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Plats

Reparationsåtgärder

Tid

Ansvarig Status

Byte drivremmar och knivar ruffklippare Stensballe

Maj

Roland

El-fel indikeringslampor instrumentpanel Cararro

Maj

Roland

Byte hydraulslang drivmotor vä bak, övre FW 300

Maj

Roland

Sommar

Olle

Maj

Olle

Maj

Roland

Prio

Ansvarig Status

Klubb Måla utsida ytterdörr till personaldel
hus
Serva traktor
Pump Sättning. Höja up från mark
hus
Förbättring av banan

Knivar

1/10

Fälla stor asp vid vänster sida green

Roland

3/12

Gör mjukare botten i diket längs med fairway, för mera
klippvänligt

Roland

Delvis

Ojämn - tuvig yta före fairway

Roland

Påbörjad

5/14
6/15

Markera Out of bounds vänster sida vid dike efter
björkdunge

Maj

Fylla jord kring stor sten ruffyta höger om röd utslag

Våren

Roland

Bygga högre bunkerkan mot green

Maj

Roland

Justera stora dike fairway

7/16
8/17

9/18

Utvidga/flytta bunker för att bättre försvåra genslag

Roland

Ta bort bunker på fairway vid lada

Roland

Ta bort stubbe till vänster om green+ sluttning mot 1:an

Roland

Diverse åtgärder

Tid

Ansvarig Status

Välta fairway och semiruff för att få jämnare yta
Kolla/rensa raseras trumma hål 6/15-Kalvtjärn
Måla broräcke till klubbhus- svartlasyr

Olle

Byta ut läns till ny lösning mot hål 9 i tjärnen

Sommar

Roland

Lägga ut betonglattor för uteplats

våren

Olle

Skrapning och målning fönster klubbhus

Sommar

Olle
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Övrigt att göra- admin och liknande

Tid

Ansvarig

Förbättra metoder för att få fler att hjälpa till
med att vårda golfverksamheten och banan

Löpande

Styrelsen

Långsiktig utveckling av klubben

Aktiviteter/arrangemang

Styrelsen

Tid

Aktivitet för sponsorer

Ansvarig
Styrelsen

Utbildning nybörjare

Säsongen

Tävlingar

Säsongen

Tävlings
kommitté

Locka fler att delta på våra tävlingar

Säsongen

Tävlings
kommitté
/Styrelsen

Onsdagsgolf

Säsongen

Golfsimulator

Vinter

Samla hittebollar att använda i utbildning

Löpande

Medlemsmöte eftersäsong

oktober

Gemensamma besök andra banor

Säsongen

Ryder Cup med 3 klubbar

Under säsongen

Göran O +
Tävlings
komm.

Golfens dag

Prel. lö10 – sö11
Juni

Göran

Gunnarndagen deltar med golfaktivitet

Kommentar

Göran

Agneta
Olle

Göran

Kommentar
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Sommarjobbare

Ansvarig

Status

Ansvarig

Status

Klippa utslagsplatser och rengöra tee- mattor.
Klippa gräsmattor runt klubbhus
Bollplockning range
Städa klubbhus
Rensa ogräs runt rosenbuskar i cementringar
Rensa ogräs häck mot macken
Rensa bunkrar från ogräs och justera sanden
Måla yttervägg klubbhus där fönster satts igen
Ta bort grästuvor vid utslagsplattor range och återfylla med grus
Ta bort grästuvor gång framför klubbhus och parkering
Kortklippa område nedanför green 5 mot dike och höger sida green 6 mot
dike med handgräsklippare 2 ggr veckan
Måla betong fundament avgränsning parkering
Sätta ihop ny läns till rangen
Städdag
Kantskära och rensa bunkrar.
Rengöra utslagsmattor, borsta, blåsa bort löv och smuts
Kolla och justera vid behov utslagsplattor range
Kolla och justera vid behov utslagsplattor banan
Rensa cementringsrabatter och häck mot mack
Flytta torn så klippare kan köras mellan utslag och torn
Flyta bunker vid green hål 8
Byta vindskiva södra sidan klubbhus

Säsongsstart-bana
Slunga av snö från greener april

Roland

Nya skyltar på utslagen

Roland

Sätta upp flaggor, provisoriska hål

Roland

Kör igång bevattningsanläggning

Roland

Vertikalskära greener

Roland

Lufta greener

Roland

Så om greener och därefter dressa och välta dom

Roland

Boll-Klippschema

Olle

Lägga ut mattor 6/15 och 9/18

Olle
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Säsongsstart rangen

Tid

Ansvarig

Göra båten klar att använda

Före rangeöppning

Olle

Kontrollera att länsen är hel

Före rangeöppning

Olle

Lägga ut mattor, sätta upp
avskärmningsrep

Före rangeöppning

Olle

Kolla och vid behov justera
utslagsplattor

Före rangeöppning

Olle

Kolla att avståndsskyltar är hela Före rangeöppning

Olle

Placera ut pitchkorg i tjärn

Olle

Före rangeöppning

Säsongsavslut banan

Tid

Ansvarig

Tömma bevattningssystem och blåsa ur vatten i
hela systemet.

Innan det fryser
sönder - snöar in.

Roland

Ta bort utslagsmattor på skoterled

Innan de fryser fast Roland
eller snöar över

Sätta upp markeringspinnar och band runt
greener

Innan marken
fryser - snöar över

Stänga av för skotertrafik

Innan der snöar för Roland
mycket

Roland

Säsongsavslut rangen
Koppla bort spolning bollautomat och tömma
pumpanläggning.

Innan det fryser
sönder eller snöar
in.

Roland

Ta upp båt för vinterförvaring

Innan det fryser
sönder eller snöar
in.

Roland

Ta bort utslagsmattor och rep som ligger på
körväg

Innan de fryser fast Roland
eller snöar över

Kolla att det sitter markeringspinnar på
avståndsskyltar

Innan det fryser
sönder eller snöar
in.

Roland

Kommentar

