
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse 2018-01-01—12-31 
 
 
 



Verksamhetsberättelse för tiden 2018-01-01 till 2018-12-31 
Styrelsen har haft 11 stycken protokollförda sammanträden under året. 
Årsmötet genomfördes den 22 april och höstmötet hölls den 28 november. 
 
Den ekonomiska situationen är fortsatt ansträngd. Visserligen har vi positiva siffror före avskrivningar 
men efter avskrivningar blir det röda siffror. 
Trots massiva insatser från alla olika kommittéer är intäktssidan otillräcklig. 
 
Den ovanligt torra och varma sommaren var på många sätt bra för banan men fick till följd att 
greenfeeintäkterna minskade. Det var helt enkelt för varmt att spela. 
Torkan medförde att klubben bidrog med att klippa ruffarna mitt i säsongen för att skänka som 
djurfoder till en lantbrukare i trakten som var hårdare drabbad än vi. 
 
Tävlingsveckan genomfördes första veckan i juli med ett hyggligt deltagande.  
 
Restaurangen som drivits av Hesslebaren i Kristianstad, sade upp avtalet under hösten eftersom 
företaget lägger ner hela sin verksamhet. Ny krögare kontrakterad från 15 april 2019. 
 
Vår Pro Måns Lundberg, har under året genomfört utbildningar, dels genom klubbens försorg samt 
via medlemmarnas tidsbokningar.  
 
Pga den långa vintern kunde banpersonalen istället röja en hel del skog och sly som gjort mycket 
både för banans intryck och möjligheten till spel. Luftigheten är också till gagn för greenernas kvalité. 
 
Greenfee samarbete har genomförts med Bosjökloster, Östra Göinge, Örestad, Skogaby samt Wittsjö. 
 
Medlemmarna har på ett förtjänstfullt sätt ställt upp med ideella krafter, t ex vid de två städdagar 
som genomförts, i den så kallade finishgruppen, främst med uppfräschning av byggnaderna och inte 
minst i receptionen, samt på många andra sätt. Det vore omöjligt att driva klubben utan dessa 
utomordentliga insatser! 
 
Styrelsen vill tacka medlemmar, anställda, och alla andra som på olika sätt ställt upp och bidraget till 
utmärkta insatser och arbete för Degeberga-Widtsköfle GK. 
 
Styrelsen har bestått av : 
Georg Krantz  ordförande, ansvarig Bana  
Ullastina Cronkvist vice ordförande, ansvarig kontor 
Gunnar Perminger sekreterare, ansvarig Tävling 
Mikael Rahm    ledamot, ansvarig fastigheter 
Magnus Fäldt  Ledamot, ansvarig Marknad 
Morgan Jonsson Suppleant, ansvarig juniorsektionen 
Ann-Louise Krantz suppleant, ansvarig Personal 
Tommy Svensson Adjungerad, ansvarig Sponsring, IT o Kommunikation 
Anders Öhman Adjungerad, föredragande ekonomi 
Björn Nilsson  Adjungerad, ansvarig Medlem 
 
Personal; 
Anders Öhman, har ansvarat för kansliet, skött bokföring och fakturering.  
Malin Bergstrand, har ansvarat för receptionen med biträde av Lesley Brown. Alice Persson har 
ansvarat för städning under två sommarmånader. 
 
Banpersonal: 



Arne Svensson, Greenkeeper, banarbetare Kjell Martinsson, Anders Öhman och Markus Johansson. 
Måns Lundberg säsongsanställd på deltid. 
Revisor:   
Patric Andersson KPMG med Hans-Göran Nilsson som suppleant. 
 
Valberedningen: 
Birgitta Persson ordförande, Hans-Inge Nilsson samt Ann-Louise Krantz, utsedd av styrelsen. 
 
 
Degeberga-Widtsköfle 2018 2017 2016 2015 2014 
Golfklubb      
      
Medlemmar      
Seniorer stora banan 384 447 470 622 608 
      
Seniorer lilla banan 21 22 21 16 22 
Summa seniorer 405 469 491 638              630 
      
Juniorer stora banan 31 36 29 51 43 
      
juniorer lilla banan 0 0 1 2 7 
Summa juniorer 31 36 30 51 50 
      
Summa Aktiva       436 505 691 691 680 
      
Passiva medlemmar 55 75 87 115 138 
      
Totalt antal 
medlemmar 

 
491 580 608 806 818 

      
      
Gäst spelare      
      
Stora banan 4100 4811 5809 5636 5488 
      
Lilla banan 1997 2057 2130 1415 1205 

 
 
Medlemskommittén 
Kommitténs arbete utförs till största delen inom respektive sektion. Under hösten kom det upp ett 
förslag på att anordna en Vintertour. En arbetsgrupp bildades inom Medlemskommittén som 
planerade och genomförde touren under 7 söndagar i oktober-november. 
 
