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Hej! 

På banan råder det åter full aktivitet efter storhelgerna och lite välbehövlig vila. 

Konditionen på banan är väldigt god och man kan se att gräset mår för årstiden mycket bra. 

Djupluftningen som gjordes på greenerna under hösten i kombination med den kraftiga dress som 

lades tätt efter har fallit mycket väl ut med en torr yta som följd. Under senhösten/vintern har vi 

även vid några tillfällen använt daggmedel för att få bort fukt ifrån greenerna vilket hjälper till i 

kampen mot svamp som t ex Snömögel. 

 

I skrivande stund är planeringen för årets säsong med Lag-EM och golfveckan som höjdpunkter i 

full gång. Det är mycket som ska göras och förberedas för att allt ska klaffa. Skötselplan ska 

utformas, ansökningar till kommunen ska lämnas in, gödselprogram ska färdigställas för att få så 

bra och jämna spelytor som möjligt över säsongen m.m. 

 

Under hösten tillsvidareanställdes Erik Erdelius efter många år som säsongsarbetare. Erik är nu 

inne på fjärde och sista veckan av sin Vidareutbildning inom banskötsel i Jönköping. En väldigt bra 

utbildning som behandlar allt ifrån gräsarter och deras olika egenskaper till byggnation och 

dränering. Med denna utbildning stärker vi kompetensen ytterligare i gruppen vilket är oerhört 

värdefullt.    

  

 

  

  

När det gäller viltstängslet har vi kommit en bra bit på väg. Alla färister som ligger över 

vägar/gångstråk där vi ej kan ha stängsel på grund av trafik är nu på plats och jag måste säga att 

det blev över förväntan. De som är gjorde av stål har redan börjat få en lite rostig yta och smälter 

in riktigt bra i naturen. Nu återstår endast jordning av el-aggregatet och tråddragning.  
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Det har även skett slutavverkning av granskogen till vänster om hål 4 på Slottsbanan. Just nu är 

det ganska kalt och ovant men när våren kommer och lövträden som är kvar grönskar är jag säker 

på att det blir trevligt att se på. Inom kort ska en markberedare in det just nu ganska nakna 

kalhygget för att förbereda en ny plantering. Dock kommer det ej bli gran som planteras utan 

något slags lövträd.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Under gårdagen påbörjades och slutfördes nedmontering av det gamla staketet på driving rangen 

för att idag börja arbetet med att få upp det nya högre och säkrare staketet. Idag (tisdag) är en 

stor maskin på plats för att slå nya djupa hål i marken. I dessa hål kommer det sen att gjutas fast 

stag till de 10 meter höga stolparna som sen nätet monteras på. Arbetet beräknas ta ca två veckor.  

 

Under vintern ska även ett par toaletter få sig en uppfräschning runt om på anläggningen. Det är 

främst målning som ska utföras men även några golv ska bytas för att höja finishen och känslan av 

att komma in i en snygg och fräsch toalett var du än befinner dig på Forsgården.  

 

Inom kort kommer vi påbörja vårt lilla bunkerprojekt där över 20 bunkrar på ett eller annat sätt 

kommer att förbättras. Ska bli riktigt roligt att dra igång det projektet för att höja och förbättra 

kvaliteten på många bunkrar. Under sensommaren ändrade vi vissa rutiner gällande bunkerskötsel 

som gjorde upplevelsen i bunkern till det bättre. Till exempel handkrattades fler bunkrar vilket 

givetvis ökar kvaliteten. Det tillsammans med kommande arbete hoppas jag leder till nöjdare 

medlemmar och gäster. 

 

Robin Eriksson 

Banchef 


