Bankommitté protokoll 12 oktober 2020
Närvarande: Inger Nilsson, Janne Heander, Dan Thynell, Anette Müntzing, Lars Åkesson, Mathias Bengtsson
Tomas Rosensköld, Anders Hammer, Bo Sterner (ej närvarande: Rickard Olsson, Christer Wester,)
Vi körde en baninspektion idag med bra uppslutning och fint väder.
Generella beslut,


Införa lägesföbättring ett scorekort på finklippta delen på banan under vintersäsongen och
användande av fairwaymatta blir frivilligt. (alltså en förändring/förbättring från föregående
vintersäsong)



Alla tee på banan behöver förbättras vissa behöver breddas och vissa röda tee skall flyttas. Orange tee
kommer att förberedas på vissa hål. Mattias kommer att påbörja detta arbete. Så länge gräset växer är
mantimmar är en klart begränsande faktor. Detta eftersom vår säsongspersonal slutar för i år.

Hål 1

Ruff på vänster sida om green intill andra tee ersätts med en sandkulle och planteras strandråg.

Hål 2

Röd tee flyttas fram på höger sida semiruff

Hål 3

Röd tee flyttas fram på höger sida fairway

Hål 4

Fårstaket flyttas in så att det ges bättre utrymme för drivar som går över bunkern. Detta även
för att undvika letande.

Hål 5

Grusgång ända upp på tee. Papperskorg och bänk flyttas marginellt framåt.

Hål 6

Krukodlade tallar med bevattningssäckar ersätter de uttorkade på vänster sidan.

Hål 7

ua.

Hål 8

Sandblotta vänster om green görs större för att undvika letande i ruff och även hindra boll att
rulla över vägen ”out of bounds”

Hål 9

Röd tee får för lite ljus. Skogning/utglesning av al på båda sidor hoppas vi kommer att hjälpa.
MUA i bäck tas bort och ersätts av röda pinnar ”pliktområde”. Låga tallar vänster in mot hål 18
stammas upp så att ruffen försvinner under och bollarna som rullar in hittas.

Hål 10

ua.

Hål 11

Popplar längs med landsvägen skuggar tee. Mattias undersöker om vi får såga ner dessa.

Hål 12

Vi gick bak där tilltänkt tee för ett par 5 skulle byggas och var överens om att hålet kommer att
bli fint som en par 5. Det krävs ganska mycket arbete eftersom även fairway måste flyttas bak.
Därför är det lämpligt att göra detta samtidigt med ny bevattningsanläggning (2022?).

Hål 13

ua.

Hål 14

Bakkant på gul tee ruff/tistlar klipps bort. Avrinningsområde vid green görs mer generös på
vänster sidan mot bäcken.

Hål 15

Sly mot hål 16 (se anmärkning hål 16)

Hål 16

All sly och tistlar klippes eller gräves bort så att bäcken syns. Alternativt kan delar ersättas med
sandområde typ det som finns på högersidan på samma hål. Ruff vänster sida bunkrar görs lite
mer generös så att bollar som missas vänster hittas lättare. Träden i området sparas och vissa
stammas upp för fri sikt under.

Hål 17

Ruff på högersidan rensas från småbuskar och sly. Endast buskar/träd sam kan stammas upp
sparas.

Hål 18

Se anmärkning hål 9 som kommer att påverka även detta hål positivt.
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