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Välkommen till klubbens nyhetsbrev Klubbhjärtat
I detta nummer kan du läsa om vår satsning på ”Din hjälpande hand”.
Golfspel under pandemin, fortsatt tävlingsförbud
Vi har haft en walk and talk med vatttenfall angående kraftledningar
Till Microsoft
Golfrestaurangen öppnar

Högbo Golfklubb
Daniel Tilas väg 4
811 92 Sandviken
026-215372

Nyhetsbrev nr. 5 2021
www.hogbogk.com
info@hogbogk.com
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DIN HJÄLPANDE HAND

G
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Vi behöver din hjälp, som en del i vårt hållbarhetsarbete

Visste du att det under en normal arbetsvecka på sommaren behövs minst 320 till 400 arbetstimmar på
en 27-hålsbana. Det betyder med 40 timmars arbetsvecka 8 till 10 väl inarbetade personer. Den mesta
tiden går till klippning men även underhåll i verkstad, hålning av greener, skötsel av bunkrar, sophantering, m.m.
Håll banan ren
Det stora speltrycket på vår bana under förra sommaren gjorde att vi fick en sophantering som aldrig förr. Ett
annat ställe där besöksfrekvensen ökade drastiskt är på våra toaletter efter banan. Vi vet att förra året kostade
sophantering/tömning av tankar till toaletter 150tkr och inköp av städmaterial, toapapper och torkhanddukar
65tkr, då räknar vi inte med tiden från banpersonalen som utför arbetet med att tömma papperskorgar och
framförallt tiden att ta hand om skräp som slängs utanför papperskorgar.
Vi ser två vägar att lösa problemen, lösning 1 är att höja medlemsavgifterna så vi kan anställa mer personal som
utför dessa sysslor med sophantering och städning av toaletter och alternativ 2 är att få er hjälp vilket vi kommer
att verka för och som är vårt alternativ i dagsläget.
Vi vill att vår banpersonal ska lägga så mycket tid som möjligt på att sköta våra grönytor för att banan ska vara så
bra som möjligt för er. Vi kommer fortsatt att tömma papperskorgar men här kommer vi att behöva er hjälp med
sortering. Papperskorgar på våra tees är till brännbara sopor, all pant vill vi att ni lägger i en sorteringsstation vid
kiosken eller efter hål 18 / 9 på respektive bana, alternativt tar ni hem panten igen. Tanken är sedan att panten
från dessa stationer ska gå till vår juniorverksamhet.
Toaletten vid kiosken och besökstoaletten nedanför trappen i klubbhuset har försetts med handtorkar och vi
kommer att ta bort pappershanddukarna därifrån.
Kampanjer - lägga tillbaka torv, laga nedslagmärken, gå på anvisade ställen
Vi kommer under säsongen också att ha kampanjer men uppmaning att sköta banan och lägga tillbaka torv (även
andras som inte lagts tillbaka). Ni kommer att se skyltar kring 1:a tee och inlägg i vår Facebook grupp om detta.
“Vi bifogar en .pdf om hur man sköter en golfbana vilket vi tror kan vara intressant läsning”

“ VI KOMMER AT T PROVA OCH
SE OM DET BLIR MINDR E
NEDSKR Ä PNING PÅ BA NA N.
OM VI FORTSAT T SER AT T DET
Ä R M YCKET SKR Ä P, FIMPA R,
PORTIONSSNUS PÅ BA NA N SÅ
KOMMER VI AT T INFÖR A EN
LOK AL R EGEL MED PLIK TSL AG
FÖR NEDSKR Ä PNNG.”
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Golfspel tillfälliga föreskrifter

