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171204: 

Året börjar närma sig sitt slut och vi kan summera ytterligare en rolig och framgångsrik 
säsong på Öjestrand GC. Efter årsmötets slut den 28 november hade jag tänkt summera vad vi 
i år jobbat med på banan samt vi beräknar med att göra inför säsongen 2018. 

Efter en kall och torr vår kunde vi till slut öppna banan den 26 maj. Förutom vårbruket och 
färdigställandet av banan så gjorde vi redan under april/maj förbättringar på banan i form av 
nya utslagssmattor på tee 55 på hål 8 och tee 51 på hål 16. Vi lade dessutom färdigt gräs på 
tee 46 hål 1 samt tee 55 övre platån hål 8. Vi passade även på att bredda tee 55 på hål 16 som 
vi kommer att ta i bruk till nästa år. På hål 7 och 9 installerades fördämningsmunkar så vi kan 
justera vattennivåerna i vattenhindren. Utöver detta genomfördes sedvanlig underhållsröjning 
samt avverkning och stamkvistning av sjuka/malplacerade träd. 

Under säsongen har vi jobbat mycket med finnish och få till en jämn bollrull. Att arbeta fram 
en bra och jämn rull utan att det blir för snabbt, är en utmaning som vi ständigt jobbar med. 
Stora, ondulerade greener sätter tyvärr gränser för hur snabba greenerna kan vara utan att det 
blir alldeles för svårt. Vi kan laborera och överväga våra skötselåtgärder efter väder, speltryck 
och säsong. Man kan säga att dom viktigaste åtgärderna som påverkar bollrull/hastighet är; 
luftning, vertikalskärning, dressning, klippning, vältning, samt användningen av olika gödsel- 
och retarderingmedel. Vår strävan under säsongen och i framtiden är och har varit att 
spelbarheten ska vara densamma på förmiddagen som på eftermiddagen. Då vi har stora ytor 
att jobba med (totalt 107 ha), känner vi ofta att vi inte hinner med alla ”småjobb”, som ibland 
påpekas av medlemmar och gäster. Att prioritera alla jobb som skulle behöva göras på en 
golfbana är ett ständigt övervägande med parametrar som tid, kostnad samt relevans. Det vi 
kan vara överens om är att det finns stor utvecklingspotential på anläggningen. Detta tycker 
jag vi ska se som positivt samtidigt som vi bör ha tålamod och att vi metodiskt utvecklar 
anläggningen allt eftersom tid och ekonomiska möjligheter finns. 

För att gräset ska kunna invintra bra och bunkra upp med mycket kolhydrater så fodras en 
solig och fin höst med jämn temperatur utan större växlingar. Årets höst har snarare varit kall, 
blöt och mulen. Detta har gjort att vi inte har kunnat varit ute och bearbetat spelytorna som vi 
velat för att kunna ge bästa möjliga spelbarhet. Innan stängningen av banan han vi göra dom 
nödvändiga sakerna som behövs för att kunna ge banan bästa möjliga förutsättningar inför 
nästa år. Dessa åtgärder innefattar bl a djupluftning av greenerna ordentligt med 12 mm 
pinnar ca 220 mm djupt, djupstickluftat fairways samt hålpipat ur tees. Dessutom hann vi 
lägga ett kontaktverkande växtskyddsmedel på greenerna 2 dagar innan snön kom. Detta är 
nödvändigt så att inte skadesvampar utvecklas och angriper det ”sovande” gräset. 
Skadesvampar som Microdochium Nivale, eller ”snömögel”, finns latent i marken men ett 
gräs i tillväxt under sommaren och utan större påfrestningar klarar av att hålla undan ett aktivt 
angrepp från svampen. 

Under vintern kommer vi att serva våra maskiner, vilket bland annat innefattar att byta 
oljefilter, luftfilter, hydraloljefilter och bränslefilter. Cylindrarna och knivarna slipar vi och 
smörjer alla lager noggrant. Batterierna på våra elbilar gås också igenom. Maskinerna får 
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dessutom en ordentlig tvätt. Under en säsong med hårt slitage finns dessutom en och annan 
sak som måste repareras eller bytas ut och det passar vi också på att göra under vintern. Vi 
kommer att även i år dra upp skidspår. Palla är det som kommer att serva er med detta 
och  informationen om spåret kommer att finnas under fliken ”Baninfo” på hemsidan och på 
facebook. 

Inför säsongen 2018 röstades styrelsen förslag till verksamhetsplan och budget igenom, vilket 
betyder att vi till nästa år kommer att ha fler verktyg i verktygslådan för att kunna presentera 
en så bra bana som möjligt. Vi kommer att investera i 2 st nya fairwayklippare, en 
vertikalskärare för fairways samt en av marknadens bästa luftare. 

Listan på fördelar med dessa maskiner går att göra lång. För er som är intresserade av mer 
ingående information om luftning och vertikalskärning har jag skrivit ihop mer detaljerat om 
varje ingrepp här på länkarna nedan. 

Vertikalskärning Hemsidan                     Luftning Hemsidan 

Med detta vill jag och övriga personalen på banan tacka så mycket för iår och vill önska alla 
välkomna tillbaka nästa år! 

/Erik 

171113: 

Nu är vi inne i November och för banans del så är det invintring som gäller för hela slanten. 
Greener, tees och fairways luftas igenom ordentligt för att öka genomsläppligheten av 
ytvattnet när nu marken sakta men säkert börjar frysa och bildar tjäle. Andra positiva effekter 
med ”airification” är att marken till våren tinar och torkar upp snabbare och vi kan börja med 
vårbruket tidigare, vilket även då innefattar en omfattande luftning följt av sedvanlig 
vertikalskärning, sådd och dress. Förutom detta lade vi i fredags ett växtskyddsmedel som ska 
skydda mot att snömögelsvampen angriper det invintrande gräset. 

