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Bakgrunn og hensikten med dokumentet 
Hensikten med dokumentet er at medlemmene i Ålesund Golfklubb skal vite hva som kan forventes og hva 

som er klubbens mål med banekvalitet. 

 

Overordnet målsetning 
Ålesund Golfklubb skal ha en best mulig kvalitet med utgangspunkt i beliggenhet, klima og den enhver tids 

gjeldende økonomiske situasjon. 

 

Banens kvalitet skal tilfredsstille de krav som NGF setter for å kunne arrangere lokale og nasjonale 

turneringer. 

 

Status Ålesund Golfklubb 
• Banen er preget av naturskjønne omgivelser og store høydeforskjeller.  

• Klubben har tradisjoner med å arrangere både regionale og nasjonale konkurranser. 

• Banen har pr. 2021: 1 heltidsansatt, 1 i 6 måneder, 1 i 4 måneder og 3 til 4 sommeransatte (totalt 

ca. 4.000 timer) 

• Banemannskapets driftsbudsjett er underlagt daglig leder i klubben. 

• Klubbens maskinpark er sammensatt av- og skiftes ut i henhold til banens behov og økonomi. 

• Jordanalyse tas minst en gang i året. 

 

Under sesongen 2021 ble GIS (spørreundersøkelsen Golfspilleren i sentrum) sammenholdt med data fra 

GolfBox tatt i bruk i større grad, slik at man fikk tilbakemeldinger på kvalitet, og bedre kontroll på antall 

spilte runder og medlemmenes omforente spilleopplevelse. Dette arbeidet må videreføres i 2022. 
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Banedokument 
 
1. Greener 

2. Greenområder 

3. Tee 

4. Fairway 

5. Semirough 

6. Rough/Skog 

7. Treningsområde, klubbhus og driving range 

8. Bunkere 

9. Vann-/sidevannhinder 

10. Banemerking 

11. Gangveier 

12. Transportveier 

13. Åpning og stenging av banen 

14. Maskiner/redskaper 

15. Klipping 

16. Miljø og estetiske krav 

17. Ansatte 

18. Bygninger 

19. Organisasjon 

20. Informasjon og ressursplan 

21. Planer og prioriteringer for sesongen 2022 

 
 

1. Greener 
1.1 
Målet med vedlikehold av greenene er å prøve å holde dem så jevne og ærlige som mulig gjennom hele 

sesongen. Fokuset er ikke så mye på fart, men mer på å ha en likeverdig ballrull på alle greener. Klubben 

vil også gjøre så mange vedlikeholdstiltak som mulig for å unngå å få sykdommer og annen skade på 

greenene. 

 

 
For å oppnå dette vil følgende vedlikehold bli foretatt i løpet av sesongen: 

• Dyplufting 3 ganger vår/sommer/høst. Sommerlufting med AIR2G2-maskin som er en del av 

engasjementsavtalen med banesjef. 

• «Procore» (lufte) kontinuerlig i løpet av sesongen, min. hver måned. Variere mellom piper og 

pinner. 

• Vertikalskjæring minimum 5 ganger i løpet av sesongen. 

• Re-såing 1 gang når det er optimale forhold. Enten i mai eller i siste del av august. 

• Tilpasset gjødsling og kalking. Dette betyr at klubben vil tilpasse gjødsel og mengde i henhold til 

gressets behov i løpet av sesongen.  

• Behovstilpasset vanning der det vil brukes fuktighetsmålere til å bestemme når det trengs 

vanning. 

• Fortsette med å trimme, optimalisere og vedlikeholde vanningsanlegget slik at greenene får 

tilstrekkelig vann, ved blant annet justering av spredningssektorer på dysene, samt blending av 

dyser som ikke gir effekt. 

• Klippehøyden vil variere mellom 4-6 mm. 

• Klippefrekvensen vil bli tilpasset gressbehovet til vekst i løpet av sesongen. 

• Vurdere å gjennomføre justering av greenstørrelsene samt endring av klippemønster. Justering 

av greenstørrelsene vurderes ut fra originale banekart utarbeidet av banearkitekt, samt 
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omforente arbeids- og ressurshensyn sett i forhold til greenenes relative vekting i 

driftsbudsjettet. 

• Valsing er et supplement til klipping, og dette vil bli gjort på dager greenene ikke klippes for å 

opprettholde hastigheten og jevnheten på greenene, men også for å redusere slitasjen på 

gressanlegget. 

• Øke bevisstheten hos banemannskapet når det gjelder aktuelle soner for ulike flaggplasseringer. 

