
Til styret i Borre Golfklubb 

 

Vi ønsker å etablere en seniorgruppe i Borre Golfklubb. 

 

Vi har som formål å fremme seniorgolfen i Borre Golfklubb. Bland annet ved deltagelse i NSG 
lagserie, NSG lagmesterskap og øvrige singel turneringer arrangert av NSG gjennom hele 
sesongen. Arrangere tilpassede treninger for seniorene og bygge en god senior kultur. 

 

Vi har i dag 14 seniorer som er medlemmer i NSG, og totalt er vi 354 medlemmer over 50 år i 
Borre golfklubb, herav 125 kvinner og 229 menn. 

 

Vi ønsker at de som kunne tenke seg å delta i flere turneringer på andre baner, kan gjøre 
dette sammen med andre seniorer fra Borre. 

 

Vi vil tilrettelegge kvalifiseringer gjennom sesongen til turneringer som har begrensning på 
antall spillere, som lagmesterskapet arrangert av NSG.                                                            

Antall interesserte spillere avgjør hvor mange lag som blir påmeldt. Borre deltok i 2020 med 
et lag i 3 divisjon, og som rykket opp til 2 divisjon. Det er ønskelig og stille med minst 2 lag i 
2021 sesongen.  

Alle nye lag må starte i 3 div. så i så fall har vi da et lag i 2 div og et lag i 3 div sesongen 2021. 

Ellers har vi deltatt i NSG lagserie mange år, og ønsker å fortsette med det, og gjerne med et 
lag til. Vinnerlaget i sin lagserie gruppe, kvalifiseres til område- / landsfinaler. 

Det vil være naturlig å samarbeide med herre og dame gruppa, og delta i deres turneringer 
gjennom sesongen, slik at disse gruppene får best mulig oppslutning. 

 

Vi ønsker å starte opp med følgende komite: 

komiteleder:   Erik Børresen 

Komiteens nestleder:  Olaf Skogstad 

Komite medlem:  Stig Harefallet 

Komite medlem:  Per Håkon Eikeberg 

 

 

 



Vedtekter for seniorgruppe i Borre Golfklubb: 

 

§-1 Senior gruppa 

Et tilbud til klubbens seniorer om uttak til og spill i turneringer arrangert av NSG 
(Norsk Seniorgolf). Egne interne turneringer samt delta i turneringer i samarbeide 
med klubbens øvrige gruppe. 

For å kunne delta i uttaksturneringer og konkurranser arrangert av NSG, må spilleren 
melde seg inn i NSG. NSG medlems- og lojalitetskort gir rabatter på en rekke baner og 
en rekke andre fordeler. 

§-2 Formål 

Å inspirere klubbens damer og herrer over 50 år til å delta på turneringer, felles 
treninger, øke sine golfferdigheter og til å vedlikeholde et godt miljø.  

Å planlegge og gjennomføre egne turneringer og delta i turneringer i regi av NSG, 
både single spill og lag spill. 

Å fastsette uttakingsregler samt arrangere uttakingskonkurranser for 
representasjonsspill for gruppas medlemmer. 

§-3  Deltagelse 

Alle medlemmer i Borre Golfklubb, menn og kvinner som pr 31. desember i 
angjeldende kalenderår fyller 50 år, er berettiget til å kunne være en del av 
seniorgruppa.  

§-4 Komiteen 

Seniorgruppa ledes av en komite som skal bestå av 3 – 5 komitemedlemmer. 
Komiteleder utpeker selv en av komite medlemmene til å fungere som nestleder for 
et år av gangen. 

Komiteleder velges av hovedstyret i klubben for et år av gangen. Øvrige 
komitemedlemmer velges for to år innad i komiteen.. 

§-5 Økonomi 

Det skal ikke koste medlemmene noe å være en del av seniorgruppa. Gruppa skal 
være selvfinansierende i utgangspunktet. Den kan dog søke klubben om støtte i 
forbindelse med lagserie (ca. kr 800.- pr lag som bør bestå av 7-8 spillere) og 
lagmesterskap, som utgjør greenfee for 4 spillere to dager pr lag, samt 
påmeldingsavgift.  

 


