








































Årsrapport 2015 fra HANDICAP- og VEIEN TIL GOLF-komiteen. 

 

Komiteen har i 2015 hatt følgende medlemmer: 

Bjørn Bjørsrud 
Oddvar Næss 
Erling Nervik  (leder) 
 
Komiteens arbeid i 2015 har i det alt vesentligste vært konsentrert 
rundt organiseringen av ”Veien til Golf” opplegget, så som 
planlegging av kurs, kontroll av gjennomføringen av de enkelte kurs, 
fadderordningen,endelig godkjenning av de enkelte kursdeltakere 
samt oppfølging av disse etter fullført kurs. 
 
VTG-kurser: 
For sesongen 2015 ble det planlagt 10 VTG-kurs samt 2 kurs rettet 
mot barn/juniorer samt et «sommerkurs» rettet mot barn. VTG-
kursene ble fordelt med 5 kurs i en vår-termin og 5 i en høst-termin. 
Kursene hadde start på fredager (ettermiddag) samt 
morgen/formiddag på lørdag og søndag – totalt rundt en ramme på 
minimum 12 timer. Vår erfaring basert på de kurs-evalueringer vi har 
fått, er at dette var et opplegg som passet bra og vil derfor bli 
gjennomført også i 2016. 
 
Av de 10 planlagte kurs, ble alle gjennomført. Av kursene for 
barn/junior ble 1 avlyst p.g.a. liten påmelding. De andre ble 
gjennomført som planlagt. 
 
Totalt deltok 85 personer på våre kurs med en stor spredning på 
alder. Yngste deltaker var under 10 år og den eldste hadde passert 70 
år. 
 
Kursene ble etter en kort orientering/presentasjon av OPGK i 
klubbhuset, gjennomført av våre proer Magnus og Adam, i det alt 
vesentligste av Adam. Kursene ble gjennomført i.h.t. til den instruks 



som er gitt av NGF og foregikk på banen med golf- opplæring samt 
gjennomgang av regler og etikette. I kursevalueringen etter endt kurs 
er det bare mottatt positive tilbakemeldinger. 
 
Alle som har deltatt på våre kurs, har fått godkjent sine treningskort 
og etter fullført fadder-runde mottatt sitt kursbevis, og dermed fått 
grunnlag for å få etablert et klubbhandicap på 54 ved innmeldelse i 
en etablert golfklubb, det være seg OPGK eller en annen. 
 
Av de 85 personer som deltok på våre kurs, ble totalt 32 stk 
medlemmer i OPGK. 
 
HANDICAP-komiteen: 
Registreringen av gjennomførte handicap-regulerende runder i 
Golfbox av den enkelte har vært god i 2015, og dermed skapt 
grunnlag for at den enkelte har fått et mere korrekt registrert 
handicap. Dog er det fortsatt nødvendig å påpeke at hver enkelt må 
sørge for å registrere alle sine runder i Golfbox gjennom sesongen – 
også de runder som er i «buffersonen». Dermed blir det gitt et best 
mulig grunnlag for at den årlige sentralt gjennomførte årsrevisjonen 
etablerer et korrekt handicap for den enkelte. 
For de som har registrert færre runder enn 4 i løpet av 2015, vil da 
for 2016 få et handicap lik det som var gjeldende i 2015. Er en ikke 
enig i dette, så må det fremlegges for HCP-komiteen grunnlag for at 
handicap for 2016 skal justeres. 
 
Gjennom sesongen 2015 har det vært god kontakt og samarbeide 
med klubbens administrasjon og proer. 
 
Erling Nervik 
 
 
 
 
 
 






















