• Dressing vil bli gjort ca. 1 gang i måneden og totalt forbruk dressingsand estimeres til ca. 100 

tonn. 

• Fortsette dreneringsarbeidet rundt greener som ble startet i 2021. 

 
 
1.2 
Klubben vil følge NGFs anbefalinger vedrørende flagg- og teeplasseringer. 
 
Hull/flagg flyttes ca. hver tredje dag, avhengig av spilletrykk og slitasje. Klubbens mål er å alltid ha skarpe 

og jevne hullkanter. Bruke fargespray ved turnering. Dette gir ett bedre inntrykk og mer holdbare kanter  

 
1.3 Fortsette arbeidet fra 2021 med å ta ned trær og busker for å forbedre lysinntak og luftsirkulasjon på 

greenene. 
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2. Greenområder 
2.1 
Det er ønskelig med jevne og harde greenområder, med et så tett gressdekke som mulig hvor man kan 

spille chip and run spill. Greenområdene bør også være estetisk fine med riktig klippehøyde, da det 

rammer inn greenene. For å oppnå dette bør følgende etterfølges: 

 

• Gjødsle 3 ganger vår/sommer/høst 

• Dyplufting 2 ganger vår/høst 

• «Procore» (lufting) under sesong 

• Klippe frekvens ca. 2-3 ganger i uken 

• Vurdere å gjennomføre evt. endring av klippemønster for approachområder 

• Klippehøyde 12-14 mm 

• Fortsette dreneringsarbeidet som ble startet i 2021 

 

 

 

2.2 
Det er kritisk å ha tilstrekkelig med fuktighet i greenene og områdende rundt greenene. Det ble den 

30.08.2021 foretatt målinger av greenenes fuktighet ved hhv. 25 og 125mm. Dybde, med følgende 

resultater: 

 
 Måling av fuktighet i greener – pr. 30.08.21 
 Måling ved 25mm dybde  Måling ved 125mm dybde 
Hull 1 5% 20% 
Hull 2 3% 16% 
Hull 3 4% 17% 
Hull 4 1% 15% 
Hull 5 5% 20% 
Hull 6 3% 15% 
Hull 7 4% 21% 
Hull 8 3% 16% 
Hull 9 4% 15% 
Hull 10 4% 15% 
Hull 11 5% 22% 
Hull 12 7% 15% 
Hull 13 1% 14% 
Hull 14 12% 24% 
Hull 15 3% 15% 
Hull 16 3% 21% 
Hull 17 5% 13% 
Hull 18 4% 15% 

 
Etter måling på alle banens greener ble %-vis fuktighet iht. tabell avdekket. Resultatene skal sees i 

sammenheng opp mot følgende «benchmark» (ideelle resultater målt mot faktiske målinger): Ideell 

måling ved 25mm: 10% og Ideell måling ved 125mm: 15% 

 

Konklusjonen er at fuktigheten i greenene pr. 30.08 er god på dybde 125mm, men de er for tørre på 

25mm dybde.  Det tas sikte på å installere fuktighetsmålere ved green 7 (green nærmest pumpehuset med 

god vanntilførsel) og green 13 (green som er mest utsatt for uttørking grunnet beliggenhet mht. 

beliggenhet målt i høydemeter i forhold til pumpehuset). 
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3. Tee 
3.1 
Målet med utslagsstedene er å ha de jevne og med minst mulig slitasje. For å oppnå dette vil det legges 

vekt på følgende vedlikehold: 

 

• Dyplufting 2 ganger i året 

• Hull-lufting 1 gang i året 

• «Procore» (lufting) under sesong 

• Gjødsling 3 ganger vår/sommer/høst 

• Klippe frekvens 2-3 ganger i uken 

• Klippehøyde 12-14 mm  

• Teestedene skal i all hovedsak, og i de aller fleste tilfeller der det er mulig, klippes i kvadratisk-

/rektangulær form. Teestedene skal siktes korrekt inn i forhold til spilleretning og hensynet til de 

ulike medlemsgrupperinger, og ikke nødvendigvis den retning som grunnflaten til teestedet. 

tilsier.  

 

3.2 
Det skal tas ned trær og busker for å forbedre lysinntak og luftsirkulasjon, spesielt tee 3. 
 
3.3 
Områdene rundt tees skal klippes hver uke for å holde dem ryddige. 
 
3.4  
Teemarkeringer flyttes ved behov, minst to ganger i uken for å spre slitasjen på tee. 
 
3.5 
Tees på par 3 hullene vil dresses 1 gang i uken, og andre øvrige hull 1-2 ganger i måneden.  
 
3.6 
Det er planer om opprettelse av nye teesteder. Banen er opprinnelig satt opp med hhv. teested 60, 56, 52 

og 47. Anbefalinger og beslutninger om opparbeiding av nye teested er basert på sikkerhet, spillehastighet 

og spilleglede, hvor sistnevnte tar høyde for ønsker og behov fra alle ulike medlemsgrupper. 

