
 
 

ÅRSBERETNING BANEKOMITE 2022 

 

Banekomiteen 2022 har bestått av følgende:  
Leder         John Arve Rognmo 

Medlem    Tore Ulriksen    

 

  

Ansvarlige maskinpark:  Tore Ulriksen og John Arve Rognmo 

Ansvarlige opplæring:   Tore Ulriksen og John Arve Rognmo 

og vedlikehold. 
 

Åpning av banen ble i år åpnet etter midten av mai - til sammenligning: 

- åpning 2015 lørdag 18. april 

- åpning 2016 lørdag 30. april  

- åpning 2017 søndag 21. mai 

- åpning 2018 torsdag 10. Mai 

- åpning 2019 torsdag 26. April 

- åpning 2020 onsdag 20. Mai 

- åpning 2021 fredag 07. Mai 

- åpning 2022  torsdag 19. mai 

 

Banearbeid 

Vi hadde i 2022 en lønnet ungdom til å gjennomføre klipping av fairway og rough i 

perioden 27. juni – til ca. 15 august. Før og etter denne perioden ble all klipping 

gjennomført av klubbens medlemmer på dugnad. 
 

Klipping  

All klipping av greener ble i 2022 gjennomført på dugnad etter klippelister fra 6. juni til 

midten av september. Totalt var det ca. 20 personer som bidro med klipping. Også 

klipping av fairway ble gjennomført på dugnad før 27. Juli og etter 15 august. 

Klippelister ble lagt ut på Messenger – på gruppen «Banearbeidere». All kommunikasjon 

vedrørende klipping har også foregått der. Klippingen har vel stort sett fungert godt. 

Tidligere år har vi hatt som krav og standard for klipping at golfbanen skal være klippet til 

alle tirsdagstreffene og til hver helg. Dvs at øktene har vært fra mandag til søndag.  Men 

det er viktig med god kommunikasjon for å få dette til, noe som messenger gruppa har 

bidratt med. De siste par årene har vi også gjennomført flere green-klippinger hver uke 

enn tidligere år 5-7 gang i uka i den perioden med mest vekst. 

Arbeid med greener 

I 2019 gjennomførte vi for første gang full sanddressing av alle greener flere ganger.  

I 2020 gjennomførte vi vertikalskjæring, resåing og sanddressing på en del greener med 

den sanden vi hadde i rest fra året før. I 2021 gikk vi til innkjøp av  30 sekker med 

greensand 0-2 fra BDX i Piteå. Vi gjennomførte vertikalskjæring og sanddressing 29-31 

mai. Senere sanddresset vi alle greener 14. Juli.  

I 2022 har vi også vertikalskjært, resådd og sandresset alle greener i slutten av mai. Det 

ble også gjort en sanddressing av alle greener 1. august. 

 



 
 

 

Maskiner 

Maskinparken har fungert relativt bra denne sesongen også, og dette er viktig for å 

kunne drifte banen på en god måte. Mindre tilfeller/skader skjer jevnlig, men med 

dyktige personer og med god kunnskap, har vi klart oss denne sesongen også. Vi har 

gamle maskiner og må forvente at det oppstår noen mindre problemer. I 2022 ble det 

gjennomført normalt vedlikehold og litt forefallende feilrettinger. Alle våre maskiner er 

ca 20 år gamle, men de har ikke gått så veldig mange timer. 
 

Gjødsling 

Gjødsling av golfbanen ble i år gjennomført som de fleste tidligere år. Fairway og rough 

ble gjødslet 3 ganger som normalt. Siste «Høstgjødsling» ble gjennomført i slutten av 

august. Normalt gjødsles greener ca hver 14. dag fra slutten av mai til midten av 

september. I år hadde vi  8 greengjødslinger i denne perioden. 

 

Bunkere 
Vi har ikke hatt faste personer til å gjennomføre arbeid med bunkere. Det har derfor ikke blitt 

kjørt jevnlig med bunkerrake. 

Men ordningen med hullfaddere ble delvis gjenopplivet, og rydding av bunkere ble gjenomført 

flere gang på noen hull og spesielt i forkant av FM. Endel av bunkerne så derfor veldig bra ut. 

 
Til slutt vil vi takke alle våre «banearbeidere» som gjør en fantastisk innsats for å holde den 

standarden og kvaliteten vi ønsker på verdens nordligste links bane -  

Banak Links Golf. 
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