Inbjudan gick ut till ett tiotal klubbar i vårt närområde samt till våra medlemmar. Gensvaret blev 
riktigt bra trots den korta framförhållningen. Sammanlagt deltog 48 spelare varav 18 från andra 
klubbar. 
 
Vid varje speltillfälle avgjordes en deltävling i två klasser med efterföljande prisutdelning. Resultaten 
från alla deltävlingar ingick sedan  i en Order of merit tävling där de tre bästa resultaten av sju 



möjliga räknades. Lägsta sammanlagda resultat vann. Medlemmar betalade 60 kr, gäster 185 kr vilket 
inkluderade greenfee på 125 kr.  För att krydda tillvaron i höstkylan ingick en grillad korv med bröd 
efter avslutad runda. 
 
Vi fick bra respons från deltagande spelare och mycket beröm för att banan var i så bra skick så sent 
på säsongen. Bra resultat för många. 
 
Vi kommer att återupprepa Vintertouren 2019 samt även genomföra en Vårtour. 
 
Kommittén har även delat ut flygblad i vårt närområde avseende erbjudande om rabatterat 
medlemskap i vår klubb. 
 
Som vanligt hade vi besök av en skolklass från Degerberga som fick prova på att spela golf.  
 
Under maj tog vi emot ett tjugotal pensionärer från Skåneidrottens Senior Sport School som under 
vår golfpros ledning fick prova på att spela golf. 
 
En inbjudan skickades ut till alla som hade tagit Grönt Kort under året. Vi erbjöd alla att under vår 
Pros ledning få ett träningspass med efterföljande fika och genomgång av de nya golfreglerna. 
Responsen på detta var svalt. 
 
Handigolfsektionen 
Träningsgruppen var 2018 ca 10 spelare och flera av deltagarna har gjort fina framsteg. Träningen 
sker på vår lättillgängliga träningsområde och kompletteras med spel på vår korthålsbana. 
Samarbetet med med Furuboda Folkhögskola fungerar fortsatt utmärkt och under 2018 har vi tränat 
på måndagar tillsammans med vår uppskattade PRO Måns Lundberg. Vi har haft hjälp av ideella 
”hjälpredor” vid träningar och spel på samma sätt som föregående år.  Ett stort tack för engagemang 
och flit! Höstträningen fortsatte fram till mitten av oktober. Vid dåligt väder har träningsgruppen 
tillsammans med klubbens juniorer kunnat genomföra träningar inomhus på Furuboda.  
 
Skånes Handigolf Tour arrangerades på DWGK 16/6. Äntligen fick DWGK visa upp en solig dag och en 
fin bana för touren, då andra år det varit regn och mycket blåst. 
 
Vår ”elitspelare” Patric Bohlin spelar aktivt på Sverige Handigolf Tour och flera andra tävlingar runt 
om. Hemsidan har en flik med Handigolf där man kan läsa om träningen och vad Handigolf innebär.  
 
Handigolfkommittén 2018 har varit Anders Bohlin och Ann-Christin Andersson, Tommy Svensson, 
Christina Lindberg - ansvarig och sammankallande. 
 
Bidrag har sökts och beviljats från Svenska Golfförbundet, medan vi åter nekades sökt bidrag från 
Sparbanksstiftelsen 1826. 
 
Träningsgruppen ingår som en referensgrupp i ett 
nystartat 3 årigt arvsfondsprojekt som heter 
“Tillgänglig Golf”. (start juli -18). Ägare till projektet är 
Oxie GK, där Furuboda är en samarbetspartner. Målet 
är att utveckla pedagogiskt utbildningsmaterial för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
Christina Lindberg har 20% tjänst i projektet.  
 
 
 



 
 
 
Bild: Skåne Handigolf Tour 16/6 på DWGK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Herrsektionen 2018 
 
Herrsektionens medlemmar har under 2018 bestått av ordf. Björn Nilsson, Kenneth Persson och Jan-
Erik Källström 
 
Tisdagsgolfen 
Den löpande tävlingen startade den 3 april och spelades över 24 
tisdagar tom tisdagen den 18 september. Hela 35 medlemmar deltog i 8 eller fler tisdagar under 
perioden. För femte året i rad registrerades samtliga rundor i GIT-systemet vilket har inneburit att 
våra handicap blir allt mer rättvisande. 
 
