Bedinge Gk Tee ombyggnad
Nuläge.
Efter en längre tids problem med bollar som omedvetet eller
medvetet slås över skogen och hamnar i trädgårdarna längs med
hål 11 som är ett par fyra på 300 m dogleg höger.
Grannarna har påpekat problemet med bollar i trädgården ett tag.
Det är inte roligt att gå ute i trädgården och veta att här kan komma
en boll närsomhelst eller sitta i uterummet och få in en boll genom
rutorna.
Även taken har blivit förstörda av bollarna, där är bytat ganska
många takpannor på husen som har blivit träffade.
Tyvärr så kan man inte förbjuda en spelare att slå över out off
bounds på tävlingar, så det inte hjälper med en lokal regel för att
stoppa detta problem.
Eftersom en av grannarna hade 146 st bollar i sin trädgård 2006.
Och efter miljönämndernas tuffare tag mot dessa problem så var
det läge att göra något innan vi hade fått stänga hålet och bli en 17
hålsbana.
Målsättning.
Styrelsen tog därför ett beslut att det skulle göras något åt
problemet, med målsättning att inga bollar i framtiden ska kunna
hamna i trädgårdarna längst hål 11.

Så vi började titta på olika förslag hur vi skulle kunna minimera
olägenheterna.
Jag hade diskussion med några av grannarna hur vi skulle kunna
lösa problemet med bollarna men de hade inga idéer eller
synpunkter på hur vi gjorde bara där blev gjort något åt saken.
Vi funderade på att sätta nät framme vid husen i skogen för att
stoppa bollarna men eftersom de flesta bollar kommer uppifrån så
skulle det inte vara den bästa lösningen. Även staket ute vid tee för
att styra upp spelet fanns på förslag men det är inte särskilt snyggt
med höga staket ute på banan. Sen fanns bara ett alternativ kvar
och det var att flytta hela teeet.
Här har vi provat med en matta för
att se om det blir bättre

Så vi provade med att lägga ett provisoriskt tee på den tilltänkta
nya teeplatsen och se hur det skulle bli eftersom spelet styrs upp
mer mitt på fairway och det blir svårare att spela längs med
skogen. Resultatet blev så bra att det bestämdes att flytta hela tee.
När det var bestämt vad vi skulle göra fick vi börja planera för hur
vi skulle kunna placera den.
Eftersom där finns en gammal tallskog som skydd mot
fastigheterna så vi ville röra skogen så lite som möjligt.
Vi fick dock plocka bort några tallar för att få plats med teet innan
vi kunde börja fylla upp marken där det skulle ligga för där var en
ganska stor svacka ner mot skogen.
När vi sedan började bygga så var det att försöka få det så stort
som möjligt med tanke på förslitning utan att säkerheten kommer
att äventyras.

Här har vi lagt permanenta
vintertee vilket har blivit upskattat

Med tanke på mycket vinterspel och förslitning så har vi byggt
permanenta vintertee vid sidan eller bakom ordinarie tee.
Detta eftersom banan är öppen nästan året runt och stängt enbart
vid snö.
Det fanns inte plats att göra teet så brett som vi hade önskat. Man
vill gärna ha det så brett att man ska kunna flytta teekulorna minst
en gång i sidled.
Sedan började vi fylla ut svackan med en grusjordblandning som
vi har på lager och la sedan på ca 350mm såbäddsmatriall.
Till markarbetet hade vi hyrt in hjälp av en st grävare.
Allt annat arbete utförs av egen personal.
Här har vi gjort en gång med
sliperskanter.

I och med att teeet blev flyttat så fick där också göras en ny gång
som vi byggt upp med slipers.

För det ser trevligare ut med raka kanter längs tee och det blir
lättare att hålla rent.
Sedan till bevattningen. När det renoveras eller byggs om tee
flyttas bevattningen ut till ytterkanterna dels för att bli av med dom
inne på tee som ger en lättare skötsel och att få en bättre täckning
av vattnet på tee.
Sedan var det funderingar om det skulle sås eller torvas.
Eftersom det behövde bli spelbart så snart som möjligt så blev det
torvning som var det bästa alternativet.
För att sedan styra upp spelet ytterligare så satte vi upp ett högt
staket mellan skogen och teet som vinklades ut en liten bit på frw
från kanten.
Det har blivit nästan omöjligt att gå på green medvetet idag, sen är
där alltid folk som lyckas med det omöjliga.
Men risken att där skall komma in bollar ibland husen är idag
mycket liten.
Efter att teet blev färdigt och öppnat så är de flesta nöjda med
resultatet.
Man upplever hålet annorlunda idag.
Grannarna är nöjda med resultatet de har inte problem med bollar
på husen idag sen vi flyttade teet.
Grannen som hade 146 st bollar i trädgården året innan vi byggde
om hade enbart 3 st ifjol så nu får han själv köpa bollar.
Budgeten höll inte riktigt eftersom staketet blev ganska dyrt för vi
fick sätta ganska kraftiga stolpar för att staketet är 8 m högt och
riktigt Gunnebo nät.
Enda nakdelen är att där är mycket
skugga

Slutsatser
Vi anser oss ha nått vårt mål vad gäller antal bollar som landat
hos grannarna, men teeytan blev inte helt perfekt
Något jag skulle gjort annorlunda idag är att jag skulle ha sått i
stället för att torva och med skuggtåligare sorter eftersom teeet
ligger ända in till skogen och får för lite sol annars är vi nöjda med
resultatet.

