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Styret i damegruppa 2020 
 
Medlemmer  Ansvar  
Liv Janne Bekken Terminliste, Golfbox, samarbeid andre damegrupper, 
Cathrine Røed Statistikk, Økonomi, Golfbox 
Mary Ann Røstum Tur 2020, Sommerfest, Golfbox 
Anne Marie Tidemann Golfbox, nye spillere, birdieballer og glass til de beste. 
Anny Røstum 
Fremstad 

Tur 2020, Golfbox,  

Lillian Nervik Tur 2020 Golfbox 
 
Nytt medlem styret Lillian Nervik  
 
Styremøter 
Vi har hatt 2 stk styremøter i 2020, resten av bestemmelsene har gått på epostmøter 
 
Trening 
På lik linje som andre medlemmer i klubben hadde vi tilbud om utetrening med Lars Martin i 
sommer. I tillegg var det tilbud om dametreninger på Trondheim golfsenter ifm 
dameturneringene på tirsdager. Vi har ikke oversikt over hvor mange damer som evt deltok. 
 
Vi har hatt trening to perioder med Lars Martin, på våren deltok 20 damer og på høsttreninga 
deltok 14 damer.  
 
Oppstartsmøte 
Oppstartsmøte ble avlyst pga. Covid 19 All korrespodanse ble gjort pr epost 
 
Turneringer 
Det har ikke vært arrangert Ladies Tour dette året pga. Covid 19.  
Det har vært godt oppmøte på dameturneringene gjennom stort sett hele sesongen. 
Vi har arrangert hver tirsdag siden oppstart 19.05.2020 ( 20 ganger) I snitt har det deltatt 20  
spillere fra Byneset per turnering en liten nedgang fra i fjor. Ca 50 damer har deltatt på minst 
en dameturnering. Vi har heller ikke hatt felles premieutdeling, unntatt på sommerfesten. 
Også dette skyldes Covid 19. Vi valgte derfor å premiere med gavekort fra vår egen proshop 
i år. 
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Vi stilte med følgende lag på Kongsvinger 
Lillian Nervik – Ann Kristin Leinum – Anny Fremstad og Lise Schjøberg 
En tøff bane, men våre flinke damer berget plassen i 2 divisjon 
 
3 divisjon ble spilt i Molde 
Vi stilte med følgende lag 
Berit Belsaas - Brit Irene Fallan – Erna Bjørkøy og Torhild Aagaard 
Vi ble nr 4 
 
 
Jubileumstur 2019 skulle vi til Belek i Tyrkia. Alt var klappet og klart og Lillian Nervik hadde 
lagt opp til en uforglemmelig tur, men dessverre så ble også denne turen avlyst pga. 
situasjonen i verden. 
Gode råd var dyre, hva gjør vi no. Anny og Mary Ann hev seg rundt og tur ble det. 
Vi dro på  
Tigressetur til Elverum 
 
Vinner av vandrepokal Lise Schjølberg 
Brit Irene Fallan ble  nr. 2 
Berit Belsaas ble  nr. 3 
 
Sportslige resultater: 
 
Ivrigste spiller - flest fremmøte   
1. Mary Ann Røstum                                                                21 ganger 
2. Liv Bekken  - Anny Fremstad - Britt Irene Fallan     20 ganger 
 
Beste spillere sammenlagt - (5 beste plasseringer i hver turnering teller, 5 poeng for nr. 1, 
4 poeng for nr. 2 osv.) 
1.  Anny Røstum Fremstad      - 34 poeng 
2.  Lise Schjølberg      – 31 poeng 
3.  Brit Irene Fallan       – 30 poeng 
 
Eclectic –  Byneset Sør 
1.   Anny Røstum Fremstad    - 30 slag 
2.   Ann Kristin Leinum   - 31 slag 
3 .  Elin Wean og Lise Schjølberg  - 32 slag 
 
 
 
 
Tusen takk til alle som har vært med på å bidra til  at sesongen 2020 ble så bra!  
 
 
Trondheim, 01. oktober 2020 
 
Liv Bekken 
Leder damegruppa Byneset golfklubb 
 


