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Årsberetning anleggskomite 2013 

Anleggskomiteen har i 2013 hatt ansvaret for den daglige driften av banen og klubbhus, samt 

vedlikehold av tilhørende teknisk materiell.  

 

Medlemmer:  

 

Fred Stabel, Arnt Åge Grande, Astrid Røstad, Laila Hovde, Paul Beaulieu og Eirik 

Lundemo. I tillegg så har vi forsterket med Roy Larsen og Bjarne Oksvold.  

  

Anleggskomiteen har utarbeidet en konkret anleggsplan for det videre arbeidet med banen ut over 

det daglige vedlikeholdet. Etter fjorårets krafttak med resloping av banen så ble ambisjonsnivået på 

videre utbedringer lagt noe lavere i år enn i fjord.  

 

Det daglige vedlikeholdet av banen har primært bestått av klipping av greener, fairway, rough og 

semi rough. I tillegg til dette så har det vært drift av driving range med ballautomat, og annet 

nødvendig forefallende arbeid.  

 

Det har også inneværende sesong vært praktisert med adopsjon av hull.  

 

Den tekniske tilstanden på klubbens utstyr har gitt oss noen utfordringer denne sesongen. Det har 

resultert i at mye tid er brukt på reparasjoner og ettersyn. Noe som igjen har resultert i at det har 

blitt mindre tid til å gripe fatt i andre gjøremål i henhold til utarbeidet anleggsplan. 

 

I 2013 er klipping av fairways, rough og semi rough gjort primært av innleid hjelp. Dette er vi er 

svært godt fornøyd med, og har derfor bedt styret om å ta stilling til en utvidelse av denne 

løsningen. Dette slik at man kan leie inn personell på heltid neste sesong. En slik løsning vil frigjøre 

mye tid og vil gi anleggskomiteen muligheter til å bruke tiden på videre utbedring av banen i 

henhold til gitte anleggsplan. Slitasjen på den enkelte vil også reduseres ved en slik permanent 

løsning.  

 

På grunn av sykdom og andre uforutsette hendelser så har det blitt mye arbeid på enkeltpersoner 

også inneværende sesong. Vi må benytte anledningen til berømme den enkeltes fleksibilitet til å 

bistå ut over egne oppgaver når slikt inntreffer.  Flere medlemmer har også meldt seg på kort varsel 

og bistått.  

 

Det som nå gjenstår er å få stengt ned banen før vinteren setter inn for alvor. Her har vi identifisert 

følgende gjøremål:  

 

 Tee markering kuller.  

 Rydde opp i garasjen.  

 Plukke baller rundt DR. 

 Reparasjon av nett. 

 

Det vil bli kalt inn til dugnad for dette i løpet av kort tid. 

For flere detaljer i henhold til gjøremål se anleggsplan.  

 
 
Anleggskomitéen  

Austrått Golfklubb 
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