Info fra Drøbak GK:
Nåværende situasjon basert på Korona-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.
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 god.
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 mulighet for at en åpning av Drivingrange/Proshop og banen etc. kan bli utsatt. Instruksjonene
fra myndighetene og NIF/NGF vedrørende stans av all idrettslig virksomhet har, i første runde,
varighet til og med 26.03.20, men det kan komme endringer, så vi må bare avvente hva som skjer og
blir besluttet.
Vi vil til enhver tid følge nøye med og har løpende kommunikasjon med NGF, GAF, NGA og FNG +
andre golfklubber. 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.
Det eneste som er sikkert er at vi, som for hele samfunnet for øvrig, vil få noen økonomiske
utfordringer dette året.
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.
Banedrift / Vedlikehold vår 2020
Grunnet Koronaviruset er Drøbak 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 kjører for tiden vanlige forberedelser og vedlikehold for å klargjøre banen og anlegget for åpning
til påske (med Korona- og værforbehold). Alle rutineoppgaver som klargjøring av maskinpark,
oppstart av vanningsanlegg, rydding av banen etter vinter, gjødsling osv. gjennomføres som planlagt,
slik at banen kan åpnes for spill med en gang været tilsier det og vi får klarsignal på at det er tillatt.

Planlagte større prosjekter/arbeider som ikke er ordinær banedrift, er foreløpig satt på hold til vi får
en mer avklart situasjon.
Fellestreninger / VTG kurs /Turneringer
Vi planlegger alle fellestreninger, VTG kurs og turneringer/arrangementer som normalt, men
oppstart vil bli utsatt inntil vi eventuelt får klarsignal for å gjennomføre slike aktiviteter.
Medlemmer
I den situasjonen klubben står i nå, oppfordrer vi alle våre medlemmer til å betale kontingenten
rettidig. Det kommer en tid, forhåpentligvis snart, hvor vi går tilbake til normalen igjen. Og da er det i
alles interesse at vi fortsatt har en veldrevet klubb med en flott bane å spille på.
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.
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