Som avslutning på tisdagsgolfen åkte 31 herrar och 9 damer till Hässlegårdens GK. Efter avslutat spel 
och lunch genomfördes prisutdelningen för tisdagsgolfens löpande tävling. Slutsegrare i tisdagsgolfen 
blev Anders Lundin med en snittscore för de 8 bästa runderna på 71,0 slag netto!! På andra plats 
kom Kenneth Persson och på tredje plats Tomas Nilsson.   
 
Seriespel 
I likhet med tidigare år deltog vi i år i Skånes Golfförbunds seniorseriespel för herrar. Vi har haft 1 lag 
i H-50, 2 lag i H-60, 1 lag i H-70 och 1 lag i H-75. 
 
H-50 i div 3O kom 3:a första säsongen, H-60/1 div 4NO kom 2:a, H-60/2 div 4O blev 6:a,  H-70 div 3O 
kom på 2:a plats under första säsongen och H-75 div 3NO kom 5:a.  
 
Damsektionen 
 
Under 2018 har damsektionen bestått av Gunilla Karlsson (ordförande), Ingrid Holmsten 
(kassör), Gittan Persson och Catarina Carlsson.  
 
Första planeringsmötet för året genomfördes hos Gittan den 26 februari. Då planerades vilka 
aktiviteter som skulle erbjudas klubbens damer under 2018. 
 
Vi inledde säsongen med den sedvanliga upptaktsträffen  den 4 april. Damshopen i Karpalund   
ställde upp med mannekänger som visade vårens nyheter. Tjugotvå tjejer passade på att tycka till om 
våra damaktiviteter och informera sig om årets kommande arrangemang.  
 



Torsdagsgolfen startade den 12/4 och höll på till dess mörkret stoppade spelet i september. 
2018 års damtävling TORSDAGSSLAGET avgjordes som namnet säger med en 9 håls slagtävling under 
11 av torsdagarna. Deltagarnas fyra bästa resultat under året summerades då vi skulle kora årets 
dam. Tävlingen vanns av Lena Lindström på 144 slag. Totalt spelades 52 rundor av 15 damer  varav 7 
stycken ställde upp minst 4 gånger. Några damer föredrar att spela tidigare på dagen och deltar då 
inte i tävlingen. 
 
Större intresse visade damerna för vår måndagsgolf. Vi var ofta fler än 12 stycken som träffades kl 
8.45 för att lotta bollarna. De flesta spelade 18 hål och såg med spänning fram emot dragningen av 
vilka 5 hål, som skulle ingå i dagens tävling. Några passade på att äta något i restaurangen i väntan på 
prisutdelningen. Vi spelade på måndagarna långt fram på hösten. 
Några damer har under året också deltagit i tisdagsgolfen. 
 
Vi har under det gångna året deltagit i fyra av Skånes Golfförbund anordnade serier för damer: D 60,  
Skåneseriens mittzon kategori 2 och 3  och Foursome med handicap. Vi var 18 tävlingsglada tjejer 
som besökte flera trevliga golfbanor runt om i Skåne. Precis lika många seriespelare som under 2017. 
Bäst lyckades kategori 3 som blev treor i Skåneseriens Mittzon och därmed gick till finalen med de 
övriga zonernas bästa lag. Denna spelades på Bokskogens Gk den 27 sep, där man kom på en 
hedersam delad tredje plats. 
  
Damernas utbyten med andra klubbar fortsatte under 2018. Torsdagen den 24 maj spelades 
Grannsämjan ihop med Österlens damer på Slottsbanan. Deltagarna var lottade i 4-mannalag med 2 
spelare från varje klubb, och vi spelade poängbogey i valstakt. Dagens segrande lag vann som vanligt 
en golfboll med Degebergas logga. Efteråt bjöd vi alla på fika.    
Tisdagen den 21 augusti hade vi bjudits in till spel på BOA Olofström tillsammans med deras damer. 
Vi var många startande som satsade pengar på varje hål och bildade lag med spelare från de båda 
klubbarna. Tävlingsformen, som kallas Skins, var inte optimal med så många startande. Det var svårt 
att reda ut om de fanns någon ensam vinnare av ett hål, vilket ju inte var så sannolikt. Om så inte var 
fallet stod pengarna kvar till nästa hål. Detta medförde att endast ett par vinnare kammade hem alla 
pengarna. 
 
