Årsmelding Hemsedal Golfklubb 2014
I 2014 fyller Hemsedal Golfklubb 20 år. Det er litt usikkert når klubben egentlig
ble stiftet da det i noen papirer står november og andre desember 1994 –
uansett – Klubben har bestått i 20 år og etter årets sesong kan vi si at den lever
i relativt godt velbefinnende.
For første gang har klubben stått for hele driften av banen.
Økonomi
Vi satt opp et budsjett i delvis blinde, men brukte HE regnskap for 2012 som
mal og det viste seg at vi traff ganske godt.
Det har vært gledelig lett å få sponsorer til klubben og med en flott sommer
med en bane som ikke har vært bedre noen gang, resulterte det i mange greenfee spillere og stor aktivitet på banen. Vi har hatt et godt økonomisk år og alt
overskudd settes av til fond for utvikling av banen slik vi har lovet. Det er viktig
at vi har noe i bakhånd når vi vet at maskinparken er meget gammel og når som
helst kan bryte sammen. Vanningsanlegget er vi spent på og det er ikke
utenkelig at pumpen snart må skiftes ut.
Vi takker alle våre sponsorer og alle som støtter med skilt på benkene – dette
gir god inntekt.
Sosialt
Med Morten og Anne Eli som vertskap har vi fått tilbake litt av den gode gamle
stemningen vi har vært kjent for tidligere, og vi har bare fått gode
tilbakemeldinger på årets sesong.
Dugnad
Jeg skrev i fjorårets årsmelding at året 2013 var dugnadens år, men 2014 har
vært ennå bedre. Vi kan se tilbake med stolthet på den innsatsen som er blitt
gjort med Olav Holde som dugnadssjef. Han har koordinert meget bra og vi
gleder oss til hans regissering av dugnadsarbeidet også i 2015.

Banen
Morten som green-keeper var et sjansespill da han ikke har noen utdannelse i
denne retning, men styret hadde tro på ham og han har vist seg tilliten verdig
og gjort en god jobb. Han har vært flink til å søke informasjon om ting han ikke
kan og sammen med «Vår Herre» er han skyldig i den gode banen i 2014.
Skikkelig gjødsling av greenene har også gjort sitt.
Maskinparken var i en elendig forfatning og mye ble rettet opp av gamle synder
ved hjelp av Hans Borge og Ragnar Ulviksbakken. Alle maskiner var planlagt
gjennomgått og oppjustert i høst, men dette er utsatt til våren.
Sliping av aggregatene er ikke gjort på mange år og skal gjøres i løpet av
vinteren. Heretter vil dette bli gjort årlig for å få best mulig resultat på banen.
Vi gleder oss til neste sesong hvor årets erfaring vil gi utslag.
Vi er også fornøyde med det nye banekartet som er satt opp.

Kafeen:
Anne Eli har gjort en stor dugnadsinnsats i kafeen sammen med Morten, og har
også vært med på å få det sosiale liv på banen tilbake til de gode gamle dager.
Flere større arrangementer har vært veldig vellykket – spesielt småmatkvelden.
Hun har hatt god hjelp av andre på kjøkkenet med dugnad.

Dame og juniorgruppa:
Jeg skrev i de to foregående årsmeldinger, at disse to gruppene trengte
livreddende førstehjelp og det har de dessverre heller ikke fått dette året.
Vi håper imidlertid på en ny giv denne sommeren og krysser fingrene og håper
på mer aktivitet i 2015.
Kurs
Det ble ikke avholdt noen kurs i 2014. Vi hadde ikke hatt tid til å prioritere nye
medlemmer. Dette er vi er nødt til å gjøre i 2015. Kurstilbud til våre sponsorer
og aktivering av gamle medlemmer som ikke har spilt på en stund vil stå sterkt
på ønskelisten for aktiviteter i 2015.
Turneringer:
Staffan har stått for det meste med turneringer og klubbkvelder. Det har vært
det samme turneringsprogrammet dette år som de foregående og det var vært
brukbar deltakelse på Rimi Tour. De 4 «Hole in One» turneringene med
Mercedes som premie var vellykket, men gav ikke den uttelling for deltakere i
turneringene og dermed øket startkontingent som vi hadde håpet på. Vi må
vurdere gevinsten med dette og alternativet for sponsorens støtte.
Harald sto som vanlig for Ole Johans Minneturnering, og med en ny vri med
Erik Solbakken som auksjonarius klarte vi for første gang å trekke til oss en del
andre enn golfspillere på auksjonen. Dette gav ny rekord med 111.000 kr til
Kreftforeningen.
Klubbmesterskapet ble som i fjor spil med de nye utslagene, og vi har fortsatt
bare gode tilbakemeldinger.

Jeg takker også denne gang alle som har jobbet dugnad for en kjempeinnsats
og regner med ennå flere deltakere på dugnadskvelder neste år.

Harald

