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2018 kommer vi att minnas som den varmaste och torraste sommaren någonsin. 
Vi har ju fått många fina lättspelade ronder med mycket rull och bra score, men 
det har ju också inneburit ganska mycket för banan att stå ut med. Vi har ändå 
klarat oss förhållandevis bra jämfört med många andra klubbar i vårt land. 
Självklart har fairway och tee lidit väldigt mycket av vattenbristen men vi har 
klarat oss från allt för mycket torrsprickor som vi sett på många andra banor och 
vi har ju sett under senhösten hur det tagit sig väl på både tee och fairway, när 
det väl kom ner lite vatten från ovan. 

Banan: Det har ju skett en hel del förbättringar under året med bland annat 
utbyggnad av kiosken och indragning av vatten så vi har fått vår efterlängtade 
kaffemaskin som blivit mycket uppskattad och nu kan vi sitta och njuta vårt kaffe 
på den nya fina altanen. Många bra synpunkter även på förändringar på banan som 
rensningen av 9.an som gjort det till ett helt nytt hål. Att vi lagt igen 5:ans bunker 
mitt på fairway uppskattas väldigt av merparten av medlemmar och gäster, 
däremot blev stenläggningen upp till 6:ans tee inte riktigt som det var tänkt. Detta 
kommer att förändras till våren. Breddning och förlängning av fairways har blivit i 
stort sett bra men detta kommer att förbättras ytterligare under nästkommande 
säsong.  

Nu under senhösten jobbas det för fullt för att förbättra banan inför kommande 
säsong, några exempel är att övningsgreenen lagts om och blir dubbelt så stor 
och kommer att kunna användas från våren och får dessutom bevattning som skall 
räcka till att hålla den i toppskick. Inspelningsgreen blir utökad och får 2 flaggor 
och bunker kommer att flyttas. Röd tee på 8:an är äntligen planad och förbättrad 
och på 17:e har vi byggt en back tee på andra sidan vägen där hålet kommer att 
mäta ca:125 meter. Fairway och semiruff kommer att klippas med landningsytor 
och smalare partier, så kallad timglasklippning, och med flera olika höjder i 
spelfältet med semiruff och fler höjder i ruffen för att förbättra spelupplevelsen 
och öka svårighetsgraden.  

Ca: 25 nya träd kommer att planteras i vår för att skapa högre säkerhet, 
rumskänsla och höja svårighetsgraden. Nya rör anläggs till bevattningssystemet 
där utökad kapacitet krävs och 20 nya sprinklers tillkommer i anslutning till tee 
och green. Nya utslagsmattor och förstärkta ramar kommer att anläggas på 
”Driving rangen” och reparationer och förbättringar utförs på byggnader i vinter. 

 

Seriespel: under 2019 kommer vi att ställa upp med följande lag från Äppelgårdens 
H60, H70, H75 och H80. Vi har ca: 35 man på våra listor som har spelat eller har 



intresse att spela seriespel och fler kommer säkert till, det har tillkommit ca: 45 
nya medlemmar under året och det finns säkert flera bland dom som kan vara 
intresserade att delta. 

Golfanläggningen: som ni säkert sett och hört så lägger familjen Mårtensson ut 
Äppelgårdens till försäljning, detta är ju helt enligt deras plan och kommer ju inte 
att påverka klubbens verksamhet på något sätt utan vi fortsätter i samma goda 
anda. Detta är ju också något som ses på några års sikt, så närmaste tiden 
kommer allt att vara som vanligt.  

 

 

 

 

Håll utkik för det är mycket som kommer att hända framöver: 

Nya regler från 1/1 2019: Vi kommer att hålla ett par genomgångar om de nya 
reglerna och definitionerna under tidig vår, vi återkommer om datum när vi varit 
på Golfförbundets regelgenomgång den 26 januari.  

Vi kommer att kalla till en informationsträff om seriespelet tidig vår, serie startar i 
början av maj.  

Missa inte rörlighetsträning måndagar vecka 5-10 

Och kom ihåg: Glögg golf torsdag 27/12 13:00 Vi ses! 

Håll utkik på hemsidan och våra sidor klubbliv med anslagstavlan där ni kan få 
information om vad som händer och följ på Facebook eller Instagram för senaste 
uppdateringar. Och glöm inte att vi har vår idé och förslagslåda (till höger ovanför 
trappan till omklädningsrummen) där du kan lämna synpunkter. 

Vi vill tacka alla kommittéer, funktionärer och medlemmar som hjälpt till och gjort 
ett fint jobb under året så att vi har kunnat genomföra alla fina tävlingar och 
kunnat ha trevligt och gemytligt på golfbanan. 

Christer Sahlin 

                Ordförande 

       

 