  

• Muligheten skal vurderes for å etablere et kortere teested 41, hvor tee 47 og 52 beholdes. Det er 

viktig at teestedene 41 og 47 er korte på par 3 hull, dvs. at lengden ikke skal være over 80 meter 

for disse hullene 

• Sett i sammenheng med ovenfornevnte skal en vurdere å forlenge teested 52 

• Sett i sammenheng med ovenfornevnte skal en vurdere å skyve teested 56 bakover 

• Sett i sammenheng med ovenfornevnte skal en vurdere å gjøre teested 60 om til teested 62, da 

dette er en lengde som benyttes ved mesterskapsspill på høyere nivå 
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4. Fairway 
4.1 
Klubbens mål er å ha så spillbare fairways som mulig gjennom hele sesongen. For å gjøre dette må 

følgende vedlikehold gjøres: 

 

• Klippe frekvens ca. 2 ganger i uken 

• Vurdere å gjennomføre evt. endring av klippemønster for fairways vurdert sammen med 

utformingen av rough og uklipte områder 

• Klippehøyde 17mm 

• Gjødsling etter behov fairways 

• Fortsette dreneringsarbeidet på bløte områder 

• Vurdere lufte- og dresseprogram 

• Vurdere å legge grøft på hull 3, 6 og 11 i rør 

 
4.2 
Forskjellige klipperetninger bør etterstrebes der det er mulig. 
 
4.3  
Kjøreskader og dreneringskader overlates til dugnadsgjengen. 
 
 

5. Rough 
5.1 
Klippehøyde på semiruffen vil være ca. 38mm. 
 
5.3 
Drenering vil følge vår dreneringsplan. 
 
 

6. Skog 
6.1 
Det skal jobbes med å ta ned trær og rydde kratt der det trengs, i hovedsak organisert av dugnadsgjengen. 
 
 

7. Treningsområde, klubbhus og driving range 
7.1 
Driving range klippes etter behov med roughklipper, typisk frekvens er en gang i uken. 
 
7.2 
Bør holdes rent og ryddig rundt tee matter, bunkere og klubbhus. Vårdugnad setter standard, og 

banepersonell opprettholder standarden.  

 
7.3  
Greener, bunkere og greenområder skal være av samme kvalitet som resten av banen. 
 
7.4 
Bør holdes rent og ryddig rundt klubbhus området. Vårdugnad setter standard, og banepersonell 

opprettholder standarden. Oppdatering av informasjonstavler og nødvendig skilting må skjen før hver 

sesongstart. Dette gjelder både på klubbhusområde og ute på baneanlegget for øvrig der det er påkrevet. 

 
7.5 
Styret har vedtatt at nytt partytelt skal anskaffes, det skal vurderes om ny plassering for dette skal være i 

område til høyre-/bak green 18 med bred åpning mot hull 18. Mobilt bygg egnet for installasjon av 

sanitærfasiliteter er donert til klubben og kan lokaliseres opptil teltet i bakkant.  
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8. Bunkere 
8.1  
Det må gjøres en vurdering av bunkere ved sesongstart, helst bør det lages en bunkerplan. Pr. nå er en 

rekke bunkerne på Solnør uspillbare pga. manglende vedlikehold. Målet må være å få satt i stand noen 

som i de seneste sesonger ikke har vært i spill, gjerne de som er viktigst i forhold til spillopplevelsen og 

opplevd banekvalitet fra både medlemmer og gjestespillere. Legge igjen de som blir vurdert og ikke skal 

settes i spill. De bunkerne som defineres og skal bli vedlikeholdt, vedlikeholdes etter planen nedenfor. 

