Verksamhetsberättelse för Bjurholms Golf AB år 2006
Bjurholms Golf AB har genomfört sitt fjärde verksamhetsår. Aktiebolaget som har ansvar för
drift och underhåll av banan kan se tillbaka på ett mycket intressant år.
Den nya slingan ”ravinen” kunde tas i bruk från säsongstart och många lovord från både
medlemmar som gäster över vår unika, vackra och fina 18-hålsbana. Vår 18-håls bana har
under säsongen hållit hög klass och detta har också omnämnts från både medlemmar som
gäster vilken fin bana vi har.
Bankommitten under ledning av Leif Harding har under året haft 3 möten.
Uppstarten av anläggningen påbörjades vid månadsskiftet april/maj där greener och teen
vertikalskars en första omgång under vecka 19. Påföljande vecka vecka stickluftades och
stödsåddes ytorna med påföljande startgiva gödsel.
Fram till augusti månad innehöll sommaren inga överraskningar och skötselprogrammet
kunde genomföras enligt plan. Torrfläckssjuka fick åtgärdas under sommaren och gräset fick
åter sin växtkraft tillbaka. Augusti inleddes med vattenbrist varpå vatten fick köras in och
detta ledde till att det bara fanns vatten till minimal bevattning av greener. All bevattning på
tees och fairway stoppades. Efter en hektisk period av bekämpning av torrfläckssjukan,
prioritering av bevattningsytor mm fick vi äntligen regn den 16/8. Övergången till nomal
väderlek innebar att luftningsarbetena fick ökad prioritet.
Höstarbetena inledes under vecka 38 och 39 med djupluftning av samtliga greener och teen.
Hålpipning av fairway, green och tee pågick under vecka 41-42.
Förebyggande behandling av snömögelangrepp genomfördes den 12/10.
Säsong öppning och stängning av ordinarie greener
•
•
•

Rangen öppnades den 5/5
Helan banan öppnades den 27/5
Stängning av banan skedde den 20/10 i samband med snöfall

Oförutsedda händelser
Trumman vid dammarna vid hål 13 fick grävas upp och läggas om. Även vägkroppen hål 16
hade fått stora skador efter tjällossning och snösmältning.
Ett stort antal fairwayspridare fick bytas då de skadats av fairwayklipparen.
Haveri dressvagn då en vass sten skurit sönder mattan.
Otaliga repstopp på Jacobsen greenklippare beroende på slitet klippaggregat.
Den långvariga vattenbristen.
Personal
Max Hansson, Gunnar Enardsson och Karl-Gunnar Tavelin
• 15/5-29/9
Hasse Nyberg
• 15/5-15/9
Arne Nilsson
• 8/6-31/7 70%
Eva Lindberg
• 1/8-11/8
Tommy Lindberg

Kommentarer
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 kyla kan gå med tjällyftning som följd. Ett
tätt greenmaterial behåller också kylan längre in på våren vilket gör att lämplig
groningstemperatur av greenytor drar ut på tiden.
Kontinuerlig luftning och dressning av greenytorna kommer alltid att ha hög prioritet för att
uppnå hög kvalitet.
För att åstadkomma en bra kvalitet 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 all
funktioner som parkeringar, bana, klubbhusområde, tävlingsverksamhet mm.
Mätbara delmål bör anges och kontinuerligt följas upp för att minimera onödiga misstag med
kostnader som följd.
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