Årsmelding Hemsedal Golfklubb 2014
Det var med blanda følelser eg sa ja til å styre Hem. Golfklubb. Skulle jo ha annsvar av noe eg hadde
null og niks erfaring med, banen, maskinene, vanningannlegget, medlemmene og kafitera/proshopp.
Etter litt overtalelse og lovnad om mye hjelp fra medlemmene, tok eg sjansen, søkte permisjon fra
jobben og sa ja. Medlemmene og alt rundt dette synes eg gikk veldig greit, vart noen timer i telefon,
men alle var stort sett hyggelege, noen hadde meldt seg ut sa dei, men dette ordna vi også. Vi var
redde for att medlemmstallet skulle gå under 200 for første gang siden oppstarten for 20 år siden,
men neida vi vart ca. 250, bra. Så kom Frank og masa om att vi måtte åte greenene, snøen måtte
vekk sa han, og når Frank hadde fått med seg Egil Trøym, Olav Holde, måtte eg bare stille opp, og
takk for det Frank, Snøen gikk, og eg begynte å bryte is så godt eg kunne, med min kapasitet vart det
berre på hull 8 og 9, dei vart kjempefine, så neste år må vi stille opp mange, så alle greenene blir fri
for is så tidleg som mulig.
Så skulle maskinene startes, og klargjøres, noen stod med flate dekk.
Måtte innvistere i 2 nye fra starten.
Ellers fekk vi liv i dei, og det meste virka, var god hjelp å ha med seg Cristian, som hadde hjelpt Hans
Eirik fra før. Våren kom, og snøen gikk, kva skulle eg starte med. Da kom Olav H til unnsetning, vi
måtte gjødsle alle svarte felter på ferway, så vi gjorde med god hjelp av Arne Dekko, og som alle vet,
dette hjalp.
Greenene hadde eg fått mange gode tips fra han vi kjøper gjødsel av.
Veldig mange timer og mye sand
har vi brukt til dette, og resultat vart det etter hvert, moro synes eg sjølv. Skulle nok hatt enda meir
timer her, men vi går på med nytt blod til sommeren. Når klippinga begynte, var eg og veldig spent,
nytt dette og, skulle vel greie dette også, og når Harald hadde spurt Hans Borge om han var
inntresert i å holde orden på maskinene, og han ville ha ned seg Ragnar Ulvisbakken, vart jo ikkje
dette noe problem i det heile tatt.
Sommeren gikk, og dei nesten krangla om kvenn som ikkje fekk være med sist, for dei skulle jo ha like
mange timer, tusen takk begge to for ett fint sammarbeid. Synes faktisk eg fekk god dreis på
klippinga også.
Kafiterian vart det en del diskusjon rundt, trossa alle og fekk med meg Anne Eli til å stå for drifta så
mye som rå, ho gjorde en kjempejobb. Min meining rundt dette, er att vist vi skal fortsette den fine
fremgangen, må dette priotiseres, for folk var veldig fornøyd med dette. Synes vi fekk tilbake mye av
det gode sammholdet vi var så kjent for, allerede fra starten. Budsjettet var vi jo spent på, så godt
som ingen ting å gå ut fra, men dette skulle syne seg å være ubegrunna, traff blink på nesten alt,
unntatt att vi fekk ca. 100 000.- i ekstra overskudd, dette må vi også takke Bjarne, Odd og dei som
gjobba med sponsinga. Når det gjelder dette att klubben skulle drive sjølv, viste det seg att folk var
mye lettere å få penger ut av, for no går jo alt tilbake til forbredelse av banen, så derfor en stor takk
til alle som bidrar med ett eller annet.
Håper alle er fornøyde, og blir med på å dra lasset, for å forsette den gode trenden som 2014 vart.
Takk for i år, Morten