 
8.2 
Bunkerne vil bli raket ved behov ca. 1-2 ganger i uken. 
 
8.3 
Bunkerraken skal være i bunkeren og ligge i spilleretning. 
 
8.4 
Bunkerne skal være fri for ugress og steiner. 
 
8.5 
Alle bunkerne skal være likeverdig å slå fra. 
 
8.6 
Bunkerkantene skjæres en gang hvert år og vedlikeholdes i løpet av sesongen. 
 
8.7 
Dugnadsgjengen må hjelpe til med bunkerne, her bør det utarbeides konkrete arbeidsinstrukser. 
 
 

9. Vann- og sidevannhinder 
9.1  
Bør være tydelig merket med røde og/eller gule pinner. 
 
9.2  
Bør ikke være for mye vegetasjon i og rundt vannhindre. 
 
9.3 
Skal holdes rene og ryddige. 
 
 

10. Banemarkeringer 
10.1 
Bør følge NGF sin regelhåndbok og også retningslinjer fra turneringskomiteen. 
 
10.2  
Markeringene bør ikke påvirke naturopplevelsen eller gjøre det vanskelig for de som jobber på banen.   
 
10.3 
Banen bør være tydelig merket, så man unngår regelepisoder.  
 
 

11. Gangveier 
11.1 
Gangveiene må være jevne og ha god fremkommelighet. Dette er viktig for både spilleopplevelsen og 

hensynet til maskinparken som skånes for risiko for støtskader mv. 

 
11.2 
Gangveier som ikke er bygget og forårsaker slitasje, skal unngås. Eksempler på dette er ferdsel på og av 

green. 



  10 

11.3 
Bør være tydelig merkede stier mellom hullene. 
 
 

12. Transportveier  
12.1 
Bør være vedlikeholdt slik at de ikke forårsaker unødvendig slitasje på maskinparken. 
 
12.2  
Transportveiene skal brukes så mye som mulig når en forflytter arbeidsmaskinene på baneområdet, dette 

for å unngå slitasje på golfbanen, dette gjelder også golfbiler. 

 

 

13. Åpning og stenging av banen 
13.1 
Banen åpnes når det er tilstrekkelig varmt nok i bakkene til at gresset har begynt å vokse. 
 
13.2 
Banen vil bli stengt hvis det er fare for langtidsskade f.eks. i tilfelle frost/nattefrost mv. 
 
13.3 
Noen greener kan være stengt om våren for å få gresset til å etablere seg. 
 
13.4 
Banen bør stenges ved overvann. 
 
13.5 
Ved frost/nattefrost, som er et svært kritisk punkt for gresset, skal banen stenges. 
 
13.6 
Normalsesong for Solør er ca. 1. mai til 15. oktober. Før og etter disse datoene har vedlikehold og 

utbedringer, samt sesongforberedende tiltak førsteprioritet og fortrinn på banen. 

 
 

14. Maskiner/redskaper 
14.1 
Maskinene må være sikre og velfungerende slik at det ikke er fare for skade på banepersonell og 

unødvendig driftsstans. Det ble i 2021 gjort store forbedringer på maskinparken. Ålesund GK har ved 

inngangen til 2022 sesongen en formålstjenlig og relativt godt vedlikeholdt maskinpark.  

 
14.2 
Daglig kontroll av maskinen bør utføres før den brukes, for eksempel som olje, bensin, lufttrykk og søk 

etter visuelle feil og evt. ulyder ved tomgang/igangsetting av motorer og aggregat mv. Loggføring skal 

finne sted for både daglig, periodisk og årlig vedlikehold. 

 
14.3 
Maskinene og redskapene må rengjøres grundig og settes på riktig anvist sted etter bruk.   
 
14.4 
Maskinoperatørene skal få nødvendig opplæring for å sikre riktig og trygg bruk av maskinparken. 

Opplæringen skal dokumenteres. 

 

14.5 
Maskiner og redskaper skal være- og er tilstrekkelig forsikret. Nytt regelverk er att alle maskiner som går 

fortere enn 10 km/t må ha egen ansvarsforsikring. Dette gjelder også golfbiler. Klippere kan justeres slik 

at de går under 10 km/t. 
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14.6 
Antall arbeidstimer skal dokumenteres og en serviceplan for hver maskin skal kunne dokumenteres. 
 
 

15. Klipping 
15.1 
Gressavfall skal i størst mulig grad fjernes slik at det ikke forstyrrer golfspillet eller naturen, en enkel 

henger på greenklipper bør vurderes anskaffet. 

 

 

16. Miljø og estetiske krav 
16.1 
Banen bør opprettholdes slik at golfere og allmennheten oppfatter det som et hyggelig område. 
 
16.2 
Maskinhallen og området rundt maskinhallen skal holdes rene og ryddige. 
 
16.3  
Sandlageret skal vedlikeholdes og se ryddig ut. 
 
16.4 
Banepersonell skal med kompetanse og sunn fornuft, unngå å bruke for mye gjødsel og sprøytemidler. Det 

er pr. dags dato kun banesjef som har godkjent autorisasjonsbevis. Kursing av andre baneressurser vil 

skje innen sesongstart 2022. 