Just luftning är nånting som golfspelare se som ett sätt att förstöra spelbarheten på greenerna 
utan att riktigt veta varför det är så viktigt och vilka goda effekter dom det ger. En stor del av 
medlemmarna på en golfbanan är kanske inte så intresserad av att höra hur viktigt det är att 
bearbeta thatch, öka infiltrationen av vatten och näring genom ytan ner till rötterna, göra 
greenerna mindre känsliga för kraftiga regn, minskad svamptryck, minskad kompaktering och 
därmed antingen för hårda greener när det är torrt eller för mjuka när det blir blött. Jag kan 
visserligen förstå ett sådant resonemang. Man har bokat tid och ska ut och spela golf och 
kanske har som mål att sänka sig? Då vill man ju att just den dagen ska spelbarheten vara på 
topp. Därför vill jag vara noga att poängtera att vid frågor om och kring banskötseln så går det 
alltid bra att skicka iväg ett mail till mig med sina frågeställningar. Jag vill bara reservera mig 
för att vissa svar kan dröja något beroende på hur stor arbetsbördan är för tillfället. 
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Lyckligtvis finns det nuförtiden många varianter på hur man kan lufta sina spelytor, och alla 
är dom mer eller mindre invasiva på spelbarheten. Vi kommer att anpassa skötselprogrammet 
efter tävlingsprogrammet samt efter hur bokningsläget är. Med andra ord kommer vi göra 
vårat yttersta för att inte påverka spelet och speltempot negativt. Vi har inför säsongen 2018 
för avsikt att jobba mer med våra kringytor och öka bearbetningen på främst tees och 
fairways. Större delen av dessa jobb kommer att innefatta luftning och vertikalskärning och 
dressning. När vi ska till att utföra dessa ingrepp så kommer vi naturligtvis att se till att det 
stör spelet minimalt samt informerar om vad vi skall göra och när vi planerar att göra det här 
på hemsidan och på Facebook. 
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Jag vill också påminna er om höstmötet den 28 november, och då kommer jag att hålla en 
längre information om arbetet på banan. Bl a vad vi gjort, vad vi skall göra närmaste 
månaderna samt vad vi vill försöka hinna med innan banöppningen 2018. Välkomna! 

/Erik 

171026: 

Efter ytterligare 25 mm regn på en redan regnmättad banan så har vi idag beslutat för att 
stänga banan för säsongen. För att gräset ska kunna invintra bra och bunkra upp med mycket 
kolhydrater så fodras en solig och fin höst med jämn temperatur utan större växlingar. Årets 
höst har snarare varit kall, blöt och mulen. Detta har gjort att vi inte har kunnat varit ute och 
bearbetat spelytorna som vi velat för att kunna ge bästa möjliga spelbarhet. I och med att vi nu 
stänger banan kommer vi att hinna göra dom nödvändiga sakerna som behövs för att kunna ge 
banan bästa möjliga förutsättningar inför nästa år. 

Vi kommer bl a att djuplufta våra greener med 12 mm grova pinnar på ett djup av ca 220 mm, 
djupsticklufta fairways samt hålpipa ur tees. Dessutom lägger vi ett sista kontaktverkande 
växtskyddsmedel på greenerna så att inte skadesvampar utvecklas och angriper det ”sovande” 
gräset. Skadesvampar som Microdochium Nivale, eller snömögel, finns latent i marken 
men ett gräs i tillväxt och utan större påfrestningar klarar av att hålla undan ett aktivt angrepp 
från svampen. 

Tillsvidare vill vi från banan tacka Er medlemmar och gäster för säsongen som varit, men vi 
kommer att hålla våra informationskanaler fortsatt öppna om vad som händer här på banan för 
dom som är intresserade. Vi kommer att komma ut med en mer utförlig rapport om säsongen 
som varit, vad vi har gjort samt vad vi kommer att syssla med nu på senhösten/vintern och 
våren innan banöppningen 2018. 

/Erik 

171025: 

Det väntas komma stora mängder regn under dagen så banan kommer att vara stängd hela 
dagen och tillsvidare. Håll utkik här och på Facebook framöver om en eventuell öppning. 

/Erik 

171022: 

En mulen och relativt varm natt har äntligen gett oss en frostfri morgon. Hela banan kommer 
att vara öppen från kl 7:30. Välkomna! 

/Erik 
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171021: 

-1 grader och regn har skapat en ishinna på framförallt greenerna nu på morgonen. Det är 
svårt att sia om och när vi kan öppna idag. Nästa uppdatering kommer ca kl 10. Det är även 
halt på vägen från motorvägen till Svala så kör försiktigt om ni ska ut till Öjestrand och inte 
har vinterdäck! 

/Erik 

171020: 

Banan öppnar kl 12. Välkomna! 

/Erik 

171019: 

Bannan öppnar 10,00. Varmt välkomna 

Solen har börjat värma men det är fortfarande lite frost kvar ute. Ytterligare nytt besked kl 10! 

Banan är stängd tillsvidare på grund av frost. Nytt besked kl 9.00. 

/Erik 

171018: 

Frosten har släppt och solen värmer denna fina morgon. Banan är därmed öppen igen. 
Välkomna! 

/Erik 

Nu på morgonen är det frost, vilket betyder att banan är stängd tillsvidare. Nu rapport 
kommer kl 9.00. 

/Erik 

171016: 

Idag kommer vi att börja blåsa ur vårat bevattningssystem för att förhindra att ledningar och 
spridare fryser sönder under vintern. Vi beräknar att det kommer att ta några dagar och det 
kan innebära att spridare hoppar upp och fräser till under dagarna. Vi ber om överseende för 
detta. 

/Erik 

171010: 
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Väderprognoserna lovar både kyligt och blött resten av veckan. Vi väljer därför att imorgon 
torsdag 11 oktober stänga korthålsbanan för att kunna lufta ur den ordentligt samt kalka den 
för att ge den bästa möjliga förutsättningar för en tidig öppning nästa år. 

På 18 hålsbanan fortsätter vi även denna vecka att köra sandmastern på fairways. Vi luftar 
dessutom tees ännu en gång för att kunna ge en så torr yta att spela ifrån som möjligt. 

Bilförbudet gäller fortfarande tillsvidare. Välkomna! 

/Erik 

171005: 

Nu har sandmastern kommit till oss. Den kommer gå så mycket vi bara hinner under dom 
dagarna som vi hyr den. Detta kan innebära att vi i vissa fall stänger av ett helt hål eller ställer 
teekloten temporärt på något annat ställe. 
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Slitsarna som blir efter maskinen är att betrakta som MUA, dvs fri dropp. Till sist vill jag be 
er vara rädd om Daniel som kör! Tack på förhand. 

/Erik 

171005: 

Gårdagens fina väder har gjort susen. Vi öppnar banan igen kl 7 idag. Totalt bilförbud gäller 
tillsvidare. Välkomna! 

