
 

 

 

16 april, 2019 

Äntligen är vi igång. 

Den som väntar på något gott väntar alltid för länge – men nu har banan varit öppen drygt en vecka. 
Jag kan inte påminna mig att banan sett bättre ut så har års – inte minst gäller det våra greener. Det 
tyder på att vår banpersonal gjort ett bra höstarbete gällande ”invintringen”.  Stort tack till Thomas 
och Christoffer med personal. 

På årsmötet i februari var ”eken på hål 1” en het diskussionsfråga. Jag ser mig själv som en 
”trädkramare” men efter att nu ha spelat hålet ett antal gånger så måste jag tillstå att det blivit bättre 
än vad jag vågade hoppas – det gäller såväl spelbarheten som en mer välkomnande vy från tee. 

När vi är inne på ”träd” jag meddela att vi har även fällt tallen framför green på hål 6 för att öka 
spelbarheten. Vidare har vi fällt några björkar, bl a björken till vänster om tee på hål 15 samt en björk 
som står i området mellan greenerna på hål 1 och 8. Båda dessa var anfrätta av hög ålder och röta 
samt ett och annat missriktat golfslag. Stubbarna efter dessa träd skall åtgärdas (fräsas) innan arbetet 
kan anses färdigt – det gäller även de stubbar som finns kvar efter tidigare fällningar, bl på  hål 1 och 
2. Under veckan kommer vi (med hjälp av skogsbolaget Södra) att göra en gallring i tallskogen söder 
om tee 7 i syfte att få fler soltimmar på tee-ytorna för att främja gräsväxten. 

Så snart gräsytorna kring de omgjorda bunkrarna på hål 16 och 18 tagit sig så kommer kanterna 
åtgärdas samt sand fyllas upp. Förhoppningsvis kan vi då också slippa MUA-markeringarna. 

Innan den officiella tävlingssäsongen drar igång så kommer vi se till att banmarkeringarna blivit 
uppdaterade i enlighet med de nya reglerna – typ av pliktområde samt OoB-gränser inom och utanför 
banan.  

 

Säkerhet  

Den 2 april var ”Burra” och jag på en utbildning gällande arbetsmiljö och säkerhet på golfanläggningar. 
Utbildningen som skedde på Omberg GK var arrangerad av SGF i samarbete med vår arbetsgivaror-
ganisation Gröna. 

Utbildningen var av naturliga skäl inriktad på att lära oss identifiera risker samt hur vi kan förebygga 
dem. Vi insåg snart att EGK i egenskap av arbetsgivare har ett stort arbete framför sig då det gäller att 
dokumentera risker, instruktioner samt vidtagna förebyggande åtgärder.  

På kursen deltog ett flertal banchefer från Sydsveriges golfklubbar och utifrån deras kommentarer och 
vittnesmål fick jag intrycket att det inte är kemikalier, verktyg eller maskiner som utgör störst risk på 
en golfbana.  Det är vi golfare som utgör den största risken för både personal och spelare. 



 

Jag vill därför uppmana oss alla att tillse att vi tänker SÄKERHET då vi utövar vår golf. Slå inte något slag 
om du riskerar att träffa någon. Har du en person i riskzonen säkerställ att ni genom tydligt 
”kroppspråk” (t ex handviftning) fått OK/ kvittens att spela. Vidare är det bättre att ropa FORE en gång 
för mycket och då högt och tydligt. Vi skall även beakta att vår banpersonal alltid har företräde vid sitt 
arbetsutövande – det säger jag i egenskap av arbetsgivaransvarig och då månar såväl arbetsmiljön som 
en rationell drift på vår anläggning. 

De nya golfreglerna tillåter att vi kan putta på green med flaggstången i koppen och vi har redan haft 
några tillbud på hål 6 då inspel skett innan framförvarande spelare lämnat green. Därför har vi som ett 
första steg beslutat att byta till en kortare stång på detta hål vilket kommer att leda till att spelarna 
måste gå fram för att försäkra sig om att green är ledig för inspel. Om vi skall vidta ytterligare 
säkerhetsåtgärder på hål 6 får framtiden utvisa – eventuellt kan vi nödgas sätt upp en klocka (som på 
hål 12) eller annan signalanordning. 

