
Dagbok 2014 
Anläggning         
           
Januari, Februari och Mars         
Snöröjning och sandning av vägar och parkeringar.       
Uttag av semestrar och kompledigheter.        
Renovering av golvvärmeanläggningen i maskinhallen.       
Ny luftvärmepump installeras i kanslibyggnaden       
Ombyggnation av restaurangen och inköp av nya möbler till uteserveringen.     
Ombyggnad, renovering, reparation och allmän service av maskinparken.     
Uthyrning av personal på entreprenad till spillvärmeplan i Domsjö.      
Administration, beställning av förnödenheter och reservdelar. Begär in offerter på maskiner    
och material. Håller på med rekrytering av personal. Sammanställning av fjolårets verksamheter.   
Beställning av ny arbetstruck med dressare och en slipmaskin för klippaggregat.    
Lite ombyggnad i maskinhallen för att passa in slipmaskinen som ska slipa klippcylindrar.   
           
April           
Kollar dräneringar och öppnar upp där det satt igen.       
Eftersom det är ovanligt lite snö så börjar vi med luftning av greener redan i mitten av april.   
Vi håller på med byte av skyddsnät vid utslaget på hål 2.      
Ersätter den gamla elventilen från 1975 med en ny, modernare för greenbevattning vid green 5.    
Byter ut en del helt trasiga eller skadade bevattningsspridare runt greener.     
15/4 Båda sjöarna rekordtidigt isfria.        
25/4 Vi kör igång bevattningen, också det rekordtidigt.      
29/4 Tar emot leveranser av beställda förnödenheter. Håller på med bevattningen, testkör och lagar  
läckor på ledningar. Börjar hjälpså en del greener. Byter ut mattor på DR. Hjälpsår tee. Ombyggnad   
av bakre delen av foregreen på hål 7. Förberedelser för att sätta upp nytt skyddsnät vid tee 2.   
30/4 Öppnar bollautomaten på DR.         
           
Maj           
(1/5 Petter och Nicole blir föräldrar till lilla Alicia.)       
3/5 Vårstädning av banan. Första dagen kommer 57 hjälpsamma medlemmar och arbetar med   
städning av banan. Väldigt mycket risdragning efter slyröjning, utläggning av två konstgrästee på    
övningsområdet. Städning av fastigheter och klubbhusområde. Uppsättning av nät vid tee 2.   
4/5 Vårstädning. C:a 50 medlemmar kommer och hjälper till med städning av banan den andra   
städdagen. Fortsatt risdragning, rensar ogräs från gångvägar, grundarbeten för en ny flaggstång   
vid startkuren på hål 1.         
5/5 Seniorernas arbetsvecka börjar. Arbeten som utförs är: Skyddsnätet vid tee 2 klart, nytt plank   
vid maskinhallen, hårdgjord yta för vagnparkering vid tee 10, uppsättning av ny flaggstång, slutför    
arbetet med konstgrästee vid övningsområdet.       
7/5 Sår nyanlagda ruffytor på hål 11 och 13. Kör bort ris, kvistar och träd från banan   
efter vårstädningen. Sådd av fairway.        
12/5 Första klippningen av fairway den här säsongen.       
13/5 HiHu hjälper till med att ställa i ordning utslagsplatser för juniorer på DR samt kantskärning   
och utbyte av sand i bunkrar.         
15/5 Första klippningen av green och tee för säsongen.      
19/5 Börjar köra ut material inför öppnandet av banan. Gödslar fairway och greener.    
20/5 Öppnar hela banan med allt ordinarie.        
22/5 Första tävlingen för säsongen och den inleds med seniorernas torsdagstävling.    
23/5 Leverans av ny arbetstruck (Cushman) med dressaggregat (Turfco Widespin) för dressning    
av greener och en slipmaskin (Bernhard Express Dual) för slipning av klippcylindrar.    
25/5 Installation av ny dator i maskinhallen.                                     
27/5 Pga försenade leveranser av greenfrö, så har inte greenerna kunnat hjälpsås under den bästa    
tiden, alltså i början och mitten av maj, så vi får förlita oss på den fröbank som finns i greenerna.   
30/5 Den här säsongen anställer vi yngre personal som får nystartsjobb.     



           
Juni           
2/6 Ny ram till den 40 år gamla bollplockaren på DR.       
4/6 Grovplanerar och jämnar till ytan bakom green 7 med den sandblandade matjord som körts dit.  
19/6 Kör med bunkerkrattan för att och släta till området bakom green 7. Sår den ytan med fairwayfrö  
och kör sedan med gallervält för att mylla ner fröna. Dressar sedan med hela området med sand.   
19/6 Utsmyckning runt klubbhus och kansli med björkar och lövverk inför midsommar     
22/6 Kraftigt läckage av hydraulolja på övningsgreenen, vars skador inte läker ihop fullt ut under   
hela den här säsongen.         
Hjälpsår de glesaste greenerna i början av juni med det frö som levererades alldeles för sent.   
Med början i juni går vi över till intensivare skötsel av banan.      
Intensivare 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.    
Tyvärr så innebar den försenade hjälpsådden att några greener aldrig kom upp i godtagbar standard.  
Dessa greener (2, 3, 7 och 14) blev aldrig riktigt bra på hela säsongen.     
           
