
Styrets årsrapport for sesongen 2019. 
 

Styret.  
Det er gjennomført 10 styremøter i perioden. 

Styret har bestått av: 

- Einar Olsvik, leder 

- Stig Roar Schjølberg, nestleder 

- Anne Marie Tidemann, styremedlem 

- Liv Janne Bekken, styremedlem 

- Hans Petter Skjervold, styremedlem 

- Ole Christian Belsaas, varamedlem 

 

Aktiviteten har vært høy og styret har fordelt arbeidet i organisasjonen på en god og 

fornuftig måte.  

 

Styret har denne sesongen hatt utfordringer i samarbeidet med Byneset Golfsenter AS 

(Golfsenteret). Det som skapte de største utfordringer, var uenighet i hvordan deler av 

samarbeidsavtalen mellom Golfsenteret og klubben skal tolkes. 

Det er tidligere opprettet en samarbeidsavtale mellom klubben og Golfsenteret som 

beskriver hvordan vi som klubb skal samarbeide med Golfsenteret. Styret i klubben har hele 

tiden forhold seg til denne avtalen. 

17. oktober 2019 valgte styret i Golfsenteret og si opp denne avtalen. Det forventes at daglig 

leder i Golfsenteret redegjør for dette på årsmøtet.  

Det nye styret må fremforhandle en ny avtale før den gamle opphører den 17. oktober 2020.                                                                         

 

Styremedlemmene i Byneset golfklubb har lagt ned et betydelig arbeid og aktiviteten har 

vært meget bra i klubben. 

 

Aktiviteter som kan nevnes: 

• Ukentlige turneringer (senior herrer og damer), som gjennomføres av respektive 

grupper 

• Temakvelder 

• Golfkurs 

• Medlemstreninger 

• Arrangement av klubbturneringer 

• Fadderoppfølging mot nye spillere 

• Dugnader (Srixon tour) 

• Samarbeidsavtaler med andre klubber 

• Deltagelse på Golftinget 2019 

• Planlagt medlemstur for 2020 



Økonomi 
Regnskapet viser et resultat for 2019 på kr. 93 140,- mot budsjettert kr 0,-. Dette skyldes i 

hovedsak stor økning i momskompensasjon og en mindre økning i grasrotandel. 

Budsjettering av momskompensasjon gjøres defensivt da det kan variere stort fra år til år 

hvor mange prosent av omsetning som gis som tilskudd. 

Resultatet påvirkes også litt av at kostnadene er litt lavere enn budsjettert. Her kan nevnes 

at det ikke ble gjennomført treningsleir for junior- og elite-spillere. 

 

Klubben har ved årsskiftet et medlemsantall på 1060. Dette er en nedgang fra forrige år på 

100. Grunnen til dette er at vi har ryddet vekk alle som ikke har betalt kontingent i år, da det 

er dette tallet som danner grunnlag for faktura fra Norges Golfforbund. 

Golfanlegget 
Golfanlegget på Byneset er fortsatt av høy klasse. Imidlertid har det vært en del utfordringer 

siste år. Spesielt de som spiller på høyt nivå har satt fingeren på en del forbedringsområder. 

Enkelte mener at greens har vært for myke, slik at det veldig lett blir fotspor og ujevnheter. 

Det er en viss oppfatning av at greens prioriteres ned til fordel for fairways og utslagssteder. 

Banedokumentet er veldig tydelig på at greens skal være første prioritert.  

Det er også klaget over at det har vært mye ugress på store deler av anlegget og spesielt 

rundt bunkere. 

Damene likte dårlig kvaliteten på de midlertidige tee-stedene som Nordbanen hadde det 

meste av sesongen. 

Ifølge Golfsenteret er de oppmerksom på utfordringene og jobber aktivt for å gjøre noe med 

dem. En del av utfordringene skyldes vær og klima. 

Samarbeid 

Golfklubben har videreført samarbeidet med Klæbu Golfklubb og Havstein Par3Golf. 

Medlemstur 

Medlemstur for 2020 går i år til La Finca i Spania fra 29/2 til 7/3. Det er påmeldt 42 

deltagere. På vegne av styret deltar Lars Martin Berg og Stig Roar Schjølberg. 

Klubbmestere 2019 
- Brutto herrer: Paul Blakie 
- Brutto damer: Live Hope 

- Junior gutter: Lewis Douglas 

- Junior jenter: Live Hope 

- Senior herrer: Fergus Farrell 
- Senior damer: Lise Schjølberg 

- Nettoklasse: Emil Johansen 
 

For andre resultater, se rapportene fra damegruppen, seniorgruppen og sport. 
 



 

 

Trondheim den ……………………………………………. 
 
 
 
 
…………………………………………………       ………………………………………       ………………………………….. 
Einar Olsvik    Stig Roar Schjølberg  Anne Marie Tidemann 
Leder     Nestleder   Styremedlem 
 
 
 
………………………………………………..      ………………………………………      ………………………………………….. 
Liv Janne Bekken   Hans Petter Skjervold   Ole Belsaas 
Styremedlem    Styremedlem    Varamedlem 