 
 

17. Ansatte 
17.1 
Det skal være tilstrekkelig personale til å oppfylle kravene fastsatt av Ålesund GK for drift av golfbanen. 

Klubbens driftsbudsjett for banedrift skal reflektere dette forholdsmessig. 

 
17.2 
Personalet skal få opplæring så langt som mulig. 
 
17.3 
Lønnsnivået til de ansatte bestemmes av daglig leder innenfor vedtatt årlig driftsbudsjett. 
 
17.4 
Ålesund GK skal strebe etter å ha ansatte som både har god yrkeserfaring og har relevant utdanning.  
 
17.5 
Det bør arbeides kontinuerlig for å ha et godt arbeidsmiljø (HMS), uønskede hendelser skal dokumenteres 

og rapporteres for å kunne avdekke og oppnå korrigerende forbedringstiltak. 

  
17.6 
Minst en gang i året skal det være en personlig samtale (medarbeidersamtale) mellom banesjefen, daglig 

leder og banepersonalet. 
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18. Bygninger 
18.1 Verksted 
 
18.1.1 
Verkstedet skal være godt utstyrt, med verktøyene som trengs for å vedlikeholde maskinene. Sliping av 

alle aggregater er for sesongen 2022 satt bort til ekstern leverandør. Sliping er viktig og avgjørende for et 

godt klipperesultat, og skal utføres etter behov. 

 
18.1.2 
Arbeidstilsynets regler skal følges med hensyn til sikkerhet- og verneutstyr ved alle arbeidsoppgaver. 
 
18.1.3 
Verkstedet bør holdes ryddig slik at du enkelt kan finne verktøyene og materialene du trenger. 
 
18.1.4 
Etter arbeidsdagens slutt skal alle maskiner og verktøy plasseres på sin tilviste lagringsplass. 
 
 
18.2 Personalrom 
Til personalrom brukes klubbhuset og/eller terrassen ved egnet vær. 
 
 
18.3 Lager 
 
18.3.1 
Det skal ikke oppbevares sprøytemidler på selve baneanlegget på Solnør.  
 
18.3.2 
Gjødsel, frø og andre materialer bør lagres slik at den er beskyttet mot regn og vind. 
 
18.3.3 
Lagringsområdene skal holdes ryddige, slik at man enkelt kan finne det man trenger. 
 
 
 

19. Organisasjon 
19.1 
Alle ansatte skal ha arbeidsinstruks og arbeidskontrakt. 
 
19.2 
I løpet av sesongen skal det være ukentlige møter mellom banesjef, daglig leder og klubbens ansatte. På 

disse møtene skal det diskuteres forrige ukes arbeid og de neste påfølgende ukers planer. 

 
 

20. Informasjon og ressursplan 
20.1 
Informasjon fra banepersonell til medlemmene vil bli formidlet enten gjennom klubbens hjemmeside, 

klubbens offisielle Facebook-konto eller på informasjonstavlen på Solnør. Daglig leder har ansvaret for 

dette, men banepersonell skal bidra med informasjon, innspill og bilder/dokumentasjon. 
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20.2 Ressursplan 
Gjennomsnittlig estimert fordeling av arbeidstid per uke for klubbens 18-hullsanlegg på Solnør: 
 
Klipping 
Green   24 t 
Tee- og greenområde  18 t 
Fairway   16 t 
Rough og driving range  28 t 
 
 
Annet arbeid    
Greenvalsing   8 t 
Gjødsling   6 t 
Green lufting og dressing  16 t 
Gjødsling tee/grønt område  6 t 
Bunkeraking   12 t 
Maskinvedlikehold  12 t 
Administrativ   8 t 
Kantklipper   8 t 
Vedlikehold vanning  6 t 
Dreneringsarbeid  8 t 
Vedlikehold av bygninger  6 t  
 
 
Antall timer per arbeidsuke: 182 timer 
182 timer/40 = 4,5 heltidsansatte i høysesong 
 

Denne ressursplanen er tilpasset Ålesund GK sitt måldokument, som er utarbeidet i henhold til 

klubbens mål og gjeldende budsjett.  Om baneplanen legges til grunn kreves det ca. 5 – 6000 

arbeidstimer å drifte Solnør Gaard Golfbane en golfsesong basert på en driftsperiode fra ca. 1.mai 

til 15. oktober. 