På prov hade vi beslutat halvera antalet utflykter under 2018, då deltagandet under 2017 hade varit 
magert o vissa fått ställas in. Vårens första utflykt hade vi bokat in onsdagen den 30 maj på populära 
Sölvesborgs Gk. Vi var många som uppskattade banan o lunchen, som åts ute på terrassen med utsikt 
över hål 18.       . 
Juliutflykten till Wittsjö ställdes in, eftersom vädret inte var lämpligt för golf, i år p gr a hettan!!! 
Sista resmålet var Djupadal. Den 2 oktober var vi ett tiotal golfnördar som trotsade regn o blåst o 
säkert saknade sommarens värme innan vi hålat ut på sista. 
 
Damsektionen hade 2 representanter som deltog i Skånes golfförbunds höstmöte för damer, som 
ägde rum den 16 oktober på Elisefarm. 
 
Juniorsektionen
 
Juniorsäsongen 2018 på DWGK har varit en bra säsong med mycket verksamhet för våra juniorer på 
klubben.  Under året har vi inlett ett samarbete med Östra Göinges & Skepparslövs juniorer. 
 
När vi blickar tillbaka på 2018 så har det varit en händelserik säsong. Vi startade upp 
juniorverksamheten med ett kom-i-gång-läger den 28 och 29 april. Det var 13 juniorer med på lägret, 
där det både var träning och spel på båda våra banor. 



 
Under året har vi haft två träningsgrupper för juniorer, en för ”nya på golf” och en för juniorer som 
har kommit längre i sitt golfande. Det har varit 10 juniorer med i träningsgrupperna. Vår pro Måns 
har hållit i träningarna och vi ser att juniorerna har gjort stora framsteg.  

 
Den 18 till 21 juli hade vi sommarläger med 15 juniorer på klubben. Det var intensiva dagar med 
träning på förmiddagen och spel på våra banor på eftermiddagen. Under lägret var det en 
övernattning på klubben och lägret avslutades med en tävling. 

 
Under sommaren har Måns och Peter arrangerat 7 tävlingar för juniorerna som har varit mycket 
uppskattat. 
2 av klubbens juniorer har tävlat på  SGDF minitour och minitouren och tagit fina placeringar och 1 av 
klubbens juniorer tävlade i gruppkvalet i Teen Cup på Skepparslövs GK. På årets klubbmästerskap 
blev det tyvärr ingen juniorklass p.g.a. för få anmälda juniorer. 
Under 2018 har vi haft två gemensamma träningar med juniorerna från Östra Göinge med ett 
träningstillfälle på respektive klubb. 
Under vintern har vi tillsammans med handigolfarna haft inomhusträning på Furuboda kursgård. 
 



Måluppfyllelse 2018 
Till 2018 satte juniorsektionen upp följande mål: 
Få ut information om vår verksamhet i vårt närområde. 
Vi skall ha två träningsgrupper som gör att vi kan erbjuda bra träning för alla. 
Vi skall genomföra två läger på klubben. 
Vi skall arrangera några klubbtävlingar för våra juniorer. 
Låta årskurs 3 till 5 på 
Degebergaskolan prova på golf. 
När vi utvärderar 2018 så ser vi att alla målen är uppfyllda.  
 
Tävlingskommittén 
 
Tävlingskommittén har under 2018 bestått av: 
 Gunnar Perminger (ordf.), Gunilla Karlsson, Björn Nilsson och Ingmar Johansson 
 
Under året har vi haft fem möten med syfte att planera och genomföra klubbens tävlingsaktiviteter. 
Tävlingarna har genomförts med hjälp av många frivilliga, och medlemmarna i tävlingskommittén. 
 
Tio tävlingar har genomförts under året. Den fina sommaren har varit både positiv och negativ, då 
det varma vädret förmodligen medfört att färre har varit med i våra tävlingar. 
 
• Årets två stora tävlingar genomfördes i samarbete med Lokalföreningen och IVT som 
sponsorer. 
• Ett slag för Cancerfonden genomfördes med generöst prisbord, bland annat från vår 
medlem Leopold Falkowski. 
• Totalt deltog 469 st. personer i dessa tio tävlingar. 
• Klubbmästerskapet var i september, och klubbmästare för Open blev Tomas Nilsson. 
• Lille Brink Cup, som är en matchtävling, genomfördes under året och mästare blev 
Claus-Jürgen Nilsson. 
 
