
Banchefen	  informerar	  den	  10	  december	  2014	  

	  

Hej,	  

Först	  vill	  jag	  tacka	  alla	  för	  en	  fin	  säsong,	  vädret	  och	  banan	  har	  nog	  aldrig	  varit	  så	  bra	  och	  det	  har	  lett	  
till	  ökat	  besöksantal	  och	  ökat	  medlemspel	  på	  vår	  anläggning.	  

Säsongen	  började	  tidigt	  med	  våra	  mått	  mätt,	  redan	  den	  28	  mars,	  och	  höll	  i	  sig	  till	  början	  av	  
december.	  Vår	  målsättning	  och	  vårt	  tema	  för	  året	  har	  varit	  att	  ”ta	  hand	  om	  det	  vi	  har”,	  ”höja	  
finishen”,	  hålla	  budget	  samt	  att	  höja	  kundnöjdhetsindex.	  De	  två	  första	  kan	  tyckas	  vara	  lite	  mer	  
subjektiva	  medan	  de	  två	  sista	  i	  allra	  högsta	  grad	  är	  mätbara.	  	  

Inom	  ramen	  för	  det	  första	  så	  lades	  taket	  på	  klubbhuset	  om	  i	  våras	  (livslängden	  var	  uppnådd	  med	  
råge)	  och	  en	  hel	  del	  arbeten	  lades	  ner	  i	  restaurangköket	  (för	  att	  arbetsmiljön	  skulle	  uppnå	  kraven).	  
Inom	  ramen	  för	  det	  andra	  så	  ökade	  vi	  frekvensen	  på	  bunkerskötseln,	  vi	  röjde	  i	  skogen	  närmast	  spelet	  
och	  mellan	  hålen	  på	  vissa	  ställen,	  vi	  kantskar	  runt	  vägar	  vid	  tee	  och	  skötte	  vägarna	  mer	  frekvent,	  
ogräs	  plockades	  på	  och	  runt	  greener	  i	  större	  omfattning	  än	  tidigare	  mm.	  

Förutom	  ovan	  nämnda	  åtgärder	  lades	  större	  vikt	  på	  den	  dagliga	  presentationen	  (inte	  bara	  att	  det	  var	  
klippt	  utan	  även	  hur	  det	  var	  klippt)	  och	  även	  att	  göra	  färdigt	  arbeten	  innan	  vi	  gick	  därifrån	  var	  extra	  
viktigt	  i	  år	  (interna	  rapporteringsrutiner	  kom	  på	  plats).	  Kontrollen	  på	  att	  uppgifter	  genomfördes	  rätt	  
intensifierades	  också	  under	  säsongen	  vilket	  ledde	  till	  snabbare	  respons.	  Den	  ekonomiska	  aspekten	  
har	  också	  den	  varit	  under	  lupp	  hela	  säsongen	  med	  kontinuerligt	  uppföljnings-‐	  och	  prognosarbete.	  

Vi	  har	  till	  detta	  också	  kunnat	  driva	  på	  vårt	  avvattningsprojekt	  och	  presentera	  en	  toppanläggning	  till	  
Nordea	  Tour/Delsjö	  Ladies	  open	  (som	  var	  den	  största	  tävlingen	  i	  år).	  Vi	  har	  också	  genomfört	  
omfattande	  luftning	  av	  fairways,	  tees	  och	  greenområden.	  Avvattningsprojektet	  och	  luftningarna	  är	  
en	  del	  i	  ett	  långsiktigt	  arbete	  där	  banan	  successivt	  skall	  bli	  mer	  spelbar,	  även	  vi	  nederbörd.	  

Just	  nu	  pågår	  arbete	  med	  att	  lägga	  ner	  ca	  7500	  meter	  styrkabel	  till	  bevattningssystemet	  (då	  den	  20	  år	  
gamla	  slogs	  ut	  efter	  upprepade	  åskväder	  i	  somras	  trots	  att	  åskskydd	  fanns	  installerat),	  
avvattningsarbetet	  fortsätter	  samt	  översyn	  av	  maskiner	  och	  fastigheter.	  Planering	  inför	  nästa	  säsong	  
är	  också	  i	  full	  gång	  (ett	  axplock	  ur	  verksamhetsplanen	  ger	  egentligen	  fortsatt	  avvattning,	  fokus	  på	  
finish,	  ombyggnad/restaurering	  av	  någon	  tee	  mm).	  

Slutligen	  vill	  jag	  berätta	  att	  just	  vårt	  avvattningsprojekt	  har	  uppmärksammats	  så	  mycket	  att	  jag	  blivit	  
inbjuden	  av	  SGF	  för	  att	  tala	  (om	  hur	  Delsjö	  Golfklubb	  har	  arbetat)	  på	  deras	  temadagar	  i	  Malmö,	  
Göteborg,	  Sundsvall	  och	  Stockholm	  (även	  Norges	  golfförbund	  har	  hört	  av	  sig).	  	  Jag	  avslutade	  denna	  
lilla	  turné	  förra	  veckan	  med	  ett	  gott	  resultat.	  	  

Ser	  fram	  emot	  ett	  spännande	  och	  förhoppningsvis	  lika	  bra	  2015.	  

Robert	  Johansson	  med	  personal	  

	  

	  


