Kunstgress Hovden Golfklubb- Ørnefjell golfbane (2007)
Hovden golfklubb ble stiftet 28. sept 2000, og Ørnefjell golfbane ble bygget i 2001 – 2002 og åpnet for spill
30. august 2002, godkjent og slopet den 16. august 2003 og offisielt åpnet 6. september 2003.
Banen ligger langs elven Otra, høyt til fjells, 720 m.o.h. Vinteren 2004/2005 var til Hovden å være meget
spesiell med lite snø, mye mildvær og påfølgende kuldeperioder. Det førte til isbrann over hele banen i
2005, og med de vekstforholdene som er så høyt til fjells, så gikk det to sesonger før banen var sånn
noenlunde spillbar igjen. I denne perioden ble ulike løsninger drøftet, og kunstgress fremsto mer og mer
som et aktuelt alternativ. På et ekstraordinært årsmøte høsten 2006 ble det vedtatt å legge kunstgress på
alle 9 greenene pluss en øvingsgreen. Dette ville også føre til ca 1 mnd utvidelse av sesongen, 14 dager
på våren og 14 dager på høsten.
Etter å ha undersøkt og orientert seg i markedet, ble det innhentet 3 tilbud, og valget falt på Kringsjå Golf
som leverandør. Kunstgresset i hver green ble bygd opp ca 4 cm med en kombinasjon av sand og
flexsand som ble børstet inn i kunstgresset. Arbeidsprosessen ble da som følger:







Skjære og rulle sammen det gamle naturlige greengresset
Pakke dette på paller og bruke det andre steder på fairways. Noe ble også solgt.
Planere og jevne ut underlaget. Forsterke dette med bæremasse og valse.
Legge ut kunstgresset, designe og skjære til.
Børste inn sand og flexsand. Valse til slutt. Ca 1 dag pr green.
Legge tilbake og tilpasse naturgress inntil kunstgresset.

Hele prosjektet ble kostnadsberegnet til 2 mill kr + mva, og kalkylen holdt.
Hele arbeidet ble utført i løpet av de første 14 dagene i juni 2007, og klubbmedlemmene utførte til
sammen 1200 dugnadstimer i tillegg til avtalt arbeidskraft fra leverandør.
Finansiering: Egenkapital ved tilskudd fra medlemmene, dugnadsinnsats, bidrag fra næringslivet i
kommunen, tilskudd fra Bykle kommune, Innovasjon Norge og spillemidler .
Vedlikehold: Kunstgressgreenene krever betydelig mindre vedlikeholdsarbeid enn en naturgressgreen. Vi
børster ,dresser og valser godt ved sesongstart hver vår, og vedlikeholder dette med børsting ca 1 gang
pr uke gjennom sesongen, spesielt rund de hull som har hatt flaggplassering.
I forhold til vedlikehold av naturgressgreenene så bruker vi 10 – 15 % av ressurser på vedlikehold av
kunstgressgreenene.
Erfaringer: Kunstgressgreenene demper godt, men er raske. Vi er nå inne i vår 7. sesong, og
egenskapene til greenene er nær sagt uforandret etter 6 års bruk, både spillemessig og utsendemessing.
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