 
 

21. Planer og prioriteringer for baneanlegget med tilhørende målsettinger for sesongen 2022  
 

a) Fortsette å jobbe mye med greener mht. kontinuerlig vertikalskjæring, lufting og dressing. Utføre 
tilpasset gjødsling, sprøyting og kalking til for å få de jevnere og mer ærlige med bedre gressvekst 
uten sårflekker ol. Medlemsundersøkelsen GIS (Golfspilleren i sentrum) pekte på greenkvalitet 
som det området med mest forventning om forbedring. Prosessen er igangsatt i 2021 og vil 
fortsatt ha stort fokus i 2022. 

 
b) Fortsette arbeidet med vedlikehold og oppgradering av bunkere iht. en forbedringsplan av 

bunkerne for hele 18-hullsbanen, et «prosjekt» som vil ta mange år å gjennomføre. Herunder 
vurdere å beslutte hvor mange bunkere som bør/skal legges igjen og derved fjernes. Banen har 
alt for mange bunkere ute av spill, dette arbeidet vil ta mange år å ferdigstille og derfor må man 
ferdigstille hull for hull i prioritert rekkefølge ref. etter hva som er senere angitt i denne planen. 

 
c) Skadeoppretting ved tilkjøring av ny grus på veinett som ble skadet i styrtregnet som kom i 

medio januar 2022. Herunder å forbedre veinett ved oppgrusing av hull og fjerning av mindre 
oppdukkende/faste steiner som er i fare for å skade klippeaggregatene. Veinettet må være 
operativt av hensyn til banedrift, men også spilleopplevelsen påvirkes av etterlat inntrykk av 
veinettet.  

 
d) Drenering og utjevning, re-såing av påbegynte, men uferdige områder. Jordkultivator til bruk i 

dette arbeidet er anskaffet. Mange områder på banen er ujevne og utgjør derved en risiko for at 
ballen ligger på et ugunstig sted når neste slag skal slås. Dette svekker opplevelsen av banens 
kvalitet. 
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e) Etablere definerte, strategisk plasserte, men ikke skjemmende «tømmedepot» tilknyttet tømming 
av oppsamlingskurvene på klipperne tilknyttet klipping og vertikalskjæring av greenene. Dette vil 
redusere luktproblemer og redusere «visuell forsøpling» ved greenene. Større depot gjør det 
lettere å gjenbruke komposten når denne er klar til gjenbruk som igjen er et positivt miljøtiltak.  
 

f) Utbedre rangeområdet ved å planere ut ujevnheter som reduserer effektiviteten i ballplukkingen. 
Sette opp et hensiktsmessig antall siktemidler med avstandsmerking. Siktemidler bidrar til mer 
målrettet trening og øker gleden med treningsøkten da resultatet av de enkelte slag enklere kan 
vurderes opp imot hvor man siktet. 

  
g) Vurdere anskaffelse av nye teeklosser til alle teested, kanskje co-brande med sponsorlogo 

(involvere sponsorer). Anskaffe oppsamlere for «knekte pegger». Opplevd kvalitet og orden på 
teestedene betyr mye for den samlede baneopplevelsen. 

 
h) Videreutvikle våre ansatte slik at alle føler seg involvert og motivert til å kollektivt ta ansvar for å 

hver dag i løpet av sesongen presentere en best mulig bane kvalitetsmessig. 
 

i) På greenene løpende fortsette å så inn edlere gressarter som passer klimaet best mulig. Dette gir 
mer robuste greener tatt værforholdene i vår landsdel til etterretning. 

 
j) Oppmuntre og anspore dugnadsgjengen på baneanlegget til å legge ned målrettet innsats. Dette 

er viktig og helt avgjørende for evne å vedlikeholde Solnør Gaard Golfbane på best mulig vis. 
 

k) Lansere prosjektet «Divot Repair 2022», vurdere utdeling av gratis greengafler kanskje co-brande 
med sponsorlogo (involvere sponsorer) – årets store felles dugnadsprosjekt for 2022? 
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Prioriteringsliste over konkrete forbedringsarbeid for sesongen 2021 - 2025 
 

Hull Beskrivelse 
1 Drenering i forkant- og bakkant av green. Jevne ut og så gress i delvis gjenlagt bunker på venstre 

side av fairway. Green skal klippes inn 1-1,5 meter i forkant, samt 1 meter i siden. Når nevnte 
dreneringsarbeid er gjennomført, er planen å klippe oppsamlingsområde i fairwayhøyde bak 
greenen. 
 

