
Referat fra styremøte 25 april 2022.  

Til stede: Ragnhild Dahl, Peter Wigglesworth, Tove Wahlstrøm, Kerstin Stenerud, Kai Løvdal, Torbjørn 

Gjelstad, Bjørn Krag Ingul, Alexander Burnham, Ola Jørstad, Joakim Schultz, Thomas Faale 

Fraværende:  

Referent:       Kai Løvdal 

 

 

1. Godkjenning av innkalling 

 Godkjent  

  

2. Valg av møteleder og referent 

 Møteleder: Ragnhild Dahl 

 Referent: Kai Løvdal  

  

3. Godkjennelse av forrige møtereferat – tlf/mail  

 Godkjennes men at telefon og mail info taes ut av referatet 

  

4. Velkommen til de nye medlemmene i styret. 

 Runde rundt bordet med kort presentasjon av alle 

  

5. Hvordan kan vi få mest mulig positivt ut av dette golfåret    

                                                         

Diskusjon med komiteledere og TTM 

 Hva kan gjøres for å forbedre banen for denne sesongen  

o Ballvasker for vask av baller på hullene settes ut igjen 

o Mer sand i bunkerne på hull 2, 7 og 9  

o Fått inn 20 nye matter til bruk på banen. Matter på banen flyttes ned på rangen 

o Vask nede ved proshopen settes opp igjen 

o Økt pris på rangballer. Har kommet noen kommentarer på dette. Vi er fortsatt 

billigste klubben i området. Terminal hvor man kan velge halv og hel kurv blir satt 

opp.  

o Fylle opp over glass som ligger i bakken på hull 2.  

o Sjekke og fjerne pinner som ligger på banen. Større pinner kommer fra hunder og vil 

bli mindre problem når banen er åpen 



o Avstands skilt på dame tee på hull 1, 2, 6 og 7 settes opp  

o Ordne hullet med plast mellom gul og rød tee på hull 7 

 VTG aktiviteter 

o Hvordan få inn flere jenter inn i golf og oppfølging av jenter etter VTG kurset 

 Mange jenter på VTG kursene men stort frafall etterpå 

 Alder på jenter på VTG er stort sett 19 til 30 år og ikke aktuell for junior 

gruppen 

 Nybegynner tee tider reserveres for å senke terskelen for å komme i gang 

med spill 

 Tirdag kl 18 og ansvar for TTM og Juniorgruppen for å få startet opp 

dette 

 Få etablert en damegruppe på ettermiddag kveld i tillegg til damegruppen 

som spiller sammen på dagtid.  

 Ble diskutert, men det er begrenset med hvor mange tee tider som 

kan reserveres og mangel på initiativtagere til å drive dette så ingen 

videre plan for egen dammegruppe PT. 

 Damegruppen 

 Fadder ordninger og sikre rekrutering  

 Forslag til å kunne lage regel kurs kvelder 

 Ellers opprettholdes Damegruppen som i dag 

 Hvordan få med damer inn i U35 gruppen. 

 Har vært noe interesse fra damer. Joackim får info så de kan legge ut 

info på TTM nettsidene 

 Har startet en FB gruppe og har planlagt felles trening/spill på 

fredager ettermiddag/kveld fra 19-20 tiden 

 U35 gruppen må ha fokus på å få med seg jenter også 

 Oppdatere nettsider med info og link til FB gruppen 

  

6. Registrering av nytt styre på hjemmesiden og i Brønnøysund 

 Thomas oppdaterer 

  

7. BAGK – ny bane? 

 Gjennomgang av alternative løsninger fra Peter som var sendt ut på mail 



 Opprettelse en prosjektgruppe som målrettet jobber for å finne en løsning for nye 

Ballerud 

 Medlemmer i arbeidsgruppen 

 Peter, Kai, Torbjørn og Bjørn 

Resurspersoner: 

 Thomas, Joachim 

 Gruppen vil på sikt trenge ressurser og vil da ta dette med styret iht behov. 

  

8. Eventuelt 

 30 års Jubileums dagen og avslutnings turnering lørdag 17 september 

 Golf grønn glede søker sponsor på 10 000 kr i tillegg til de definerte 10 000 kr som lå i 

budsjettet som kommer inn fra norsk golf.  

o Enstemmig godkjent i styret 

 TTM informasjons mail til medlemmene på Ballerud med info om Lommedalen sin range og 

bane. Fremover bør info fra TTM som går til Ballerud sine medlemsregister bør inneholde 

kun info om Ballerud.  

  

MVH 

Kai 

 


