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Årsmelding 2020 – Vedlegg 4  

Banekomitéens Årsmelding 

 

 

 
Medlemmer Banekomite: 

- Bjarne Oksvold 
- Jon Arne Haug 
- Audar Dueskar 
- Tommy Haugen 
- Jan Åge Olsen 
- Roar Brodersen 
- Aia Hovde 
- Espen Vang 
- Nancy Christensen Ervik 
- Petter Næss 
- Frode Jensen 

 
Medlemmer driving range: 

- Paul Beaulieu  
- Ove Bones  
- Oddvar Pettersen  
- Rolf Hovde  
- Olav Rønsholm  
- Frode Jensen 

 
Generelt: 
Sesongen 2020 har gått greit, uten store overraskelse. Sesongen startet med mye vann på 
banen og behov for en del dreneringsarbeid. Det ble leid inn gravemaskin og utført en del 
dreneringsarbeid. Det ble konstatert tette avløp utenfor golfbanen. Ørland kommune er 
varslet flere ganger om forholdene, uten at dette har medført utbedringer. Dialog pågår 
fortsatt.  Alle greener ble gjødslet iht gjødslingsplan. Vi gjennomførte også pipelufting og 
dressing av greenene i juni.  
 
Driving range: 
DR-komiteen har igjen gjort en utmerket jobb! Korona-situasjonen med smittevernregler har 
i år medført ekstra tiltak med vasking av baller og kurver. På slutten av sesongen ble 
ballplukkebil skiftet ut med en nyere modell. Se for øvrig egen årsmelding fra DR-komite. 
 
Innleid arbeidskraft: 
I 2020 har vi ikke basert drifta på innleid arbeidskraft. Gisle Ervik bidrar ved behov, og har 
vært uunnværlig for oss i år. For å nevne noe har han bygget opp dressevogna på nytt da den 
kollapset pga rust, feilsøkt og reparert rotorklipper, laget nytt feste for ballplukker og 
montert feste over på ny ballbil. Gisle vil i løpet av vinteren 2021 ta service på og slipe opp 
klippeaggregatene på FW-klipper og green-klipper. Dette sparer vi både tid og penger på.  
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Dugnader: 
Klipping av greener har blitt løst med en fantastisk dugnadsinnsats fra damer i klubben. 
Tusen takk for innsatsen. Dette har spart klubben for kostnader og koordinering i 2020! 
Det ble gjennomført minimalt med fellesdugnader i 2020. For de dugnadene som ble 
gjennomført møtte ca 10 % av medlemmene, og vi fikk gjort det vi skulle. 
Banekomiteen er doblet i antall medlemmer fra 2019. I tillegg har enda flere medlemmer 
blitt lagt til på banekomiteens Messenger-gruppe. Dette har bidratt til at flere er oppdatert 
på status banedrift og det har blitt enklere å koordinere og få utført nødvendige 
arbeidsoppgaver.  
 
Robotklippere: 
Etter alle hjulmotorer ble skiftet i 2019 har sesongen 2020 går bra mtp drift av 
robotklippere. Det har vært behov for skifte av ytterligere to hjulmotorer i år. Disse ble også 
dekt av reklamasjon. To stk strømforsyninger måtte skiftes mot slutten på sesongen. Ola 
Selven er vår lokale servicetekniker for Husqvarna. Eik-senteret har åpnet verksted på 
Brekstad, og blir vår forhandler ifm bestilling av reservedeler til robotklipperne.   
Robotklipperne krever generelt daglig oppfølging da det i gjennomsnitt har vært 3-5 klippere 
som stanser daglig av ulike årsaker. Hovedfienden til robotklipperne er vann på banen. I våte 
perioder må mange klippere parkeres. 
 
Maskinpark: 

- Ballplukkebilen ble endelig skiftet ut i 2020 til en Mitsubishi Pajero.   
- Rotorklipperen har kun drift på framhjulene. I 2020 ble ny oljekjøler montert og 

hovedpakning skiftet. Ingen vesentlige hydraulikk-lekkasjer nå.   
- Fairwayklipper ble bla. a. utbedret med reparasjon av hev/senk funksjonen av 

sideaggregater. Klipperen må brukes forsiktig, og ikke svinge med klippeaggregatene 
nede. Gisle monterer nye underkniver på alle aggregat i tillegg til sliping ila vinteren 
2021. 

- Greenklipper har fungert bra. Nye underkniver ble montert høst 2019. Det er 
nødvendig med opplæring i bruk og justering av klippeaggregat, samt hvordan man 
sliper opp med slipepasta. Gisle sliper opp aggregatene ila vinteren 2021. 

- Traktor: Traktor har fungert bra denne sesongen. 
- Stiga plentraktor fikk nye reimer til aggregatdrift i år da den havarerte. Fungerer bra 

nå, men har ikke bremser. 
- Golfbilen ble reparert i starten av sesongen og har fungert fint i 2020. 

 
Garasje: 
Tilbygget på garasjen ble ferdigstilt i 2020 med utvidet bagrom, eget rom for robotklippere 
og et nytt klubbkontor! Det gjenstår ett strøk maling på hele garasjen, og slemming av 
grunnmur.  
 
 
Øyvind Wiklem 
 
 
 


