
Styrets årsrapport for sesongen 2020. 
 

Styret.  
Grunnet pandemien Covid-19 som kom til Norge i mars 2020, så ble det en sein start for det 

nye styret. Styret kom ikke i gang med sitt arbeid før midten av mai.  

Etter det, har det blitt gjennomført 10 styremøter i perioden fram til årsmøtet 2021. 

Styret har bestått av: 

- Steinar Dahl, leder 

- Ole Belsaas, nestleder 

- Anne Marie Tidemann, 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: 

• Klubbøkonomi 

• Turneringsaktiviteter 

• Veien til Golf - aktiviteter  

• Etablering av ny Samarbeidsavtale med Byneset Golfsenter (BGS) 

• Sportslig satsning 

 

Aktiviteter som kan nevnes: 

• Ukentlige turneringer Senior herrer og damer og Tirsdagturneringer med 

Damegruppa. Disse organiseres av de respektive gruppene. 

• Golfkurs 

• Medlemstreninger 

• Arrangement av klubbturneringer 

• Oppfølging mot nye spillere 

• Dugnader 

• Dommeroppdrag i forbindelse med Narvesen Tour i regionen 

• Deltagelse (elektronisk) på Golftinget var planlagt, men ble avlyst 

• Deltagelse på Dommersamling ble det ikke noe av i 2020 

• Deltagelse i NM match og lag 

Samarbeidsavtalen Byneset Golfsenter (BGS) <-> Byneset Golfklubb 

(BYGK) 
Etter å ha fått etablert et nytt styre, så startet vi arbeidet med å få etablert en revidert 

samarbeidsavtale mellom BGS og BYGK. Tidligere samarbeidsutfordringer gjorde sitt til at det tok noe 

tid å få etablert gjennomføringsmetode, tema og deltagere for respektive BGS og BYGK.  



BGS var representert av 2 personer mens BYGK kun hadde 1 person som deltok i utformingsmøtene. 

Personen som ble utnevnt av BYKG’s styre ble gitt de nødvendige mandater til å diskutere og utforme 

en ny avtale. Det ble gjennomført fire konstruktive møter og BYGK sitt styre har blitt holdt 

underrettet om de aktuelle punktene som har blitt diskutert. En person fra Kontrollkomiteen har 

også bistått i arbeidet. 

Det var enighet mellom partene om at vi skulle ta utgangspunkt i den gamle avtalen for deretter å 

komme fram til en ny avtale. De to avtalene som var gjeldene i det gamle oppsettet, skulle erstattes 

med én ny avtale som vil ha fokus på å utvikle golfvirksomhet for medlemmene ved Byneset 

Golfklubb uavhengig av de forskjellige eierskapene.  

Diskusjonene i møtene har i all hovedsak dreid seg om fem hovedpunkter som vil bli kommentert 

under de forskjellige punktene nedenfor   

• Økonomi og ivaretagelse av eksisterende medlemsmasse 

• Golfanlegget, klubbhus og fasiliteter 

• Sportslig satsning 

• «Veien til Golf» 

• Nye medlemmer 

Dessverre kom vi ikke til enighet om ny avtale og ble derfor enige om å forlenge den gamle med        

ett år til slik at vi hadde mer tid på oss til å jobbe fram en ny avtale. 

Økonomi og ivaretagelse av eksisterende medlemsmasse 
Regnskapet viser et positivt resultat for 2020 på kr. 90 765,- mot budsjettert kr 11 142,-. 

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 et lavere kostnadsnivå i 2020. De største kuttene er i forhold til 

sportslige aktiviteter grunnet Covid-19 situasjonen og restriksjoner der.                          

Husleie og felleskostnadene er økt i 2020. 

 

Styret bestemte i år at i andelen som den enkelte spiller betalte for deltagelse i turneringer 

gjennomført på Byneset, skulle gjenspeiles 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 vært en del utfordringer 

dette året 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. Derfor har kostnadsnivået for husleie og 

felleskostnader som golfklubben bidrar med, blitt regulert opp til det avtalte nivået og i 

henhold til eksisterende samarbeidsavtale for 2020 og årene fremover. Videre må 

golfklubben også måtte betale 20% andel av lønna til sekretæren fra og med 2021.    Klubben 

bruker 20% av tida til sekretæren.  

I følge Golfsenteret  vil dette dekke en god del av den fremtidige planen for investeringer i 

golfanlegget i årene fremover. 

Veien til golf (VTG) 
I 2020 ble det gjennomført mange kurs. Vi hadde ca 120 nye deltagere på kurs, og dette er god 

økning i forhold til foregående år. 

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 Golfanlegg. 

Styret ønsker å takke alle frivillige som har stilt opp på Torsdagsgolfen i 2020 . 

Nye Medlemmer 
Klubben har et medlemsantall på 1192 (01.02.2021). Dette er en oppgang fra forrige år. 

Styret har vedtatt at økt medlemstall skal være et satsingsområde i 2021 derfor blir klubben med på 

en dugnad for å tiltrekke seg førstegangsmedlemmer til Byneset. Denne dugnaden går ut på at nye 

medlemmer kun betaler Voksne 750 kr og henholdsvis 350 kr for Junior det første året de er medlem 

i Byneset Golfklubb. 

Andre Samarbeidsaktiviteter 

Golfklubben har videreført samarbeidet med Klæbu Golfklubb og Trondheim Golfsenter. 

Klubbmestere 2020 
- Herrer : Lars Martin Berg 

- Damer : Ingen startende 

- Junior gutter: Lewis Douglas 

- Junior jenter: Ingen startende 

- Senior herrer: Robert Olsvik 

- Senior damer: Ann Kristin Leinum 



For andre resultater og mer utfyllende informasjon henvises det til rapportene fra 

damegruppen, seniorgruppen, sport, VTG og turnering. 

 

 

 

Trondheim den ……………………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………………………       ………………………………………       ………………………………….. 

Steinar Dahl    Ole Belsaas               Anne Marie Tidemann 

Leder     Nestleder   Styremedlem 

 

 

 

………………………………………………..      ………………………………………      ………………………………………….. 

Andreas Stålby   Gøril Five          Hans Petter Skjervold 

Styremedlem    Styremedlem   Varamedlem 


