
Medlemsmøte 
18.feb 2023



AGENDA

● Plan vanningsanlegg
● Andre planer bane
● Avtalen med Øgas
● Samarbeid Hotellet
● Annet



PLAN VANNINGSANLEGG

Tidsplan (med forbehold om endringer)

Mars/april/mai
1. Sveise sammen hovedledningen og koble dette sammen med 63 og 50 mm rør.
2. Spredere og fittings settes sammen
3. Pkt. 2 kobles på 50 mm rør
4. Støpe plate og bygge pumpehus og koble sammen rør og elektronikk
5. Tees
6. Teste vanningsanlegg på front
7. Tette igjen grøfter og legge torv tilbake

Starter med front - back tas til høsten (mulig stamledning mai)

Følg med for dugnadshjelp :-) 

 



PLAN VANNINGSANLEGG - DETALJER 1

Alt av rør, sprederdeler og diverse utstyr er satt i bestilling og noe har allerede ankommet Norge. Det vil leveres til 
oss i starten av mars og utover.

Jeg og Alex reiser på sveisekurs til rørene med Ken 24. februar.

Som alle har fått med seg ble det gravd i høst til nytt vanningsanlegg på fronten, det gjenstår kanskje 1 % (noen 
veier og det ble spart igjen for sprøytebilen på hver green) på nordsiden av Digeråsveien. Vi må få gravd under 
Digeråsveien og veien ned til korthullsbanen til våren.

Når vi har fått alt av spredere og deler til dette, så vil det settes sammen så det er ferdig før vi skal ha det ut på 
banen. Disse vil så kjøres ut etter snøen har gått og plasseres der de skal koble seg på rørene til fairway og 
greener.  De kobles da på med anborringsklemmer.

De store rørene (160, 110 og 90 mm) skal speilsveises sammen, dette er tenkte å gjøre i rangehuset og vil da 
utføres i 4 lengder, slik at de blir 48 meter lange. Disse kan da kjøres ut på snøen, hvor de da kan elsveises 
sammen slik at stamledningen (som for det meste ligger åpent) kan fullføres. Det som vil måtte vente er den delen 
som går fra pumpehuset og over til hull 1, da vi har igjen å grave over veiene.



PLAN VANNINGSANLEGG - DETALJER 2
 På denne stamledningen vil det så anborres på 63 mm klemmer, hvor denne går inn til fairway (hvor det skal sitte 
el-ventiler). Disse kobles så videre med 50 mm som går hele fairwayen nedover. Samme løsning på greenene. Dette 
kan utføres før snøen er borte, noe vi er glade for. Sammen med stamledningen vil det ligge strøm, så vi får benyttet 
anlegget. Det legges i et lite rør siden av.

Teene skal det legges opp helt nytt fra de gamle rørene som er i bakken fra før, det byttes ventil inn til tee for 
reduksjon av trykket til sprederne. Utførelsen gjøres ved å bruke en kjedegraver for å grave grøfter til rørene ut til 
utsiden av tee, hvor spredere settes. I hovedsak vil dette være på en siden av teen, men det kan bli på begge sider 
noen steder. Vi vil med dette få vanning som vanner teene og ikke 85% skogen som det har vært før, dette vil heve 
kvaliteten på teene kraftig. Her vil vi fjerne snøen på teene etter påske, så det kan bli oppstart så raskt som mulig, det 
er ønskelig at vi får dugnadshjelp til kjedegraveren og eventuelt jobben videre her.

Pumpehuset skal bygges på motsatt side av der det er nå, her må vi få støpt en plate så raskt som mulig, så det er 
klart for at pumpeunit plasseres før vi bygger bygget rundt. Pumpeunit er estimert levert S48 i slutten av mars. Roger 
Jensen m/flere blir byggherre her. Herfra vil rørene gå opp til flaten ved parkeringen, hvor delet for front og back blir. 
Hvis vi har tid vil vi begynne med stamledningen til back, da denne skal graves over området foran klubbhuset og 
mellom puttinggreen og tee 10.



PLAN VANNINGSANLEGG - DETALJER 3

Inntakskum fra Skynna vil nå graves ned på «tørt land», hvor rør så går ut i elva og suger vann inn. Dette vil gjøre 
vanntilgangen mer stabil enn før (mindre flomutsatt). Dette vil prioriteres så raskt som mulig.

Styre-PC og strøm vil kobles til klubbhuset, og kontoret der. Vi på Sorknes vil være den første klubben i Norge som 
får det nye styresystemet fra Rainbird, så det blir veldig gøy. Men alt annet som brukes på anlegget er «gammelt 
nytt».

Det som på mange måter blir det største jobben da snøen er borte, det blir å få tette igjen grøftene og legge rullene 
med gress tilbake. Noen steder hvor det er stein må vi inn med litt sand rundt rørene. Denne jobben kan begynne så 
fort vi er ferdig med spreder 1 på hull 1. Da vil det fylles i ca. 50% av utgravd materiale, grovjevnes ut, så kjører man 
over med hoppetusse. Denne prosessen gjentas med resterende masser, før man ruller ut torven til slutt. Grunnen til 
at vi ønsker å bruke hoppetusser er for å minske setningene som det blir. For å få massen tilbake brukes bunkerake, 
krafse/spade og eventuelt minigraver/traktor.