/Erik 



            
 
 

Sid 10/38 

171004: 

Vi kan snabbt konstatera att det tyvärr inte blir någon öppning av banan idag heller. Vi 
hoppas på lite blåst och sol under dagen så det får torka upp en gång för alla efter dessa 
fuktiga veckor som varit. Tack för förståelsen. 

/Erik 

171003: 

Tyvärr verkar möjligheterna för att banan ska torka upp vara små. Vi kommer därför hålla 
banan stängd resten av dagen. Ny information angående öppning av banan kommer att ges kl 
8 imorgon bitti. 

/Erik 

171002: 

Nu när hösten kommit till oss så har spelet avstannat lite, men det är fortfarande full aktivitet 
på banan. Vi har lite smått börjat med invintringen vilket såhär i början på oktober betyder: att 
fortsätta hålla så mycket av våra spelytor, så torra som möjligt. Morgonens prognoser för 
veckan som kommer, lovar tyvärr mycket regn på förhand. Därför har vi redan nu på 
morgonen börjat att lufta greenerna med 1/2 tums solida pinnar. Vi arbetar på ca 8 cm djup 
för att nå dräneringslagret. Efter detta kommer vi att välta till ytan jämn igen, så det inte ska 
inverka på spelbarheten. Utöver detta kommer vi lite senare in på månaden att dessutom 
hålpipa ur dom inför vintern, så att vi snabbare får ner värme i backen till våren. Detta för att 
få översta delen av turfen, så pass torr att vi kan börja vertikalskära och så med frön, så tidigt 
som möjligt 

Senare under veckan hoppas vi kunna ta emot en s.k. Sandmaster som vi har hyrt för att 
slitsdränera våra blötaste områden på fairways. Detta är ett stort ingrepp och det kräver att vi 
kommer att stänga det hål, som vi för tillfället dränerar. Detta för att det ska gå så snabbt och 
smidigt som möjligt under den tid som vi fått hyra den. Bilder och uppdateringar om hur 
arbetet fortskrider kommer att finnas här och på sociala medier. Ha en fortsatt trevlig höst så 
länge! 

/Erik 

170920: 

Den blöta hösten fortsätter. Vi blir tvungna att införa bilförbud idag tisdag och tillsvidare. 
Undantag om du har läkarintyg. Tack för förståelsen. 

/Erik 
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170917: 

Nu har banan torkat upp så pass bra så att vi kan släppa på bilförbudet. Vi ber er dock att köra 
så långt det är möjligt på vägar och i ruffen samt undvika dom blöta områdena. Tack på 
förhand! 

/Erik 

170914: 

Bilförbudet gäller även idag torsdag och tillsvidare. Information om hävandet kommer ni 
finna här samt på Facebook. 

/Erik 

170913: 

Då är banan återigen öppen. Välkomna! 

170912: 

Efter en ny besiktning kan vi konstatera att det tyvärr inte blir någon öppning av banan idag. 
Nya besked kommer tidigt imorgon bitti. 

/Erik 

Banan kommer tillsvidare vara stängd. Ytterligare regn är dessutom på väg tyvärr. Vi kommer 
delge information om banans öppning både här och på sociala medier så fort något beslut tas. 
Tack för förståelsen! 

/Erik 

170911: 

Det är fortfarande blött på vissa ställen på banan även idag, därför har vi tagit beslutet att 
bilförbudet sträcker sig även till och med idag. Dock gör vi ett undantag om du har ett 
läkarintyg. Välkomna! 

/Erik 

170907: 

I det senaste inlägget antydde jag att hösten var på gång. Efter några kyliga och dimmiga 
mornar kan man nu konstatera att den är här på allvar. Arbetet med att hålla banan torr har 
varit prioritet efter den dagliga skötseln med klipptåg, bansättning och dylikt är avklarat. Som 
tidigare nämnt så hålpipar vi ur dom mest akut blöta områdena för att skapa en dränering för 
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ytvattnet men vi har också börjat bearbeta dom områden som det växer dåligt i pga av det 
hydrofoba och ogenomträngliga materialet. 

Korthålsbanan har hållits stängd under ett par dagar då vi jobbade med mossbekämpning på 
greenerna samt stödsådde dem. Så fort vi fått till önskad kvalité på dessa greener kommer 
dom att få följa med i skötselprogrammet tillsammans med dom övriga greenerna på 18-
hålsbanan. Hur länge detta tar är svårt att sia om dock. 

Annars så är hösten en gyllene tid att jobba med förändringar och förbättringar på banan då 
speltrycket har börjat att minska. Det kortsiktiga fokuset har legat på att fräsa bort det stora 
antalet stubbar som ligger i nära eller direkt anknytning till våra klippta spelytor. Palla har i 
dagsläget fräst ca 25 (!) stubbar och vi jobbar så fort vi kan för att återställa ytan så den till 
slut blir klippbar till nästa säsong. 

Framöver kommer vi att så småningom att börja se över trädbestånden för att se om vi 
behöver ta bort några sjuka träd samt att ta ner den sly som har växt i år. Parallellt med detta 
kommer vi att fortsätta med dräneringsarbetet. Vi kommer även i bankommittén kolla på om 
vi ska göra någon större förändring/förbättring på banan enligt masterplan eller i egen regi. 

En av höstens stora händelser hos oss kommer att inträffa första veckan i oktober. Då kommer 
vi nämligen att hyra en maskin som heter Sandmaster. Det är en slitsgrävare 
(dräneringsmaskin) som kommer att plocka bort befintligt material därefter fylla på med ett 
dränerande (4-8) material. Detta kommer att göras på fairways i första hand och vi beräknar 
att det kommer att gå åt drygt 200 ton makadam. Referenserna på denna typ av insats har varit 
genomgående goda och vi tror detta kommer bli ett enormt lyft på våra blöta områden. 

Annars vill jag bara önska en trevlig helg i förtid och att jag hoppas vi ses ute på banan under 
dom förhoppningsvis fina höstdagarna! 

/Erik 

170823: 

Nu när hösten är på intågande så är det viktigt att försöka hålla banan så torr som möjligt. 
Dels för spelbarhetens skull och dels för svamptrycket som tenderar att öka till följd av lägre 
temperaturer, kortare dagar och lägre avdunstning. På grund av detta har vi under dom senaste 
dagarna varit ute och luftat greenerna med 8 mm solida pinnar tillsammans med en tyngre 
sanddressning. Detta för att skapa kanaler igenom turfen som leder vattnet ner till 
sanduppbyggnaden vilket ger en torrare yta som är trevligare att spela på.  

