
Bengts Dagbok 2013  
En av de bästa säsongerna jag varit med om under ca 30 år.  
 

Januari, Februari och Mars 
Det blir några månader med allmän skötsel och renovering av fastigheter,  
uppkörning av skidspår, administration (beställningar och planering för 
säsongen 2013),maskinvård och snöröjning. En riktigt snörik vinter gör att 
snöröjning och uppkörning av skidspår nästan blir dagliga inslag. Hans 
underhåller och renoverar klubbhuset. 
Vi tar även ut semestrar och kompledigheter de här månaderna. 
 

April. 
Vintern blir lång, så även i april håller vi på med snöröjning och skidspår. 
Maskinvård och underhåll av fastigheter fortsätter. 
Extrapersonal kontaktas och kommer under säsongen att utökas med anställning av 1 säsongsanställd och 3 
feriearbetande ungdomar. 
De varor och förnödenheter som beställdes i januari (gödsel, dressgods, drivmedel, fröer och 
reservdelar) börjar levereras till Puttom. 
18/4 Investering i en beg. kedjegrävare som vi köper av Mauritzberg Golf (Peter Nyberg). 
22/4 Skaffar nya batterier till den gröna golfbilen. 
23/4 Personal och delar av styrelsen åker på verksamhetsseminarium i Östersund. 
 

Maj.  
2/5 Fredrik Hägglund börjar sin säsongsanställning. Kedjegrävaren levereras och vi konstaterar att finns 
behov av nya hydraulslangar samt en del andra smärre reparationer. 
Som ett försök lägger vi duk på 3 greener för att sedan utvärdera nyttan av det hela. 
4/5 Det ligger fortfarande en hel del snö på banan. Några greener (2, 7, 10, 15 och 16) är helt  
täckta av snö. 
5/5 Sjöarna börjar spricka upp. 
6/5 Börjar vertikalskära, stödså och dressa greener. Försöker även köra igång bevattningen,  
men fel på elektroniken i styrutrustningen stoppar detta. 
8/5 Hjälpsår tee. 
11/5 Den första städdagen sluter 24 medlemmar upp och slipar möbler, höjer framkant på DR, drar ris och 
städar fastigheter. 
12/5 Andra städdagen ställer 40 medlemmar upp och fortsätter med städning och upprustning av banan. 
13/5 Seniorernas arbetsvecka börjar. Jonathan Hägglund börjar sin sommaranställning. 
14/5 Öppnar DR med bollautomat. 
16/5 Kör igång bevattningen, men den fungerar inte överallt, måste köra några greener manuellt. 
17/5 Börjar klippa lite fairway för första gången den här säsongen. 
20/5 Börjar klippa alla ytor på banan. 
23/5 Sätter ut allt banmaterial. Öppnar hela banan med ordinarie greener och tees. 
30/5 Första tävlingen för säsongen, Seniors torsdag. 
Banan tar sig bra och vi kan öppna relativt tidigt med hyfsad kvalitet. Ett stort problem är  
bevattningen som inte fungerar tillfredställande beroende på styrenheterna i pumphuset.  
Vi byter ut en del spridare samt justerar andra för att få en jämnare spridning på greenerna. 
 

Juni. 
1/6 Gödslar alla fairways. 
11/6 James Gidlund börjar sin sommaranställning. Personal åker på ERFA-utbildning i Sundsvall.  
17/6 Henrik Eriksson börjar sin anställning och därmed är hela arbetsstyrkan igång för säsongen. 
20/6 Utsmyckning runt klubbhus och kansli inför midsommar. Under juni håller vi mest på med den 
normala skötseln av banan, det behövs inte så många extra åtgärder eftersom banan artar sig bra och dom 
flesta spelytor är i gott skick relativt tidigt på säsongen. Det som inte är så bra är ogräsen (grobladen) på 
greenerna, men dom plockar vi bort manuellt för hand. En del bunkerarbeten blir också utförda genom 
kantskärning och påfyllning med ny sand. I övrigt så är det lite stenbrytning och lagning efter skador från 
stubbar som vi tagit bort. Normal skötsel innebär att greener klipps varje dag, fairwayklippning 4 
dagar/vecka, foregreen och tee 3 dagar/vecka och ruff 4 dagar/vecka. Bunkrarna krattas med maskin 3 
ggr/vecka när vi har tillräckligt med personal. Greenerna gödslas, luftas, vertikalskärs, dressas och vältas 
med jämna mellanrum. Underhåll av tee sköts ett par gånger/vecka. Gräsröjning med trimmer sköts också 
löpande under hela säsongen. Underhåll av maskiner sker dagligen och service t.ex. oljebyten efter schema 
för antal körtimmar. Omkoppning av greener och flytt av tee sker 2-4 ggr/vecka beroende på säsong. Vi har 
även ansvar för DR som plockas 1-3ggr/dagligen under säsongen. Underhåll av fastigheter, klubbhusområde, 
vägar och parkering sköts till största delen av Hans. 
 



