Årsmelding Hemsedal Golfklubb
v/leder Harald Lystad

Vinteren og våren 2015 var nådig mot vår vakre golfbane. Lite isbrann og riktig
mengde vann og varme gav god vekst på våre greener og fairways. Med godt
stell fra våre ansatte Morten, Ola, Tøllev, Vilfred og Ali, god gjødslingsplan og
riktig lufting/dressing ble banen enda bedre enn den var året før - faktisk en av
de beste vi noen gang har hatt. Samarbeidet med Floratine for råd og
veiledning har vært uvurderlig.
Maskinparken er «renovert» etter en årelang sulteforing. Det ble brukt store
summer på skiftning av ødelagte hjul-lagre og opp smøring av maskinene, samt
sliping av og skifte av kniver på klippemaskinene. Hans og Ragnar stilte med sin
kompetanse når det røynet på.
Ballmaskinen var også i år i ulage, og skapte mye irritasjon hos spillere som
betalte 20 kr og fikk altfor få baller. Det blir en dårlig start på en golfrunde, og
må ikke gjenta seg i år. Ola Eikre er kontaktet og har lovet å forsøke å ordne
dette.
Takket være stor dugnadsinnsats ble det fylt sterkt etterlengtet ny sand i de
fleste bunkerne slik at vi slapp å slå rett i jorden. Fremdeles ha vi store
problemer med gressvekst i bunkerne, men det får vi ta tak i året som kommer.
Dyrespor i bunkrene fra natten krever en del stell om morgenen for å gi
greenfee spillere den kvaliteten på banen de skal ha. Det arbeidet Dagfinn
gjorde rundt vannhindrene høsten før gav fint resultat, og gjorde klipping
lettere, men må følges opp.
Det ble for første gang forsøkt med green-gress transplantasjon på områder
med dårlig vekst på green 3 og dette var vellykket. Det er bygget en green som
skal tjene som kilde til transplantasjon når dette trenges. Effekten av dette
avhenger om denne er bygget på samme måten som en vanlig green med
drenering, valsing etc. Dette får vi se utover sommeren.
De 20 år gamle skilthusene står for fall – tre har allerede falt! – og må fjernes
før det skjer en ulykke. Nye skiltoppsett må lages.
Dessverre ble opprettingen av fairway 5 ned mot dammen ikke ferdig pga
værforholdene, men vi håper på en god start på sesongen 2016 slik av det kan
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gjøres tidlig på våren. Dette vil redusere den irritasjon en rekke spillere har når
et brukbart utslag ender i vannet – vi får se!
De nye utslagene på hvert hull er godt mottatt, og kunstgresset på tee-ene
fungerer, men noen har problemer med å få sin peg til å sitte riktig. Det kreves
også en del av banemannskapene og feie for å få løst gress bort når det blir for
ille. Fremdeles spiller nok de fleste de gamle 9 hull av gammel vane. Banen ble
slopet på nytt denne sommeren, men liten forskjell fra tidligere.
Våre tanker om caravan oppstillingsplass ved låven forble en tanke, men vi får
jobbe videre med dette og se om økonomien vil tillate opplegg med elektrisitet
i løpet av sommeren.
Det er spilt en god del flere runder i år enn året før og en del private
turneringer hjalp godt på dette. Det var en uoffisiell avtale med Hallinggolf om
halv green-fee på de to banene for medlemmer med årskort, men vi har ikke
fått noen tall på hvor mange som benyttet dette. Det skal bygges videre med
formell avtale. Det er også kontakt mellom de 4 klubbene i Hallingdal om en
formalisert avtale om det samme, samt om felles annonsering for Veien til Golf
kurs etc..
Medlemstallet ha holdt seg stabilt, og av de ca 280 medlemmene våre er 102
fra Hemsedal. Vi har en stor jobb å gjøre for få aktivisert flere av disse for å øke
aktiviteten på banen enda mer, og et nærmere samarbeid med hytteeierne i
området kan også være med på å øke aktiviteten.
Økonomien har ikke vært god til tross for bra sponsordekning og øket green
fee. Øket betaling til baneeier har vært gjenstand for stor diskusjon. Meget
store lønnsutgifter og maskinutgifter lå an til stort underskudd i år, men en
uventet høy momsrefusjon hjalp på slik at det endte i 0.
Det er satt opp et nøkternt budsjett for 2016, men med signaler om redusert
sponsorinntekter har vi måttet redusere lønnsbudsjettet så mye at Morten ikke
ville fortsette. Vi har kontakt med en som er interessert i den jobben og
arbeider videre med dette. En god og klar arbeidsinstruks vil kunne gi gode
samarbeidsforhold mellom ansatte og ledelsen i klubben.
Det sosiale miljøet som er gjenskapt med Morten og Anne Eli tilstede har vært
til glede for oss alle, men med ny driver kan vi ikke vente den samme
åpningstiden på kafeteriaen som de to siste årene. Vi må satse mer på
selvbetjening både i kaféen og med green-fee betaling slik at ikke
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banemannskapene skal bruke tid på å dra fra banen og inn for å betjene dette. I
høysesongen i august/september må det være åpent.
Samarbeidet med GH har dessverre ikke vært enkelt dette året. Etter 21 års
bra samarbeid er lederen i klubben er ikke lenger ønsket i samtaler med leder
for GH, så dette forholdet må minimaliseres for å unngå konflikt. Det er nå
inngått en mer langsiktig avtale slik at økonomiske diskusjoner ikke skal forsure
forholdet. Klubben har fått gjennomslag for en skriftlig avtale mellom
grunneierne, GH og klubben om at det ikke blir krevet grunnleie de neste 3
årene. Klubben har også fått redusert den totale årlige utgiften til vann og
kloakk fra ca 75.000 til 15.000 fordelt på GH og HG, noe som er kjærkomment i
vår svake økonomi.
En takk til Morten og Anne Eli for den innsatsen de har gjort de to siste årene,
takk til komiteledere og styret for innsatsen og vi ønsker oss selv lykke til med
året som kommer – og håper værgudene står oss bi også denne vinteren og
sommeren
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