På fairways har vi kört ett liknande koncept fast med hålpipor. Denna åtgärd plockar bort 
materialet vilket möjliggör att ytvattnet tränger ner och försvinner på ett snabbt sätt. Även 
dom torra områdena kommer vi att så småningom byta ut materialet mot ett mer 
vätskehållande vilket i sin tur kommer att främja tillväxten av gräs samt motverka framtida 
torkskador. 
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Vi kommer också att äntligen ta tag i korthålsbanan denna vecka. Vi kommer initialt att, 
precis som tidigare beskrivet, byta ut den stora mängd dåligt material som finns på greenerna 
för att sedan vertikalskära, så, samt dressa. Detta kommer att medföra att korthålsbanan 
kommer att vara STÄNGD under en tid för att fröna ska få tid att gro. Vi uppskattar att detta 
kan ta mellan 7-10 dagar. Information delges här om utvecklingen. Tack på förhand för 
förståelsen. 

/Erik 

170816: 

Nu är vi inne i augusti och vi på banan har turats om att även vi ha lite semester. 
Under veckorna som gått har det bland annat spelats klubbmästerskap och diverse andra 
tävlingar. 

Förra onsdagen hade vi hjälp av en grupp frivilliga som åkte ut för att laga slagmärken på 
fairways. Denna hjälp tackar vi på banan för så mycket! 

Sedan början av augusti så har vi återigen haft besök av kråkor som tyvärr hackar på våra 
spelytor efter larver och andra småkryp att äta. Vi har testat att vidta några åtgärder på 
framförallt greenerna och vi tycks se en liten förbättring. Vi testar dock ständigt nya saker i 
vårt jobb för att försöka skapa en sådan missgynnsam miljö som möjligt för kråkorna. 
Fortsättning följer… 

I övrigt går klipptåget som vanligt måndag, onsdag, fredag. Nu på söndag kväll kommer vi att 
börja med att lufta samt dressa greenerna och sen fortsätta på måndag morgon om vädret 
tillåter. Detta kommer inte att påverka spelbarheten nämnvärt och det ska heller inte behöva 
bli någon väntan. 

/Erik 
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170805: 

Banan har torkat upp bra och prognoserna lovar bättre väder. Vi kommer därför att öppna 
banan kl 7:00 imorgon bitti så vi hinner klippa och håla om. Dock gäller bilförbud under hela 
dagen. Välkomna! 

/Erik 

170805: 

Efter en besiktning på morgonen behöver vi tyvärr hålla banan stängd även idag lördag 5 
augusti. Stående vatten på banan så sent som kl 10 samt prognoser som lovar ytterligare regn 
ligger till grund för detta beslut. Prognoserna för imorgon ser dock bättre ut och vi kommer 
med nytt besked kring banans öppning ca kl 7 imorgon bitti. 

/Erik 

170803: 

Banan STÄNGD hela dagen idag fredag 4 augusti. Nytt besked kommer imorgon kl 10! 

/Erik 

170713: 

Det börjar närma sig vecka 29 och årets golfvecka på Öjestrand. Vi har haft turen att ha kvar 
våra duktiga sommarjobbare under ytterligare en vecka för att hjälpa till med allt finputs som 
vi vill ha gjort innan nästa vecka. Vidare har vi idag torsdag vertikalskurit och dressat 
greenerna ytterligare för att kunna erbjuda så jämna greener som möjligt. Nu hoppas vi bara 
att vädret slår om lite och temperaturerna orkar kravla sig över 15 graders strecket… 

Klipphöjden på greenerna är sedan förra veckan 3,2 mm och vi kommer från och med 
imorgon att börja välta greenerna kontinuerligt tills vi uppnått önskad hastighet och bollrull. 
Fairway, tees, foregreens och ruffytorna kommer klippas när starterna under golfveckan 
tillåter. 

Under denna vecka har vi även haft en grävare på plats för att färdigställa utbyggnaden av tee 
55 på hål 16 samt gräva ner bevattningsledningen till nya tee 46 på hål 1. 

Till sist vill jag önska lite i förskott en trevlig helg samt önska er alla varmt välkomna till 
golfveckan 2017! 

/Erik 
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170705: 

Nu är vi inne i juli och många har nog äntligen börjat sin semester. Hos oss på banan kan man 
logiskt nog säga att det är tvärtom. Våra lugna morgontimmar har nu ersatts med ivriga, 
morgonpigga golfare. Att det just är så många som är här och spelar ser vi som positivt. Det är 
lättare och roligare att lägga ner allt jobb på banan som vi gör om man vet att folk vill komma 
hit och spela på det som vi preparerar under dagarna. 

Vi har som jag tidigare nämnt i början på veckan luftat greenerna för att sedan gödsla med 
finkornigt gödsel och avslutat med att dressa. Vi har även gödslat tees och i början på nästa 
vecka så ska vi gödsla greenområdena. Klipphöjderna ligger fortsatt oförändrade men ska i 
slutet på veckan dras ner till 3,2 mm på greenerna. Vi fortsätter att välta kontinuerligt för att 
få en så jämn yta som möjligt. 

Närmast i tävlingsväg har vi APA-golfen med en kanonstart nu på fredag 7/7. Vi hoppas på 
bra väder och ett startfält med goda närspelskunskaper då vi tänkte speeda up greenerna lite 
dagen till ära. Vi banpersonalen hälsar alla deltagare välkomna och hoppas att banan ska vara 
till belåtenhet. 

Till sist skulle jag vilja tacka Sundsvalls Golfklubb och Stefan Johansson för att vi fick låna 
deras spruttruck i slutet på förra veckan. Jag hoppas vi kan bjuda tillbaka vid tillfälle. Tack! 

/Erik 

170626: 

Denna vecka kommer vi att ha två tävlingar. På onsdag hälsar vi Knaustgolfen välkommen 
och på torsdag kommer Golfresan On Tour på besök till Öjestrand. Innan dessa tävlingar 
kommer vi att återigen vertikalskära och dressa. Detta kommer vi att göra tidigt imorgon 
tisdag 27 juni. Vi räknar med ingen större inverkan på spelet denna dag utom att det 
möjligtvis kommer rulla lite snabbare än normalt. 

