
  

 

Info til våre medlemmer 
 

Nåværende situasjon basert på Corona-viruset 

Det er sikkert mange som er spent på hva som skjer med klubben og banen i 

disse tider. Det vi kan si er at vi følger de instruksjoner og råd vi får fra 

myndighetene samt fra Norges Idrettsforbund og paralympiske komité/Norges 

Golfforbund og handler deretter. Vi har allerede lagt ut noe informasjon på vår 

hjemmeside i den forbindelse. 

De som hadde bestilt medlemstur til Spania vet at den er blitt kansellert. I den 

forbindelse er det gitt god informasjon fra Johan og Golf Breaks og det ligger an 

til at kostnaden blir refundert. 

  

Status: 

  

Økonomi 

Basert på den gunstige vinteren er det ikke fare for noen økonomiske 

overraskelser ang. bane og drift. Vi har god kontroll over våre inntekter og 

øvrige kostnader pr. dato og likviditeten er som planlagt tilfredsstillende. 

Vi vil selvfølgelig følge situasjonen nøye og ingen vet hvor lenge denne 

«unntakssituasjonen» vil vare og når vi kan komme i normal drift. Vi vil måtte 

tilpasse aktiviteten i forhold til situasjonen samtidig som vi må ha en viss drift 

basert på at vi ønsker at bane/anlegg skal ha forsvarlig stell og vedlikehold. 

 

Det er stor mulighet for at den planlagte åpningen av banen og Proshop etc. 

den 5.4.20, kan bli utsatt. Instruksjonene fra myndighetene og NIF/NGF 

vedrørende stans av all idrettslig virksomhet har varighet til og med 26.03.20, 



men her kan det komme endringer, så vi må bare avvente hva som skjer og blir 

besluttet. 

Vi vil til en hver tid følge nøye med. Blir denne situasjonen langvarig, ser vi ikke 

bort fra at vi må gå til visse permitteringer. Dette vil bli fulgt opp fra uke til uke. 

  

Banen/anlegget  

Banen har overvintret bra så langt og det er usannsynlig at vi ender opp med 

store vinterskader vår 2020. Det er veldig vått og lite tele, derfor er det fortsatt 

sjanse for sopp-angrep, men vi tar jevnlige befaringer for å unngå 

overraskelser. 

Grøftene er til meget god hjelp i henhold til drenering. 

  

Banedrift / Vedlikehold vår 2020 

Grunnet Coronaviruset er Nøtterøy Golfbane og treningsanlegget stengt inntil 

videre. Dette betyr ikke at gresset ikke begynner å vokse nå som vi nærmere 

oss vår og alt som følger med i forhold til sollys og temperatur. 

Vi pleier å leie inn fire til fem kvalifiserte sesongarbeidere fra utlandet. Med 

dagens begrensninger for reise tilknyttet Corona-virus, er det ikke mulig å få 

alle disse ansatte på plass som planlagt. Siden gresset vil gro som normalt, blir 

vi nødt til å holde banen vedlike med de ressurser vi har internt. Dette er ikke 

optimalt, men det lar seg gjøre så lenge banen er stengt og vi ikke må forholde 

oss til tidspunkter med ferdigstilling av dagens klipping tilknyttet golfspill / 

turneringer osv. Vi regner med å kunne gjøre dette med dagens mannskap og 

litt omprioritering. Logan har sjekket jordtemperaturen i dag og den varierer fra 

1,7 til 6,9 grader, noe som betyr at det ikke går lang tid før vi bl.a. må klippe 

gress! 

Rutineoppgaver som klargjøring av maskinpark, oppstart av vanningsanlegg, 

rydding av banen etter vinter, gjødsling osv. skal gjennomføres som planlagt, 

slik at banen kan åpnes for spill med en gang vi får klarsignal på at det er tillatt. 

Prosjekter som Chipping - green, reparasjon av nett på driving-rangen sammen 

med utbedring/oppgradering av Tee-steder på 32-sløyfe, skal fortsatte 

prioriteres og skal fullføres så fort som mulig basert på dagens begrensninger. 



  

Fellestreninger / VTG kurs /Turneringer 

Vi planlegger alle fellestreninger som normalt – alle dager/tider/grupper - ligger 

klare på vår hjemmeside, men oppstart er utsatt inntil vi får klarsignal for å ha 

treninger. De samme reglene gjelder for VTG-kursene våre; alle dager/tider er 

planlagt, men utsettes inntil videre. Tilsvarende gjelder naturligvis også for alle 

turneringer og alle andre aktiviteter som ellers er planlagt; alt settes på vent. 

  

Medlemsmøte 

Vi har planlagt et medlemsmøte i første uke av mai, men må selvfølgelig se an 

situasjonen før vi inviterer til det. 

  

Dugnader 

Vi har som de fleste vet fått i gang dugnadsaktiviteten i klubben på et bra nivå 

og styret er meget fornøyd med oppslutningen. I disse «Corona-tider» vil 

klubben selvfølgelig ikke organisere og gjennomføre større dugnader. Det 

finnes imidlertid mange oppgaver som kan gjøres av én og én (eller to med god 

avstand). Dersom noen på frivillig basis ønsker å bruke litt av sin fritid til arbeid 

for klubben i disse dager, er det bare å ta kontakt med Logan, Bjørn Roger, 

Terje, Asbjørn eller Jan. Det er vår i luften og litt utearbeid for en god sak gjør 

bare godt for kropp og sjel.   

Vi minner også om vår tidligere info der vi ønsker at de som i fremtiden kan 

tenke seg å jobbe litt dugnad, melder fra til klubben. Vi vil ha et stort behov når 

denne unntakstilstanden blir historie. 

  

Til slutt er det bare takke for tålmodigheten til alle våre medlemmer samt 

forståelse for at vi må handle som vi gjør innenfor lovpålagte og forsvarlige 

rammer. 

  

Vi anbefaler at du følger med på situasjonen i Golf-Norge her: 

https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus. Denne siden vil 

alltid være oppdatert. 

https://notteroygolf.us13.list-manage.com/track/click?u=a37a0bd0e8da1edb0dd26141d&id=58a0a674a6&e=72da8c6f52


 

  

 

Nøtterøy, 17. mars 2020 

  

Vennlig hilsen 

Styret og administrasjonen 

  

 
  

 


