Здравейте!
На 16.11.2018г. Българска Голф Грийнкийпърска Асоциация проведе Годишната
Конференция за грийнкийпъри, граундсмени и озеленители в „Правец Голф Клуб”.
Присъствието на 40 души от 8 различни държави само по себе си говори за успеха на
това събитие. Програмата беше много разнообразна и широкоспектърна. С радост
отбелязвам присъствието на нови членове от голф игрища и футболни терени. Имаше
практически демонстрации около прословутия и най-голям двоен грийн на Балканите
(9-та и 18-та дупка) – 3200м2

Конференцията започна с приветствено слово на Председателя на БГГА – представяйки
идеите и вижданията си за Асоциацията и как тя се превърна във водеща
образователна фигура в тревната индустрия в България. След което думата бе дадена
на Дийн Клийвър (Председател на Федерация на Европейските Голф Грийнкийпърски
Асоциации). Беше много вдъхновяващо и обещаващо да чуем какви бъдещи
възможности ни предстоят под тяхната юристдикция. Ясно се показа желанието за
продължаване на партньорството между БГГА и ФЕГГА.

За БГГА беше чест да приветства младия и много опитен Симеон Лиленберг (ЕСЛ Груп,
Швеция). Главният граундсмен на „Френдс Арена”, Стокхолм и консултант към
Шведската Футболна Федерация успя да плени членове и гости с
мултифункционалността на стадиона им - съчетавайки футбол, концерти, конни
състезания и др. надпревари в рамките на няколко дни.
Последва презентация на англичанина Джеймс Уитик (Велвет ЕООД). Беше ни
представена една фирма-производител на торове, овлажняващ агент и
микроелементи. Технологиите и професионалният подход за производството бяха
повече от впечатляващи.
19-та дупка бе гъмжащ кошер от дебати, разговори и разгорещени спорове по време
на кафе паузата. Членовете и гостите бяха наистина много въодушевени и вдъхновени
от видяното и чутото. За мен беше много интересно и задоволително да стоя за кратко
в ъгъла и да се наслаждавам на тази идилия. Колективът на БГГА почувства в този миг
истинска наслада от организацията и вдъхновение за бъдещата работа в Асоциацията.
Веднага след това последва представянето на холандската фирма Селект Лайн от Сьорд
Брус. Откритата демонстрация на боя за маркиране и впечатляващата машина за
разчертаване на футболни терени потвърдиха защо са едни от най-добрите на пазара в
Европа.
Точно преди обяд имахме честта да чуем Теодор Денчев (фирма ТОРО). Нашият
основен спонсор е вървял с нас през всичките тези 11 години неотлъчно и подкрепата,
която ни оказват е огромна. Иновациите на машините и надникването в бъдещето
беше много заинтригуващо и обещаващо от членовете и гостите ни. Бъдещето винаги
е по-светло със спонсори като Торо и съмишленици като Теодор.

По-късно през деня имахме удоволствието и честта да слушаме главния грийнкийпър
на Сколково Голф Клуб, Русия – Денис Колтихов. Той сподели знанията и опита си от
неговото работно място. Всички ние припознахме един приятел и член на нашето
семейство в негово лице, след всичко представено от него.
Последен, но не по-важност, бе Гай Стюърт (Денис и Сайсис, Великобритания).
Практическата част бе от косачка на Денис и скарификатор на Сайсис. Студът просто не
се оказа възпиращ фактор за големия интерес и многото въпроси, които последваха.
Доброто настроение продължи и вътре, където ни бе представена историята и гамата
от продукти на фирмата. Видя се, че широкият спектър от прикачени инвентари
тепърва навлизат в България и имат бъдеще.
Българска Голф Грийнкийпърска Асоциация постави много висока летва с това събитие.
Отзивите и високата посещаемост говорят сами по себе си за това. Положителните
отзиви само могат да стимулират Асоциацията да продължава да работи в правилната
посока.
С уважение,
Явор Атанасов

