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Årsrapport 2017 for damegruppa til Byneset golfklubb
«Tigressene»
Styret i damegruppa 2017
Medlemmer
Ida Moen
Berit Belsaas
Inger Johanne Valle
Anne Marie Tidemann
Bente Sollie
Martha Aspehaug

Ansvar
Leder, golfbox, kontakt andre klubber, informasjon
Golfbox, score-oversikt/-statistikk, tur til høsten
Kontakt med nybegynnere, organisering av treninger
Kontakt med nybegynnere, tur til høsten
Kasserer
Informasjon nettsidene til klubben og Facebook

Ida Moen, Berit Belsaas og Inger Johanne Valle går ut av styret i damegruppa. Nye
medlemmer til styret i 2018 er Liv Janne Bekken, Cathrine Røed og Ingerid Olsvik.
Trening
På lik linje som andre medlemmer i klubben hadde vi tilbud om innetrening med Fredrik i fjor
vinter. 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.
På vårparten deltok 20 damer på treninger ute med Lars Martin, og de som deltok på
treningen var svært fornøyde med instruksjonene fra Lars Martin.
Oppstartsmøte
32 golfinteresserte damer møtte på oppstartsmøtet 25. april på klubbhuset, hvor følgende
saker var på programmet: handlingsplan og terminliste for 2017, orientering om
treningstilbud, tur til høsten og et interessant og lærerik innlegg om “Golf og helse, og mat på
banen” ved Charlotte Bjørk Ingul.
Turneringer
Det har vært arrangert dameturneringer hver tirsdag gjennom hele sesongen. Den første
turneringen var 2. mai, og den siste 26. september, og i alt ble det arrangert 18 rene
dameturneringer både på Byneset nord og sør og med ulike spilleformer. Også i 2017 hadde
vi felles turneringer med de andre damegruppene i nærheten, slik at 5 av turneringene var
felles. Det er artig å treffe damespillere fra andre klubber og spille på banene til Trondheim,
Stiklestad, Stjørdal og Klæbu. Samarbeidet blir forhåpentligvis videreført, med felles
turneringer inne på Trondheim golfsenter i vinter og ute når sesongen starter.
Det har vært godt oppmøte på dameturneringene gjennom stort sett hele sesongen. I snitt
har det deltatt 22 spillere fra Byneset per turnering. Det er vi godt fornøyde med, og i
underkant av 60 damer har deltatt på minst en dameturnering.
Pink Cup, som er en veldedighetsturnering hvor inntektene uavkortet går til Kreftforeningen
og brystkreftsaken, gikk av staben 20. juni på Byneset Sør og Nord med 30 spillere, hvorav
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19 damer: Litt lavere deltakelse enn de siste årene. Været får ta litt av skylda, men det ble
samlet inn hele 12.900 kr. Det er i snitt 430 pr. deltaker, og det er vi kjempe fornøyde med.
Sportslige resultater:
Ivrigste spiller - flest fremmøte
1. Mary Ann Røstum - 19 ganger
2. Brit Irene Fallan – 18 ganger
2. Berit Elin Belsaas - 18 ganger
Beste spillere sammenlagt - (5 beste plasseringer i hver turnering teller, 5 poeng for nr 1, 4
poeng for nr 2 osv.)
1. Cathrine Eidsæther - 30 poeng
2. Brit Irene Fallan – 25 poeng
3. Inger Johanne Valle – 22 poeng
Eclectic – Byneset Sør
1. Hege Romslo - 30 slag
2. Cathrine Eidsæther - 31 slag
3. Lise Schjølberg - 32 slag
Kanskje minst like viktig å nevne er at Cathrine Eidsæther og Live Hope tok med seg en 2.
plass fra lag-NM 2. divisjon, og at MariAnn Thorvaldsen, Berit Elin Belsaas, Lise Schjølberg
og Lillian Skrødal Nervik tok med seg en 3. plass fra lag-NM senior. Gratulerer jenter!

Det er med vemod jeg takker av som leder for damegruppa, men jeg skal være med å bidra
til damegruppa og Byneset golfklubb i 2018 også.
Tusen takk til alle som har vært med på å bidra til at sesongen 2017 ble så bra!

Trondheim, 23. januar 2018
Ida Moen
Leder damegruppa Byneset golfklubb

