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Årsmelding 2019 – Vedlegg 4  

Banekomitéens Årsmelding 

 

 

 

Medlemmer Banekomite: 

- Bjarne Oksvold 

- Jon Arne Haug 

- Audar Dueskar 

- Tommy Haugen 

 

Medlemmer driving range: 

- Paul Beaulieu  

- Ove Bones  

- Oddvar Pettersen  

- Rolf Hovde  

- Olav Rønsholm  

- Frode Jensen 

 

Generelt: 

Sesongen 2019 har bydd på flere utfordringer og overraskelser. Tross for en del 

motgang, har vi stort sett klart å holde banen i god og presentabel stand. Nytt nett ble 

montert mot campingplassen, og flere nett ble reparert. Det ble lagt inn mye innsats på 

å vedlikeholde greenene. Alle greener ble gjødslet iht ny gjødslingsplan. Vi gjennomførte 

også pipelufting og dressing av greenene 2 ganger.  

 

Driving range: 

DR-komiteen har gjort en utmerket jobb, og vært selvgående hele sesongen. Gjengen 

fortjener skryt! Se egen årsmelding. 

 

Innleid arbeidskraft: 

Det ble inngått avtale med Raymond Holmen som i hovedsak skulle ta seg av alt av 

gressklipping. Det var budsjettert med 950 timer (kr 190 000,-) innleid arbeidskraft, 

men det ble av ulike årsaker kun utført 156,5 timer (kr 31 300,-) i sesongen. Dette førte 

til at mange oppgaver måtte utføres av banekomiteen, vedlikehold av maskinpark ble 

utsatt, og det ble flere perioder med langt gress på banen. Det ble heller ikke 

gjennomført tilstrekkelig opplæring i bruk og vedlikehold av maskiner.  

På slutten av sesongen ble Gisle Ervik spurt om bistand ifm vedlikehold av maskiner. 

Gisle gjorde en stor innsats med å ta service og etterlengtet vedlikehold på 

maskinparken. 

 

Dugnader: 

Det ble gjennomført minimalt med fellesdugnader i 2019. For de dugnadene som ble 

gjennomført møtte ca 10 % av medlemmene, og vi fikk gjort det vi skulle. 

Det var utfordrende å gjennomføre nødvendige dugnader ifm banevedlikehold. 

Banekomiteen er kun satt opp med 5 medlemmer, og dette viser seg å være for lite.  

 

Robotklippere: 

Sesongen startet med at to trafoer til ladestasjonene hadde tatt kvelden i løpet av 

vinteren. Etter hvert som klipperne kom i drift, havarerte i gjennomsnitt 1 klipper i uka 

gjennom sesongen pga ødelagt drivverk i hjulmotor. Vi reklamerte til Husqvarna på 

dette, og fikk godkjent reklamasjon da det viste seg å være en svakhet på 450X-

modellene vi har kjøpt. Vi har heldigvis fått en kontaktperson for Husqvarna på Ørland. 

Ola Selven har ytet meget god service ovenfor AGK. I desember 2019 ble de siste av i 
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alt 40 hjulmotorer byttet. Vi har også erfart en klipper som brant opp. Dette fikk vi også 

på reklamasjon.  

Robotklipperne krever daglig oppfølging da det i gjennomsnitt har vært 3-5 klippere som 

stanset daglig av ulike årsaker.  

 

Maskinpark: 

- Ballplukkebilen synger på siste verset og bør skiftes ut i 2020. 

- Rotorklipperen har nå kun drift på fremhjulene, og sliter med hydraulikk-

lekkasjer.  

- Fairwayklipper fungerer greit enda. Det er robotklipperne som skal gjøre jobben 

på FW. 

- Greenklipper fungerer bra. Nye underkniver er montert høst 2019. Det er 

nødvendig med opplæring i bruk og justering av klippeaggregat. 

- Traktor: Traktor fungerer greit. Gisle har reparert gass og gir i 2019.  

- Stiga plentraktor brukes flittig til div klipping og dressing. 

 

Garasje: 

Tilbygget på garasjen var planlagt gjennomført våren 2019. Dette lot seg ikke gjøre med 

dugnadsinnsats. Det ble besluttet av styret å leie inn snekkere for å sette opp råbygget 

høsten 2019. Etter råbygget ble satt opp, har Bjarne Oksvold jobbet jevnt og trutt med å 

komplettere tilbygget Det ble også en del kostnader ifm installasjon av strøm. Ved 

sesongstart 2020 satser vi på å ha utvidet bagrom, eget rom for robotklippere og et nytt 

klubbkontor! 

 
 
Øyvind Wiklem 