 

Vad har hänt / händer i övrigt? 

Åsa Gustavsson har under april genomfört ett par mycket uppskattade regelutbildningar. Före 
årsskiftet genomförde hon en även en utbildning som främst var tänkt för de som planerade att spela 
golf utomlands innan vår inhemska golfsäsong påbörjats. Det är drygt 100 medlemmar som deltagit i 
dessa utbildningar. Jag förväntar mig dock att behovet är större än så men det lär visa sig då säsongen 
dragit igång. Vidare vill jag påminna om att ni på EGK`s hemsida (under ”Banan”) kan hitta 
”instruktionsfilmer” som visar hur de nya reglerna skall tillämpas.  

Inför säsongen har vi tagit ett nytt grepp gällande nybörjarutbildningen – vi erbjuder en Grönt Kort-
utbildning som är GRATIS. Efter avslutad kurs kan de deltagare som önskar fortsätta spela golf bli 
medlemmar genom att betala sin medlemsavgift. Vi prövar detta då vi tror att vi härmed kan locka fler 
nya golfare genom att vi sänkt ”entrétröskeln”. Marknadsföringen av detta koncept har skett genom 
annonsering i lokala tryckmedia samt en film med Burra som rullat på kassaskärmarna i ICA och COOP. 
Uppstart för nybörjarutbildningen skedde 9 april och vi hade ett 40-tal intresserade på plats.  

Vår shop har nu laddat med nya varor och erbjudanden. Vi har ett leveransklart och varierat sortiment 
av Titleist-bollar. Provkollektion av ”loggo-kläder” finns på plats för utprovning och dessa kläder (pikéer 
och tröjor med klubbmärke) erbjuds till bra priser. Ping (vår nya huvudleverantör gällande klubbor) 
kommer att ha demo-dagar inom kort – datum meddelas senare. Burra är bra på mycket, bl a bra på 
att byta grepp på klubbor. Fräscha grepp leder ofta till just bättre ”grepp” som i sin tur förbättrar 
svingen och gladare golf. Greppbyte kan även vara ett bra sätt att förlänga livet på befintliga klubbor 
och kan då utgöra ett bra alternativ till att investera i ett nytt set. 

Vi har inlett renovering av våra grusytor – parkeringen och vägar kring klubbhuset – och det skall 
förhoppningsvis ge ett bättre välkomnande för medlemmar och gäster. 

Vårens städdag hölls lördagen 13 april och vi var ett 45-tal medlemmar som lojalt ställde upp och 
gjorde en gedigen arbetsinsats. Förutom att vi gjorde stor nytta hade vi trevligt tillsammans, åt en 
välsmakande sopplunch och spelade en 9håls-tävling med bra prisbord.  

Med tanke på vad som åstadkoms undrar jag om vi inte skall ha flera ”städdagar” under en och samma 
säsong? Under Omberg-konferensen (se ovan) framkom att flertalet klubbar brukar ha ett deltagande 
av över 100 personer vid sina städdagar och i skenet av detta hade jag hoppats på större närvaro från 
våra medlemmar. Det är besynnerligt att flera medlemmar orkar spela golf näst intill dagligen men då 
det blir städdag så ”försvinner de fortare än en månadslön”. I Omberg genomgicks även ansvars- och 
försäkringsaspekterna vid ideellt arbete och det är klarlagt att deltagare vid ideellt arbete som 
arrangeras av golfklubben i form av städdagar o dyl åtnjuter samma skydd som anställd personal.  



 

GOLFENS DAG avnjuts i år 25/5 och jag hoppas på ett stort deltagande. Golfens Dag är ett ypperligt 
tillfälle för oss medlemmar att locka nya medlemmar. Varför inte ta med en god vän till Skedhult och 
låta denne ännu inte ”frälste” person prova på golf under gemytliga former. Om intresset tänts kan vi 
därefter starta fler ”Grönt kort”-utbildningar som bidrar till nyrekryteringen till klubben. 

 

Bästa golfhälsningar, 

Hans Ljung 

Ordf. EGK 


