
På Jordet 
Hei alle golf venner , sesongen er nå godt igang og vi 

håper alle har hatt det fint på banen vår til nå i sesongen.  

Vi hadde en rekordtidlig åpning av banen på grunn av en 

mild vinter. Banen har fremstått veldig bra helt siden 

åpningen, og blir nå bare bedre og bedre. Greenkeeper 

Svein har jobbet litt med drenering rundt om på banen for 

å bli kvitt noen steder hvor det ofte blir overvann. 

Eksempel den venstre greenbunker på hull 9. Dette har 

allerede medført at banen tørker raskere opp etter 

nedbør. Vi har også i år kjøpt inn nye røde og hvite flagg 

til hullene. Det er også kjøpt inn et nytt hullborr som vil 

føre til at hullkantene vil bli skarpe og fine. Husk og sette 

flagget pent tilbake slik at hullkantene ikke blir ujevne , 

dette er til alles beste. 

Vi passer også på å gratulere Sven Erik "Svenna" Larsen 

med Hole in One på hull 7 tidligere i år. Medspillerne sier 

det var ett fantastisk slag rett mot pinnen, landet litt forbi 

og spant tilbake i hullet igjen.  

Den eldre garde av dugnadsgjengen var i slutten av mai 



på tur med Sander og Jon til Sotenäs GK ved Smøgen. Vi 

spilte to runder og koste oss med mat og drikke på den 

flotte banen. Sotenäs er en bane dere bør besøke , 27 fine 

og utfordrende hull. 

Når det gjelder reiser så dro vi avgårde vi til Tyrkia og 

Belek i slutten av januar med 17 personer . Det var en 

vellykket og fin tur. Vi bodde bra og spilte 3-4 forskjellige 

baner av høy standard. Noen av oss spilte også 18 hull i 

flomlys , Tyrkia har Europas eneste flombelyste anlegg . 

Dette var en heftig opplevelse.  

Kommende reiser hvor påmelding ligger ute er Reunion 

Resort Orlando 31.oktober til 7.november og Sør Afrika 

22. januar til 3. februar 2016. Sør Afrika er det pr. i dag 33 

personer påmeldt. USA turen har pr i dag 4. Vi var på den 

samme Resorten i USA november 2015 og dette er virkelig 

en tur dere bør vurdere. Hele Resorten med 3 baner og 

fantastisk service var rett og slett helt perfekt.  

Undertegnede jobber også i disse dager med Skottland/ 

Irland weekend tur i sommer og en ukes tur til Spania i 

februar /mars måned 2016. 

Våre juniorer trener hver uke og har også vært ute og 



spilt noen turneringer med litt blandede resultater. 24. og 

25. juni skal vi spille lag NM 1. divisjon på Mørk golfbane. 

18.-19. juli skal herrene spille lag NM 1. divisjon på 

Kjekstad golfbane. 

På Hakadal golf den 18.-19. juli blir det skrevet historie i 

HHG. Vi skal da for første gang stille ett lag i lagNM for 

damer, lykke til jenter. 

Ssenior golfen på HHG fortsetter i kjent stil og det dere får 

til er helt fantastisk, fortsett den gode jobben !  


