
Golfbanan 2021  
 

▪ Vintern var relativt mild och snöfattig. Banan var stängd större delen av mars då det var omväxlande 
tjällossning och nattfrost från dag till dag. Banan öppnade igen 23 mars med vintergreen och vintertee.     

▪ Ordinarie greener öppnade 1 april. Det var torrt och kallt under april och liten tillväxt i gräset. Det dröjde 
därför till början av maj tills de ordinarie tee’erna öppnade, med undantag för de ombyggda tee’erna på 
2ans damtee, 3ans herrtee och alla tee’er på hål 8.       

▪ Rangen öppnade 16 april och under vintern hade banarbetarna tillverkat nya snygga avskiljare mellan 
utslagsplatserna och även gjort flera måltavlor att sikta mot. Banägaren hade ersatt de gamla rangeboll-
behållarna med nya större för att rangebollarna inte ska ta slut så fort i maskinerna.  

▪ I samband med att de Lokala Reglerna uppdaterades inför säsongsstarten togs Out-of-bounds-gränsen bort 
mellan hål 3 och hål 5. GGFs banvärderare ansåg att OOB-gränsen inte kunde villkoras på det sätt som 
klubben ville.  

▪ Det fanns fortfarande skador i fairway, främst på hål 1 och hål 8, och den tillfälliga lokala regeln om 
lägesförbättring på det kortklippta behölls därför även 2021.  

▪ I början av säsongen var det samma problem med flaggorna som säsongen innan, d.v.s. de stod inte 
centrerade i hålen utan lutade snett. I slutet av maj ersattes flaggorna av nya som passade ihop med 
hålkopparna.    

▪ Corona-pandemin fortsatte 2021 och under våren var det tävlingsförbud. Detta hävdes 1 juni och då 
ändrades även några av de tillfälliga golfreglerna runt Corona. Hålen fick inte längre göras grundare för att 
det skulle vara lättare att plocka upp bollen. Det var inte heller längre lägesförbättring i bunkrarna utan nu 
skulle det krattas om man hade slagit ett bunkerslag. Det sistnämnda var det tyvärr många spelare som 
slarvade med. 

▪ Även 2021 hade Sisjön mycket fina greener. Klipphöjden direkt utanför foregreen var fortfarande hög och 
svår-chippad och om detta har bankommittén de senaste åren framfört önskemål om att det borde vara 
lite kortare klipphöjd. Bunkrarna har varit välskötta och haft tillräckligt med sand. Banarbetarna fortsatte 
ombyggnaden av tee’er genom att bygga om 2ans herrtee. Den flyttades in lite mer bakom rangen så att 
den inte längre var i farozonen för sneda slag från hål 8. Under sommaren hyrdes det även in en maskin 
som skar upp och stödsådda de skadade ytorna i 1ans och 8ans fairway. Förhoppningsvis växer dessa ytor 
ihop så att vi 2022 inte ska behöva någon lägesförbättring på det kortklippta.  

▪ De ordinarie tee’erna stängdes i mitten av oktober och vintertee (pallar med matta) ställdes ut. Strax 
därefter hålpipades greenerna.  

▪ I slutet av november, samma dag då sista tävlingen spelades, började det snöa och vi fick två veckor med 
oväntat stora mängder snö. I mitten av december smälte allt bort och då stängdes de ordinarie greenerna 
för säsongen. 

▪ Ombyggnad av 4ans tee, främst vit tee uppe på halvön i vassen, påbörjades i slutet av året.  
 
 

 