K

Vi är fortsatt drabbade av pandemi varför vissa regler, rekommendationer och riktlinjer gäller för att spela golf. Vi alla påverkas av Coronavirusets framfart
och vi på Högbo GK agerar för att säkerställa en så säker plats som möjligt för oss och er. Du kommer att se att olika åtgärder genomförs som kan komma
att påverka din upplevelse på golfklubben men vi försöker hela tiden att ta så rimliga och genomtänkta beslut som möjligt grundade på de rekommendationer vi får till oss från olika myndigheter och förbund.
När du vistas på anläggningen:
Vi förutsätter att du känner dig frisk. Tvål för tvätt finns vid vattenpåfyllningen vid kontoret och vid bolltvätten på rangen och även vid vattenpåfyllningen
vid kiosken. I shopen och restaurangen finns station för spritning av händer. I våra lokaler sitter skyltar med max antal besökare.
För att minska risken för smittspridning gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat
meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R & A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté. Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är
giltiga som handicapronder.
Flaggstången
Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske,
alternativt med en klubba.
Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

””Det råder fortsatt tävlingsförbud, vi får nya
besked den 3:e maj om hur det blir framöver”

Bunkrar
Det är frivilligt att använda bunkerkrattor, efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker kan spelaren välja att jämna ut sanden med bunkerkratta,
sin fot eller en klubba. Vi uppmanar dig som använder bunkerkratta att använda medhavda handskar. En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt
placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.
Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.
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och representant för Microsoft på plats på golfklubben.
Vad vet vi idag?
-Strömförsörjning till Tunaområdet och Microsofts serverhallar kommer att dras fram
över vårt område.
-Kommunens och markägarens ståndpunkt har hela tiden varit nedgrävnng.
-Vattenfall genomför en MKB som kontrolleras och måste godkännas av Länsstyrelsen som därefter rekommenderar Energimarknadsinspektionen vilken teknik som skall
användas.
-Tilltänkt dragning av ledning är i området vid green på hål 4 på 18-hålsbanan och
sedan över hål 8 på densamma.
- Tidplanen är att göra detta är vintern 2023-2024.
Nästa steg
Om 14 dagar kommer vi att ha ett skissat förslag från Vattenfall på en mer exakt tänkt
dragning över området, först då vet vi hur mycket det påverkar vår bana estetiskt och
spelmässigt och kan föra diskussioner vidare.
Greenområdet på hål 4 kommer att påverkas och då är Vattenfall skyldig att ersätta
oss med annan lösning. Vi kommer i så fall att titta på om det går att göra ett nytt
greenområde på hål 4 som Vattenfall i så fall står för. Ombyggnad kommer i så fall att
ske så att ett nytt greenområde finns på plats innan arbete med ledningar startas.
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Efter många om och men har vi träffat vattenfall, konsulter från Sweco, lantmätare

G

Kraftledningar över banan!!
När är det tänkt att detta ska ske?
”Arbetet planeras under vintern 2023-2024.
man måste göra arbetet på tjälad mark och
man kommer att ta hänsyn till vår verksamhet
i planeringen”
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Restaurangen slår upp portarna
lördag den 24 april, passa på att
göra ett besök och inta helgmenyn.
Restaurangen är öppen dagligen i
april 10-15, sedan gäller ordinarie
öppettider

Varmt välkommen till oss på Golfrestaurangen!
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I NÄSTA
NYHETSBREV
VECKA 18

Tävlingsaktiviteter
V i h o p p a s at t v i h a r i nfo r m at i o n o m å ret s t ävl i n g s ve r k s a m h et .

”Hållbarhet är viktigt för oss och det
kommer du att märka denna säsong. För oss
innefattar hållbarhet såväl vår miljö
som den ekonomiska-, sociala- och friskvårdande aspekten”

Din hjälpande hand
V il ka ka m p a nj e r ko m m e r at t s ke u n d e r s ä s o n g s t a r te n
Digitala hjälpredor
V is s te du at t d et f i n ns a p p a r d ä r du b o ka r s p e lt i d e r, b l i r
a uto m at s i k t a n ko ms t re g is t re r a d p å klu b b e n, a n m äle r d i g t il l
t ävl i n g a r m e d m e r a .

PÅ MÅNDAG
SPELAR VI IGEN