Sen vill jag informera redan nu om att nästa måndag och tisdag kommer vi att djupufta alla 
greener med 8 mm solida pinnar. I samband med detta kommer vi även att gödsla och dressa 
greenerna. Detta är ett viktigt men tidskrävande jobb därför har vi förlängt startförbudet till kl 
8:30 på måndag och till kl 8:00 på tisdag. Tack på förhand för visad hänsyn. 

/Erik 

170620: 

Allt som oftast möts man av diverse regler och tillrättavisningar när man kommer till en 
golfbana såsom att man ska laga nedslagsmärken, man ska släppa igenom osv. Jag skulle 
faktiskt vilja ge beröm istället då jag tycker att Ni som har spelat varit flitiga med att laga 
nedslagsmärkena. Tack så mycket för det vill vi från banan hälsa då det underlättar vårat jobb 
med att kunna presentera en så bra bana som möjligt. Det jag skulle vilja påminna om bara är 
att lägga tillbaka krattan i bunkern efter ni har besökt den. 
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I skötseln har vi nu gått in mer och mer i en fas då vi koncentrerar oss på spelbarheten mer då 
våra ytor har tagit ihop sig i stort sett helt och hållet. Vi klipper fortfarande på 3,5 mm men vi 
har börjat att bearbeta greenerna med bl a stickluftning och vertikalskärning, dressning samt 
vältning. Vidare har vi börjat applicera retarderingsmedel (Primo Maxx) för att hämma 
plantans vertikala tillväxt för att istället växa mer horisontellt. Detta kommer att resultera i att 
gräset helt enkelt inte kommer att växa lika mycket vilket i sin tur ger en bättre bollrull och 
spelbarhet längre in på eftermiddagen och kvällen. 

Våra torvade tees på hål 1 och 8 har klippts ner till 10 mm och har fått gödsel så det börjar 
närma sig en öppning där. 

Vår kära korthålsbana har haft en slitsam vår och försommar. Förutsättningarna har inte varit 
goda med tidig öppning, hårt slitage samt en hel del försummelse från vår sida då den tuffa 
våren har gjort att vi lagt all vår tid och kraft på ”stora banan”. Därför har vi tänkt stänga den 
under några dagar för att vertikalskära bort allt gammalt och dåligt material för att sedan så 
om greenerna. Jag informerar när detta kommer att ske. 

Till sist vill jag presentera våra sommarjobbare för iår. Dessa herrar heter Oliver Gottvall och 
André Ongsara Åström. André och Oliver kommer att kratta bunkrar, köra trimmer och göra 
andra diverse finishjobb. Välkomna grabbar! 

/Erik 

170613: 

Nu på fredag 16/6 kommer vi att vertikalskära greenerna 2 vägar samt dressa. Detta gör vi för 
att öka skottätheten så att greenerna tar ihop sig på dom sista ställena och dessutom ge en 
jämnare bollrull. Detta kan komma att medföra väntan för Er som går ut innan startförbudet 
från hål 1. Arbetet beräknas vara klart på alla 18 hålen till kl 11. Tack på förhand för visad 
hänsyn. 

Efter nattens regn kommer vi att ha bilförbud idag tisdag 13/6. 

/Erik 

170608: 

Ibland kommer man på sig själv tjata om vädret lite väl mycket. Men återigen har det bevisats 
hur pass mycket värme och fukt gör för växtligheten. Det gödsel som vi kastade på förra 
veckan tog snurr ordentligt efter de 7,8 mm regn som föll i måndags förmiddag. Dessutom har 
den relativa fuktigheten legat på över 70 % sen dess vilket hjälper till ytterligare. 

Med dessa parametrar inräknade, plus att vi såg att ett regn skulle falla natten till idag torsdag, 
så passade vi på att gödsla tees och fairways ytterligare för att stärka plantorna. Det man kan 
se redan idag är lite konstiga svarta spår efter vagnar och fötter på fairway. Detta är inget 
farligt eller konstigt utan det är bara järnet som finns inkapslat i gödslet som fäller ut. Efter 
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lite mer bevattning och en klippning av fairway så brukar det normalt försvinna och färgen 
jämnas ut. 

De tees som vi lade färdigt gräs på har nu rotat sig bra. Vi klippte och dressade dom igår och 
räknar med att dessa kan tas i spel om någon vecka. 

I nuläget håller vi att fylla på med ytterligare matjord för att sedan kunna jämna till och så i 
den tilltänkta ruffytan mellan hål 1 och 8. Där kommer det finnas en sprayad droppruta som vi 
hänvisar till i fortsättningen. 

På onsdag nästa vecka kommer Johan Benestam hit för uppföljning och ytterligare 
konsultation vilket kommer att bli intressant och givande. På tisdag kommer det även att 
hållas ett möte för klubbens volontärer och hålvärdar. 

/Erik 

170602: 

Det verkar som att vi får vänta ytterligare på den riktiga värmen. Juni har kommit och natten 
till idag fredag så visade temperaturen som lägst 0,9 grader här ute på Öjestrand. 

I början på veckan passade vi på att gödsla greenerna och greenområdena med fast gödsel 
men effekten av den har inte visat sig ännu. Näringen som ligger inkapslad i gödselgranulaten 
behöver även den värme för att kunna börja tas upp av plantan. Vi hoppas på en synlig effekt 
vilken dag som helst. Stamläckan vi hade är dessutom åtgärdad. 

Ni som varit och spelat har säkert sett en del saker som är nya för iår. Idag har vi börjat att 
måla linjerna kring vattenhindren så att man snabbt och enkelt kan se huruvida bollen är i 
hindret eller ej, samt att vi kan ha minimalt med markeringsutrustning i form av pinnar och 
plattor ute på banan. 

Vi har från och med torsdag börjat klippa ner greenerna från 4 mm till 3,5 mm. Imorgon 
lördag hälsar vi Svensk Golf Garmin Tour samt på måndag Peak Performance välkomna till 
Öjestrand. Vi på banan önskar alla som deltar lycka till! 

Trevlig helg! 

/Erik 

170527: 

Då är alltså banan äntligen öppen och säsongen igång! Öppningsdatumet blev i år 
svårplanerat med tanke på den kalla och missgynnsamma våren. Det som är värt att nämna 
under en sådan vår är arbetet med vårdukarna. Dessa håller värmen samt fukten kvar på 
greenerna och detta är oftast helt avgörande för tillväxten. Nedan är några bilder som klart 
visar vart duken har legat. Bilderna är från i början på maj. Vill en sista gång tacka dukgänget 
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för all hjälp vi fått under våren. Utan Er hade vi inte hunnit med allt som vi gjort innan 
öppningen. 

