
 

 

 

12 juni, 2019 

 

Nu är sommaren här, 

det märks inte minst genom att det regnar och åskan mullrar. Med regnet och värmen följer att 
gräsväxten skjutit fart och klipparbetena har haft stor fokus hos banpersonalen. 

 

Banmarkeringar och Lokala Regler 

Under maj har vi ytterligare anpassat vår bana efter intentionerna i de nya golfreglerna som trädde i 
kraft vid årsskiftet. Det har bl a inneburit att vi har ändrat våra banmarkeringar till en (förhoppningsvis) 
slutlig form. 

De främsta förändringarna är 

- På hål 13 och delvis på hål 12 har den tidigare ”out-of-bounds”-gränsen ersattas med röda 
markeringar som innebär att områdena blivit klassade som oändliga röda pliktområden. Jag tror 
att detta kommer att leda till kortare rondtider. 

- På hål 6/7 har vi ändrat pliktområdet från gul till röd markering samt flyttat dropprutan.  
- På hål 14/15 har stenpartierna blivit markerade som rött pliktområde. 
- På hål 14 och 17 har vi tagit bort de inre gränserna för rödmarkeringarna vid dikena. Därmed har 

ytan mellan dikena blivit en integrerad del av ett sammanhängande rött pliktområde. Det medför 
att man kan välja att spela bollen där den ligger i pliktområdet eller droppa den utanför 
pliktområdet. Om t ex din boll från hål 17 skär in i området och blir liggande i diket och du väljer 
att droppa så skall du droppa på fairway-sidan av diket i anslutning till den punkt där bollen skar 
områdets gräns. 

Hur man droppar i anslutning till rött pliktområde framgår av Regel 17 i Regelboken. På hål 6/7 kan du 
dessutom välja att utnyttja dropprutan. 

Vidare har vi uppdaterat våra Lokala Regler. Den största nyheten här är relaterad till vårt problem med 
trädrötter ”i dagen” på vissa spelfält – främst på höger sida av fairway på hål 5. Med hänsyn till 
skaderisken vid spel har vi valt att klassa rötterna som ”MUA”, vilket innebär fri dropp i enlighet med 
Regel 16.1. Fri dropp gäller dock inte om rötterna enbart stör stansen. 

Vi har tagit bort dropprutorna vid de renoverade bunkrarna på hål 16 och 17. Bunkrarna (inkl kring-
liggande bunkervallar) är dock fortfarande klassade som spelförbudszoner. Så länge detta förhållande 
gäller måste man droppa (utan plikt) enligt Regel 16.1f. 



 

 

Banan 

Banans kondition såg väldigt lovande ut under våren men under de senaste veckorna har vi tappat ”i 
finish”. Detta beror främst på olyckliga omständigheter då vi på personalsidan drabbats av sjukfrånvaro 
under en period då gräsväxten skjutit extrem fart.  

Banpersonalen har prioriterat greenerna som nu håller god kvalitet och relativt jämn hastighet medan 
ruffklippningen fått stå tillbaka något.  Vidare är bunkerunderhållet eftersatt – det gäller inte minst 
återställandet efter bunkerrenoveringarna på hål 16 &18. 

För att kompensera sjukfrånvaron har jag (i egenskap av arbetsgivaransvarig) beordrat övertidsarbete 
för att snarast komma i fatt med banarbetet.  

Vad gäller arbetstider tittar vi även på möjligheten att använda varierande veckoarbetstider över året 
– detta gäller främst våra årsanställda – för att säkerställa att vi får ut rätt effektivitet. 

 

Vidare funderar vi över behovet av Orange Tee som främst är till för kvinnliga spelare. Som ett 
experiment har vi ännu inte satt ut orange tees på banan och inga ”protester” har nått mina öron. Vi 
är dock en ”Vision 50/50”-klubb som värnar om såväl etablerade som nya kvinnliga medlemmar och 
gäster. Därför har vi skickat ut en enkätundersökning till samtliga kvinnliga medlemmar för att 
säkerställa att alla berörda fått chansen att svara på några enkla frågor innan vi tar beslut gällande 
orange tee i framtiden. Jag uppmanar därför de som ännu inte besvarat enkäten att avsätta 2 minuter 
för att göra det – en påminnelse via mail kommer inom kort. 

 

Övrigt 

Vi jobbar med att rusta upp klubbhusområdet och hittills har vi anskaffat nya utemöbler och påbörjat 
upprustningen av terrassen. Vidare pågår prioriterade renoveringar av våra elledningar.  

Golfens dag hölls 25 maj och det var ingen succé då det inte drog någon större ”publik”. Inför 
kommande år måste vi överväga om/ hur vi skall medverka. 

Vårt ”gratiserbjudande” i april om GrönaKort-utbildning var dock en succé – vi fick 45 intresserade och 
av dessa har 30st redan tecknat medlemskap. ”Burra” kommer därför att spela in en ny trailer som 
skall rulla på kassa-skärmarna i ICA och COOP med erbjudande om GrönaKort-utbildning på dagtid 
under semesterperioden i juli. Förhoppningen är att detta skall ge lika bra skörd som i våras. 

Under juli (18-20 juli) kommer EGK stå som värd för SM-seriespel (Div 2 Herrar Småland) och banan 
kommer då inte vara tillgänglig för ”oss vanliga spelare”. Kom gärna ut på banan och heja fram vårt 
herrelitlag. Seriespelet för våra H40-, H70- och D60-lag pågår för fullt och glädjande leder både D60- 
och H70-laget sina respektive serier stort och H40-laget ligger tvåa.  

Vi kommer att tillsammans med Viasat göra en ny presentationsfilm av vår golfbana för sändning i 
Viasat-kanalen under år 2020-2022. Vi hade en inspelning planerad 11 juni men den regnade bort och 
nytt datum är satt till 26 juni. Medverkande är Sandra Carlborg (Looooonghitter-Champion) samt vår 
egen stjärna Christoffer Mosell och för att inte bli genant utdriven har han föreslagit att de enbart skall 
spela korthålen. 

 

Bästa sommarhälsningar, 

Hans Ljung 



 

Ordf. EGK 


