Verksamhetsberättelse för Bjurholms Golf AB år 2005
Bjurholms Golf AB har genomfört sitt tredje verksamhetsår. Aktiebolaget som har ansvar för
drift och utbyggnad av banan kan se tillbaka på ett mycket intressant och lyckosamt år.
Den nya slingan ”ravinen” invigdes med pompa och ståt i juli månad. Ett ökat antal gäster och
egna medlemmar har uttalat lovord över vår unika, vackra och fina 18-hålsbana. Inte minst för
dess vackra omgivningar utan också för att greener och fairways hållit hög klass.
Bankommittén under Leif Hultmans ledning har under året hållit tre protokollförda möten.
En kylig vår krävde mycket extra arbete med täckning, mulldressning, gödsling och luftning.
Den kyliga våren och försommaren avlöstes av mycket torr och varm väderlek som utsatte
greenerna för stora påfrestningar. Ytterligare arbete krävdes för att få fart på greener, men till
invigningen började allt se bra ut.
Under sommaren inträffade också ett par svampangrepp som stoppades. Luftning och
dressning fick fortsatt prioritet. Höstarbeten inleddes vecka 38-39 med djupluftning av
samtliga greener och teen . Hålpipning genomfördes under vecka 39-41 på samtliga grönytor.
Snömögelangrepp bekämpades under oktober.
Säsongöppning och stängning av ordinarie greener
Puttinggreen och green 1-9 öppnades för spel 28/5
Green 10-18 öppnades den 10/6
Banan stängdes den 21/10
Oförutsedda händelser:
Vinterskador genom ras i bunkrarna på hål 11.
Trumman från dammen vid hål 13 raserades.
Vägkroppen vid hål 16 rasade.
Gamla spridare på hål 1-9 måste bytas ut, pga. sprickskador.
Många greener och teen utslagna efter vintern.
Ökade bränslepriser.
Banförbättringar:
Ett avskärande dike till vänster på hål 13.
Ett avledande dike på hål 15, till vänster om green.
Uppsnyggning av området intill rangen och nya utslagsplatser.
Stenrensning, harvning och sådd till vänster framför 10-ans green.
Utglesning av skog bakom green på hål 5. och till vänster på hål 10.
Personal:
Gunnar Enardsson, Karl-Gunnar Tavelin, Max Hansson
2/5-30/9 Hans Uno Persson, Arne Nilsson
13/6-8/7 Eva Lindberg
20/6-12/8 Marcus Falk

Kommentar:
Bjurholms GK förfogar över en väldigt vacker och naturskön bana. Baksidan är att den är
mycket resurskrävande med sina raviner, branta slänter och layout. Greenerna är uppbyggda
med ett material som är något för tätt vilket gör att kylan kan gå ned med tjällyftning som
följd. Ett tätt greenmaterial behåller också kylan längre in på våren vilket gör att lämplig
groningstemperatur av greenytorna drar ut på tiden.
Kontinuerlig luftning och dressning av greenytorna kommer alltid att ha hög prioritet för att
uppnå en hög kvalité.
För att åstadkomma en bra kvalité på banan krävs bland annat en utbildad, intresserad och
erfaren stab av personal.
Klubben bör också sätta upp mål för hur anläggningen i framtiden skall se ut med alla
funktioner som parkeringar, bana , klubbhusområde, tävlingsverksamhet m.m.
Mätbara delmål bör anges och kontinuerligt följas upp för att minimera onödiga misstag med
kostnader som följd.
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