 

 

Under nästa vecka kommer vi att gödsla greener, greenområden och tees med fast gödsel för 
att få gräset att täta ihop ytterligare samt ge det en fin grön färg. Greenerna är klippta, 
dressade och vältade inför öppningen. Hädanefter kommer vi att klippa greenerna på 4 mm 
samt välta dom vid behov. Klipptåget kommer att gå måndag, onsdag, fredag från och med 
nästa vecka. 

På hål 5 har vi lokaliserat en stamläcka på bevattningen som vi kommer att återställa när vi 
har fått hem materialet som vi behöver. Vi beräknar att det ska vara klart nån gång under 
nästa vecka. Området är markerat som MUA. Med den informationen önskar jag trevlig helg! 

/Erik 

170523: 

Banöppning 

Till slut kom vädret som vi väntat på, med varmare nätter och regn varvat med sol. Gräset har 
växt och tagit ihop sig så pass bra att vi kommer att öppna banan nu på fredag den 26 maj kl 
12:00. Våren har som sagt varit seg och kall, men det har i sin tur gjort det möjligt för oss att 
jobba med förbättringar och reparationer på banan. Bl.a. har vi 

• Lagt nya mattor på tee på hål 8 och tee på hål 16 
• Lagt färdigt gräs på tee på hål 1 och tee på hål 8 
• Munkar på hål 7 och 9 så vi kan justera nivån på vattnet i vattenhindret 



            
 
 

Sid 19/38 

• Avverkat på hål 1,10,18 
• Grävt ur bäcken bakom 18 green 
• Snyggat till vägar på hål 13 och hål 15 
• Grävt ur och preparerat för att kunna så en egen torvodling på ca 500 kvadratmeter 
• Dränerat bunker på hål 8 
• Påbörjat att bredda tee på hål 16 med ca 20 kvadratmeter 

Vi kommer att spela på ordinarie greener och med lägesförbättring på fairway. Kom ihåg att 
lägga tillbaka uppslagen torv samt laga nedslagsmärken på greenerna är ni snälla. 
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Med det vill jag hälsa er alla varmt välkomna till en ny säsong på Öjestrand GC! 

/Erik 

170518: 

När det väl sätter igång så går det fort brukar det låta såhär på vårkanten när det gäller 
växtligheten. Den hittills kalla och torra maj har nu slagit om till betydligt varmare och 
fuktigare väderlek. Detta har satt igång gräsets tillväxt ordentligt givetvis. Vid det här laget 
brukar även frågorna om när en eventuell banöppning kan komma att äga rum. Svaret på den 
frågan har vi inte i dagsläget tyvärr. Gräset har som sagt börjat växa bra på längden men är 
lite för svagt och glest för att vi ska våga släppa på trafik. Om väderleksrapporterna för helgen 
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stämmer så kommer vi kunna ge ett klart besked om banöppningen i början/mitten på nästa 
vecka. All information om detta kommer att delges under baninfo-fliken. 

 

Hälsningar från ett regning Öjen som är kraftigt på gång! 

/Erik 

170512: 

Oj va fel jag hade när jag förra fredagen trodde att våren var på gång. Det är farligt att sia om 
saker man inte kan påverka. En ursäkt från undertecknad är på sin plats… 

Veckan har alltså varit kall, inte minst på nätterna. Detta innebär att även på en solig dag att 
det tar lång tid för marken att värmas upp och någon tillväxt kan påbörja, så dom timmar på 
dygnet då temperaturen har varit tillräckligt höga för sådden att gro och det överlevande 
gräset att växa är ytterst få. Trots detta så kan man efter en okulär besiktning under torsdagen 
se att det är på gång på både fairway, tee samt greener. Etableringen under dukarna är jämn så 
det ska bli spännande att se utvecklingen framöver när (om?) värmen kommer. Greenerna har 
dessutom fått en fast gödselgiva med en hel del nitratkväve efter klippningen igår för att lura 
fram sådden som har börjat kika fram under fjolårsgräset. Fram till dess håller vi ytan 
konstant fuktig, öppnar upp dukarna så det sköra gräset får ta in en större andel blått och rött 
ljus ifrån solen som är viktigt för en väl fungerande fotosyntes, samt håller tummarna för 
bättre och varmare väder. 

Vi avslutar veckan med att gödsla fairway och tees. När all gödning som vi i veckan lagt ut 
har börjat tagit snurr kan vi få en bättre bild av när en öppning av banan kommer att ske. Det 
verkar tyvärr vara genomgående sent ur tillväxtsynpunkt i större delen av norra Sverige. Men 
å andra sidan brukar det gå fort den här tiden på året när det väl sätter igång så misströsta 
icke. 

Vill återigen tacka vårat dukgäng som bara bli fler och fler. Fyra timmar av och på med 
dukarna är imponerande! Tack Håkan, Anita D, Anita M, Lars-Erik, Janne, Kulan, Urban, 
Mats. Nästa gång som vi drar av dukarna för diverse åtgärder blir nu på tisdag. Vi drar av 
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dom kl 8, fikar, sen drar på dom ca 11.30. Alla som vill hjälpa till är välkomna antingen på 
morgonpasset, lunchpasset eller båda � 
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Avslutningsvis påminner jag om den andra städdagen imorgon kl 9 – 13. Ni som har 
möjlighet att ta med en piassavakvast gör gärna det då vi ska gå ”skallgång” på fairway och 
borsta bort lite sandhögar. Annars kommer det finnas lite risdragning, uppfräschning av 
rabatterna och gångvägarna runt klubbhuset och lite annat smått och gott! Fika kommer 
serveras under dagen samt lite mat efter. Välkomna! 

/Erik 

170505: 

Det dröjde ända till maj månad innan det kom lite värme! Så sent som förra tisdagen kom det 
faktiskt snö men nu känns det som att våren verkligen är på gång. Som jag tidigare nämnt så 
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sådde vi våra greener i slutet av förra veckan men det har varit alldeles för kallt på nätterna 
för att kunna se nån utveckling av den än. Däremot har den perenna vitgröen från ifjol börjat 
titta fram på alla greener. Men det kommer som sagt att behövas fler varma dagar och nätter 
för att få sådden att ta riktigt bra. Även tees och fairways har den här veckan börjat grönska på 
sina ställen. 

