Bankommittén 2022
Huvuduppgiften för bankommittén är att planera och samordna de arbeten som banchefen
vill få genomförda på golfbanan under året. Bankommittén har för närvarande en
organisation som består av en arbetsgrupp vinter. Ansvarig för arbetsgrupp vinter är Ulf
Lyckholm. Ansvarig för bunkergrupp är Magnus Stenström. Ansvarig för arbetsgrupp sommar
är Per Rapplihn. Ansvarig för arbetsgrupp Driving Range är Sven-Ivar Thelin.
Målsättningen är att under våren 2022 bygga upp en arbetsgrupp sommar, som utför olika
arbetsuppgifter som t.ex. klippning av ruff, grästrimning av diken och bunkerarbeten.
Verksamhetsmål
Genom arbete tillsammans med styrelse, greenkeeper, banpersonal och medlemmar verkar
för att vi ska ha en så trevlig och välskött bana som möjligt utifrån de förutsättningar
klubben har.
•
•
•
•

Inhämta synpunkter, förslag och önskemål från medlemmarna.
Värdera dessa och föra vidare till styrelse och/eller greenkeeper.
Diskutera med greenkeeper om förslag på banåtgärder samt framföra förslag och
rekommendationer till styrelsen i de fall det krävs beslut om extra investeringar e.d.
Tillsammans med kansli och greenkeeper förse medlemmar med information om
planerade insatser, beslut m.m.

Mål med volontärsarbete
När säsongen 2022 är genomförd, har banchefen fått stöd av klubbens arbetsgrupper för att
kunna hålla en hög kvalité på Kristinehamns golfbana.
Delmål
•
•
•
•
•

Arbetsgrupperna har fått tydliga uppgifter och mandat för vilka arbeten som behöver
utföras av banchefen.
Genomfört frivilligarbete har bidragit till Kristinehamns Golfbana utvecklats mot
efterfrågad kvalité (se aktivitetsplan).
Arbetsgrupperna har fått rätt redskap och utbildning för att genomföra planerade
arbeten.
Alla som jobbar frivilligt har varit försäkrade av klubben (Peggat och klart - Folksam)
Skapat delaktighet för vilka arbeten som skall utföras och genomfört en utvärdering
av genomfört arbete för 2022.

Tidsplanering för aktiviteter och ansvar
Banchefen har inför 2022 genomfört en planering och identifierat vilka arbetsuppgifter som
volontärsgruppen skall hjälpa till med.
Arbetsgrupp vinter genomför arbeten på lördagar mellan kl. 09:30-12:30. Arbetsgrupp
sommar kommer att genomföra arbeten under tisdagar och torsdagar mellan kl. 09.3012:30. Inför varje arbetstillfälle (eller eget initiativ) får gruppen arbetsuppgifter av
banchefen.
Skulle behov uppstå att med kort om tid samla medlemmar för t.ex. dränering, har
bankommittén till uppgift att stödja banchefen med att samla medlemmar som kan hjälpa
till.

Planerade arbetstillfällen under 2022
Vecka
150
203
207
210
216 alt. 217
218 - 220
228–229
219–240
240–243
244
245
247
250

Arbetsuppgifter
Redovisa hur vi skall genomföra arbeten under
2022 + arbeten
Dra ris, elda och kapa grenar
Dra ris, elda och kapa grenar
Dra ris, elda och kapa grenar
Arbetsdag inför öppning av banan (vårstädning)
Öppning av banan
Arbeten inför tävling/golfveckan
Arbete under golfsäsongen
Dräneringsarbeten
Banvandring – planering arbeten vintern 2023
Arbeten inför stängning av banan och övergång
till vintergreener och krattning av löv
Dra ris, kratta löv och elda
Utvärdering, planering inför 2023 och arbete
med att dra ris och elda

Planerade arbeten för arbetsgrupp vinter:
Stamning av träd, sly, vass och ta bort träd (se bilaga1) runt banan, parkeringen och
uppställningsplatsen för husvagnar och husbilar.
Dränering under hösten 2022 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) med prioritering av greenområden. Därefter
dränering av områden som är blöta på fairways.
Planerade arbeten bunkerboys:
Skötsel av banans bunkrar genom att trimma, skära bunkerkanter, gräva upp bunkern, lägga dit
marktäckduk och sikta gruset (Se bilaga 2).
Ett viktigt mål för sommaren är att alla bunkrar är i bra skick till tävlingen vecka 229 (mån-tors) och
golfveckan, som börjar söndag vecka 229.
Planerade arbeten fairwaygruppen:
Fairwaygruppen behöver genomföra arbeten på fairway och green när banchefen vill få hjälp med att
lägga rätt tuvor och nedslagsmärken. Ett viktigt mål för sommaren är att fairway och greener är i
bästa skick inför tävlingen vecka 229 (mån-tors) och inför golfveckan.
Planerade arbeten arbetsgrupp sommar
Arbetsgrupp sommar kommer att stödja klubben med arbeten måndagar och torsdagar. Arbeten
som skall utföras är trimning av gräs vid utslagsplatser, tömma papperskorgar och trimning av gräs på
banan, på delar av banan som ordinarie personal inte hinner med att trimma. Fylla på vatten i
bolltvättarna.

Planerade arbeten arbetsgrupp Driving Range
Bollplockning varje dag och vid behov extra bollplockning. Under Värmland Open genomförs
bollplockning 3 gånger per dag (måndag-torsdag). Under golfveckan genomförs bollplockning 2
gånger per dag. Gruppen ansvarar för att hålla rent vid utslagsplatserna vid Driving Range och vid
behov stödja arbetsgrupp sommar.

