Æresmedlem Harald Haugan 04.03.2020
Harald ble medlem i Ski GK 19.09.2006.
3. februar 2010 ble han valgt til styreleder og han tok da over en golfklubb med 712
medlemmer og en omsetning på 2,7 mill.
2011 ble han gjenvalgt og gikk på ny periode som leder, nå for 2 år. Fra 1. april til 15.
november 2011 hadde han permisjon fra styreledervervet, da han var daglig leder i klubben.
Ved permisjonens utløp trådte han inn igjen i rollen som styreleder. Han fikk avløsning for
andre året av 2 årsperioden, men i 2013 gikk han på nok et år som styreleder. På samme
årsmøte (2013) fikk styret fullmakt til å ta opp lån på 5 mill til utbedring av banen.
Styrearbeidet i 2013 besto i hovedsak i å tilrettelegge for den planlagte
banerehabiliteringen, og da Harald gikk av i 2014, var alt klart til å starte byggearbeidene.
Da avtalene med pro’ene ble terminert i 2013, meldte Harald seg som VTG kurs instruktør,
og det er en oppgave han ivaretatt siden. Han har avsatt svært mange helger gjennom
sesongen de 6 siste årene og han er allerede i gang med å planlegge VTG sesongen 2020. Det
antydes at han har hatt opp mot 250 håpefulle golfere gjennom kurset og svært mange av
disse har valgt å bli medlemmer hos oss etterpå.
Etter at han ble pensjonist, ser vi han svært ofte i arbeidsantrekk for ulike oppdrag ute på
banen vår - og gjerne i to-spann med Arne Kristian. Han betjener alle maskiner og annet
utstyr og hans innsats er et helt avgjørende supplement til greenkeeperen, for at banen og
omgivelsene holdes i så god stand.
Sist, men ikke minst så er Harald med sitt blide og positive vesen en svært viktig bidragsyter
til det gode miljøet i Ski GK og til at både medlemmer og gjester føler seg velkomne på
Smerta.
Klubben er svært takknemlig for det Harald har gjort/gjør for klubben og medlemmene og
gratulerer han med æresmedlemskap i Ski Golfklubb.

