
Styrets årsrapport for sesongen 2021. 
 

Styret.  
Noe enklere Covid-19 reguleringer dette året, men fremdeles noe som resulterte i at 
årsmøtet i 2021 måtte gjennomføres digitalt.  
Etter det, har det blitt gjennomført 8 styremøter fram mot årsmøtet 29.03.2022. 
Dessverre så var det noen utestående punkter som ikke ble løst i det ordinære årsmøte i 
2021 og som medførte til at vi måtte gjennomføre et ekstraordinært årsmøte før sommeren 
og ekstraordinært medlems-/årsmøte høsten 2021 
Styret har bestått av: 

- Steinar Dahl, leder 
- Kari Lian, nestleder 
- Ove J Berg, styremedlem 
- Gøril Five, styremedlem 
- Andreas Stålby, styremedlem 
- Hans Petter Skjervold, varamedlem 

 
Styret har fordelt aktivitetene på en god og fornuftig måte i organisasjonen fordelt på 
følgende aktiviteter i sesongen 2021/2022: 

 Klubbøkonomi 
 Turneringsaktiviteter 
 Veien til Golf - aktiviteter  
 Etablering av ny Samarbeidsavtale med Byneset Golfsenter (BGS) 
 Sportslig satsning 
 GGG (Golf-Grønn Glede) 
 Barnegolf 

 
Aktiviteter som kan nevnes: 

 Ukentlige turneringer gjennom Senior herrer og damer. Disse organisert av de 
respektive gruppene. 

 Golfkurs 
 Medlemstreninger 
 Arrangement av klubbturneringer 
 Oppfølging mot nye spillere 
 Dugnader 
 Dommeroppdrag i forbindelse med Narvesen Tour i regionen 
 Deltagelse på Golftinget av Leder og Nestleder 
 Deltagelse i NM match og lag 
 Ny Samarbeidsavtale med Byneset Golfsenter 

 



Samarbeidsavtalen Byneset Golfsenter (BGS) <-> Byneset Golfklubb 
(BYGK) 
Etter årsmøtet fortsatte arbeidet med å ferdigstille ny samarbeidsavtale mellom BGS og BYGK.  

Ny samarbeidsavtale ble godkjent gjennom et ekstraordinært medlemsmøte i sept. 2021 sammen 
med fastsettelse av årskontingent for 2022. Dette møtet skulle ha vært publisert som et 
ekstraordinært årsmøte nr.2, men ble publisert som et ekstraordinært medlemsmøte. Det beklager 
styreleder, men presiserer at møtet ble publisert, gjennomført og protokoll ført etter de normer som 
er satt av klubben og NGF for gjennomføring av slike møter. 

Økonomi og ivaretagelse av eksisterende medlemsmasse 
Regnskapet viser et positivt resultat for sesongen 2021 på kr 177 465,- mot budsjettert kr 7 
500,-. Dette skyldes i hovedsak en økning i inntekter gjennom momskompensasjon, en 
mindre økning i grasrotandel, flere medlemskontingenter, flere VTG kurs og diverse små              
driftstilskudd fra Sør-Trøndelag idrettskrets og NGF. Budsjettering av momskompensasjon er 
en utfordring, og gjøres derfor defensivt da det varierer fra år til år hvor mange prosent av 
omsetninga som tilbakeføres. 
Resultatet påvirkes også av noe lavere kostnadsnivå i 2021. De største kuttene er i forhold til 
sportslige aktiviteter grunnet Covid-19 situasjonen og restriksjoner der.                          
Husleie, sekretær- og felleskostnadene er som forventet. 
 
Også i år så ble andelen som den enkelte spiller betalte for deltagelse i turneringer 
gjennomført på Byneset, gjenspeilet i økt premiering. Det ble større premiepott og mindre 
servering i forbindelse med turneringene. Dette har vi hatt fått masse gode tilbakemeldinger 
på, og vil fortsette med dette. Vi takker også vår Golfshop og Golfsenteret som også i år 
bidro med gode premier. 
 

Golfanlegget, klubbhus og fasiliteter 
Golfanlegget på Byneset er fortsatt av høy klasse. Imidlertid har det i år også vært en del 
utfordringer i forhold til tilgang på personell som vedlikeholder banen, tidspunktet de kunne 
starte (innreiserestriksjoner) og ikke minst værforholdene ved starten av sesongen. 

Uansett så har banemannskapet og banekomiteen gjort en formidabel jobb og vi takker dem 
for dette. 

Styret ønsker også å takke de av våre medlemmer som har bidratt i de ulike dugnadene på 
banen, og ikke minst i forhold til oppgraderingen rundt klubbhuset vårt. 

Byneset Golfsenter har i møtene om ny samarbeidsavtale, gjort det klart at det må 
investeres mer penger i banedriften for å kunne opprettholde og tidvis øke kvaliteten på 
banene. Dette gjøres gjennom å investere i mannskap og utstyr til vedlikehold av anlegget i 
åra som kommer. Dette er noe som ønskes gjennomført uten at den totale kostnaden for å 
spille golf på Byneset økes nevneverdig.  