Juli. 
4/7 Lägger ut nya krattor i bunkrarna. 
Under juli fortsätter vi med den normala skötseln av banan och gör inga stora ingrepp förutom lite 
stenbrytning i ruffområden. Det mesta fungerar väldigt bra och kvaliteten på spelytorna har sällan varit så 
bra. Vädret har varit helt perfekt med lagom nederbörd och värme. Det enda som stört lite grann är ogräs och 
svampangrepp. Vi har fortsatt med manuell bekämpning och använder inga kemiska bekämpningsmedel. 
 

Augusti. 
2/8 James slutar för säsongen. 
9/8 Henrik slutar för säsongen. Ett haveri i ett hjullager på ruffklipparen innebär att vi måste beställa en ny 
planetväxel som spräcker budgeten för reservdelar. 
14/8 Hans monterar upp en ny signalklocka på hål 16. 
17/8 VW Masters.  
19/8 Hjälpsår fairway med gräsfröblandning som förhoppningsvis kan konkurrera med ogräsen och minska 
förekomsten av dom. 
I början av månaden får vi lite smärre svampangrepp som glesar ut en del greener, men det avstannar och 
greenerna läker sedan igen ganska bra. Vi kör en lätt hjälpsådd av de mest angripna områdena och det tar sig 
riktigt bra. Augusti är i övrigt väldigt lik juli med ett väder som passar både bana och spelare med god värme 
och lagom med regn. I och med sjukdomar och att ungdomar slutat för säsongen så har vi under större delen 
av augusti bara varit tre som skött banan. 
 

September. 
7-8/9 Klubbmästerskapen spelas ovanligt sent den här säsongen. 
23/9 Bengt lyckas vinna B-klassen i greenkeepermästerskapen på A6 golfbana i Jönköping. 
24/9 Personal går på ELMIA:s golfmässa och en del föreläsningar i Jönköping. 
30/9 Tar bort ett 15-tal träd som fällts av bäver på hål 14. Sätter nät runt stammar som skydd. Banan och 
vädret fortsätter att vara bra, så vi kör skötsel som om det vore högsäsong. Fina dagar med med relativt höga 
temperaturer gör att banan håller bra standard hela hösten. Vi har aldrig tidigare skött banan med intensiv 
skötsel så länge som den här säsongen. Det som tillkommer under hösten är manuell lövblåsning av greener, 
och det är ganska tidskrävande. Att blåsa rent en green tar betydligt mycket längre tid än att klippa den. 
 

Oktober.  
3/10 Första frosten den här hösten. 
5/10 Sista ordinarie tävlingen för säsongen, men seniorerna kör sina torsdagstävlingar några veckor till. 
7/10 Börjar riva broar på hål 10 och 13 för att lägga ner trummor i stället. 
9/10 Trummor lagda och nya övergångar klara på hål 10 och 13. 
10/10 Sista dagen för Fredrik Hägglunds säsonganställning. 
11/10 Sista klippningen av greener detta år. 
14/10 Tömmer bevattningsledningar med tryckluft. 
15/10 Sista plockningen av DR. Stänger bollautomaten så endast självplockning gäller på DR. Plockning av 
DR har under säsongen till största delen skötts av ideella krafter. 
Tar in banmaterial, plockar in möbler från uteserveringen. Invintring av klubbhus. 
23/10 Påbörjar dränering och ombyggnad av området bakom green 7. 
Spel pågår hela oktober månad, även sedan vi slutar klippa i mitten av månaden. Fortfarande helt ok att 
spela, även om dagarna är korta och det blivit både svalare och lite blötare. 
 

November. 
1/11 Gör ett preliminärt bokslut för 2013 och slutför en preliminär budget för 2014. 
4/11 Plockar in flaggor och koppar från greenerna. 
30/11 Personal på kurs i Stockholm. 
Under november fortsätter arbeten med dränering och ombyggnad bakom green 7, kullen där pumphuset 
stått på hål 13 jämnas ut och gropar på hål 11 fylls igen. Slyröjning runt om på banan utförs. Fastigheter 
renoveras och byggs om. Service och underhåll av maskiner inför vinterförvaring. Uttag av komptid och 
semestrar. 
 

December. 
Fortsätter med slyröjning, ombyggnad och underhåll av fastigheter. River skyddsnätet vid tee på hål 2 för att 
ersätta det med ett lite högre och förhoppningsvis blir det även lite snyggare. Begär in offerter för 
maskininvesteringar nästa år. 
Lucia-fika och julmiddag anordnas för personalen av Hans i kanslibyggnaden. 
En snöfattig december gör att en del inbitna golfare fortsätter spela på banan hela året ut. 
2013 blev ett väldigt bra år kvalitetsmässigt på banan, aldrig tidigare har vi kunnat hålla så bra finish så länge 
som i år. Greenerna har varit både hyfsat jämna och relativt snabba under större delen av den här säsongen, 
som blev ovanligt lång. Givetvis sammanfaller det hela med att vädret varit gynnsamt, inga stora 
regnmängder och en relativt varm höst förlängde spelbarheten avsevärt. 


