Bankommitté protokoll 31 Augusti 2020
Närvarande: Rickard Olsson, Janne Heander, Dan Thynell, Anette Müntzing, Lars Åkesson, Mathias Bengtsson
Tomas Rosensköld, Anders Hammer, Christer Wester, Bo Sterner (ej närvarande: Inger Nilsson)
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Bygga om till par72 antingen göra om hål 16 till par 5 igen eller bygga om hål 12 till par 5. Mötet var
ganska överens att hål 16 var ett bra par 4 och att bygga om hål 12 är att föredra. Medför mera jobb
med bevattning och skogning av träd.
Genomgång av ”players first” enkät av Mattias.
Vi har mycket ogräs på vissa fairways. Det bekämpningsmedlen vi använt har dålig verkan.
Golfförbundet har något nytt på gång som kan fungera bättre. Mattias hoppas på detta och kommer
att informera om det blir aktuellt.
Utslagsplatser är ojämna och vissa dam tee små. Detta arbete finns det inte tid till under högsäsong
med nuvarande bemanning. Det kommer att starta ombyggnad av vissa tee i höst men det största
arbetet med tee kommer ske med det nya bevattningssystemet.
Eftersom design detaljen ”ögonbryn” på bunkrar är en stor irritation bland de flesta kommer dessa att
klippas bort på hela banan.
Personal på helgen räcker inte till för att både klippa och välta greener. Därför är bankommitténs
starka rekommendation att detta bör bemannas till 2021 så att vi kan visa upp banan i sitt bästa skick
även på helger.
Gång på hål 1 som viker av vänster mellan orange och ”out”. Sedan något som hindrar för att gå rakt
fram ((växt eller dylikt)
Damernas ”bunker” skydd mellan hål 12 och 13 tas bort. Detta eftersom det har varit en incident med
en boll från hål 12 som slog hårt i palissaden när dam väntade på att herrarna skulle slå ut. Mötet
tyckte då att det var bättre och säkrare att gå upp om gul tee.
Hål 7 kullen på högersida hyvlas av lite för att bättre se bollen och på samma hål vänster så tas det två
trädrader i fårhagen eftersom det är svårt att hitta dropp i flaglinje för ospelbar boll.
Mattias har beställt krukodlade tallar till hål 6.
Arbetet med sandblottor kommer att påbörjas omgående och avslutas i höst.
Linden på hål 2 ansas lite till för att ha ett slag under om man har otur att hamna bakom.
Hål 3 palissaden är i dåligt skick och något måste göras. Mattias tittar på alternativ.
Janne kommer att avgå som ordförande alla andra närvarande visade intresse att fortsätta i
kommittén.
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