Ett stort tack till alla som bidragit till att tävlingarna har kunnat genomf 
 
Personalkommittén 

 
Personalkommitté: Anne Krantz (Arne Svensson har varit sjuk till stor del och därför ej deltagit ) 
 
Bemanning och organisation för kansliet och för banan har varit huvuduppgiften.  
 I samverkan med Arbetsförmedlingen har Markus Johansson fortsatt sin heltidsanställning som 
banarbetare. Måns Lundberg anställdes för säsong från 15 mars och tom augusti som banarbetare 75 
%. 
Anders Öhman har varit vik. för Arne Svensson under hans sjukperioder. 
Ideella krafter har också varit på banan under året. 
 
Nyrekrytering till reception och lokalvård har också skett i samverkan med Arbetsförmedlingen för 
att täcka sommarmånaderna. Även med  
 tillsvidareanställning för Malin Bergstrand 75 % har vi samarbetat med Arbetsförmedlingen.  
Ideella krafter har arbetat med introduktion av de nyanställda samt kompletterat schema under 
säsongen. Dessa insatser var helt ovärderliga för att ge service till gäster och medlemmar.  
Vid uppföljning av säsongen är vi mycket nöjda med årets rekryteringar och kommer att fortsätta 
samverkan med Arbetsförmedlingen för nästkommande säsongsarbeten. 
 



Marknadskommittén 
 
Marknadskommittén med Magnus Feldt som ordförande har under 2018 varit organiserad i en 
marknads- och en sponsorkommitté. Marknadssektionen har till uppgift att sköta marknadsföringen 
för klubben. Sponsorsektionen har till uppgift att sköta klubbens sponsorer samt att införskaffa nya. I 
marknadssektionen, som leds av Magnus Feldt, har också ingått Tommy Svensson och Micke Rahm. 
Marknadskommittén har under året haft fyra möten. 
 
Under 2018 har marknadskommittén genomfört följande aktiviteter: 
 
• Marknadskampanjernas viktigaste budskap under året har varit att sprida kännedomen om det 
införda friskvårdsbidraget för golfen samt vårt förnyade samarbete med Skepparslövs GK vilket 
erbjuder klubbens fullbetalande medlemmar spel på två 18-hålsbanor. 
marknadskampanjer och erbjudanden. 
• Parallellt med vår hemsida har marknadskampanjerna också gått via Facebook. Våra kampanjer på 
Facebook blir bara fler och fler och är idag en ytterst viktig kanal för att sprida våra budskap. Micke 
Rahm har hållit i dessa aktiviteter. 
• Annonserat ett flertal gånger i Kristianstadsbladet i syfte att marknadsföra klubben 
och skaffa fler medlemmar, samt att bjuda in nya golfare till grönt kort utbildning och 
prova på golf. Vi har också annonserat i Lokaltidningen, Lionstidningen och i 
Degeberga Byablad. 
• Genomfört IVT-Open lördagen den 2 juni och till denna uppskattade tävling varit 
med och producerat en tidning som distribuerats till 30 000 hushåll i Kristianstads 
kommun. 
• Genomfört Lokalföreningen Open lördagen den 8 augusti där Micke Rahm har dragit 
ett tungt lass. 
• Aktivt marknadsfört oss i Danmark genom siten GolfSverige.dk. Vi har också annonserat i ’Svenske 
Golfbaner och Hoteller’. 
• Varit med i Golfhäftet. 
• Arrangerat en fototävling för att få in fler bilder från banan. 
 
Sponsorkommittén  
 
Under 2018 har klubben fått in intäkter i form av både kontant sponsorstöd på knappt 260 000 kr och 
andra bidrag till ett värde av ca 140 000 kr, totalt alltså ca 400.000 kr vilket är ungefär lika som året 
innan. Årssumman sponsorintäkter kunde hållas uppe tack vare en god försäljning av annonser till 
tävlingen IVT Open som arrangerades på DWGK. 
Alla sponsorer som hade avtal över årsskiftet kontaktades under början av 2018. Totalt har 19 
företag betalat till klubben under 2018, och det är något färre än föregående år. Under 2018 har 
ytterligare två sponsorer sagt upp avtalet framförallt av skälet att man inte hinner med golfen. 
Sponsorklimatet hårdnar alltmer och företagen har i rådande högkonjunktur allt mindre tid att ägna 
åt golf och är alltmer fokuserade på att få tillräckligt utbyte av sponsringen i form av reklamvärde, 
golfspel och golf med sina gäster. Klubbens initiativ för att hjälpa lantbruket med foder under den 
värsta torrperioden har gett ett bra resultat. I diskussionen med ett par företag under slutet av 2018 
har det spelat en avgörande roll för att företagen har valt att fortsätta sitt engagemang i klubben. 
Företagspaketet – dvs vår beskrivning av sponsorpaketen – är uppdaterat och distribuerat, bl.a. till 
hemsidan. Företagsgolfen har genomförts enligt plan med något färre deltagare än 2017. Finalen i 
företagsgolfen spelades 14 sep på DWGK och Eltjänster Lag 1 slutade som segrare för andra året i 
rad. Julhälsning via e-post distribuerades till alla sponsorer under december 2018. 



