Referat fra strategimøte
Sted: Festsalen i klubbhuset
Tid: 15. september 2010 kl. 18.00 – 20.00
Oppmøte: 24 engasjerte medlemmer (en forlot møtet etter 19 minutter)

Innledning:
Etter initiativ fra Terje G. Aasen ble møtet gjennomført som et samarbeidsmøte mellom klubb og
baneselskap for å få innspill hvordan vi sammen kan gjøre Byneset enda mer attraktivt for golfere.
Tema for møtet var utveksling av idéer til å gjøre Byneset Golf bedre og dermed trekke til oss flere
medlemmer/spillere.
De største utfordringene ligger på banekvalitet, tidlig åpning om våren, behov for flere medlemmer
og videreutvikling av klubbmiljøet.
Daglig leder i BGS orienterte kort om ”ståa” per dags dato. Vi har hatt en tøff vinter som har påvirket
banen, spesielt greenene våre. Vi har bygget om 3 greener med dertil betydelige kostnader. Sen
åpning av Nord ble en belastning, også økonomisk. Ut i fra dette har vi også hatt stor svikt i
greenfeeinntektene i år.
Svikt i aksjesalg gjør at det blir foreløpig stopp i en del tenkte investeringer som blant annet ny
puttingreen ved hull 1 Nord, knøttegolfbane og ny maskinhall.
NM ble en positiv opplevelse for alle og det ble gode baneforhold til slutt. Det var en stor oppslutning
fra de frivillige i klubben, rundt 100 personer - og det er jo helt fantastisk dugnadsånd.
Rekruttering:
For å utvikle golfanlegget på Byneset videre trenger vi flere medlemmer. Mange mente at
medlemmene burde bli flinkere til å invitere med seg venner, kolleger og kjente ut til Byneset.
Det er for øvrig viktig at medlemmene viser stolthet over klubben sin, og opptrer som ambassadører
for Byneset Golf. Det ble bemerket at mange følte stolthet gjennom frivilligtjeneste under NM, som jo
ble en opptur og en flott markedsføring av vårt anlegg.
Det ble også foreslått å arrangere en ”åpen dag” for interesserte.
Mer markedsføring i nabokommunene ble foreslått, ta kontakt med skoler, idrettslag og annonsere i
lokale idrettsblad, lokale aviser m.m.
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Hva kan gjøres for å få flere medlemmer:
Ta mer vare på nybegynnerne
Åpen dag på golfen for naboer og venner
Markedsføre treningsområdet bedre
Sende ut ”infofilmen” vår til medlemmer som kan vise den til jobb og venner
Jobbe mer mot sponsorer
Jobbe mer mot rekruttering sør for Trondheim i lokale tidsskrifter
Få flere skole og barnehager til å besøke oss
Miljøplan for banen, ta med skoler på forskning, natursti osv
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Hva kan gjøre for å forbedre klubbmiljøet:
Bedre og oftere info angående banesituasjon og klubbsaker
Informasjonsmøter
For lang spilletid, få til tre 9-hullssløyfer - noe som synes svært problematisk å få til nå
Oppslagstavler som synes godt og blir brukt
Innføre Marshalltjeneste for å få opp tempo på Nordbanen - spesielt i helgene
Mer trening med instruktører på treningsfeltet (spesielt for nybegynnerne)
Samarbeide med andre baner i nærmiljøet
Trøndertour og greenfeesamarbeid
Vi har for få aktive juniorspillere, og det ble her foreslått å kjøre juniortreninger 2 timer hver dag i
sesongen - både med og uten trener.

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Det ble stilt spørsmål ved bruk av salongen i 2. etasje. Det ble opplyst at denne selvsagt er til fri
benyttelse for alle medlemmer, dog er det ikke ønskelig å benytte den som spisested, men ta gjerne
med drikke og benke seg foran storskjermen.
Det ble diskutert mye rundt turneringer:
Mer aktivitet. Man ønsket også at det ble lagt mer vekt på det sosiale, der shotgun-turneringer med
påfølgende bespisning ble fremhevet.
Større premiering og mindre startkontingenter
Plakater på klubbhuset, påmelding og info på førstesiden på hjemmesiden
Det ble også påpekt at man burde ha bedre oppfølging med bilder og resultater på nettsidene etter
turneringene.
Større sponsorturneringer for alle og bedre premiering
Det fremkom også ønske om å åpne flere turneringer for spillere fra andre klubber.
Golfliga-spill ble ansett som en suksess.
Det fremkom også tanker rundt å arrangere en ”Midt-Norsk Tour”, og at Byneset burde ta på seg å
administrere en slik tour.
Flere mente at det var viktig å aktivisere ”den store medlemsmassen” gjennom flere turneringer for
nybegynnere (lagturneringer) på Byneset Syd.
Mer kreativitet hva gjelder ulike turneringsformer og innhold ble også etterlyst.
Fadderturneringer
Turnering på Sydbanen
Det var ønske om bedre markedsføring av turneringer gjennom bruk av våre nettsider samt plakat i
klubbhuset.
Kort info fra greenkeeper:
Det ble understreket viktigheten av tidlig baneåpning, samt behov for informasjonsmøter rundt
banearbeidet tidlig i sesongen. Head greenkeeper Ole Kjøsnes orienterte rundt det arbeid som må
gjøres på anlegget før vinteren tar grep.
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Jobbet veldig mye med banen i sommer med tanke på å åpne tidlig neste år.
Hullpipelufte og dresse (må til for å skifte ut det døde laget som bygges opp år etter år. Røttene må
ha luft)
Vertkalskjæring og stikklufting må også gjøres oftere.
Fiende på greenen er tunrapp. Den trives veldig godt i kulde og dødt materiale. Den er grei å putte på,
men den er bare ettårig.
Det vil bli laget små grøfter i noen greener for å forhindre vannopphopninger (dette vil redusere faren
for isbrann). Dette må gjøres før frosten kommer i høst.
Til slutt:
Viktig at alle har en ”vi” følelse og jobber mot samme mål slik at vi kan være stolt av klubben vår!
Møtet varte i nesten 3 timer, og alle var enige om at dette hadde vært særdeles nyttig.
Møtet vil bli fulgt opp og evaluert av en arbeidsgruppe av nøkkelpersoner, som også vil ta tak i alle
skriftlige innspill vi fikk før møtet fra medlemmer som ikke hadde anledning til å delta. Deretter vil
gruppens rapport/forslag bli tatt opp i et felles møte mellom styrerepresentanter fra Byneset
Golfklubb og Byneset Golfsenter.
Byneset, 16. september 2010
Alise Polden
Referent/Sekretær

