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Vintern var relativt mild och snöfattig med endast någon veckas vinterväder runt månadsskiftet januarifebruari. I februari ersatte banpersonalen det trasiga rangenätet längs hål 2 med nytt nät och en
fortsättning av arbetet med rangenätet längs hål 1 var planerad, men andra mer prioriterade
arbetsuppgifter kom emellan.
Greenkeepern Fredrik öppnade de ordinarie greenerna 27 mars. Fredrik bytte jobb efter mars månad och
ersattes av annan personal.
Under april månad regnade det knappt en droppe och banan som var ansträngd efter 2018 års torka fick
en del skador som fortfarande inte var helt läkta vid säsongens slut. Det var främst tee’er som inte täcks av
bevattnings-systemet som fick de största skadorna. Det uppkom även fläckvisa skador i fairway på hål 1
och hål 8. Greenerna tog stryk av torkan och var lite ojämna på våren men blev fina igen längre fram på
säsongen efter att vädret hade gett en lagom dos av regn, värme och solsken.
Som en konsekvens av att de nya golfreglerna tillåter att man puttar med flaggan kvar i hålet har
hålkanterna på green blivit extra slitna då golfspelare fumlar runt flaggan i sina försök att plocka upp
bollen.
Semiruffen i områdena runt green har varit mer välklippt än under de senaste åren vilket har gjort det lite
enklare att chippa in på green därifrån.
Bunkrarna har under en stor del av säsongen haft behov av mer sand. Det var först någon dag innan KM i
augusti som banpersonalen fyllde på dem.
På rangen har banägaren ersatt de mest slitna mattorna med nyare bättre mattor.
Vi har fått en del besök av vildsvin även i år och några djur har skjutits av jägare. Elstängslet var under en
del av säsongen övervuxet och trasigt men banpersonalen hann underhålla det innan hösten då vildsvinen
ökar sin aktivitet i området runt banan. De skador i gräsmattan som ändå har uppkommit av vildsvin som
har gått igenom elstängslet har lagats av banpersonal och medlemmar.
I höst och vinter har banansvarig gjort mycket förbättringsjobb med greenerna samt dränerat områdena
framför greenerna som ibland blir väldigt blöta och mjuka. De ordinarie greenerna och tee’erna stängdes i
slutet av november.

