
HANGON GOLFKENTÄN KEHITTÄMISIDEAT KEVÄT 2014 - KENTTÄTOIMIKUNTA Kevät 2014/rk

Kenttätoimikunta: Risto Ketonen (pj), Leena Schütt, Tuija Mustakangas, Kaarlo Lukkari, Bamse Schoultz, Jani Haanpää, Markku Rautomaa

Tässä listassa on ktkn omat ja pelaajilta tulleet kehitysideat. Listaa päivitetään jatkuvasti ja se käydään läpi joka kevät ja syksy.

Sen jälkeen se luovutetaan osallistujille, ryn pjlle, kenttämestarille ja tjlle, joka saattaa ideat hallituksen tietoon hyväksyntää varten.

Lisäksi tämä lista pidetään päivitettynä jäsenten nähtävillä klubitalon ilmoitustauluilla ja netissä (os. HG/ry/ktk) (tj)

Tärkeys ja Valmis

Kiireellisyys (poistuu

ISOMMAT TOIMENPITEET listalta)

Salaojitus; väylä 10 (pun.tee, 120m ja 220m) A

Bunkkereiden hiekan laatu ja määrä samaksi koko kentän alueella A

Väylän 13 wastelandin (=iso hiekka-alue vasemmalla) kivien poisto, pohjan parannus ja "kevyen heinikon" kasvatus (?) 2) A

Pikkuchippialue clubitalon päätyyn (tarkoitettu tutustumiseen ja lyhyille lyönneille) A (X)

Rappuset clubitalon päätyyn vesialtaalle ja vessoihin A

1-väylän vasemman sivun ryteikön (100m) poisto ja oikean metsäkulman jatkoperkaus A X

Isojen väylätaulujen sijaan 1m tolpat, joissa vain väylän perustiedot. Vieraspelaajille caddieltä tarkempi väyläopas. A

Salaojitus; väylät 4 (150m) ja 18 (150m ja 110m) B

Parannetaan seuraavat teepaikat: reiät 4, 9, 11 ja 14 punainen, 5 ja 17 keltainen, 11 ja 18 valk. B (X)

Samalla teepaikkojen 11, 17 ja 18 valkoiset ja keltaiset tee-paikat voisi yhdistää. B

Chippialueen rakentaminen rangelle pidempiä chippejä varten (Par 3 rata ei mahdu alueelle) 3) B

Rangen bunkereiden kunnostus 3) B

Rangelle lyöntikatos, 3-4 lyöntipaikkaa 3) C
Yhdistetty ilmoitus- ja tulostaulu siirretään klubin välittömään läheisyyteen B

8 reiän keltainen teepaikka isommaksi B X

Ruopataan ja putsataan vesiesteitä B

Parkkipaikan asfaltointi C

Puinen kaarisilta väylien 15 ja 16 väliin (sponsori?) C

PIENEMMÄT TOIMENPITEET

Väylälle 9 oikealla olevan vesiesteen päätyyn pitkä (2m) punainen keppi A (X)

Väylän 18 viimeisen vesiesteen päätyyn pitkä (2m) punainen keppi A (X)

Väylällä 3 ja 13 uudet puut kasvamaan samaan paikkaan, jossa entisetkin on/oli A

Selvempi info WCn sijainnista 5, 6, 13 rei`ille ja tuloskorttiin sekä selvempi next tee -info 10. ja 16 greeneille. A X

2 väylän oikean sivun näkyvyyden parantaminen 1) A X

2 väylän oikeanpuoleisen lammen eteen varoitus 2. ja 3. avauslyönneistä. 1) A

Range rakennusten maalaus 3) A X

Rangen uudet etäisyys- ja sektorimerkit 3) A



1 teen outraja alkamaan jo valkoiselta teeltä (3 väylältä tulleet ylilyönnit)/RK A X

Kentän reikien keskinäinen vaikeusaste arvioitava seur. Tuloskortteihin uudestaan A

Klubin takana olevan parkkipaikan kunnostus B

Kuivan oksaston poistaminen 2m korkeudelle seuraavien väylien väliltä: 6-14, 6-7, 7-9 ja 10-clubitalo (talkoot 2014-15) B (X)

Siistitään väylän 15 loppuosan oikeanpuoleinen sivu B

Soittokello oikealle väylän 1 sisämutkaan (150m) (sponssori?) C

Istuinpenkki reiän 5 tiipaikalle B

Klubitalolta parempi näkyvyys 1, 3 ja 4 väylille(reilusti pikkukoivuja pois) B (X)

Rappusten edestä kivi pois B

Väylän 13 oikeaan ojaan valkoiset kepit loppuosaan. C

Voisiko punaiset 100m etäisyysmerkit selventää jotenkin? Sinisiä etäisyysmerkkejä voisi lisätä (esim. väylä 3) C

Väylän 9 oikealta sivulta bunkerin kohdalta voisi kaataa lisää isoja kuusia (kaupunki?), jolloin klubitalo tulisi paremmin esille. C

MUUTA

Clubirakennuksen pihapiiri, myös clubin ja 9. reiän välinen alue ja siirtymä, pidetään siistinä. A (X)

Katkenneet/kuolleet puut kentän alueelta poistetaan, samoin kannot pelialueelta A X

Väylän 18 naisten uusi tee paikka vasempaan reunaan B

Greeneille edesautetaan lisää kallistuksia, jos ilman kustannuksia mahdollista C

Pensaiden ja kukkien istutuksia sopivasti lisää ympäri kenttää (ensin maisemasuunnitelma koko pelikentälle/Patrik?) 2) C

Harkitaan miten 3. (->2) ja 17. (->18) reikien avaukset saisi turvallisemmiksi 1) C (X)

Ajankohta

TALKOOSUUNNITELMA 2013-2015 (RK, TL)

Rangen rakennusten maalaus 2013/v39 X 20h

1-väylän oikean metsäkulman raivaus 2013/v39 X 30h

2-väylän oikean reunan näkyvyyden parantaminen 2013/v39 X 10h

9-väylän greenin vasemman metsänreunan perkaus leveämmäksi 2013/v39 X 25h

10-väylän vasemman ojan perkaus ja näkyvyyden parantaminen  clubilta väylälle 2013/v39 X 5h

Väylien 6-14  välisen kuivuneen oksaston poisto 2m korkeuteen ja uusien pusikoiden raivaus 2014/v12 X 65h

Väylien 6-7  välisen kuivuneen oksaston poisto 2m korkeuteen ja uusien pusikoiden raivaus 2014/syksy

Väylien 7-9  välisen kuivuneen oksaston poisto 2m korkeuteen ja uusien pusikoiden raivaus 2015/kevät


