
 

 

På Jordet 

Da er vi i gang med det første nyhetsbrevet på nett for Huseby 

& Hankø Golfklubb. Vi vil komme ut med dette ca 1 gang pr. 

måned. Nyhetsbrevet vil inneholde litt om banen vår, planlagte 

reiser, provirksomhet, turneringer, aktiviteter i klubben osv.... 

Vi kommer også til å legge ut noen bilder. Vi har en del bilder 

selv og kommer til å ta nye bilder, men veldig kjekt hvis dere har 

noen bilder som dere mener kan passe inn i nyhetsbrevet. 

Bildene kan sendes til pro@hhg.no  

Det har i år vært en veldig tidlig åpning av banen vår; 27. 

februar. Det er ikke rekord, men nesten... Banen ser veldig bra 

ut og det virker foreløpig som om greenene har tålt vinteren 

bra. Det har vært godt besøk på banen siden vi åpnet. Baneeier 

har høsten 2013 hogd ned en del trær langs bekken som går 

sammenhengende gjennom banen vår, samt at det har blitt 

fjernet en del trær langs hull 8. Langs stien til hull 9 er det også 

blitt hogd en del trær. Det som ligger igjen blir fjernet innen 

kort tid. 

I disse dager holder greenkeeper Svein og pro Sander på å gjøre 

banen klar med krakker, søppelbøtter osv osv. 
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Proshopen har også denne vinteren gjennomgått en 

forvandling. Nå er den blitt mer lysere og trivelig å komme inn i. 

Vi har bygd et lite kjøkken innenfor disken som gjør skillet 

mellom proshop og kjøkken klarere. Stekeovn, oppvaskmaskin, 

pølsekoker, vaffeljern etc er plassert på det nye kjøkkenet. 

Vafler stekes stort sett hver dag, pølser har vi som tidligere, og 

vi kommer til å tilby pizza og baguetter. Det gjenstår kun noen 

få ting før vi kan starte med dette.  

Vi har også valgt å bytte klesleverandør før 2014. Nå er NIKE 

den nye leverandøren og her kommer det masse spennende og 

fine klær til damer og herrer. 

Sander er også nå helt ferdig med analyserommet på enden av 

rangen. Kameraer, TV skjerm og alt er på plass, så han er klar 

for protime bestillinger. Flere har allerede startet. Demo bag fra 

NIKE er kjøpt inn slik at dere kan prøve køller og skaft for å finne 

det optimale for dere når det gjelder utstyr. 

 

 


