Til:

Norsjø Golfpark og styret i Norsjø golfklubb

Fra: Banekomiteen
Dato: 24.01.2017

Det har i 2016 vært utført to felles dugnader, en på våren og en på høsten.
Dugnadsånden er fortsatt stor i klubben og som sedvanlig var det stort
fremmøte. Det ble ryddet og raket og klubbhuset ble rundvasket samt at
drivingrangebua ble malt. Vi bør imidlertid kommende år tenke på å male hele
klubbhuset.
Banekomiteen setter veldig pris på dugnadsånden i klubben.
En kortfattet oversikt av hva som er utført av utbedringer utover de årlige
vedlikehold følger nedenfor:
Hull 3
Ryddet/felt tørrgraner høyreside av fairway opp mot teen på hull 4. Planert og
sådd gress. Fortsatt gjenstår det mye tørrgraner/trær som må felles mellom
fairwayen på hull 3 og veien ned til hull 2.
Hull 4
Sandbunkeren er utbedret med hensyn til vannledningen ved at den er gravd
dypere ned.
Hull 5
Flere trær på venstreside ned mot greenen er felt samt at området er
ytterligere planert og sådd. Det er også felt flere trær bak greenen slik at
området/greenen for mer lys.
Hull 6
Det ryddet og felt trær venstre side ned mot green/bunker samt at fairwayen(
ved juvet) venstreside er utvidet/bygd ut og sådd. Området rundet veien opp til
hull 7( begge sider) er også ryddet/planert og sådd.

Hull 7
Fairway høyreside fra 150 metersmerket er utvidet drenert/planert og sådd.
Venstre side før veien langs vannspeilet er planert og utvidet. Veien ned fra
teene er grøftet.
Hull 11
Veigrøften ned til rød tee er utbedret helt frem til kummen venstre side.
Hull 12
Veien opp mot fairwayen høyreside er utbedret etter høstregnet.
Hull 14
Området før og delvis rundt greenen høyreside er ytterligere planert og
forbedret.
Hull 15
Hvit/gul tee er vesentlig utbedret både når det gjelder bredde , lengde og
jevnhet. Det er videre bygd en «reserve» tee på høyre side av veien ned til rød
tee. Veien er også grøftet og forbedret.
Ny tee på hull 9 ( kommende hull 18)
Det er planert og sådd ny tee for henholdsvis hvit/gul og rød tee venstre side av
green hull 17 .
Banekomiteen vil igjen takke for medlemmenes dugnadsånd samt
banemannskapets innsats med Olav og Anders i spissen.
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