Vad händer på banan nu under vintern?
Under januari månad när banan är stängd är ju de flesta av oss inte där över huvud taget.
Även många i personalen tar ut välförtjänta semesterdagar. Händer det ändå grejer som kan
vara av intresse? Ja, absolut!
Mycket har redan gjorts sedan vi stängde banan. Sly har röjts och stubbfräsen har gått varm
och cirka 150 stubbar är frästa.

Till höger om fairway i backen upp på 10:an.

Och ner mot dammen.

Det kommer att ge bättre spellägen för de av oss som inte slår så rakt och dessutom blir det
enklare att klippa då våra banarbetare inte behöver köra runt en massa stubbar och riskera
skada klippaggregaten.

Stubbar borta på båda sidor 5:ans green! Här sedd
från baksidan.

Och till höger om green på hål 13 är mycket
rensat.

Gamla hederliga stenmurar har kommit till heders. Se så fint 2:ans tee har avgränsats.
Nu får man hålla sig på den smala stigen!

De första dagarna på året har våra vänner från Hammarö kommun varit i full färd med att
fälla träd kring 2:ans och 12:ans greener samt till höger om 3:ans tee. Det ger mer ljus åt
gräsytorna, minskar förekomst av rötter på spelområdet. När PG sen fräser bort stubbarna (se
hur det blir ner till höger på bilden) så får vi jämna och fina greenområden som dessutom är
lättare att sköta.

OBS! Han på bilden är inte skogshuggare! Det kan man nästan se på
händernas position. Han bara ger gubbarna glada tillrop och
lite fräcka kommentarer!

3:ans tee i motljus!

Nu har vi en del att ta tag i på städdagar och kanske lite tidigare för oss som inte har ett
fullspäckat schema alla dagar.
Vi ser fram emot en härlig golfsäsong som gör att vi kan ses och spela med säkra avstånd.
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