HGKs banekomité, årsmelding for 2014.
Det ble en tidlig vår, mange baner på Østlandet åpnet allerede i mars. Vi måtte vente
helt til 21. mai før Morten kunne erklære baneåpning, og da med kun 3 spillbare hull.
24. mai sto banen under vann, men ved månedsskiftet var alle hull i spill hvorav 5
med gode til brukbare greens og 4 med dårlige greens, altså ganske normalt.
Dette var Mortens første sesong som greenkeeper og klubbvert, det var godt å se at
han raskt fant seg til rette. Takket være gode værforhold og god banepleie kom
banen seg ganske raskt. I løpet av sesongen ble banen grønnere og greenene finere
enn de hadde vært i ”manns minne”. I begeistringens lys husker vi Mortens utsagn
”neste år skal greenene bli enda bedre”. Vi gleder oss.
Dugnadsfolket kom tidlig i aktiv tjeneste. Viktigst i år var å ferdiggjøre alle teestedene. Vi har nå fått 36 skikkelige teeutslag, 18 nye og 18 gamle som er oppgraderte
alle med kunstgress fra Kina. I løpet av noen år tror greenmattene vi de vil fastere og
derfor og stødigere å stå på. Kutting busker og kratt ved hull 2 og 8 pluss enda flere
trær ved hull 13 og grantrærne ved 5 ble meget vellykket.
I slutten av sesongen var Dagfinn aktiv med en stor graver som han benyttet flittig
ved grøften mellom hull 2 og 4 pluss dammene ved hull 6 og 7. Sommeren 2015 vil vi
se resultatet, vi tror det blir like bra som fresingen/nysåingen av fairways på hull 5 og
6 sommeren 2012.
Selv om mye er gjort de siste årene og banen har vært bra, er det viktig å minne om
at oppgavene til sommeren og årene fremover fortsatt vil kreve stor innsats fra
dugnadsfolket, og ikke minst greenkeeper.
Vi må ikke glemme den viktige maskinparken, den er etter hvert gammel. Vi får derfor
håpe at klubbens økonomi tillater skikkelig tilsyn og remplasseringer når dette måtte
bli nødvendig. Og det blir det, før eller senere.
I denne forbindelse er det betimelig å nevne Hans Borge og Ragnar Ulviksbakken
som hav vært til stor hjelp ved flere reparasjoner. Under klubbmesterskapet var det
hyggelig å kunne takke få dem skikkelig. Enn stor takk fortjener også
dugnadsgjengen. Ingen nevnt – ingen glemt, de vet selv hvem som er med og har
gjort en stor innsats så vi har fått en fin bane som vi har all grunn til å være stolt av.
Og til slutt, medlemmenes takk til Morten, det er godt å vite at han med sin Anne Eli,
er med til sommeren. Men de skal også vite at forventningene fra klubbens medlemmer og greenfeespillerne blir store!
Hyggelige omtaler og fin bane i fjor forplikter!
Banekomiteen

