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«Mai kulde gjør bondens lader fulle» er et godt gammelt ordtak som nå også kan overføres
til Hemsedal Golfklubb. «Best ever» var den alminnelige mening om banen, den var i år så
bra som vi under våre forutsetninger kan forvente å få den.
Etter en sur og kald vår var greenene like dårlige som så ofte før når banen åpnet i slutten av
mai. Etter iherdig innsats fra greenkeeper Morten med hjelp fra bla. Ola og Tønnes i tillegg til
faglig veiledning fra Floratine a/s om gjødsling og klipping pluss både naturlig og kunstig
tilførsel av vann, så vi at greenene og fairways ble stadig bedre. Allerede i midten av juli ble
banen bra, og spillerne var fornøyde!
Som et forsøk ble det skåret gress fra treningsgreenen og overført til et begrenset område
på green 3. Resultatet av denne operasjonen ble bra, de skadete områdene vokste godt. Det
ble derfor besluttet å anlegge et område ved volleybanen for gress- produksjon for
greenene. Hvis dette blir slik vi forventer, vil gress herfra være til god hjelp for å reparere
vinterskadete greens.
Etter bygging av de nye teestedene, slik at vi nå har 18 utslag fra hhv. gule og røde teesteder,
ble banen slopet. Dette også fordi golfforbundet krever sloping hvert 10. år. Det ble, naturlig
nok, ikke store forandringer i slopetabellene. Vi fikk imidlertid skryt fra golfforbundets
representant for nøyaktigheten av de målingene vi hadde fra både gamle og nye teesteder.
Han hadde sjelden sett så riktige avstandsmålinger.
Sensommers begynte arbeidet på hull 5. Planen er å heve noe av fairwayen for å redusere
hellingen ned mot vanndammen for å gi flatere nedslagsfelt fra drivingen. Fundament med
jernbane- sviller kom på plass, men mangel på tele gjorde at rest- arbeidet må fullføres til
våren. Det gjelder også kutting av flere grantrær på hull 5. Ellers forventer vi ikke større
oppgaver på banen i 2016.
Ellers er det fortsatt noe utestående arbeid hvorav det mest markant er at alle de engang så
flotte teeskilthus må fjernes. Stoplene er råtne, 3 har allerede kollapset. Så utfordringen er
nå utforming av nye teestedskilt.
Maskinparken fikk god overhaling, dette etter til dels manglende vedlikehold over lang tid. Vi
håper dette vil gi god driftssikkerhet fremover. Vi vil i fremtiden legge mer vekt på
vedlikeholdsrutiner og ettersyn av maskinene.
Også i sommer ble det utført en del dugnadsarbeider, men det er behov for mer. Busker og
kvist vokser, terrassebord mv. skal vedlikeholdes. Skal vi kunne presentere et
golfbaneanlegg, med tennisbaner, og golfstue som vi kan være stolt av, trenger vi tilslutning
av flere arbeidslystne medlemmer. Husk, det er detaljene som teller. Det ikke så mange
kvelder og timer vi ber om.
Vi takker alle som har vært med å gjøre banen så fin. Særlig takk til radarparet Olav og
Steinar for engasjement med entrepenørvirksomheten, og Morten og medhjelpere for god
banepleie.
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