Som tidigare veckor har även denna vecka varit minst sagt intensiv. Vi har haft 2 st grävare 
här i form av Mikael Nordin och Niclas Sallander. Dessa herrar har bl a fått plöja ner kabel 
till våra nya husvagnsplatser samt grävt ner 2 st fördämmningsmunkar så vi kan styra 
vattenståndet i dammarna på hål 7 och hål 9. Vi har dessutom byggt ny ram och lagt en ny, 
fräsch matta på tee 55 på hål 16 som ett komplement till gräset som snabbt blir slitet där. 
Annars har veckan varit kantad av mycket rep och underhåll av våran bevattning eftersom 
många spridare frusit sönder under vintern. Detta sköter Palla, Tompe och Martin med bravur. 
Vi har även skurit, sått och dressat samtliga tees. Och korthålsbanan har återigen fått nya hål. 
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Robin har också kommit igång med sin verksamhet vilket syns på antalet folk som kommer 
och tar lektioner och som besöker rangen och våra övningsfält. Till er som inte hunnit titta ut 
kan ni förvänta er lite nya måltavlor på rangen bland annat. 

Nästa vecka kommer vi att ha mer besök av våra grävare för diverse jobb som jag informerar 
om löpande. Det är mycket roligt som händer just nu! Vi kommer också att behöva ta av 
dukarna för att klippa och gödsla nästa vecka. Till detta behöver vi återigen hjälp av våra 
medlemmar. Vill du hjälpa till är du varmt välkommen att höra av dig till mig. Tack på 
förhand. 
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Närmast är dock en av två städdagar imorgon lördag kl 9. Jag och Pär kommer att ta emot och 
fördela ut jobben som finns utanför kansliet. Fika bjuds det på under städningen samt lite mat 
efter. Tag med kratta, eventuellt stövlar och oömma kläder. Välkomna och trevlig helg! 

/Erik 

170428: 

Den här tiden på året tror jag att de flesta greenkeepers kollar av vädret och temperaturerna 
lite extra frekvent för att kunna tajma in igångsättning av bevattningen, sådd, öppning av 
banan etc. Klyschan ”klassiskt aprilväder” har passat ypperligt in på den gångna veckan där 
snö och minusgrader övergått till sol och tämligen varmt emellanåt. Med hjälp av pigga och 
hjälpvilliga medlemmar så har vi lyckats så under onsdagen och torsdagen. Stort tack till 
Håkan och Anita Decker, Janne Svedlund, Lars-Erik Berg och Rolf Bergström för hjälpen! 
Nästa tillfälle som vi kommer att arbeta med dukarna beräknas vara någon gång vecka 18-19. 
Dom som vill och har möjlighet att hjälpa till då är varmt välkomna! 
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Jag vill dessutom påminna er om årets städdagar som kommer att gå av stapeln lördag 6 
maj samt lördag 13 maj. Krattning, risdragning, uppfräschning kring våra fastigheter bl a 
står på schemat. Vi börjar kl 9 och beräknas avrunda kl 13. Det kommer att bjudas på 
kaffe och bulle under städningen samt chili con carne efter. Välkomna! 

Trevlig helg! 

/Erik 
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170421: 

En till intensiv vecka är snart över. Det kalla vädret som har hindrat oss från att slutföra 
vårbruket har istället gjort det möjligt att slutföra lite restjobb från ifjol samt färdigställa andra 
nödvändiga saker innan banan öppnar och säsongen drar igång på allvar. Korthålsbanan har 
fått nya hål, blivit borstad 2 ggr samt blivit vältad. Det märks att många besöker den tuffa 
banan uppe på berget. 

På fairway har det nu torkat upp så pass mycket att vi nu börjat köra en ringvält för att väcka 
vitgröen till liv. Vidare har vi tagit mattan ifrån nya damtee på hål 1 (där vi ska lägga färdigt 
gräs på om några veckor) och installerat på främre herrtee på hål 8. På så sätt kommer vi 
kunna alternera mellan gräs och matta där under säsongen när det blir för slitet på ordinarie 
grästee. 
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Kommande vecka ser ut att börja både kallt och blåsigt med både minusgrader på nätterna och 
kanske till och med snö. Om prognoserna för senare delen av veckan stämmer så kommer vi 
att starta våran bevattning och med största sannolikhet kommer vi att så innan helgen. 

Jag går ut med antingen ett mail eller ett sms då vi vet när arbetet med vårdukarna sätter igång 
till er som hittills anmält er. Vill du vara med och hjälpa oss så är det inte för sent än. All 
hjälp mottages tacksamt � Anmälan kan göras via mail: erik.strandqvist@ojestrandgc.se eller 
telefon: 070-2674133. 

/Erik 
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170418: 

Vilket aprilväder. Kylan som kom i början på vecka 15 ligger kvar än och den ser ut att kunna 
ligga kvar ytterligare några dagar. Vi kommer att avvakta med att skära och så, till 
temperaturen har kommit upp till ca 10 grader i backen för att optimera groningsprocenten, så 
att etableringen blir så jämn som möjligt. 

Vi har under föregående vecka hunnit med att djuplufta greener och stickluftat fairway samt 
borstat alla tees. På blöta områden på foregreen och fairway har vi dessutom djupluftat för att 
det ska få torka ut ordentligt och få välbehövligt syre för att gräset ska kunna få så bra 
förutsättningar som möjligt för att komma igång efter en tuff isvinter. 

När det gäller överlevnaden på greenerna efter vintern så är det svårt att säga innan det 
kommer någon värme hur gräset klarat vintern. Eftersom vi har en blandning med vitgröe, 
som bygger upp en fröbank i marken som kan väckas till liv vid vertikalskärning på våren, 
och krypven, som överlever vintern bättre men fodrar mer värme för att komma igång, så kan 
man först efter några varma veckor se hur stora spår som vintern har satt. I dagsläget har 
redan nu dom flesta gröna inslag vilket känns bra. Om detta uppdaterar vi givetvis löpande 
allt eftersom vädret blir bättre. 

Denna vecka har vi som ambition att bl a preparera det nya tee på hål 1, som ifjol pryddes 
med utslagsmatta, för att kunna lägga ut färdigt gräs där någon gång i maj. Bevattning till 
densamma ska också installeras. 

Avslutningsvis vill jag bara säga att det är verkligen kul att se att så många kommer hit för att 
spela både på övningsfältet och på korthålsbanan kylan till trots. Vi vältar och borstar 
greenerna på korthålsbanan allt eftersom det behövs. Nya hål kommer också att göras när 
dom nuvarande börjar bli slitna. 

