
I skrivande stund är vi bara en vecka från att banan öppnas och därmed även första tävlingen, Cross 
Country, som spelas öppningsdagen, 30 mars. Cross Country är en helt annan bansträckning än vad vi 
är vana vid. Tee- och greennumrering är annat än det normala, till exempel kan utslaget vara från hål 
10 och man ska till 11ans green. Den exakta bansträckningen är hemlig ända till du får ditt score kort! 
Du anmäler dig till tävlingen som vanligt via GIT och alla startar kl 09.30. Just kanonstart är något vi 
kommer att använda oss av i betydligt större utsträckning än tidigare. Alla tävlingar fram till 
Perstorpsveckan kommer att ha kanonstart. Vi tror att upplevelsen av tävling blir bättre då livet och 
rörelsen på klubbområdet blir större och prisutdelningen har större förutsättningar att samla fler 
deltagare. 
 
Banan har klarat vintern riktigt bra. Sällan har det varit så lite skador på banan i slutet av mars vilket 
känns väldigt bra. Förberedelserna har rullat på bra så här långt. Greenerna är både luftade och 
besprutade samt klippta liksom foregreen och tee. Dessutom har vi kört ut gödning och behandlat de 
skador som trots allt finns om än få. Vi har haft besök av Skånes Golfförbunds bankonsulent som 
under en heldag inspekterade hela spelfältet. Inspektionen innefattade även ett antal jordprov och 
summeringen blev ett mycket gott betyg. Han gav klubben mycket gott betyg för hur gödning och 
bevattning har skötts men lägre betyg på luftning och dressning vilket är något vi varit medvetna om 
och något vi ska förbättra under 2019. Bankonsulenten är ute på många banor i södra Sverige och 
det känns väldigt skönt att få ett så positivt omdöme! 
 
Vi har löst bemanningen på banan men saknar fortfarande en receptionist på minst halvtid, helst 
75%. Vi var säkra på att vi hittat rätt men i sista stund ångrade sig kandidaten och valde ett annat 
alternativ. Återbudet kom i veckan så vi sitter lite illa till för tillfället men har ändå gott hopp om att 
hitta en lösning inom kort. 
 
Styrelsen har genomfört en planeringsdag och enats om flera aktiviteter som ska göra klubb, bana 
och klubbområde ännu bättre. Vi listade ett stort antal förbättringsprojekt vad gäller tävlingar, 
medlemsaktiviteter, banutveckling samt byggnader och klubbområdet. Vi kommer att kalla till en 
arbetsförmiddag inom kort då många aktiviteter på klubbområde, range och byggnader ska 
genomföras så håll utkik på kallelsen. 
 
Vi kommer även att återinföra Banvärdskap. Det är mycket uppskattat och det gör att vi kan erbjuda 
våra gäster och medlemmar en ännu bättre upplevelse under sin runda. Flera av er som läser detta 
kommer inom kort att få ett besked om du är utvald till detta hedersuppdrag. 
 
Med de bästa 
 
Uffe 
 


