
Dagbok 2011 Anläggning  
 

Januari, Februari och Mars  
Ombyggnationer av bagbod som skapar mer utrymme för burplatser 
Förrådsutrymme för småmaskiner byggs inne i gamla maskinhallen. 
Tillverkning och reparation av inventarier.  
Förberedelsearbeten för skorengöringsplats med tryckluft. 
Reparation och underhåll av maskinparken. 
Inköp av förnödenheter och maskiner (beg. greenklippare och ny greenluftare). 
Utbildning och kurser.  
Uttag av kompledigheter och semester. 
Den här vintern har inneburit en hel del snöröjning. 
Gör klart med alla som ska jobba på säsongsanställning. 
 
April 
Får leveransen av de beställda maskinerna. 
19/4 är halva banan snöfri och vi kan konstatera kraftiga snömögelangrepp 
på de ytor som töat fram. 
26/4 Sjöarna i princip isfria så att vi kan börja köra igång bevattningsanläggningen. 
Vid testkörningen upptäcker vi olika typer av skador som: kabelbrott, ledningsläckage och  
icke fungerande magnetventiler. Arbetet med att fixa dessa fel tar drygt en vecka. 
Ny trapp till glasverandan tillverkas. 
 
Maj 
2/5 Arbetsveckan för seniorer inleds. Arbeten som blir utförda är: Ny sockelvägg på 
klubbhuset, montering av burar i bagboden, bygge av ny fontän i uteserveringen, 
uppfräschning 
av kanslibyggnaden och ställer i ordning rengöringsplats med tryckluft för skor och vagnar. 
Ett stort tack från oss övriga medlemmar till de som ställde upp denna vecka. 
3/5 Driving Range öppnas. 
4/5 Bevattningen kan äntligen köras på hela banan. Börjar hjälpså tee. 
Luftning av alla greener med nya greenluftaren. 
7/5 Hjälpsår och dressar greenerna. 
9/5 Första klippningen av fairway för säsongen. Marcus Svensson börjar säsongsanställning. 
Lägger in en ny typ av matta (4st), för utvärdering på DR. 
14-15/5 Vårens städdagar för medlemmar innebär en god hjälp för att få upp finishen på  
klubbhusområde och bana. Vi tackar för det goda arbete som ufördes av de 70 medlemmar  
som ställde upp dessa dagar. 
Nya gästparkeringen för husvagnar färdigställs. 
16/5 Första klippningen av greener för säsongen. 
19/5 Öppnar hela banan med allt ordinarie. 
26/5 Arbetsplatsolycka när Marcus S klämmer långfingret så att fingertoppen kapas, och 
han blir sjukskriven, så i slutet av maj är vi bara två på banan ett tag. God hjälp får vi av  
familjen Tjärnström som hjälper oss med Driving Range. 
 
 
 
 
 



Juni 
2/6 Arbetsstyrkan utökas med ytterligare en säsongsanställd så att vi nu är tre på banan igen. 
Nya vitvaror installeras i klubbhusets tvättstuga. 
Ett sista ytlager planeras ut på gästparkeringen för husvagnar. 
19/6 Golfens dag med aktiviteter och maskinutställningar. 
23/6 Utsmyckning av klubbhusområdet inför midsommarhelgen. 
Under juni är vi inte fler som jobbar på banan än att vi bara riktar in oss på normala skötseln 
som: Klippning, vältning, dressning, hjälpsådd, bunkerkrattning, luftning, gödsling, 
bevattning, gräsröjning, hål- och teeflyttning samt maskinunderhåll. 
Banan tar sig riktigt bra och blir allt bättre under hela juni. 
 
Juli 
Den här månaden liknar i mycket juni, men med fler anställda på banan så att vi kan öka 
finishen. 
Banan är förhållandevis riktigt bra hela månaden trots, eller kanske pga, den ringa nederbörd 
vi får under juli. Totalt kom det 17 mm regn. 
 
Augusti 
1/8 Haveri på DR-Plockaren vilket gör att Driving Range blir självplockad i två dagar. 
4/8 Bevattningsdatorn crashar, så all bevattning måste ske manuellt. 
12/8 VW-Masters spelas på en bana i bra kondition. 
17/8 Ny dator och ominstallation av bevattningsprogram klart, även om bevattning inte 
kommer att behövas mera den här säsongen 
Banan håller bra standard ända tills de stora nederbördsmängderna börjar komma i mitten 
och slutet av månaden. 
Skötseln av banan fortsätter som tidigare under de tre första veckorna av augusti, därefter 
kommer all nederbörd att begränsa mycket av klippning och övrig skötsel. Det blir till slut så 
blött att vi helt enkelt inte tar oss fram på banan utan att förstöra spelytorna. 
 
September 
3-5/9 Efter några dagars uppehåll i regnandet kan vi klippa och sköta banan tillräckligt för att 
den ska klara av aktiespararnas regionfinal den 6/9. Det blir i princip den sista tävling som 
kan genomföras under acceptabla spelförhållanden. Efter tävlingen börjar regnandet igen och 
håller i sig nästan hela september. Endast enstaka dagar utan regn och ingen upptorkning 
innebär att stora delar av spelytorna inte klipps sista tre veckorna i september. Det regnar 18 
av de sista 24 dagarna i september. 
Vid en titt i dagboken så kan vi konstatera att vi inte haft en soldag sedan 24/8 och endast ett 
par dagar med vxl.molnighet, i övrigt har det varit molnigt, mulet med nederbörd, eller 
heldagsregn. 
14/9 Gallring runt tee 6 för att öka ljusinsläppet på teeytorna. 
Greenerna har efter all nederbörd och ringa upptorkning fått kraftiga svampangrepp. 
Banan i mycket dåligt skick , både spel- och skötselmässigt, och det fortsätter in i oktober. 
 



Oktober 
I början av månaden klipper vi fairway och ruff samt blåser rent greener från löv och kvistar. 
Slyröjning runt om på banan. 
7/10 Inspektion av arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljön avseende vibrationer och buller. 
10/10 Börjar vintra in anläggningen genom att stänga bollautomaten på DR och tömma alla 
sommarvattenledningar samt plocka in banmaterial. 
12/10 Tar upp sugledningar och tömmer pumpar till bevattningen. Tar in alla möbler från  
uteserveringen. Börjar gräva upp dräneringar som gått igen på hål 4. 
13/10 Hålpipluftning av greener. Tar bort jordpropparna från greenytan och lägger på 
foregreen. 
17/10 Renblåsning av bevattningsanläggningen med tryckluftskompressor. 
26/10 Markplanering för golfbilsgarage påbörjas. 
 
November 

Fortsatta arbeten med markplanering för golbilsgarage, samt luftning av greener och  
uppgrävning av dräneringar på hål 4. Öppnar upp utlopp i sjökanten på hål 4. 
14/11 Greenflaggorna plockas in för säsongen. 
Fastighetsskötsel och invintring av lokaler. 
18/11 Uppgrävning av dike på hål 10 och 13. 
Maskinvård, sjukskrivning och semester avslutar månaden. 
 
December 
Underhåll och lagning av banmaterial. Maskinunderhåll och reparationer. 
9/12 Snöstormen med blötsnö och kraftiga vindar blev för mycket för nät och stolpar på DR. 
Stolpar knäcktes och nätet revs sönder. 
Snöröjning, fastighetsskötsel, sjukskrivning, semestrar och uttag av kompledigheter avslutar 
månaden. 
 
 
 
 


