Hej!

Alla golfvänner o golfhålvärdar.

Nu tar vi krafttag inför denna säsong, med nya och gamla
uppgifter som vi ska försöka uppnå, där trivsel på banan är
huvudmålet. Ni är där viktiga medlemmar som tar särskilt
ansvar för ett hål. Vad förväntas då av er golfhålvärdar?
Han/Hon aktiverar varandra i gruppen till aktiviteter minst
3ggr/år samt utövar tillsammans tillsyn över hålet när ni spelar
på banan.
Vi har gjort en lista över möjliga insatser där ni kan göra en
insats som passar på ert hål. Några av dessa gäller alla, en del
blir som en extra aktivitet.
Vi har också skapat möjlighet att få tillgång till verktyg och
redskap, så att ni kan utföra golfhålvärdskapet.
Vi vill också att ni registrerar minst tre golfhålsträffar på SISUblankett som inlämnas senast 1:a dec.
Vi hoppas också att ni värvar fler medhjälpare.
Bankommittén
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Insatslista för golfhålvärdar
Tänkbara arbetsuppgifter:
Tee: Plocka upp peggar o ev. skräp, mindre
röjningar mellan olika tee, snygga till vid sittbänkar, rengöra
avståndsmarkeringar rensa från gräs, klippa kanter och rengöra teetavlor.
Bunkrar: Ta bort ogräs o skräp i bunkrar, plocka bort ogräs o gräs som växer i
bunkerkanter, se till att alla krattor ligger i bunker
Hinder: Alla pinnar som markerar ut hinder (gula, gulsvarta, röda, vita, och
MUA) skall hållas rena och stå rakt upp och synas. Röda o gula plattor för
vatten göras synliga
Fairway: Tag bort nerfallna grenar, skräp o större ogräs, laga uppslagen torv
ev. med sand, rengör o klipp runt avståndsplattor, klipp runt brunnslock o
sprinklers.
Grusvägar: Kantas, laga mindre håligheter med stenkross, rensa u-balkar för
vattenavrinning,
dika ur vid u-balksände så att vattnet rinner bort från vägen. Kratta grusvägar
mellan hålen
Dammar: Rensning av alger i dammarna
Dikeskanter: Rensning på våren o klippning av dikesslänter före semestern
Ruff: I banans ytterområden utanför klippt ruff rensa mindre och större
områden från gräs o sly, större områden efter överenskommelse med
banansvarig, (Hjälp med utbildad maskinförare kan ordnas med lite
framförhållning)
Greener: Laga nedslagsmärken, rengör flaggkopp stång o flagga, håll rent
runt sprinkler o brunnslock, rensa bort vitgröe, kolla att det är rent o snyggt
runt green,
Allmänt: Klippning med trädgårdssax runt träd, stenar o andra naturföremål
där maskiner inte kommer åt
Arbetsgrupp för mindre projekt: Är tänkt som stöd för hålvärdar o projekt
som är särskilda t ex vildsvinstaketet, större röjningar mm.
Kontaktpersoner:
Kurt Carlsson tel. 070-3422027
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Utrustning som kan tillhandahållas
Bil för transporter av material o utrustning
Trimmer för utbildade
Röjsåg för utbildade
Lagningssand o gräsfrö till tee o fairway med bil
Stenkross till vägar
Högtryckstvätt för rengörning av stenplattor runt klubbhus
För ovanstående boka utrustning o datum i god tid hos banavdelningen.
Materielförråd för Hålvärdar: Nyckel kan hämtas och
lämnas på expeditionen

Rensjärn för u-balkar i vägar
Gångskyffeljärn för grusvägar o rabatter
Buskröjare för sly o grövre grenar
Sekatör för mindre grenar
Krattor för räfsning
Vattenhinkar för rengöring bänkar mm.
Torktrasor för rengöring
Kofot för att lyfta plattor vid vattenhinder
Plastkorgar för löv o skräp
Skyffel och Spade
Lagningsand och Gräsfrö för lagning av fairway
Bågsåg och liknande
Moraknivar
Piasavakvast
Verktygslåda med hammare tång mejslar mm
Gräs o slytrimmrar 2 st med bärsele, hörselskydd o bensin
Grill för social gemenskap
Grillplats gamla rangen med 2 väderstugor
Egen utrustning kan/bör medtagas i golfbagen
Kniv, liten borste och handduk.
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Så här tänker vi att det kan/ska fungera
Materielbod? Finns anvisad
Utrustning? Är anskaffad och kompletteras efter hand
Var finns utrustningen? I materielboden och hos banavdelningen
Hur kan jag få tillgång till utrustningen? Nyckel till materielboden kvitteras ut
från receptionen och återlämnas i greenfeeinkastet
När kan den hämtas? När det är öppet i receptionen
Banavdelningens utrustning: hämtas i god tid före banarbetarna slutar
Var finns sand o stenkrossmaterial? I sandupplaget och vid materielboden
Vem eller vilka får hämta materialet? Alla hålvärdar
Vilken bil får användas? Banavdelningen anvisar eller lånas på expeditionen
Behövs utbildning? Bankommittén ordnar vid önskemål
Att tänka på
Hur lagas slagmärken i fairway med sand o gräsfrö: tunt slätt utmed marken
så gräsklipparen inte skadas
Greenmärken: laga med greenlagare och platta till med puttern, inte med
skon.
Kan SISU-rapporttering löna sig?
Golfhålvärdarnas insatser kan vara inkomstbringande för klubben om
inrapportering görs till SISU.
Poäng för varje hål kan ev. motsvara ett värde av 750 kr per år och hål om
arbete o rapportering sköts riktigt. Om varje golfhålvärd planerar och genomför
3 träffar 3 x 45 min om året kan klubben tillgodogöra sig ett belopp på totalt ca
13 500 kr från SISU i form av föredragshållare eller utbildning.
Bankommittén
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