Klubbsnack vecka 36
Klubbsnack har anor från 70-talet på Gävle Golfklubb och började som ett
informationsblad på ett par A4-sidor till att utvecklas till att bli en rejäl
klubbtidning med bland annat reportage, insändare och
information. På senare tid har den ersatts av nyhetsbrev via
e-post, information om klubben förmedlas via hemsidan
och sociala medier. Nu lyfter vi upp klubbsnack igen och
börjar med en serie av personporträtt av medarbetare,
enskilda medlemmar och arbetsgrupper samt kommittéer
för att likt originalet spegla verksamheten på klubben.
I första numret av klubbsnack från 1983 som gavs ut 20 april fanns på sidan två en
text med rubriken banchefen. Det är även temat på det första reportaget i
klubbsnack 2020 som handlar om klubbens tillförordnade banchef Lars ”Lasse”
Nyholm som kliver in denna vecka efter att klubbens tidigare banchef Micke
Lagestam bytt klubb till Dalsjö Golf. Nedan kan du läsa lite mer om Lasses
bakgrund och vad som fokus på banan kommer att vara härnäst. Längst ner hittar
du även en film från det senaste projektet på banan.

Lasse har jobbat på Gävle Golfklubb i drygt 30 år och klev redan efter ett par år in
som andreman på klubben. En roll han trivs bra med och där den dagliga driften
varvas med planering för framtiden med banchefen och klubbens ledning. Att kliva
in som tillförordnad är ingenting nytt för Lasse, det har han gjort vid ett par
tillfällen tidigare och ser det inte som något konstigt eller speciellt. Det är viktigt att
följa planeringen vilket Lasse är noga med att betona.
Fokus just nu är att förbereda en bra invintring för att
skapa bra förutsättningar för banan att klara vintern
och bli spelbar så tidigt som möjligt våren 2021. På
schemat i närtid står att stödså med krypven (vilket du
kan se en kortare film om nedan) samt både lufta och
dressa. Det är extra viktigt ett sånt här år då trycket på
banorna har varit högt. Ett medskick från Lasse på
onödigt slitage som vi alla kan hjälpas åt att undvika
är det som uppstår när vi går och drar vagnar mellan greener och hinder. Gå på
avsedda gångar och vägar även om det är ett par meter längre så håller sig
greenområdena bättre och mindre resurser behöver läggas på underhåll.

