
Hej i vintermörkret alla glada golfare! 
 

Här kommer lite information om vad som händer på banan just nu och en del saker som vi planerar 

inför nästa säsong. 

 

Röjning och gallring 
Sista månaden har vi utfört ganska omfattande röjnings och gallringsarbeten för att plocka fram och 
friställa de vackra träd som vi har på banan. Det innebär massor med ris framför allt mellan hål 1 och 
hål 9, hål 18 och vägen, hål 12 och hål 13 samt runt tee på hål 3 och hål 8.  
 
Vi har tänkt att köra ihop riset och flisa det och skulle behöva lite hjälp med att dra ihop riset i högar 
för att underlätta och hålla nere timkostnaderna för inhyrda maskiner. Lite motion är väl aldrig fel efter 
julmaten?  
 
Detta arbete kan man göra när man vill och det enda man behöver tänka på är att lägga alla storändar 
åt samma håll samt att se till att högarna går att komma åt med traktor o vagn. Exempel - dela upp 
området mellan vägen och hål 18 och drar hälften till vägkanten och resterande mot hål 18. 
 
Hålvärdar 

Styrelsens – och förhoppningsvis alla medlemmars – vision är att Eksjö Golfkubb skall uppfattas som 

en av Smålands bästa golfbanor. I linje med detta har vi inför nästa säsong tänkt införa Hålvärdar för 

att få ännu bättre finish på vår anläggning. Tanken är att det skall finnas en Hålvärd på varje hål som 

tillsammans med några kamrater under säsongen ser till sitt hål.  

 

För att anmäla sig till det här kan man meddela kansliet och man kan även titta på hemsidan under 

bankommittén för att se vilka hål som är lediga. Där kommer att finnas hål 1-19 och hål 19 är då 

klubbhusområdet som kanske kräver lite fler medarbetare. 

 

Hålvärden skaffar själv fram ett antal lämpliga medarbetare och fungerar som arbetsledare på hålet 

där den första insatsen är vårens gemensamma städdag. 

 

Arbetsuppgifterna består av att inför varje säsong ansvara för att hålet blir städat och snyggt som 

exempelvis plana ut mullvadshögar, ta bort grenar o ris, räfsa löv och ta bort ogräs i bunkrar och kratta 

igenom dem. 

 

Att under säsong se till att krattor ligger rätt, plocka upp ev. skräp, kratta igenom bunkrar vid behov 

och hålla koll att hindermarkeringar står rakt och rätt samt meddela banpersonalen om man tycker att 

något är fel t.ex. för lite eller för mycket sand i en bunker. 

 

 

Med det här önskar vi alla en God Jul och ett Gott Nytt Golfår! 

Thomas med personal 