Medlemsundersøkelsen” Golfspilleren i sentrum” 
Byneset Golfklubb ble i 2021enige med baneselskapet om å gjennomføre en helhetlig 
spørreundersøkelse blant medlemmene for å innhente synspunkter på drift og anlegg. 
Intensjonen var å få tilbakemeldinger på kvaliteten på det produktet vi tilbyr, det være seg 
banekvalitet, servicenivå, klubbmiljø, kommunikasjon, proshop, kafé, prisnivå med mer. 
Undersøkelsen ble gjort i samarbeid med Norges Golfforbund (NGF). Det ble sendt ut 
invitasjon til undersøkelsen i juli/september. Vi fikk 466 svar, noe som tilsvarer 46% av 
medlemsmassen som vi har mailadresse registrert på. NGF opplyser at dette er en meget 
god respons som gir et godt grunnlag for analyse. 
Vi takker alle som har bidratt med svar og kommentarer i denne undersøkelsen. Utover selve 
svarene som man krysset av så fikk alle muligheten til å kommentere etter eget ønske, og vi 
takker dere som har bidratt med dette. 
I tillegg så har vi nå fått etablert en base av personer som ønsker å bidra med frivillig arbeid 
på Byneset, og vi takker de av dere som meldte dere på dette. Det gir oss et godt grunnlag 
når vi nå skal planlegge aktiviteter fremover som trenger frivillige. 
  
Så til selve undersøkelsen og resultatet av den. Tilbakemeldingene er delt opp i tre 
kategorier: Misfornøyd, Mindre fornøyd og Fornøyd. 
Undersøkelsen satte opp tre hovedpunkter per kategori: 
Under «Misfornøyd» var det følgende 3 hovedpunkter som ble belyst:  

 Pris og Produkter 
 Banen 
 Ledelse og Kommunikasjon 

Under «Mindre fornøyd» ble følgende 3 hovedpunkter belyst: 
 Proshop 
 Mat og Drikke 
 Klubbens sosiale miljø 

Under «Fornøyd» var følgende 3 hovedpunkter belyst: 
 Klubbhus 
 Trening 
 Instruksjonsfasiliteter 

  
Byneset Golfklubb har sammen med baneselskapet og NGF gjennomgått undersøkelsen, tatt 
lærdom av den og sammen sett på områder der vi kan forbedre oss på tvers av 
organisasjonsstrukturen og med mål om å forbedre opplevelsen på Byneset for dere som 
medlemmer. 
 For å oppnå dette tar vi tar sikte på å fokusere på tre hovedområder fremover:  

- Banekvalitet 
- Informasjon 
- Servicenivå 

  
Golfklubbens styre vil jobbe målrettet opp mot årsmøtet i 2022, der vi gjennom budsjett og 
investeringer vil legge frem tiltak som går direkte tilbake til medlemmenes opplevelse på 
Byneset under følgende punkter (se eget notat i forbindelse med budsjett oppsett): 

 Banen. Hva kan Byneset Golfklubb bidra med på bane området? 
 Ledelse og kommunikasjon 
 Synlighet og informasjon 



 Klubbens sosiale miljø 
 Mat & Drikke 
 Trening 
 Instruksjonsfasiliteter 

  
Baneselskapet startet arbeidet allerede i 2020(?) med å ansette ny Head Greenkeeper - Agne 
Strøm - som vi har store forventninger til. Sammen med ham er det laget en plan for å 
radikalt forbedre kvaliteten på anlegget, og det vil nå investeres til sammen 2,6 mill. kroner i 
utbedringer ute på banen og i ny maskinpark i 2022, og vi er allerede godt i gang med dette. 
Hva som konkret vil bli gjort vil vi komme tilbake til frem mot sesongstart i 2022, men vi kan 
love at vår nye HGK har planene klare for en radikal omlegging av banevedlikeholdet.   
Informasjonsflyten ut til medlemmene skal bli bedre, både hva gjelder nyhetsmailer til 
medlemmene med banerapporter, informasjon på nettsidene og i Facebook og andre 
tilgjengelige media. 
Vi bestreber oss hele tiden på å bli bedre på service, og vil sammen med flere trivselstiltak 
sette i gang tiltak for å forbedre dette i 2022 og årene fremover. 
Undersøkelsen vil bli videreført i årene fremover. 
 
Det ble også trukket en premie blant de som har sendt in sine svar ifm undersøkelsen og 
premie går til:  
Erna Bjørkøy  
Gave kort pålydende 1000 kr,- venter i proshopen foran årets sesong 

GGG (Golf-Grønn Glede) 
BGK besluttet i 2021 at vi ønsker å være en Golf-Grønn Glede klubb, og 2021 ble dermed et 
oppstartsår, og et år hvor vi var innstilt på å prøve oss fram til et fungerende konsept da vi 
ikke hadde noen erfaring med dette fra tidligere år. Kari Lian, nestleder i styret i BGK, har 
vært ansvarlig for etablering og gjennomføring. 

