Styrets beretning for sesongen 2015
2015 har vært et år med fokus på sportslig satsning og rekruttering og
ivaretakelse av klubbens medlemmer. Vi har innført gratis medlemstrening i
sommerhalvåret for alle medlemmer. Det har vært en stor suksess. Videre er
satsingen på seniorene økt med eget budsjett for deltakelse i NM og
treninger slik årsmøtet i 2015 vedtok. Klubben har også gjeninnført
subsidiering av innetrening med Fredrik Mohall i sesongen 2015/2016.
Sommeren 2015 ble det avholdt gratis golfskole i klubbens regi med 40
påmeldte barn. Antallet kunne vært enda større, men kapasitet gjorde at vi
måtte begrense antall deltagere.

Økonomi:
Styret har hatt stor fokus på å ha kontroll på økonomien i klubben. Vi sliter
med at en del medlemmer ikke betaler inn sin kontingent noe som gir
uforutsigbare inntekter.
Klubben har med god økonomisk styring fått gjennomført planlagte
aktiviteter og har i 2015 kunne betalt ut støtte til spillere som har
representert klubben i turneringer både nasjonalt og internasjonalt.
Sponsormarkedet er tørt og vi har lite å selge til eventuelle sponsorer.
Klubben går også i år med et lite overskudd.

Kafe:
Kafeen har blitt drevet av Dougie i 2015, konseptet har fungert bra, men det
er vanskelig å drive kafe med uforutsigbare inntekter relatert til bla

værutfordringene i starten av sesongen. Dougie er derfor ikke driver av
kafeen i 2016. Klubben takker Dougie og hans medarbeidere for
samarbeidet. Vi kommer tilbake med mer informasjon om opplegg for 2016‐
sesongen.

NGF/Olympiatoppen:
Klubben har en bra dialog med NGF og vi søkte om å få arrangere en større
forbundsturnering i 2015. Byneset Golfklubb skal arrangere Junior‐NM i
august. Vår trener Lars Martin Berg har sammen med Reidar Stølan og
Øyvind Krag Ingul gjennomført Olympiatoppens Coachutdannlese for
trenere/leder/foreldre i 2015.
Klubben er dermed tilført verdifull kompetanse gjennom Olympiatoppen.
Vi har Reidar Stølan som TD samt Charlotte Bjørk Ingul som rådgiver for NGF
innenfor golf og helse. Charlotte blogger også for Norsk Golf.

2016:
Med økonomi og sportslig satsning på plass vil vi i 2016 ha fokus på
rekruttering og i varetakelse av medlemmene i klubben med bla flere
klubbtreninger og aktiviteter. Vi ønsker også å fortsette Bynesets
sommercamp for barn og unge. Den sportslige satsningen til klubben er
avgjørende for rekrutteringen fremover. Sportslig satsning gjelder på alle
nivåer og vi ønsker også å fortsette samarbeidet med NGF og de andre
klubbene i regionen på denne siden.
Vi vil i 2016 i tillegg ha fast trening for damer, klubbmedlemmer, seniorer og
senior elite gjennom utesesongen. Booking av plass på trening vil foregå i
Golfbox.
Fremfor alt ser vi frem i mot Junior‐NM 4‐6 august hvor vi satser på å lage

tidens beste NM. Vi trenger mange frivillige og håper så mange medlemmer
som mulig vil delta eller være til stede under NM‐dagene.

Sportslig satsning:
(se egen rapport fra Sportslig utvalg)

Sportslige resultater 2015 klubb og nasjonalt
Klubbmestere:
Klubbmester herrer: Gøran Søbye
Klubbmester damer: Cathrine Eidsæther
Klubbmester junior gutter: Jakob Stølan Malvik
Klubbmester junior jenter: Live Enodd Hope
Klubbmester senior herrer: Nils Høeg
Klubbmester senior damer: Lise Schjølberg
Vinner nettoklasse: Steinar Buset
Resultater NM:
NM herrer: Missed cut på begge spillere
Lag NM herrer elitedivisjon: 16. plass Lag NM damer 1. div: 7. plass
Lag NM senior 1. Div herrer: 7. plass
Lag NM junior gutter elitedivisjon: 13. plass
Lag NM junior jenter 2.div: Stilte ikke lag i 2015

NM Senior: Missed cut på tre spillere
NM Senior eldre herrer: 6. Plass en spiller og MC på en spiller

Turneringer
Klubben gjennomførte 95 turneringer i 2015 og hadde 120 deltakere på
klubbmesterskapet. Byneset har en meget oppegående turneringskomite
som gir en turnerinsdeltakelse som er svært høy sammenlignet med resten
av golf‐Norge. Se egen rapport fra turneringskomiteen.
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Det har vært avholdt 7 styremøter i 2015.

Avslutning
Byneset Golfklubb er utelukkende drevet på frivillig basis. Styret ønsker å
rekke en stor takk til alle de medlemmene som har bidratt med den
avgjørende frivillige innsatsen både i og utenfor komiteene. Vi vil samtidig
oppfordre også andre medlemmer til å takke ja ved forespørsel om å påta
seg ulike verv i klubben. For øvrig viser vi til de ulike komiteenes rapporter.
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