Svårt att tro – men snart är det dags att golfa igen!
Trots att vi just nu upplever en osedvanlig kall, enligt kalendern, vår tror jag att det börjar suga i
golftarmen hos många av oss. Utom allt tvivel kommer vi inte att kunna öppna banan rekordtidigt i år
men också utom tvivel är att vi senast 1 maj kör igång.
Som framkommer nedan har vår nye Banchef sedan 1 januari, Jonny Eklund, börjat hos oss. Jonny har
en nästan 20-årig erfarenhet som Banchef på bland annat Viksberg och Torshälla GK. Vi är även glada
att återigen hälsa Roger Fagerborg välkommen tillbaka banteamet.
Förberedelserna är i full gång och det som sker nu är:
•
•

•

•

Vi tar ner en hel del träd runt greenerna på hål 5, 7 och 14. Detta gör vi för att förbättra
ljusinsläppet så att greenerna blir ännu bättre.
Rekryteringen av säsongsanställda på banan pågår. På Jonnys inrådan kommer vi att öka upp
arbetsstyrkan men under en kortare period. På så vis håller vi oss inom budget men säkrar
att vi är fler när gräset växer.
Vi håller på med planeringen av bemanning i klubbhuset. Kommande säsong kommer vi att
kunna ha en mer flexibel bemanningsnivå över säsongen, veckorna och öppettiderna.
Caféverksamheten ökade förra säsongen omsättningen från ca 20 000 till över 200 000 vilket
är mycket glädjande. Dock var vi underbemannade under vissa tider.
Vår Pro under förra säsongen, Niclas Roots, har bestämt sig för att gå vidare till nya äventyr
och vi söker därför hans efterträdare. Vi har en handfull kandidater och räknar komma till ett
avslut efter påsk.

I övrigt är tävlingssäsongen i princip färdigspikad. Denna säsong kommer tävlingarna att vara på
söndagar för att på så sätt inte blocka lördagarna som är populära hos greenfeegäster.
Tävlingskommittén vill uppmärksamma oss på att det krävs tävlings-hcp, ETH, för deltagande i
prislista. Detta gäller dock inte onsdagsgolfen som startar den 2/5!
Bankommittén
Vi hälsar vår nya chefsgreenkeeper Jonny Eklund som tillträdde vid årsskiftet välkommen.
Jonny har tillsammans med vår andra greenkeeper Roger Fagerborg använt tiden till att serva vår
maskinpark samt att planera kommande arbete.
Fokus under säsongen är dels att färdigställa våra övningsområden där mycket av uppgifterna på
vårens två ”städdagar” kommer att ligga, dels att se över finish på redan befintlig anläggning för
framförallt bevattning, bolltvättar etc.
Boka redan nu minst en av de två städdagarna i din kalender, antingen sön 15/4 eller sön 22/4,
mer info om detta ligger på hemsidan
Planerat är också att flytta kiosken till området vid 9:ans green, röja vid en del greenområden samt se
över klippningen av banan.
Även i år är klubben mycket beroende av frivilliginsatser inte bara kopplat till städdagar, hur vi ska
organisera detta är ännu inte beslutat men Jonny kommer vara den som styr uppgifter och vara
spindel i nätet för detta.
Hans Franson, ordf BK

