VERKSAMHETSPLAN 2022
Arbetsgrupp
BANGRUPPEN
Allmänt
- Bygga ny Grön slinga, se ”hål 1-9 nedan”
-

Röjning mellan hål 7 och 8

-

Röjning vid sidan av hål 3, 4 och 5

-

Röjning i kanterna av hål 1 och 8

-

Flytta datorn för bevattningen till klubbhuset

-

Trimma tee-området på hål 2, 3, 5, 9

-

Trimma genvägen till 6:an 3-4 ggr/år

HÅL 1
-

Bygga om green för att få till gräsytan, lättare spel

-

Gallra skogen till vänster, om möjligt

-

Förlänga bakre tee

-

Bygga Grön Tee 200 m från green

-

Bevattning tee som vattnar när green på hål 9 vattnas

HÅL 2
-

Klippa foregreen högre upp bakom green

-

Klippa fairway nere på platten

-

Bygga grästee för gul och röd

-

Bygga Grön Tee 70 m från green

HÅL 3
-

Fylla ut svackor efter täckdikning med jord

-

Bredda gul grästee

-

Klippa bort höet mellan hål 3 och 5

-

Bygga Grön tee ca 280 m från green

-

Fixa till runt träden i högerkanten före green

-

Om möjligt klippa mer foregreen

-

Bevattning på gul tee som vattnar när green 5 vattnas

HÅL 4
-

Dressa på greenen

-

Om möjligt klippa och dressa framför gul tee

-

Om möjligt klippa och dressa bakom röd tee

-

Bygga Grön Tee 85 m från greenen

-

Ta bort kanten framför gamla bunkern till vänster och lägga
materialet på hål 6 (MUA:an)

HÅL 5
-

Förstora röd grästee

-

Bygga Grön Tee på kullen vid vattnet

-

Förstora foregreen för avrinningsområden till hö
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HÅL 6
-

Fixa ”gamla” röd tee före bäcken

-

Lyfta nuvarande tee på det upplagda materialet och det blir
Grön tee
Fylla ut och klippa ruff där den gamla MUA:an är

-

Om möjligt klippa foregreen runt green

-

Gräva bort ”kullar” runt greenen och lägga materialet vid
MUA:an
Gallra lite skog vid greenen

HÅL 7
-

Dressa greenen

-

Bygga ut gul grästee en aning

-

Dressa röd tee med sand på hösten

-

Bygga orange/Grön Tee ca 230 m från green

-

Bygga en vit? Tee på det gamla dikesrenset

-

Ordna till ruffen höger om green och kanske bygga en slänt
mot skogen
Sätta upp en vedeldad bastu vid sjön och lägga ett
transportband ut mot sjön för bad

HÅL 8
-

Dressa greenen

-

Så igen greenbunkern

-

Bygga en Grön Tee vid 210 m

-

Bygga bevattning som vattnar gul tee när green 7 vattnas

-

Höja del av green 70 cm, både fram- och bakkant

HÅL 9
-

Dressa greenen

-

Fixa till området bakom greenen

-

Nuvarande röd tee är också Grön tee

NYTT HÅL
• Göra ett nytt korthål mellan 7:an och 8:an och då blir
dagens hål 8:a Hål 9
• Ett par 3 (115 m gul och 90 m röd)
ARBETSKVÄLLAR
Maj månad
KRATTA UT JORD OCH SÅ IN SVACKOR PÅ FAIRWAY.
Thomas S ta dit jorden och tippar den i svackan
Hål 3 - 10 personer kl12-20
Hål 5 – 12 personer kl 12-20
Hål 6 – 15 personer kl 12-20
Maj någon kväll den 20-25
BYGGA GRÖNA TEE OCH FÖRBÄTTRA BEFINTLIGA TEE
Thomas lägger ut fyllnadsjord på plats under dagen
Kratta ut och komprimera fyllnadsjorden

Tomas B

VERKSAMHETSPLAN 2022
Juni början av månaden
RULLA UT GRÄS PÅ TEE
Förberedelse, leverans av rullgräs till tee. Simon lånar en traktor för
att bära gräs
Juli, början (när vattnet sjunkit till en vettig nivå)
ARBETSDAGAR FÖR BANGRUPPEN
- Förbereda och fixa virke till platsen, dagarna innan
- Bygga trall förebäcken på hål 6, fixa till för röd tee. Göra en
gångväg till och från röd tee.
- Bygga bevattning för tee 1 så fort kälen är borta
- Hitta koppel och sprinkler som fungerar. (extern-slang finns)
Rengöring skor och Tvättning klubbor
- Tryckluft
- Diskho
TÄVLINGSGRUPPEN
Säsongens program under planering

Tillsammans med
klubbhusgruppen
Tidsplan

Tävlingsprogrammet läggs in på MinGolf

Samordnare/Ansvariga
Stefan M, Anders V,
Gunnar A, Jakob L

Tävlingsresultaten läggs i på MinGolf och Hemsidan
Aktivitet

UNGDOMSGRUPPEN
Ungdomsträning Torsdagar 17-18

Simon N

UTBILDNING
Grön Kort
Golfskolan
Återträff Grönt Kort

Lör-sön
18/6-19/6
Vecka 26

Stefan M, Anders V,
Tomas B, Simon N
Tomas B

Torsdag
9 juni
kl 18:00

Stefan, Anders, Tomas,
Simon

Regelutbildning – I samband med tisdagsgolfen
KLUBBHUSGRUPPEN
Skötsel av klubbhuset och utemiljön runt klubbhuset

Linus H, Anders S, Jenny V

Arbetskvällar i samplanering med övriga grupper/arbetskvällar (städa
inför öppning, målning etc)
Ansvar för scorekort/QR-koder
Inköp bollar/läsk m.m
Stugvärdar
Rengöring skor och tvättning klubbor
- Tryckluft
- Diskho
SOCIALA MEDIER

Tillsammans med
bangruppen

Löpande inlägg på facebook och instagram

Jenny V

HEMSIDA/IT
Hemsidan och internet

Jakob L
SPONSRING

Kontakta fjolårets sponsorer för fakturering

Gunilla J

