FRIVILLIGE SØGES

TIL HJÆLP MED
FORSKELLIGE OPGAVER PÅ GOLFBANEN
Hvis vi skal have en bane med høj standard på tee-steder, fairways, semirough og greens,
skal de fastansatte greenkeepere bruge det meste af deres arbejdstid på disse opgaver.
Greenkeepernes arbejde indbefatter – udover pasning af arealerne med klipning m.v. – bl.a.
gødskning, sprøjtning, vertikalskæring, prikning, dressing og styring/pasning af
vandingsanlæg.
Derfor har vi behov for frivillige til følgende faste og ad hoc opgaver på baneanlægget:
1. Maskinrivning og pasning af bunkers.
Udover maskinrivning omfatter pasningen fjernelse af ukrudt, rive sand op mod
siderne, skære kanterne (så der ikke kan puttes fra bunkerne) samt jævnlig
græsslåning på bunkerkant med græstrimmer.
En omgang maskinrivning og pasning tager 4 – 5 timer for 2 personer. Bunkerne
bør rives minimum 2 gange om ugen i sæsonen (36 uger). Det svarer til minimum
70 gange.
Vi forestiller os, at hvert hold med 2 personer skal varetage opgaven en gang hver
14 dag (ca. 18 gange). Vi skal bruge minimum 4 hold (gerne 6 hold så vi kan rive 3
gange om ugen). Der vil blive lavet en vagtplan.
2. Maskinklipning af rough
Der er lavet en plan for hvilke roughområder, der skal fremstå i klippet
roughhøjde.
Vi har p.t. kun en frivillig til opgaven.
I perioder skal der klippes en gang om ugen. I andre perioder mindre.
Vi forestiller os arbejdsdage på 4 – 5 timer på roughklipperen, og det må gerne
være eftermiddag/aften.
Med en arbejdsdag hver anden uge skal vi bruge 4 – 5 frivillige til opgaven, som vi
laver en arbejdsplan sammen med.
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3. Maskinklipning af rough i lundene med træer

Der skal foretages udtynding og opstamning (særskilt projekt), så det bliver
nemmere at klippe i lundene.
Bør i perioder klippes en gang om ugen, så områderne bliver spilbare.
Vi regner med 2 – 3 frivillige til opgaven til en arbejdsdag på 4 – 5 timer hver
anden uge. Arbejdet kan udføres på alle tider af dagen/aftenen.
4. Fast arbejdsdag tirsdag formiddag kl. 8 – 12

Diverse opgave som fx:


Vedligehold af stier



Renholdelse og trimning omkring markeringspæle og – sten, pop-upper,
teesteds-galjer og bænke



Vand i boldvaskere



Dressing af tee-steder



Oprensning, åer og søer



Pasning af arealer og bede omkring klubhuset



Og en masse andre forefaldende opgaver

6 – 8 personer til disse opgaver med en arbejdsdag fx hver anden uge.
5. Udtynding, beskæring/opstamning af buske og træer i lunde og trægrupper

forskellige steder på banen.
Det er planen, at områderne skal være spilbare (plads til golfsving). Straffen skal
beså i at det måske vil være svært at få den rigtige retning og højde på sine slag på
grund af træerne.
Arbejdet skal udføres inden næste sæson, når vejret tillader det i løbet af vinteren.
Vi skal bruge 2 – 3 personer, som kan lede arbejdet samtidig med udførelsen
sammen med 3 – 4 personer herudover. Altså i alt 5 – 7 personer.
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Organisering m.v.
Den kommende chefgreenkeeper får ansvaret for organisering, instruktion og
information om sikkerhedsregler m.v. i forhold til punkt 1 – 4.
Greenkeeperen, som er ansat i vinterperioden, er sammen med Baneudvalget ansvarlig
for organisering og gennemførelse af punkt 5 i løbet af vinteren.

Hvorfor frivillig på golfbanen?


Standarden på banen bliver bedre både til glæde for medlemmer og gæster.



Frivilligt arbejde er også en økonomisk håndsrækning til klubben.



Ved en del af opgaverne skal to eller flere løse opgaverne, hvilket kan give mere
socialt sammenhold.



Efter en arbejdsdag byder klubben på en øl, et glas vin eller en vand og et par
stykker mad (når køkkenet/baren er åben).



Alle frivillige, som præsterer minimum 40 timers arbejde i en sæson eller et år,
inviteres i august måned til en golfturnering med præmier og efterfølgende
spisning med fri bar og et hyggeligt socialt samvær.

Tilmelding til frivilligt arbejde
Meld jer til et (eller flere) af de nævnte arbejdsområder på de ophængte lister på
opslagstavlen i klubhuset.
På forhånd tak.
BANEUDVALGET

Spørgsmål:
Ring til Baneudvalgsformand Ole Lund-Hermansen, mobil 20120409
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