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I februari var det milt, regnigt och blåsigt och vi trodde att säsongen skulle komma igång rekordtidigt men i
slutet av månaden blev det vinterkallt och det kom även lite snö.
I mitten av mars tvingades hela Sverige anpassa sig till pandemin Covid-19. SGF meddelade vilka regler och
rekommendationer som golfen måste rätta sig efter. För själva golfbanan innebar det att man helst inte
skulle vidröra flaggstången för att ta upp bollen ur koppen och att man inte heller skulle vidröra
bunkerkrattor vilket medförde att det infördes lägesförbättring i bunkrarna eftersom dessa inte blev
krattade av spelarna efter spel därifrån.
Ordinarie greener öppnades 25 mars. Någon vecka senare öppnades även ordinarie tee’er.
Det föregående årets greenkeeper var ersatt av annan banpersonal som redan vid säsongsstarten hade
fyllt upp banans bunkrar med en tillräcklig nivå av sand. Även byte av hålplacering på green har hållit en
mycket högre nivå än det föregående året vilket har gett oss skarpare hålkanter. Under första halvåret
kunde Sisjö golfbana stoltsera med distriktets bästa greener! Klubben har dock framfört till banägaren att
själva hålkopparna behöver bytas eftersom flaggorna inte kan stå helt rakt och centrerat i dem. Klubben
hoppas att detta byte görs inför säsongen 2021.
Rangenätet längs hål 1 hade under vintern blåst sönder ännu mer och låg under början av våren nästan
helt nedrasat i marken vilket gjorde det väldigt olustigt och osäkert att spela hål 1 samtidigt som folk
tränade på rangen. I mitten av maj sattes det äntligen upp ett nytt rangenät längs hål 1.
Golfbanan har varit väldigt välskött hela året. De torrfläckar i fairway som fortfarande finns kvar på främst
hål 1 och hål 8 har gjort att vi har haft lägesförbättring på det finklippta under hela säsongen.
Närspelsområdet intill 2ans green har fått en rejäl upprustning med en omgjord övningsbunker. Eftersom
gräset runt den nya bunkern måste ”sätta sig” ordentligt var det först sent på hösten som den kunde
användas igen. Även green och semiruff på närspelsområdet har blivit jämnare och bättre.
Den stora övningsgreenen intill rangen har hållit hög kvalitet och har i år fått en trevligare omgivning med
en färgglad banderoll längs den annars lite tråkiga baksidan av rangen.
Pandemin orsakade en golf-boom 2020 med många nya spelare och även många återvändare som inte
hade spelat golf på några decennier. Dessutom hade SGF inför 2020 ändrat regelverket för hur man får
Grönt Kort vilket inte längre kräver någon kurs. Kanske var detta förklaringen till varför det under 2020
hamnade ovanligt många sneda slag ute på Söderleden. I slutet av sommaren sattes det upp skyltar vid hål
6 och 7 om att anpassa sitt klubbval så att ingen olycka sker.
Golfbanan har 2020 sluppit besök av vildsvin!
På sena hösten påbörjade banpersonalen en ombyggnad av tee på hål 8 samt damtee på hål 2. Träd och
buskage som har varit skadade och risiga har tagits bort över hela banan. Nya träd har planterats längs
vänster sida av 6ans fairway samt i ruffen mellan 7ans green och 8ans tee.