2 Drenering av høyre side- og bakkant av green. Vurdere å legge igjen åpen grøft foran green. 
Igjenfylling av grøften vil bidra til bedre fairway/oppsamlingsområde i forkant og til høyre for 
green. Forbedre drenering i fairway foran vei og så gress. Jevne ut og så gress i tidligere fairway-
bunker. Jevne ut og så gress i tidligere, kun delvis vellykkede gjenlagte grøfter i fairway foran 
veien. Tynne skog mellom green 2/15 til område langs tee 16. Det er grantrær som skal fjernes, 
alle «pene» furutrær skal beholdes. Uttak av trær skaper bedre lysforhold og bedre sikt mellom 
greens og teeområder. Green skal klippes inn 10-12 meter i lengden, samt 1 meter i siden. 
 

3 Felle trær for å skape bedre lysforhold spesielt rundt hvit tee. Det er grantrær som skal fjernes, 
alle «pene» furutrær skal beholdes. Ikke fjerne trær for nære elvebredden grunnet erosjon mot 
elva. Oppgradere/fylle på sand i bunker foran green. Størrelse på green skal kun justeres inn litt 
i forkant, ca. 0,5 meter og på høyre side ca. 1 meter. Det skal lages et tydelig klippemønster 
mellom den kryssende veien og bunker i forkant green, dette skal strekke seg langs høyre side 
av bunker frem til green.  I tillegg skal det lages et mindre fairwayområde til venstre for green. 
Vekster langs venstre side må holdes nede for å sikre sikt fra tee til green. 
 

4 Etablere sperring (plastkjetting) foran green (ca. 15m.). Green, fairway og teesteder beholder sin 
nåværende utforming. 
 

5 Ferdigstille (overflateskjøtsel og opprydning) av område til venstre for green. Green, fairway og 
teesteder beholder sin nåværende utforming. 
 

6 Etablere sperring (plastkjetting) foran green (ca. 15m). Legge igjen åpen grøft i fairway. Jevne ut 
og så gress i tidligere kun delvis vellykkede gjenlagte grøfter i fairway. Utforming av green 
forblir den samme, kun mindre innjustering på ca. 1-2 meter på ulike områder. Approach-
området rundt green utvides og et klippemønster defineres. Fairway beholder sitt mønster, men 
bearbeidelse av fairway trengs i større skala. Gressveksten er svak i fairway og tiltak for å rette 
på dette må iverksettes. Vei mellom hull 4 og 6 burde  
gjenåpnes. Det er mye fyllmasse som ønskes fjernet/omdisponert. Tverrgående grøft i forkant 
av fremste teested foreslås gjenlagt. 
 

7 Etablere sperring (plastkjetting) foran green (ca. 10m). Green skal klippes inn 2-5 meter i 
forkant, samt 1 meter langs høyre side til bakken bak på green. Til venstre side green beholdes 
rough mellom bunkerne, mens på høyre side dannes nytt klippemønster når området er tørket 
ut. Dette skal være samme klippemønster som på baksiden av hull 1, dvs. et oppsamlingsområde 
klipt i fairwayhøyde. Flaggplassering skal være på hele green, inkludert bakre del av green. For 
øvrig beholdes hullets nåværende utforming/klippemønster. 
 

8 Drenering foran- og venstre side av green. Felling av trær på høyre side fra 15 meter foran 
green. Vil sørge for mer luft inn på greenområde. Legge igjen begge, evt. bare den fremste av to 
små bunkere på høyre side av green. Gjenetablere stor fairwaybunker på venstre side av 
fairway. Green beholdes i sin nåværende størrelse, kun justert litt i front og første del av høyre 
side. 
 

9 Etablere gressbunker på høyre side av green. Etablere nytt teested 56 samt rense vanngrav i 
forkant green. Justere inn green i front og på høyre side. Rense opp straffeområde i forkant av 
green. Nåværende teested forblir uendret, mens alternativt gjengrodde teested til høyre for 
nåværende teested 56 blir gjenåpnet og brukt som alternativt teested 56. 
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10 Drenering av område 50 meter fra- og inntil green, samt drenering høyre side green. Når 
området rundt green er tørt, endres klippemønster rundt green. Vurdere å legge igjen grøft på 
tvers av fairway, samt grøft på høyre side av fairway. Green skal justeres inn merkbart i lengden 
grunnet at den har blitt klippet vesentlig ut jfr. originaltegningene. Kun mindre justeringer i 
greenens bredde. Etablering av golfbilvei ned langs høyre siden av green, dette for spillernes 
sikkerhet og til bruk for arbeidsmaskiner. 
 

