
Hej! 

Hoppas allt är bra mer er och att ni gjort några bra rundor.  

Även i år har det spelats mycket golf om än inte lika mycket som under 2020. Vi blev lite 

tagna på sängen det året. Vi lärde oss att ökat speltryck kräver mycket mer insatser för att 

klara av slitaget. Lägg därtill att höstarna har varit mildare och därmed möjliggjort spel 

längre. Detta sammantaget krävde en ny strategi för att ha friskare gräs under en längre tid. 

Det finns också mindre acceptans för att banan är dålig en dag. De allra flesta golfare 

förväntar sig med all rätt att banan skall vara perfekt den dagen de ska spela. Vårt mål är att 

den skall vara det men då gäller det att möta alla oförutsedda händelser på bästa sätt. Vi 

jobbar för att stå emot torka, åskskurar, olagade nedslagsmärken, grässjukdomar, uppslagna 

torvor, okrattade bunkrar och allt möjligt slitage. Gräs är ingen robot utan mer likt en 

människa än man kan tro. Det kräver lagom med mat, vatten, syre och det kommer må 

pyton om något uteblir under en längre tid.  

Vad är då perfekt? 

Skulle jag ställa den frågan rakt ut skulle jag få lika många svar som personer som svarat. Det 

vi kan se i medlemsundersökningen är att olika ålder uppskattar olika saker. En 

låghandikappare uppskattar andra saker än höghandikappare. Så vem skall bestämma vad 

som är perfekt? 

En annan spännande upptäckt nu när vi gör gästundersökning är att gäster tycker att banan 

är bättre än vad ni medlemmar tycker. Ni medlemmar tycker inte att banan är dålig. Tvärtom 

får vi många ryggdunkar och glada tillrop vilket vi är mycket glada för. Det är bara så att 

gäster är ännu mer nöjda. 

Utförda arbeten. 

Fairwaybunkern, och området runt densamma, på hål 6 formades om och flyttades. Vi blev 

mycket nöjda med resultatet. Nu ligger bollen bättre om man vågar gå nära bunkern och 

man ser även det vackra greenområdet från 150 meter eftersom kullen som bunkern ligger i 

har sänkts. 

Den nya toaletten är i bruk och bajamajan är ett minne blott. Jag vill rikta ett jättestort tack 

till Gunnar Quistgaard med medhjälpare som gjorde allt arbete. Suveränt jobbat! 

Tee på hål 18 fick hybridgräs i stället för slagmatta. Kanske tog vi den lite för tidigt i bruk, 

kanske blir det för stort slitage på en liten yta eller också är det så att det är för lite sol som 

når gräset. Vi har kompletterat med slagmatta för att den skall få återhämta sig. Den ser 

tätare ut nu så vår förhoppning är att vi skall kunna spela på den snart igen. 

Vi går in i en intensiv tävling och eventperiod så inga större jobb är inplanerade utan nu skall 

vi bara arbeta med att få till så bra spelytor som möjligt. 

Ha det gott! 

Per Nyman, Banchef  


