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Arbete på banan  

Nu har vi startat upp arbetet på banan! 

 

Greenerna  

Det första som sker är att lägga dukar på greenerna så att dom kan 

börja gro och växa.  

 

Och när greenerna nu är omhändertagna kan annat arbete 

påbörjas. Du får gärna komma ner när det passar dig, ta med 

dig verktyg och gör något litet eller stort. Allt är välkommet, 

allt behövs.  

Tillsammans gör vi vår golfbana fin och trevlig att spela!  

 

 

Bunkrar  

Rensa bunkrar från ogräs och kratta om möjligt.  

 

Vi såg att de bunkrar vi tog hand om förra året klarade sig 

mycket bra. De som fick ogräsbekämpning två gånger stod 

sig mycket bra.  

Om vi kan lyckas med att göra dem fina vid säsongens start 

kan vi underhålla dem med vår bunkerkrattningsmaskin och 

med våra banarbetares hjälp. 

 

Så här fin blev 9:ans 

fairway-bunker i påsk-

helgen. 
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Framför tees och utefter banans kanter 

För dig som har röjsåg är det bara att gå ut och röja. Meddela gärna oss så att vi vet vilka 

områden som har blivit klippta.  

Då kan andra som vill hjälpa till men inte med röjsåg plocka kvistar och grenar efter 

”röjarna”. Lägg i högar så att vi kan hämta dem med arbetsmaskiner.  

 

 

Planer för banan  

Vi har skickat in två ansökningar, en för korthålsgolf inkl footgolf. Den andra avser biologisk 

mångfald. Rishögar är viktigt för djurarter och därför ska vi se till att de rishögar vi får genom 

röjningsarbetet återanvänds så bra som möjligt.  

Men även till ”äventyrsbanan” har vi behov av kvistar och sly då vi måste anlägga en 

övergång mellan gamla 9:an och gamla 10:an där slingan ska läggas.   

 

 

Ge oss information om allt roligt som händer! 

Ta gärna ett kort över ditt arbete och lägg upp på Solöns Golfklubbs facebook-sida.  

Det går också bra att skicka ett meddelande i Messenger så lägger vi upp bilder löpande. 

 

Tillsammans återskapar vi banan! 