Hvis det viser seg at vi har tid utover mai, før klippesesongen starter for fullt. Så tenker vi oss å få gjort så mye som 
mulig med stamledning på back. Det er begrenset med graving utenom et par steder, så om vi kan få gjort ferdig 
denne i vår. Så blir jobben desto enklere til høsten, da samme prosess som nevnt over vil utføres på back.



PLAN BANE ØVRIG

I tillegg til den store jobben med vanningsanlegget, vil det være en vanlig våroppstart 
som vi normalt sett gjør. Den består av vertikalskjæring, spising, såing og dressing av 
greenene, samt en lignende prosess på teene.

Etter hvordan forholdene på banen var i 2022, så er det jobben på front som vil være 
absolutt viktigst å få gjort her, vi må nok gjøre det «mer ekstremt» enn normalt her. Det 
som er veldig bra er at med et nytt vanningsanlegg kan vi konsentrere oss om de viktige 
tingene for å få banen så bra som mulig fremover.

Vi ønsker her også å få litt dugnadshjelp til visse av disse oppgavene.

Videre vil vi fortsette og gjøre ferdig de 2 bunkerne på hull 3, torvegg i FW-bunker og få 
tette og reså den bakre venstre greenbunker. Det er planer om å legg torvvegg i FW 
bunker 8, og gjøre bunker på hull 9 litt mindre mot  Digeråsveien, da den omtrent aldri 
er i spill.  



PLAN BANE ØVRIG forts.

Vi kommer til å begynne med teene da vi får på plass ny teevanning, noen vil vi prøve 
og utvide, mens andre skal jevnes ut.

Som de fleste så på slutten av sesongen ble det sperret av med tau på hull 7 og 9, her 
vil vi jobbe med å få på plass mere gress, og vi flytter området hvor «alle» går til green 
med dette. Dette kan være noe som også skjer andre steder videre.

Arbeidet med veien rundt banen vil gå videre, og vi håper at i løpet av denne sesongen 
vil vi ha ferdigstilt dette.

  



AVTALE BANESELSKAP

● Signert
● Avtale trer i kraft 1.april 2023 (når alt er levert)
● Månedlig betaling fra 2024
● 2023 - en avregning gml/ny avtale 
● Egen prosjektgruppe for oppfølging av økonomi og 

fremdrift vanningsanlegg



SAMARBEID HOTELLET

● Driftsform Birkenåsen velkomssenter ikke avklart
● Ambisjoner:

○ Selge golfpakker grupper, bedrifter
○ Tilgang til 3-4 rom vi disponerer
○ Samarbeid om mat til klubbhuset

● Overnatting Skramstadsetra en mulighet
● Viderefører golfpakker med Scandic Elverum



TURNERINGER

Turneringsplanen ligger ute i GolfBox, men den er ikke ferdigstilt enda, så derfor 
er det ikke åpnet for påmelding utenom Triathlon enda. 

Vi vil prøve å koordinere spesielt Vanningslaget med Elverum, da vi vet at vi har 
mange fra Elverum som ønsker å være med på dette. 

Vi fikk forespørsel fra NSG om Taiga Tour lørdag 22. juli som vi har sagt ja til. 
Det er helgen den meget populære scramble’n har vært, så vi håper at den kan 
være helgen før.



VEIEN TIL GOLF OG INSTRUKSJON

Det er planlagt 3 stk Veien til Golf kurs, mai, juni og august/september. Datoer 
legges i GolfBox så raskt de er på plass. Det vil også være mulig med protimer ifm 
med kurshelgene. Vi har noen i klubben med Trener 1 kurs, så det kan være 
muligheter utenom helgene som blir satt opp, men det er noe vi vil diskutere utover 
våren.

Anders vil fortsette med sine juniortreninger, og vi håper å kunne tilby litt trening til 
andre grupper og gjennom sesongen.

Åpne dager, vi hører stadig om personer som kunne tenke seg å teste golf, både 
lokalt og blant hyttefolket. Vi ønsker å ha 2-3 åpne dager gjennom sesongen, hvor 
man kan få komme og få en enkel innføring i golf. På denne måten tror vi at det er 
større muligheter for at man kan bli bitt av golfbasillen og ønske å ta kurs i ettertid. 



KLUBBHUSET

Vi ønsker å fortsette med å ha åpent klubbhus så mye som mulig, slik vi har hatt de 
siste sesongene. Styret sammen med daglig leder og klubbhuskomiteen vil finne den 
beste løsningen. 

Det er ingen hemmelighet at vi i 2022 merket nedgang i besøket ukedagene utenom 
ferietiden, så det vil etter all sannsynlighet være begrensede åpningstider 
mandag-torsdag i disse periodene. 



SAMARBEID VEL

● Birkenåsen vel
○ Støttemedlem alle hytteiere
○ 500,- kaffe/vaffel/innføring m/Anders
○ Støttemedlem 500,- rabatt hvis VtG

● Sikre øk støtte fra velet



ANNET

● Hullambassadører
○ Hjelpe banemannskap
○ Hvem tar utfordringen?

● Strengere regler GF priser
○ Begrenset reduksjon i pris
○ Flere knapper på kassa
○ Regler for gruppepriser

● Plussmedlemsskap/rangekort
○ Oppfordrer til kjøp av dette



ANNET forts. 

● Opprydning medlemskategorier i Golfbox
● Meld fra før runde - over 30% ikke reg.
● Sponsorer

○ Mer value for money for sponsorer
○ Ønske om en sponsoransvarlig

● Søknader stiftelser etc. 
● Ny leverandør av nettside



MED ØNSKE OM EN 
STRÅLENDE SESONG :-)