11 Oppgradere/fylle på sand i bunkere på høyre side av green. Legge igjen stor bunker på venstre 
side av green. Fairwaybunker på venstre side settes i stand å reparere dreneringer til venstre for 
fairwaybunker for å bidra til økt spillehastighet.  Vurdere å legge igjen åpen grøft foran green 
slik at fairway kan klippes helt opp til green. Green justeres kun 2-3 meter inn i front, ellers 
beholder greenen sin nåværende utforming. Reparere/tilbakeføre veinettet til opprinnelig 
standard. 
 

12 Oppgradere/fylle på sand i bunker foran green. Rense grøftene rundt green. Støpe fundament og 
bygge ny gangbru til bruk fra green til neste tee 13. Greenen justeres inn litt fra alle sider slik at 
det spillbare arealet tydeligere kommer frem. Det blir et tydeligere klippemønster i forkant av 
green. Reparere/tilbakeføre veinettet til opprinnelig standard. 
 

13 Ferdigstille dreneringsarbeid og jevne ut roughområde mellom fairway hull 13 og 14. Dernest så 
gress i tilsvarende område. Vurdere gjentagende re-såing av green samt sørge for betydelig 
ekstra vanning av green (utenom standard nattprogram for alle greenene). Greenen justeres inn 
flere steder. Klippemønster i forkant av green tydeliggjøres. 
 

14 Se foranstående plan for roughområde mellom fairway hull 13 og hull 14. Green justeres 
merkbart inn i størrelse, spesielt i forkant. Denne delen av green vil bli klipt i nytt mønster for at 
området før green skal stemme mer med originaltegningene og det originale approachmønster.  
  

15 Rense vanngrav i forkant av green. Drenering på høyre side av green. Green justeres inn i 
størrelse, spesielt i fremre del. Klippemønster i forkant av green skal endres til den 
gjennomgående stilen som på foregående hull. Teested 56 flyttes frem til teested 47/52 for å øke 
spillehastigheten. Rense vanngrav i forkant green. 
 

16 Grovdrenering i forkant green. Det skal legges ned to kummer forbundet av dreneringsrør på 
hver sin side av forkant green. Det skal sprenges en rørpassasje i berget for å lede 
dreneringsvann bort fra greenområde. I tillegg skal søkkvått område ved ferdselssone fra 
fairway/green i retning av neste tee hull 17 dreneres. Reparere/tilbakeføre veinettet til 
opprinnelig standard. Green og område rundet green beholder sin nåværende størrelse og form. 
Klippemønster endres i forkant av green som på tidligere hull. 
 

17 Oppgradere/fylle på sand i bunkere på venstre side av green. Tilbakeføre veinettet til 
opprinnelig standard. Green beholder omtrent sin nåværende størrelse, kun små justeringer i 
sidene. Klippemønster endres i forkant av green som på tidligere hull. Drenering på høyre side 
bak green må iverksettes da det er et problematisk område for både banevedlikehold og spill. 
Drenering av bakerste teested bør vurderes. 
 

18 Drenering av større område på høyre side av green. Legge igjen grøft i fairway. Jevne ut og så 
gress i tidligere, kun delvis vellykkede gjenlagte grøfter i fairway. Green justeres inn i både 
lengde og bredde, men utformingen forblir lik som tidligere. Drenering av større område på 
høyre side av green, herunder bunker og området ned til teested 56 på hull 1. Så snart området 
er tørt, vil klippemønster endres grunnet at dette er det mest benyttede området på hullet.  
Jevne ut og så gress i delvis gjenlagt bunker på tvers av fairway ca. 100 meter fra green. Vurdere 
om teested 56 flyttes frem til tee 47/52 med jevne mellomrom. Bakerste del av nåværende tee 
56 og nåværende tee 60 skal brukes kun som teested 60. Dette for å imøtekomme 
tilbakemeldingene om at hull 18 spilles for vanskelig som avslutningshull. Vurdere hva som skal 
gjøres med bunker foran green. 
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Oppsummert skal arbeid på følgende hull prioriteres i sesongen 2022: Hhv. hull 8 – 1 - 2 – 3 - 16 
 
Ovenfornevnte forbedringsarbeid skal gjennomføres i den rekkefølge som er hensiktsmessig mht. 

fremkommelighet og værforhold tatt aktuell årstid i betraktning. Når sesongåpning nærmer seg skal 

forberedende tiltak som grunnlag for tidligst mulig gjen-/re-såing prioriteres, dette for tidligst mulig å 

skape best mulige spilleforhold på disse områdene. 

 
 
Versjon 1.1 
Dato: 17.02.2022  
Banesjef 
Administrasjonen 
Styret  
 
 


