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Styrets årsberetning 
 
 
Året 2018 har vert et aktivt år som vanlig på Austrått. 
I året som har gått har det blitt gjennomført VTG kurs, turneringer, dugnader, drift av bane, 
og andre store og mindre oppgaver på banen og i klubben. 
I 2018 forsøkte vi gjeninnføring på adopsjon av hull.  
På grunn av innføringen av robotklippere ble dette forsøkt som en ny tilnærming til 
vedlikehold av bane området.  
2018 er den første sesongen hvor alle robotklippere har vært i drift, vi begynner å bygge 
erfaringer med denne måten å drifte vedlikehold av banen.  
Det er noen utfordringer som det ennå arbeides med, men klipperne fungerer godt i stor 
grad.  
For å gjøre forholdene enda bedre for klipperne må det arbeides videre med utbedring av 
drenering på banen. Det er allerede lagt ned en stor innsats på dette, men det gjenstår en 
god del arbeid for å få områdene gode nok til kontinuerlig drift av klipperne. 
Dette krever større arbeider som styret i 2019 må ta stilling til hvordan skal løses. 
Dette er også første året på lang tid hvor det ikke har vert fast ansatte for drift av bane. 
Vi har kun leid inn ansatte for klipping av greener i 2018. 
På greenene har vi hatt store utfordringer denne sesongen. Vi fikk stort innslag av isbrann 
på mange av dem. I tillegg har det ikke vært kapasitet til å gjøre nødvendig innsats tidlig i 
sesongen for å få greenene opp igjen.  
Det er også en utfordring med vedlikehold gjennom sesongen for å få opp standarden på 
greenene. 
Et annet nytt innslag på Austrått i 2018 er våre nye venner på høyre side av FW 8. Det er 
gjerdet inn et større område hvor sauer vedlikeholder landskapet rundt banen. Vi ser 
allerede at området blir bedre ivaretatt og er finere. Dette området vil utvides i 2019. 
 
Vi i styret har hatt en liten evaluering av banevedlikehold i 2018 og kommet frem til at det 
er behov for større innsats på banevedlikehold, utover det robotklipperne bidrar med.  
For å få et bedre resultat må det gjøres en større innsats enten i form av ansettelse eller 
mere dugnad. 
Begge alternativer medfører utfordringer, men styret vil legge til rette for mere innleid 
arbeidskraft i budsjett for 2019. 
2018 vil bedre det økonomiske resultatet for klubben.  
Vi begynner å se virkningen av omlegging til robotklipping.  
I tillegg har det vært arbeidet hardt med kostnader på banen. Vi er i dialog med kommunen 
angående jordleieavtale, og arbeider videre med å få på plass en ny avtale med 
kommunen. 
På den andre siden er det en større utfordring med å få inn sponsorer. Vi merker godt at 
Ørland Sparebank Arena er kommet, det gjør det mere utfordrende å få inn 
sponsorinntekter for vår del. Vi har i år innført bedriftsnavn på våre turneringer for å gjøre 
det mere attraktivt å være sponsor for Austrått Golfklubb. Vi har fått gode tilbakemeldinger 
på denne omleggingen. 
Fremover vil det bli nødvendig å sette av et større beløp til vedlikehold og nødvendige 
oppgraderinger på banen, så hver krone er kjærkommen. 
 



 

 

Rekruttering til klubben er et område som vi i styret ikke er fornøyd med i 2018.  
Vi skulle gjerne sett at enda flere oppdaget hvor artig det er å spille golf.  
Vi har fått noen nye medlemmer i 2018 og er veldig glad for dette. Utfordringen er i stor 
grad å få nye medlemmer til å bli aktive medlemmer i klubben.  
Det er en stor jobb i å ufarliggjøre golf som aktivitet.  
Vi har ikke fått på plass et pro tilbud i løpet av sesongen. Et slikt tilbud tror vi også ville 
også ha hjulpet på rekrutteringen. Et annet område hvor vi ikke har tilbud i 2018 er 
Juniorgolf.  
Vi skulle gjerne hatt kapasitet til å få frem et slikt tilbud da vi har stor tro på at dette vil 
hjelpe på rekrutteringen til klubben. 
 
Det er mange og store oppgaver fremover for Austrått Golfklubb, men vi mener klubben 
har et godt fundament å bygge videre på. 
 
Styreleder Austrått Golfklubb 


