ÅRSBERETNING 2015 - SENIOR HERRER
Våren lot vente på seg i motsetning til fjoråret, men 13. mai slo 49 golfere ut i vår egen
åpningsturnering som shotgun. Deltakelse ved noen onsdager i sesongen viser at nedbør
var bestemmende for fremmøte. Ved totalt 20 onsdager har gjennomsnittet vært rett
under 40 spillere, en liten nedgang fra 2014. 98 seniorgolfere har spilt 745 runder på 19
onsdager, 56 spillere har minst 5 runder, 15 er førstegangsspillere i 2015. 20 spillere har
bare én runde. Onsdagsgolfen har vært vunnet av 16 forskjellige spillere. Én onsdag ble
det spilt scramble. Tilbud om å spille bare ni hull fra hull 10 på onsdagene, ''Upper Nine'',
har ikke hatt deltagere. Det vises til vedlagte oversikt.

Klubbens turneringsprogram inneholdt etterhvert seks onsdager med shotgun for vår
gruppe. Tre onsdager ''halv bane'', dvs. samtidig med en samarbeidspartner. De andre tre
alene, men med en ny shotgun rett etter oss. Begge typer shotgun har fordeler og
mangler. Fordelene er at vi er samlet til sosialt samvær og premieutdeling etter spill,
mangelen kan være at våre resultater blir forsinket på grunn av starten for den andre
shotgun og at vi til dels må dele restaurant og terrasse med de andre. Vi har fortsatt
ordningen med tilstedeværelse ved start av en fra komiteen hver onsdag.

Startansvarlig har etter hver onsdagsturnering sendt inn en rapport til sekretariatet som
har lagt den ut på klubbens hjemmeside. OGKs hjemmeside med enkel tilgang til vår
egen side har bidratt til øket interesse blant medlemmene og mulighet for informasjon. Vi
takker for meget god støtte fra Siv og Marius, samt fra Stephen og hans Proshop..

Matchplay Senior i to klasser fortsatte på andre året med 45 deltagere, hvorav 15 som
ikke deltar på onsdagsgolfen. Denne turneringen medførte ytterlige 90 runder blant
seniorene. Turneringen ''Upper Ten'', 9 hull fra utslag 49 for 70 + og put på ett hull samlet i
år 12 deltakere.

Oslo golfklubbs turnering Old Boys Championship over to dager i juli med middag etter
første dag ble som året før en stor suksess. Komiteen deltok aktivt i planleggingen og har
med stor glede registrert at turneringskomiteen tar hånd om turneringen videre fremover.
Seniorkomiteen vil fortsatt bistå ved planlegging og avvikling av OBC.

Prosjektet ''Golf som terapi'' med Olav Marcussen som initiativtager ble startet opp. Vårt
bidrag består i å være tilstede med en eller to personer når brukerne er på Bogstad. Det
er en fryd å oppleve brukernes entusiasme på driving range og på treningsgreenen under
Stephens ledelse.

Seniorkomiteen har i løpet av året avholdt tre møter i klubbhuset, et fjerde følger i oktober
for oppsummering og planlegging for 2016. Vi takker alle som har støttet opp om og
deltatt i turneringene i 2015.

Seniorkomiteens leder er invitert til å bli med i prosjektet ''Virksomhetsplan for Oslo
Golfklubb 2016-2019''.

I eget vedlegg følger en oversikt over årets vinnere av de enkelte turneringer.
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