Bankommittén (BK) verksamhetsberättelse för 2021
Syfte






Att upprätthålla en prioriterad åtgärdslista/handlingsplan på kort och lång
sikt med önskvärda åtgärder på banan, övningsområden, klubbhusområde
samt range.
Åtgärder skall vid behov kunna kostnadsberäknas och presenteras för
styrelsen för beslut.
Åtgärderna ska leda till att Linköpings golfklubb blir en attraktivare
golfanläggning.
För att kunna tillvarata intressen för många olika kategorier spelare ska
kommittén ha en blandad sammansättning vad gäller t ex ålder, kön och hcp.
SGF:s och klubbens långsiktiga strategier skall tas i beaktande. Även
kommunens, i den mån det är möjligt. Exempel: Fler än tre tee (för olika typer
av spelare).

Kommittémedlemmar 2021: Håkan Lindgren (ordförande), Andreas Bergqvist
(banchef), Kjell Bengtsson, Marie Brodén, Lena Selberg, Gunnar Söderholtz, Jesper
Wilhelmsson samt Peter Östlund (Klubbchef).
Under 2021 har BK haft 9 möten. Dessutom har medlemmar i BK genomfört ett antal
besiktningar på banan.
På hemsidan (https://linkopingsgk.se/klubben/kommitteer/bankommitten) har det
under 2021 lagts upp information om BK och om banskötsel mm. Internt i BK
använder vi verktyget ”Reddibo” där all dokumentation lagras åtkomlig för styrelse,
klubbledning och BK. Bl a finns här alla mötesprotokoll, uppdaterad åtgärdslista samt
några versioner av ”generalplaner” (från P Fulke), mm.
Här är ett axplock av 2021 års åtgärder som vi gärna vill lyfta fram:
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Ny enhetlig ”skyltpolicy” antagen och klubben har påbörjat införskaffandet av
nya skyltar. Välkommen till Linköpings GK, vägvisare, hänvisningar, next tee,
flaggor på puttinggreen etc.
Informationskylt på hål 11 uppsatt med QR-kod och länk till längre
beskrivning.
Green Team fortsätter att dressa samtliga fairways årligen. En bättre
begagnad dressningsmaskin har införskaffats vilket underlättar arbetet. Detta
är ett långsiktigt arbete och kommer att succesivt förbättra våra fairways.
Borttagning av slipers på banan av miljöskäl.
Förbättring av gångvägar. En del med stenmjöl och en del med ny bevattning
och klippning.
Samtliga mattor och delvis bollar har bytts ut på rangen.
Nya mattor och golfhål på korthålsbanan. Flyttat hålen för fotbollsgolf utanför
greenerna.
Nya behållare för sand att laga uppslagen torv på lilla och stora övningsfältet.
150 m pinnar uppsatta.
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•
•
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Luftning av, tees och greener efter stängning.
Ny tee (vänster) har såtts på hål 5. Klar för användning 2022.
Klubben har införskaffat tre nya maskiner till säsongen 2021. Vält,
bunkerkratta och en djupluftare (sistnämnda samägd m Åtvid, Västervik &
Vreta).
Lövsugen (inköpt 2020) används flitigt och har underlättat arbetet för Green
Team.
Under februari/mars 2022 har arbetet med att bygga nya tees på hål 11
påbörjats. Kommunen har meddelat att de inte kommer att ta marken i
anspråk i närtid varför vi beslutat att ersätta de provisoriska matt tees som vi
använt några år.
Under tiden som banan är stängd jobbar greenteam med underhåll och
service av maskiner och utrustning på banan samt röjer i ”skrymslen och
vrår”.

På åtgärdsplanen har vi bl a följande kommande åtgärder (planeras in allt eftersom
finansiella medel beviljas av styrelsen):
• Planering är påbörjad för delvis ny placering av röd och orange tee på alla
hål.
• Nya eller ombyggda röda tee samt uppbyggnad av orange tee (på alla hål).
• När teeplaceringar är fastlagda kommer banan att slopas för 5 olika
banlängder.
• Nya skyltar och markeringsplattor kan beställas efter utförd banvärdering.
• Borttagning av slipers på tee 17 (vilket är ett större jobb).
• Dränering av rangen för att kunna hålla öppet längre och vara mer oberoende
av blöt väderlek.
• Utbyggnad av rangeområdet inklusive studios med möjlighet till året runt
träning.
• Succesiv ombyggnad och förbättring av greenområden inklusive bunkrar samt
bevattning.
• Utöka fairway på par-3 hålen inklusive bevattning.
Vår bana har fått mycket beröm under säsongen och håller över lag hög kvalitet.
Speciellt greenerna håller mycket hög klass och har fått mycket beröm av
medlemmar och gäster.
Förutom vår duktiga banpersonal (Green Team) som leds av banchef Andreas
Bergqvist så genomförs en hel del ideellt arbete av:




”Gren Team” som röjer sly mm på tisdagar. Leds av Kjell Bengtsson.
Fairway- (FW) och tee-lagnings gruppen som leds av undertecknad samt
Göran Silfver.
och av alla er medlemmar som ställer upp på städdagarna mm.

Ett stort tack till banpersonalen, alla ni medlemmar som hjälper till att hålla vår
bana i fint skick samt BKs medlemmar!
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Bankommittén tar tacksamt emot förslag från medlemmar via mejl till
hakan.lindgren@telia.com.
Bankommittén
Genom / Håkan Lindgren
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