Sponsorkommittén har haft 4 möten under våren och hösten och planeringen har börjat inför 2019. 
Sponsorkommittén har under 2018 bestått av Björn Schälin, Ingemar Jonsson, Thomas Andersson, 
Mats Nilsson och Tommy Svensson (ansvarig och sammankallande). 
 
Bankommittén      
 
Sammansättning: Georg Krantz, ordf., Arne Svensson, greenkeeper, Mats Nilsson, Ullastina Cronkvist, 
Mikael Rahm, Måns Lundberg samt Birgitta Persson. Anders Öhman adjungerad som ersättare för 
Arne. 
 
Sammanträden: 9 protokollförda möten. 
 
Anställda: Banpersonalen har bestått av greenkeeper och 2 banarbetare på heltid och 1 på visstid. 
Dessutom har städning  på halvtid skötts av anställd i receptionen under tv sommarmånader. 
Greenkeepern har under året varit halvt sjukskriven, samt tidvis helt sjukskriven. Anders Öhman har 
ersatt. Måns Lundberg har under den tid han varit anställd haft särskilt ansvar för grönytor. 
 
Händelser: Efter en regnig inledning på 2018 kom vintern först en omgång i början på mars och sen 
som lök på laxen i månadsskiftet mars-april, vilket sammanföll med påsken. Snön smälte bort i mitten 
på april. Därefter följde drygt fyra månader med oavbruten torka. För banarbetarna innebar det 
ovanligt kraftig grästillväxt i maj, medan resten av sommaren mer handlade om att begränsa 
torrskador. 
Torkan innebar att fairways fick den fasta och torra struktur som är kännetecknet för DWGK nästan 
hela säsongen.  
Torkan innebar också att andra näringar fick bekymmer med foder till djuren. En lantbrukare i 
trakten fick därför möjlighet att klippa ruffarna och samla ihop detta till höbalar. Det blev drygt 70 
storbalar till gagn för både honom och klubben. Intensivare dressning och vältning har 
rekommenderats och genomförts. Verkar ha gett resultat. 
Städdagen genomfördes den 24/3 trots snötäcke på banan. En uppföljande dag genomfördes 31 /3. 
Sammanlagt deltog ett 50-tal medlemmar. Banpersonal och frivilliga gjorde ganska omfattande 
avverkning av träd och buskar som gett en luftigare bana och bättre spelmöjligheter på ett par hål. 
Investeringar i begagnad greenklippare och begagnad fairwayklippare har gjorts. Särskilt det 
sistnämnda har effektiviserat arbetet. 
Bansträckningen har diskuterats livligt under året. Slutade med att nuvarande sträckning bibehålls. 
Däremot ändras indexeringen vid årsskiftet, på ett sådant sätt att det överensstämmer med SGF:s 
rekommendationer. 
 
Banskötsel: Klippning av gräsytor har genomförts enligt: semiruff 1 ggr/vecka, fairways 1-2 ggr/vecka, 
tees 2 ggr/vecka samt greener 5-6 ggr/vecka, vältning av greenerna 2-4 ggr/ vecka. Högruffarna 
klipptes en gång mitt i säsongen. 
Gödsling med NK och mikronäring har varit behovsanpassat. Bevattning har utförts kontinuerligt 
nattetid under sommarhalvåret och vid behov. Stickluftning har skett 2 ggr/green, luftning med 
Vertidrain 1 ggr/green. Dressning har skett kontinuerligt. Hjälpsådd har gjorts på samtliga greener 
med frö endast av rödsvingel. Kemisk bekämpning mot snömögel under hösten samt 
ogräsbekämpning hål 1 – 18 punktvis.



 