Håll koll på instagram (#ojestrandgc) för bilder och kortare information. Nu håller vi 
tummarna för lite varmare temperaturer! 

/Erik 

170412: 

Korthålsbanan öppnar idag! Första start kl 10. Bollränna gäller. Det kommer inte finnas 
några restriktioner huruvida banan är öppen eller ej. Dvs att den är öppen oavsett temperatur 
och väder. Greenfee gäster 100kr för senior samt 50kr för junior. Välkomna! 

170406: 

Den tidiga våren har gett oss ett tillfälle att smygstarta 
säsongen. Korthålsbanan på övningsfältet är från och med idag öppet för spel och träning. 
Välkomna! 

170404: 
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Då är den metrologiska våren här. Den 20 mars hade Sundsvall haft 7 dagar i följd utan att 
temperaturen sjunkit under 0 grader. Det ledde givetvis till att en stor del av all snö och is 
försvann från golfbanan. Överlag ser det lite bättre ut än ifjol enligt vår erfarna Paul Persson 
på greenerna även fast det långdragna is- och snötäcket satt sina spår. Allt eftersom våra 
greener tinat fram har vi successivt börjat vårtäcka dom med en växtduk som håller fukt, 
värme samt förhindrar stora temperaturskillnader. Vår ambition är att kunna täcka resten av 
greenerna idag tisdag den 4 april då man fortsatt att lova varmt och fint väder. 

Vårtäckningen är idag ett ypperligt hjälpmedel för att få jämn och bra etablering så att banan 
kan öppna så tidigt som möjligt med bra kvalité på greenerna. Det är däremot ett tidskrävande 
moment då man kan räkna med att det på 4 man tar i snitt drygt 20 minuter att täcka av och 
täcka på varje green om man räknar transport mellan hålen. För att klippa eller gödsla våra 20 
greener nu på våren så skulle det ta 7 timmar att bara hålla på med dukarna. Lägg därtill själva 
skötselåtgärderna emellan avtäckningen och påtäckningen. Detta gör tyvärr att vi blir 
begränsade i vad vi hinner med under denna viktiga tid. 

Med anledning av detta tänker vi ta efter det många klubbar redan gör och det är att be våra 
medlemmar om hjälp. Vi skulle vara oerhört tacksamma om vi skulle få ca 10 st som skulle 
vilja hjälpa oss med att lägga tillbaka vårdukarna vid vårbruket så vi kan fokusera på att 
vertikalskära, så och dressa greenerna. Ungefärlig tidpunkt för detta skulle isf vara vecka 17 
vid sådden samt 2-4 tillfällen till under första halvan av maj. Skulle du vara intresserad av att 
hjälpa till? Ring eller skriv ett mail till mig. Tack på förhand! 

Mail: erik.strandqvist@ojestrandgc.se 

Tel: 070-2674133 

170329: 
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170327: Vårtäckning av green 3 pågår 

 

Lite tuffare… 

…mycket roligare! Så är jag äntligen på plats på Öjestrand Golf Club. Jag började min 
anställning i slutet på februari men tiden har gått fort och snart är det dags att sätta igång 
vårbruket! Hittills under vintern så har Daniel, Totte och Palla servat samtliga maskiner och 
golfbilar, rensat ut och målat personalutrymmena samt lite skogsvård. Vidare har ”gubbarna” 
gett klubbens baklastare en totalrenovering. Imponerande att i klubben ha den kompetens som 
behövs för att renovera motorn i egen regi samt slipa och lacka hela lastaren i originalfärg! 
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För min del har arbetet med att samla in samt skapa ny dokumentation tagit en stund men det 
är nu i stort sett klart. Inventering av våra resurser på banan pågår för tillfället. Det viktiga 
arbetet att komma in i gemenskapen är det som varit det absolut enklaste. Det är tacksamt att 
bli så varmt välkommen som jag har blivit. Att få bli en del av den erkänt fina kulturen som 
finns i klubben är en förmån. En förmån som jag känner ett ansvar för att dela vidare till våra 
medlemmar, gäster, sponsorer. Just att man känner sig välkommen tror jag är en starkt 
bidragande orsak till att Öjestrand vuxit sig till den välmående klubben som den är idag. Jag 
är också övertygad om att det familjära tänket kommer ligga till grund för ytterligare framtida 
utveckling av klubben. 

På tal om utveckling; kommer det bli nånting annorlunda på banan undrar många säkert? Här 
kommer mitt val av rubrik in. Palla Persson har under alla sina år i klubben kunnat presentera 
en bana i kanonskick år efter år. Att axla den manteln blir givetvis tufft för undertecknad. 
Men utan utmaning brukar utveckling utebli. Ni kommer att redan i år märka lite nya saker 
ute på banan. Allt ifrån estetiska skillnader till ett lite annorlunda skötselprogram utan att för 
den delen ta bort det som har fungerat väl under alla år. På det sättet är det ovärderligt att ha 
Paul kvar i verksamheten. Men i och med att det är levande material som vi jobbar med så får 
man även hoppas på lite hjälp ifrån moder natur för en god etablering och växtlighet. 

Arbetet med Masterplan och Johan Benestam är en långsiktig process som det kontinuerligt 
kommer att arbetas med. Samtidigt jobbar vi i bankommittén med både långsiktiga och 
kortsiktiga planer och idéer med bl a dränering, bunkerutveckling samt diverse åtgärder för en 
förbättrad spelbarhet. Löpande information om vad vi gör på banan kommer i framtiden att 
finnas på hemsidan. Ambitionen är att informera så frekvent som möjligt om vad som händer 
på banan och det vi planerar att göra samt varför vi gör det. Skulle det ändå vara några frågor 
som rör banan så är man välkommen att skicka ett mail till mig så svarar jag så fort jag får 
tillfälle. 

Till sist vill jag be er alla att vara rädda om oss på banan så vi kan arbeta för att göra er 
golfrunda så tillfredställande som möjligt! Invänta ömsesidigt kontakt om att det är okej att 
slå om ni anser att vi är inom ”skottsektorn”. Tack så mycket på förhand! 

Med dom orden ser jag fram emot säsongen 2017 och jag hoppas vi ses ute på banan! 

Erik Strandqvist 

Banchef 

E-post: erik.strandqvist@ojestrandgc.se 

 