Vi inngikk også et samarbeid med foreningen «Et slag av gangen» (ESAG), som jobber 
nasjonalt med golf som virkemiddel for å inkludere mennesker som har havnet på «utsiden» 
av samfunnet: https://www.etslagavgangen.no/ 

Både NGF og ESAG har gjennom sesongen arrangert møter og samlinger for klubber som er 
involvert, og dette har vært en nyttig utveksling av erfaringer og variasjoner i tilbudet hos 
klubbene.  

GGG på Byneset har i sin helhet vært finansiert av midler fra NGF og ESAG i 2021.  

Styret ønsker å videreutvikle denne aktiviteten og har derfor etablert en strategiplan for de 
kommende 2 årene. 

Følg med på våre Facebook og hjemme sider for nyheter om dette for sesongen 2022. 
 

 

 



Veien til golf (VTG) 
I 2021 ble det gjennomført mange kurs. Vi hadde ca 110 nye deltagere på kurs 

Vi takker Lars Martin Berg og Jakob Stølan for godt gjennomførte kurs. 

Turnering for de nye ble også gjennomført. 

Styret har jobbet med å forbedre VTG- konseptet slik at fremtidige deltagere vil kunne 
merke dette gjennom bedre kurs, god oppfølgning og ikke minst gjennom å gjennomføre 
aktiviteter fremover for å kunne ønske våre nye medlemmer velkommen til Byneset Golf. 

Styremedlemmene Kari Lian og Ove Berg har vært ansvarlig for planlegging og 
gjennomføring av VTG oppfølging, og styret ønsker å takke alle frivillige som har stilt opp på 
Torsdagsgolfen i 2021. 

Barnegolf 
Lik andre aktiviteter så ble denne også berammet av Covid-19 reguleringer som gjort sitt til 
at vi ikke kunne gjennomføre det programmet vi hadde planlagt. 

Vi fikk dog gjennomført ei aktivitetshelg i august hvor hovedtema var moro med golf for barn 
mellom 6-12år. 

Styremedlem Gøril Five har vært ansvarlig for planlegging og gjennomføring av barnegolfen, 
og styret ønsker å takke alle frivillige som har stilt opp på aktivitetshelgen i 2021. 

Et resultat av dette er at vi har etablert en 2 års strategiplan og flere frivillige, så håper vi at 
vi skal kunne se mer barnegolf på Byneset i årene fremover. 

Følg med på våre Facebook og hjemme sider for nyheter om dette under sesongen 2022. 

Turneringer 
Gjennomføring av årets turneringer bar preg av Covid-19 reguleringer, men det var lettere å 
gjennomføre turneringsprogrammet i 2021 enn i 2020. Alle turneringene ble gjennomført, 
men med ulike justeringer. Deltakelsen på turneringene var også i år svært høy, spesielt på 
Åpningsturneringen og Avslutningsturneringen. Vi videreførte bruken av elektronisk 
scoreinntasting, og det fungerte utmerket og vil derfor være standard i årene fremover. 

Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av turneringene har vært styremedlem Hans 
Petter Skjærvold, og styret ønsker å takke alle frivillige som har stilt opp i 
Turneringskomiteen for 2021. 

Nye Medlemmer 
Klubben har et medlemsantall pr 31.12.2021 på 1273. Dette er en oppgang fra forrige år. 
Styret har vedtatt at økt medlemstall skal være et satsingsområde i årene fremover også. 

Andre Samarbeidsaktiviteter 
Styret i BYGK har besluttet å avslutte samarbeidet med Klæbu Golfklubb slik at vår Head-Pro 
vil kunne være 100% tilgjengelig på Byneset. 



Samarbeidet med Trondheim Golfsenter videreføres. 

Klubbmestere 2021 
- Herrer: Lars Martin Berg 
- Damer: Ingen startende 
- Junior gutter: Lewis Douglas 
- Junior jenter: Ingen startende 
- Senior herrer: Brage Stoknes Jensen 
- Senior damer: Ann Kristin Leinum 

For andre resultater og mer utfyllende informasjon henvises det til rapportene fra 
damegruppen, seniorgruppen, NSG, sport, GG, Barnegolf, VTG og turnering. 
 
 

 

Trondheim den ……………………………………………. 
 
 
 
 
…………………………………………………       ………………………………………       ………………………………….. 
Steinar Dahl    Kari Lian               Ove J Berg 
Leder     Nestleder   Styremedlem 
 
 
 
………………………………………………..      ………………………………………      ………………………………………….. 
Andreas Stålby   Gøril Five          Hans Petter Skjervold 
Styremedlem    Styremedlem   Varamedlem 
 
 


