
Referat fra oppstartsmøte damegruppa i Byneset golfklubb 24.04.2018 

Antall fremmøtte: 25 

Ny leder i damegruppa Liv Janne Bekken ønsket velkommen og informerte litt om tilbud fra Rolf 
Karlsen(dommer) om banevandring og evt. regelkurs (når sesongen er over). Banevandringen vil bli 
på en ukedag etter 17. mai en gang, varighet ca. 2 timer. 30 min inne med info, og 1,5t ute på banen 
hvor han demonstrerer en del situasjoner som mange er usikre på. Info vil komme! 

2 dagers turnering Byneset syd/Klæbu: Planlagt helga 2-3 juni med spill på Byneset syd lørdag og 
Klæbu søndag. Kommer i golfbox. Vi ser for oss å få til noe sosialt i Klæbu på lørdagskvelden. Info og 
påmelding vil komme. 

Dametur til Molde 7-9 sept. Sett av helga, håper det er mange som vil bli med. Tilbud på hotell har vi 
fått: Kr. 345,- pr. natt i singelrom (hvis mer enn 10 rom), kr. 695,- pr. natt for dobbeltrom og kr. 895,- 
pr. natt for trippeltrom. Venter svar fra Molde golfklubb angående priser på greenfee. 

Trening med Lars Martin: Det vil bli 2 økter på torsdager 18:00-19:00 og 19:00-20:00 oppstart 24. 
mai. Evt. kan han ta en gruppe mandager 11:00-12:00. Max antall pr. gruppe er 10 personer. Vi vil 
legge ut påmelding for 6 økter på våren først, høsten kommer vi tilbake til. Prisen vil være kr. 450,- 
ved 10 personer pr. gruppe, men den vil øke ved færre deltakere. Prinsippet førstemann til mølla 
gjelder. Følg med på epost og FB. Lars Martin har også trening med Klæbu på onsdager, kr. 150,- pr. 
gang. Her prioriteres medlemmer i Klæbu, men åpent for andre hvis plass. 

Shotgun 2018: vi har fått tildelt 4 shotgun starter i årets sesong. 2/6, 19/6, 14/8 og 25/9. Ikke så 
mange som vi ønsket, men vi vil fortsette å jobbe for flere shotgun starter 

Golfbox: Kan alle være så snill å oppdatere profilen sin i golfbox. Vi får mange feilmeldinger på 
epostadresser! 

Terminliste og handlingsplan. Liv gjennomgikk terminlisten som vil bli lagt ut på hjemmesiden. Pr. i 
dag har vi ikke fått bekreftet spill på Stiklestad, Stjørdal og Sommersetra, men vi får spille på syd 
disse dagene hvis noe skjærer seg. Handlingsplan gjennomlest og vil bli lagt til på hjemmesiden. 

Oppfordring om premier til felles dameturnering 14/8. 

# 

Oppfriskning av golfregler og golfvett v/ Hans Petter Skjærvold.                                                 
Kjempefin og svært nyttig gjennomgang av regler og vett Samme gjennomgang ble tatt med 
damegruppen i 2016. 

 

Referent 

Cathrine Røed 


