”Fråga inte vad Österlens GK kan göra för dig
fråga dig själv vad du kan göra för Österlens GK”
John F Kennedys visdomsord, något travesterade, passar även in i vår
lilla värld på Klubben!
Med dessa ord som i tanken, när Convid-19 slog till i Världen,
Europa, Sverige och på Österlen och vår personal blev permitterade
med 20 procent beslutade jag mig för att göra ett upprop bland medlemmarna och efterhöra intresset, av att göra en insats för klubben
med praktiskt arbete.
Du är en av 41 personer som vid några tillfällen gjort en arbetsinsats
när Frivilliga arbetsgruppen träffats under året.
Frivilliga arbetsgruppen på Österlens GK
Vårt motto är att försköna och förbättra
våra banor och dess omgivningar
Det innebär att både första intrycket är viktigt och att eftermälet efter
rundan skall vara ”5-stjärnigt”. Detta vill Frivilliga arbetsgruppen bidra med.
Den 21 april samlades för första gången, det som kom att utvecklas till
Frivilliga arbetsgruppen på Österlens GK. Vi var 23 personer vid detta
tillfälle.
Till och med den 1 dec har Frivilliga träffats 33 tisdagar. En tisdag
ställde vi in när det blåste storm och regnade. Vi har arbetade 3 timmar vid varje tillfälle, därefter fikade vi tillsammans och summerade
dagen.

41 personer, 1/3 kvinnor och 2/3 män, har någon gång varit närvarande. Vi är ett ”stadigt” gäng på 18 personer, ibland är vi över 20 personer och en gång hade vi ett större manfall och var endast 11 personer.

Summa summarum ett strålande resultat.
Under dessa 1 500 timmar har vi inte bara arbetet på klubben, vi har
också haft det riktigt trevligt och stärkt klubbkänslan.
Vad har vi arbetat med under dessa tisdagar? En hel del av arbetet är
återkommande.
Trimmat runt alla fruktträd, rensat gångarna från ogräs och skurit dess
kanter, vattnat nyplanterade träd, trimmat sly i ruffarna, rensat bunkrarna från ogräs och sten, tvättat golfbilarna, planterat och vattnat
blommor, rensat rabatter, rensat ogräs mellan plattorna, lagat uppslagen torv på fairway, lagat nedslagsmärken på greenerna, klippt murgröna runt bassängen, klippt fruktträd, slagit lupiner med lie, rensat
stenmurarna, transporterat oändliga mängder trädgårdsavfall, agerat
transportfirma för en massa ”onödiga/gamla grejer” som samlats i förråden, kört stolar mellan Djupadal och Lilla Vik, djupstädat mattan i
restaurangen på Djupadal, sågat ner halvstora träd i ruffarna, sågat ner
döda träd, målat boll-range-husen, byggt nytt tak på klockstapeln vid
puttinggreen LV, byggt ny dörr till restaurangen LV, städat vid golfbilarna, skrapa och målat markisen LV, oljat räcket vid P-platsen DD,
målat vid golfbilarna DD, rensat ogräs och städat båda våra parkeringar, fyllt i stenarna som teemarkeringar, klippt lavendel, flyttat natur-info-tavlorna, fällt och tvättat flaggstänger och satt i nya flagglinor, tvättat och målat pergolan på LV, lagat två stora hål på P-

platsen LV, målat husgaveln vid hyrvagnarna LV, tvättat husvägg från
fågelskit, stenlagt på flertal platser, sopat pergolan, städat P-platserna,
lagt om plattorna på ”åsnetrappen” till klubbhuset på DD, tillverkat,
målat och ställt upp nya sandpåseställningar. Återställt trappan till källaren på Djupadal till ursprungligt skick. Torvat ny tee på hål 16 på
DD. Plockat groblad, klippt häckarna runt Tap inn mm mm
Vårt arbete har rönt stor uppskattning både bland gäster, medlemmar
och personal och vi som har träffats på tisdagarna har det mycket trivsamt. Därför kommer vi att fortsätta vårt tisdagsarbete även 2021.
Tack för din arbetsinsats! Välkommen åter 2021

God Jul och ett gott nytt år!

Sten
0708/675930
sten.alm@telia.com
Ps. Du som har tankar och idéer på vad som skulle kunna förskönas
och förbättras under nästa år, hör gärna av dig.

