
Årsberetning for Seniorkomiteen 2021 
    
 
Fredagsniern 
Turneringen på fredager er et populært arrangement. 
Det ble gjennomført 18 turneringer med god deltagelse, og med mange bra resultater. 
Vår tur til Mjølkerød i Sverige ble gjennomført 10. september med god oppslutning. 
Sesongen ble avsluttet med scrambleturnering 24. september, etterfulgt av premieutdeling 
og hyggelig samvær.  
Årets vinnere av OoM var Anita Sandtrø og Svein Mathisen. 
Vinnere av Eclectic var Kathrine Veum og Svein Mathisen. 
Ansvarlige for Fredagsniern var Ellen Jacobsen, Lisbeth Johansen og Kathrine Veum. 
 
Tirsdagsturneringene 
Tirsdag er seniorenes turneringsdag, og med start 5. mai gjennomførte vi totalt 15 
turneringer med opp mot 50 deltagere. Vi spiller i tre klasser, herrer +8-19,9 og 20,0-54, 
samt egen dameklasse. 
Turneringene ble også gjeldene som kvalifisering for å delta på lagmatchene. 
Den siste turneringen ble gjennomført 7. september.  
Ansvarlig for Tirsdagsturneringene og ØSG var Oddvar Hjelvik, med god hjelp fra Odd Bakke 
og Åge Erichsen. 
 
Lagmatcher Østfold seniorgolf 
Vi stilte lag i lagmatchene i regi av Østfold Seniorgolf sammen med åtte andre klubber i 
Østfold + Soon GK. Vi avholdt vår turnering på Evje 3. august med 70 deltagere. Vårt lag ble 
der nr. 2 etter Onsøy GK. 
Vi ble sammenlagt nr. 2 for hele sesongen. Vinner ble Mørk GK. 
«Årets golfer» ble avholdt på Onsøy GK.  
Der ble Anita Sandtrø nr.1 og Kathrine Veum nr. 2 i dameklassen. 
 
Østfoldmesterskapet 
Østfoldmesterskapet ble avholdt på Mørk GK. 
I dameklassen ble Anita Sandtrø nr. 1 og Jorunn Klock nr. 3. 
 
Seniortur 
Årets seniortur gikk til Gullmarstrand i Sverige 14. og 15. september med 24 deltagere. 
To dager med turneninger på Skaftø GK. Premieutdeling og sosialt samvær på kvelden   
 
Klubbmesterskap Seniorer. 
Klubbmesterskapet for seniorer ble avholdet 21. og 22. august. Klubbmestere ble Ingvild 
Johansen og Thomas Solberg. 
Klassene damer og herrer 70 + ble avholdt 24. august. Klubbmestere for 70+  ble Anita 
Sandtrø og Kjell Nordby. 
 
 
Ugly Mug 
Den tradisjonsrike turneringen mellom Drøbak GK og Moss og Rygge GK ble avholdt i juli. 



Det er en spennende matchturnering over to dager. 
Som i fjor ble vi vinner, og The Mug ble igjen stående på Evje. 
 
NSG, Norsk Seniorgolf 
Klubben vår har også i år vært aktive i NSGs turneringsspill. 
Vi har stilt lag i Lagserien med ett herrelag i A-klassen og ett damelag i B-klassen. 
Det ble spilt 6 matcher i hver klasse, totalt deltok 8 damer og  8 herrer fra Moss og Rygge GK. 
Damene vant sin pulje og spilte lagseriefinale over to dager på Vestfold Golfbane. 
Her ble vi, etter intens finregning på antall vunne, tapte og delte hull, dessverre nr. 2. 
Herrene deltok med lag i lagNM-Senior som ble avholdt på Mørk golfbane. Det ble en 
hederlig 4. plass i puljen av totalt 19 lag. 
NSG har et omfattende turneringstilbud, samt at medlemskapet også gir redusert greenfee 
på de fleste norske baner. 
 
Det oppfordres til at flere deltar på turneringer som seniorene arrangerer, som 
Fredagsniern, Tirsdagturneringen , ØSG og turneringer i regi av NSG. 
 
Bjørn Skoglunn 
Seniorleder. 
 
 


