Torsdagsklubbens Årskrönika 2014
Allmänt: Vårarbetet startade 9 jan och det såg ut att bli en tidig vår och så blev det. Våren
kom tidigt och redan 6 april öppnades banan och var i ett fint spelbart skick.
Sista arbetstorsdagen blev denna vår den 24 april eftersom alla ville spela golf.
Följande arbeten har utförts under våren:
Verkstadens innertak försågs med luftkanaler och färdigställdes för att kunna blåsa in lösull.
Takrännor rensades på maskinhallen.
Eldning av ris i massor har skett på banor 5:an, 6:an 7:an 15:de och 13:de
Maskinhallarna städades eftersom det regnade.
Nytt värmesystem har installerats i maskinhallen. Golvvärmen har tagits ur bruk.
Röda och gula hinderplattor har målats.
Utsättning av utslagsmattor och uppstädning på rangen.
Rengjorda bolltvättar och banmarkeringar har placerats ut.
I år har det inte varit några dukar på greenerna.
Nytt rött staket runt parkeringsplatsen har satt upp.
Utebänkar med fundament har målats. Småstugornas fönster har kittats.
Sista torsdagen bjöd klubben på grillkorv.
Följande arbeten har utförts under hösten:
Vi kom igång ganska sent i sept. pga fint väder för golfspel.
Men massor av ris har eldats vid mellan 9:an och 10:an samt bakom 10:an green.
Utemöbler har tagits in, tvättats, reparerats och målats.
Bolltvättar, teeskyltar, rangemattor, bunkerkrattor och div. annat har tagits in och rengjorts.
Alla lösa sittbänkar har tagits in för oljebehandling.
Städning av kallförråd samt maskinhangaren. Förslag på ett gräsfröförråd kom upp.
Fyllning av jord på dräneringar hål 2, 4, 5, och 8.
Ny el och nya LED-lampor i stora skylten vid vägbommen. Stor byggställning behövdes.
Renovering och målning av sopställningar.
Småstugornas fönster har skrapats, kittats och målats.
Renoveringsarbeten i köket.
Sista torsdagen före jul 11: dec bjöd klubben på grillkorv och kaffe/dricka.
Många små arbeten har utförts som är svåra att ha koll på för de bara dyker upp och
utförs utan större väsen, men helt i samförstånd med Greenkeepern P-G Wallgren.
Statistik för året som gått:
Under vintern/våren har Torsdagsklubben gjort 195 mandagar a’ 4,5 timmar
i snitt vilket gör totalt min. 878 bokförda timmar.
Under hösten har Torsdagsklubben gjort 129 mandagar a’ 4,5 timmar i
snitt vilket gör totalt min. 580 bokförda timmar.
Totalt för året ger detta 1458 timmar eller 182 arbetsdagar (ca 36 veckor för en man).
Det är ca 25 st medlemmar som har bidragit med dessa timmar i år, några kommer ofta
och några kommer lite då och då. Deltagarsnittet är mellan 10-20 st per gång.
Torsdagsklubben tackar för det gångna året och speciellt
Greenkeepern P-G med personal för ett gott och trevligt samarbete.
Vid datorpennan
Karl-Erik Johansson
PS Gå in under klubben/kommitte’er/torsdagsklubben så finner du mer info.
Alla som läser detta och vill vara med på torsdagarna är hjärtligt välkomna !!