Veckan efter midsommarhelgen hade vi skador på greenerna efter spelare som använt fotbollsskor, och  
tydligen spelat fotboll med golfbollar. En del greener var även sönderslagna med klubbor. Dessutom  
har en massa DR-bollar som använts ute på banan. Tydligast syntes det på hål 12.    
Bollar från Driving Range får ju bara användas på DR om inte tränarna lovat att de också får användas  
på övningsområdet. Att använda DR-bollar ute på banan är helt förbjudet.     
Rapportera gärna om ni ser sånt här förekomma. Det innebär ju kostnader för klubben (medlemmarna)    
att laga skadorna och att ersätta bollarna. Dessutom används bollarna för att slå mot greener, och   
dom nedslagsmärkena lagas givetvis inte av dessa personer som håller på med det här.   
Slutsatsen man kan dra av detta är att, det blir högre kostnader, men en sämre bana.    
           
Juli            
18-19/7 Seriespel, div 2 norra på Puttom.        
22/7 Möte med hålvärdar för undervisning om hur arbetena bör utföras i bunkrar, runt och på greener.  
Mycket givande att så många ställer upp med ideella insatser. Det kommer säkert att märkas i   
framtiden att banans finish blir bättre och bättre. Kanske det till och med blir lite konkurrens om det bästa   
hålet. Vi kommer i fortsättningen se till så att det alltid finns frö och sand tillgängligt för de som vill   
arbeta på sina hål. Spadar och maskiner måste man även i fortsättningen kontakta maskinhallen för.  
28/7 Bakrutan på traktorn som används till bollplockning slogs sönder. Absolut förbjudet slå mot plockaren.  
           
Augusti           
9/8 VW-Masters          
25/8 Vägen till Puttom lagas.         
28/8 Möte med regionalt skyddsombud.        
Stödsådd av greener fortgår under hela säsongen, framförallt på de glesaste partierna.   
Ännu en bra säsong med många fina golfdagar. Greenerna har tyvärr inte varit lika bra den här säsongen som  
i fjol. En del av förklaringen tror jag ligger i den sena hjälpsådden pga sen leverans av frö. Den bästa tiden  
för hjälpsådd är ju när vi har naturlig markfukt kvar i greenerna.      
           
September          
1/9 Börjar stödsådd av fairway.         
10/9 Jämnar ut det område bakom green 7 som inte har såtts, och kör bort överkottsmassor till övningsområdet. 
14/9 Första lätta frosten den här säsongen.       
23/9 Kör jordmassor från hål 2 och 4 till det som ska bli ett större övningsområde.    
25/9 Utjämning av området till höger om green 2, ute i ruffen, där det legat jordhögar tidigare.   



29-30/9 Vi sår och luftar fotbollsplanerna åt BK Örnen på entreprenad.     
Med början i juli så får vi mycket god hjälp av hålvärdarna och deras medhjälpare. Bunkrar kantskärs och  
ogräs rensas från green och foregreen.        
           
Oktober           
1/10 Studiebesök och ERFA-möte i Sollefteå.        
4/10 Sista officiella tävlingen blir Höstslaget med Delete som sponsor.     
8/10 Sista klippningen av greener för säsongen.       
10/10 Sätter ut vägstickor inför vinterns snöröjning.       
13/10 Sista plockningen av DR den här säsongen.       
13-14/10 Vintrar in pumphuset och blåser rent bevattningsledningar med tryckluft från en kompressor.  
22/10 Börjar göra bokslut för 2014 och arbetet med att lägga en preliminär budget för 2015.   
Eftersom antalet klippningar minskar i slutet av säsongen så ökar behovet av att dagga av och    
blåsa rent de mest finklippta ytorna (green, foregreen och tee).      
Alla säsongsanställningar upphör den sista oktober.       
           
November och December         
3/11 Plockar in greenflaggorna och övrigt banmaterial.      
Slyröjning, avverkning samt maskinvård och ombyggnad av fastigheter.     
Vintrar in och ställer undan maskiner. Städar upp på maskinhallsområdet.     
        
18/12 Hans anordnar grötlunch med julklappsutdelning i Shopen för anställda och en del inbjudna.   
Uttag av semestrar och kompledigheter.        
Snöröjning och sandning.         
Begär in offerter på förnödenheter och maskiner för 2015.      
Banans standard för 2014 blev inte så bra som önskat, mycket beroende på att några greener   
inte blev riktigt bra under hela säsongen. Spelmässigt var det dock ett bra år med många fina dagar  
utan några större regnmängder, vilket gjorde att banan var spelbar långt in i november.    
Glädjande var det stora intresse som många medlemmar visade när vi startade hålvärdsarbetet. Det kommer 
säkert att betyda mycket för banans finish i framtiden om det intresset håller i sig. Vi som jobbar på  
anläggningen är mycket tacksamma för det ideella arbete som utförs.      
Tack för i år med förhoppning om att nästa säsong blir den bästa någonsin.     
BK           
           
 


