spillere
til turneringene våre. Gjennom et variert og uhøytidelig turneringsprogram, ønsker vi å ufarliggjøre
det å spille turneringer på Byneset. Vi håper derfor klubbens turneringsdeltagere også bidrar ved å
lokke de som ikke er så ivrige til å melde seg på. Hvis det er noe vi kan bidra med for å tilrettelegge
for flere, er det bare å skrike ut, så skal vi gjøre det vi kan for å fikse det.
En turnerings som skapte mye diskusjon i 2017 var klubbmesterskapet. Det var utfordrende å få
gjennom så mange spillere på lørdag, og førsteprioriteten ble gitt til de som konkurrerte i de offisielle
klassene (Damer, Herrer, Senior og Junior). Hvordan vi gjør det med den sosiale delen av
klubbmesterskapet kommende sesong får vi ta en diskusjon på, men som leder av
turneringskomiteen er min bestemte mening at klubbmesterskapet først og fremst må ha sportslig
fokus.
Det er mange som har meninger når det kommer til turneringer, noe som er viktig for at vi også i
fremtiden skal sikre god kvalitet på opplevelsen for alle. Det å arrangere turneringer er en
balansegang mellom flere faktorer. Det sosiale er viktig for å få med bredden, men det sportslige er
også viktig for at vi skal skape en matchingsarena for de som ønsker å ha golf som sin
konkurranseidrett. Derfor er det viktig at alle meninger blir hørt, og som leder i turneringskomiteen
vil jeg gjerne ha tilbakemeldinger og meninger fra våre medlemmer. Jeg oppfordrer derfor alle som
ønsker det om å komme med tilbakemeldinger og meninger på epost til rolfka@gmail.com

Økonomi for både klubb og baneselskap er også et aspekt som er viktig å tenke på når det kommer til
arrangementer, og det er derfor veldig viktig at dialog og samarbeid med baneselskapet fungerer
godt. Vi er avhengige av hverandre, og jeg synes dialogen og samarbeidet fungerer på en god og
respektfull måte. Et stort ønske for klubben har vært en større andel shotgun-turneringer. Der har vi
også hatt en positiv utvikling, noe vi er meget glad for. Vi ønsker å rette en stor takk til Byneset
golfsenter ved Terje Aasen og Nina Feragen for et godt samarbeid.
Også i 2017 fikk klubben ansvar for å arrangere en nasjonal forbundsturnering. Srixon Tour er det
absolutt høyeste juniornivå i Norge, og turneringen fikk meget gode tilbakemeldinger både fra NGF`s
representanter, spillere og tilreisende foreldre. Srixon Tour ble en kraftprøve for klubben, og det var
utfordrende å skaffe nok frivillige funksjonærer til turneringen, men vi kom i mål på en meget god
måte. Det er viktig for klubben å få slike turneringer, og det gir oss godt renome i golfnorge å dra
gjennomføre med slik kvalitet år etter år. Klubben ønsker derfor å rette en kjempestor takk til de
frivillige funksjonærene som bidro til at turneringen gikk knirkefritt. I 2018 har vi blitt tildelt NM for
Mid-Amatør, som er norgesmesterskapet for elitespillere fra 30 år og oppover. Vår sportssjef, Lars
Martin Berg, ble norgesmester i denne klassen i fjor, og det er derfor veldig gøy at vi kan gi han
muligheten til å forsvare tittelen på hjemmebane. Klubben kommer til å be om deres hjelp også i
forbindelse med dette ærefulle oppdraget, så vi ber alle som har lyst til å bidra om å sette av 18-19
august på kalenderen sin.
Til slutt er det på sin plass å takke en del personer vi enda ikke har fått nevnt.
Banemannskapet med Ole Albert og Hilde i spissen for en bane som alltid fremstår bittelitt bedre enn
forholdene egentlig tillater, sportssjef Lars Martin Berg og TD Reidar Stølan for gode bidrag med
baneoppsett, Proshop ved Fredrik og cafe ved Nina for kjempeservice, og ikke minst alle dere som
har spilt turneringer i 2017.
På vegne av turneringskomiteen… Tusen takk for 2017. Vi matches i 2018.
Rolf Karlsen (leder for turneringskomiteen)

