
Oppegård Golfklubb – damegruppen 2021    

Styrets sammensetning 

Gunn Berit Kaslegard (leder, CL, turnering), Catherine Granung (Naboslaget, turnering), Åsa Franck 
(kasserer), Kathe Gulbrandsen (Høsttur, turnering) og Eli Dvergsnes (turnering, CL) 

Damegruppens aktiviteter 

Oppstart 2021 var planlagt med innendørsgolf på Follo Golf. Dette ble ikke helt som tenkt, grunnet 
pandemien. I løpet av vinteren åpnet golfsenteret opp, men vi kunne ikke avholde turnering. Vi valgte derfor å 
holde på bookingene, og la de som ville møte opp for trening. Vi satser på bedre tider i 2022. 
 
Sesongen 2021 ble litt bedre enn året før, med tanke på pandemi, restriksjoner og turneringer. Selv om været 
gjorde at åpningen av banen ble litt senere enn planlagt, ble oppstarten 1.juni en flott Texas scramble 
turnering, med 28 damer.  
I løpet av sesongen har vi hatt 3 køller og putter, snor-turnering og et lite høydepunkt i august med 
vinturnering m/utdeling av sesongens premier og kake fra kafeen.  
Vi har gjennomført 11 tellende tirsdagsturneringer.  
Vi har hatt med oss mange nye damer i år, noen har vært med bare et par ganger, men flere har blitt aktive 
spillere på tirsdagen! Dette er morsomt å se! 
I snitt har det vært med 16 damer på tirsdagsturneringene, og dette inkluderer også 18 hulls rundene i juli. 
(29juni + juli spilte vi 18 hull)  
Med pandemien kom også Live score, noe som vi kommer til å fortsette med. Dette har gjort turneringene 
enklere å gjennomføre for de som styrer med det. Alle mestrer dette, og har lært seg å bruke det. Vi kommer 
til å ha med et scorekort som sjekk på hver flight neste sesong. 
 
I høst sendte vi ut en liten spørreundersøkelse til alle damer i klubben. Denne inneholdt spørsmål om 
deltagelse på damedager, CL og Naboslaget. Samt litt oppfølging rundt hvorfor de eventuelt ikke er med på 
dette. Det var også spørsmål rundt endringer vi har gjort denne sesonger. Endringene er: vi har gått fra to 
klasser, til en. Premier er gavekort i proshoppen, ikke vin. I tillegg var det flere muligheter til å komme med 
ideer og forslag til hva som kan gjøres annerledes for å få med flere. 
29 damer svarte på dette, og vi fikk inn mange konkrete forslag og ideer som vi kan bruke i planlegging av 
neste sesong.  
 
Damegruppen deltar også på andre turneringer hvor vi turnerer mot andre klubber, dette er CL (Connecting 
Ladies) og Naboslaget (Oppegård mot Grønmo) 
 
Connecting Ladies: I år var det 20års jubileum for CL, noe som vi i samarbeid med de andre klubbene valgte 
at skulle markeres på hvert arrangement gjennom sesongen. På grunn av pandemien, var vi usikre på 
hvordan dette i år ville bli. I fjor ble alt avlyst av den grunn.  
Oppegård var først ute i år, 20.juni. Det ble et flott arrangement, med ballonger, starter, bilder av alle flightene 
og en pose til hver med diverse. I posen var det også en «bong» som kunne veksles inn i kafeen for en kaffe 

eller is      . 44 damer stilte til start, og dagen ble flott! Vi kunne ikke ha shotgunstart, eller utdeling av premier i 
etterkant. Men det fungerte bra med løpende start, og premier ble delt ut på den siste CL turneringen i 
september. 

I år var Oppegård gode! Og vi dro i land seieren sammenlagt og tok med oss pokalen hjem       

 
Naboslaget: I år ble det spilt to ganger på Grønmo, og en gang på Oppegård. Det har vært noe vanskelig å 
samle nok deltagere til dette i år, men vi klarte hver gang å stille 12 stk. Det hjalp ikke i år, og Grønmo tok en 

suveren seier! Vi kommer sterkere tilbake i 2022        



Grevinnen: I år var det 23 deltagere og mange spennende matcher gjennom hele sesongen. I finalen var det 

Grethe Jarneid og Tonje Onsøien som kjempet! På hull 14 tok Grethe seieren       VI gratulerer! 

Høsttur: I år ble mulighet for høsttur! Vi tok ingen sjanser på å planlegge tur ut av landet, så vi endte med tur 
til Fredrikstad 25-26 september. 14 glade damer på hotelltur, og turnering over to dager: Dag 1 Onsøy GK 
her var det også innlagt flere morsomme konkurranser gjennom runden, noen vi visste om og andre som var 
hemmelig. Om kvelden var det middag og utdeling av diverse premier. Dag 2: gamle Fredrikstad GK. 

Gjennom disse to dagene ble vinneren kåret! Anne Torill Rusten       
 
21 oktober hadde vi Høstmøte i klubbhuset. Her var det til slutt bare 7 damer som møtte. Likevel fikk vi delt 
ut premier for de siste turneringene i høst. Det ble avslørt hvem som vant Grevinnen: Grethe Jarneid), årets 

OOM: Siri Tendal, samt vinner av turneringene på høstturen: Anne Torill Rusten! Og de flotte pokalene ble 

delt ut Vi gratulerer         
 
Takk for sesongen 2021 vi sees i 2022. 
For Oppegård GKs damegruppe 
 
Gunn Berit Kaslegard      
Leder  

 


