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 Säsongen 2022 inleddes som vi alla vet med kraftigt snömögelangripna greener varpå fyra 
av dom täcktes helt eller delvis med dukar för att få i gång växtligheten i dom fläckar som 
fanns snabbast möjligt.  
Vi tog in hjälp från Mikael ”Bobban” Frisk som då var bankonsulent på svenska golfförbundet 
som var här för att ge tips och skötselråd kring vad som behövdes göras. Stor del utav våran 
tid gick åt till att jobba med greenerna samtidigt som resterande delar utav banan kräver 
sina arbetstimmar också.  

[Textbrytning]  
Här är en bild på hål 16 som var en utav dom hårdast angripna greenerna, där det krävdes en 
provisorisk green inledningsvis av säsongen.  
Efter en tid med mycket jobb kring greenerna och fantastisk hjälp av våra medlemmar fick vi 
till slut ordning på samtliga greener och vi kunde påbörja en ”normal” skötsel resterande del 
av säsongen.  
Till säsong 2022 fick vi två nya medarbetare i personalgruppen ( Joackim och Jörgen ) som 
tillsammans med resterande personalstyrka gjorde ett grymt arbete med allt vad 
golfbaneskötsel innebär.  
När sommargolfen började övergå i höstgolf och invintringen utav banan sakta skulle 
påbörjas för att skapa så bra förutsättningar för nästkommande säsong som möjligt togs 
beslutet att kontakta Hooks Banchef, Henrik Wissinger för att få hjälp med att på sikt uppnå 
den kvalitet på banan vi alla vill ha.  
Så under hösten, vintern och nästa säsong kommer vi ha ett tätt samarbete med honom 
kring skötseln på banan. Det ska dock understrykas att det tyvärr inte finns några preparat 
eller liknande för att åstadkomma mirakel på kort tid gällande skötsel utav en golfbana, utan 
med Henriks hjälp är tanken att vi på sikt ska få en så bra golfbana som möjligt.  
Jag och John har under hösten genomfört varsin utbildning i regi av svenska golfförbundet, 
vilket båda sett som mycket lärorikt.  



  
Vinterns arbete är i skrivande stund i full fart och ni har säkert sett trapporna som byggts på 
hål 3, detta i regi utav Christoffer Hjertqvist som även hjälpt till att rensa diken från vass för 
att skapa ett bättre flöda och höja standarden visuellt. Tanken är att en trappa på hål 8 ska 
tillkomma framöver också.  
Utöver trappbygget läggs en hel del tid på att röja sly ute på banan för att skap en trivsam 
miljö för spelytorna med ljusinsläpp och luft.   
Bland annat detta har vår arbetsgrupp hjälpt till med vilket är ovärderligt.   
Arbetsgruppen har även hjälpt till med att iordningställa bunkerkanter till ursprungligt skick, 
städa vagnsbodarna och rensa ogräs.  
  
Under säsongen har vi i bankommittén börjat arbeta på en flerårig plan för att höja skicket 
på banan. Det som står höst upp på prioriteringslistan utöver dom spelytor som ska 
underhållas är bunkrar.   
Att renovera en bunker är ett kostsamt ingrepp i både tid och pengar och kommer därav ske 
under flera år.  
  
Väl mött kommande säsong!  
  
/ Viktor med personal  
 


