
JULEHILSEN 2015 

Hei alle Golfvenner  

 

Det «lakker og lir» mot jul og vi alle ser frem til julefeiring 

sammen med familie og venner. 

 

Ønsker med dette å gi en oppsummering av golfsesongen 

2015.   

 

 

I år fikk vi gjort mange forbedringer på anlegget før oppstarten i mai. Skilt og 

benker fikk seg et nytt strøk med maling og lakk. På banen ble det grøftet og 

rensket i kanaler. Dammen mellom hull 2 og 4 ble også rensket og utvidet. Det ble 

satt ned ny banemarkering. Bunkere ble justert på treningsområdet og ved hull 5 

og hull 8. I tillegg ble bunker på hull 1 fjernet – denne endring ble møtt med 

mange fornøyde medlemmer.  

 

Som dere sikkert har sett har vi tatt i bruk en ny rutine på vanning av greenene. 

Dette fungerer meget bra og kvaliteten er vi veldig godt fornøyde med. Greenene er 

gjødslet regelmessig og fått en tett og fin struktur. Greenenes kvalitet vil få like 

stort fokus også til neste år.  

 

I løpet av sesongen har vi fått mange flotte og positive tilbakemeldinger på 

kvaliteten på banen, noe som vi setter veldig stor pris på. Når det gjelder greenfee 

har vi hatt flere greenfeespillere i år enn det vi hadde i 2014. Blant disse har det 

vært spiller i fra Tyskland, Nederland og Sverige.  

  

Må bare nevne en episode i sommer da vårt meget ivrige medlem, Bruun-Olsen fikk 

en forespørsel fra et nederlandsk par som ville spille, om det var mulig å leie 

utstyr. Bruun-Olsen var rask med å foreslå at de kunne låne av ham. Han hadde 

utsyr stående hjemme. Dermed kjørte han hjem, kom tilbake med to traller med 

fullt utstyr. De brukte en hel dag i anlegget, sola skinte fra skyfri himmel og de 

var storfornøyde. I tillegg har Øystein Stieng donert ett helsett med bag til 

klubben. Takk skal dere ha - dette er gøy. 

 

Drifta har tatt i bruk en ny JD klipper som fungerer veldig bra på roughen. Den gir 

en fin klipp og kommer til på vanskelige områder da den har separate bevegelige 

aggregater. 

 

I høst ble det startet opp anleggsarbeid for å drenere vanskelige områder. Da det ble 

mere omfattende enn forventet og været ikke var på vår side blir det ferdigstilt til 

våren. 



Vi håper på en snill og kort vinter og satser på like gode forhold til neste år. 

 

For de av medlemmene som ønsker å trene svingen sin i vinterhalvåret har de 

muligheten til å gjøre dette hos Steinkjer Golfsimulator.  

 

Før neste sesong skal det også avholdes årsmøte.  

 

Dette skriv vil også bli å betrakte som innkalling til Steinkjer Golfklubbs årsmøte 

2015.  

 

Tidspunkt: Onsdag 20. januar kl. 19.00 

Sted: Sannan Hotell 

 

Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være oversendt styret minst 2 uker 

før. Saksliste gjøres tilgjengelig 1 uke før årsmøtet. 

 

Pr. skrivende stund har vi ca. 200 medlemmer som vi håper fortsatt vil være med 

oss.  

 

Hvis det er noen mot formodning som ønsker å endre sin medlemsstatus må dette 

gjøre før 31.12.2015. 

 

Vi håper at dere alle fortsatt vil være en del av gjengen i Steinkjer Golfklubb og 

være med på å bidra i å utviklet vårt gode samhold.  

 

Avslutter her med å ønske dere ALLE en riktig god jul og ett knakende godt nytt 

«GOLFÅR» i 2016. 
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