Tre veckor på banan
Jag har arbetat på Klosterfjordens Golf Club. Det som var tänkt att bli ett stillasittande innejobb
utvecklade sig till något helt annat.
Tanken var att jag skulle hjälpa till att sköta golfcafét som klubben driver, men så blev det inte. Jag
tillfrågades om jag ville hjälpa till med skötseln av golfbanan istället. Eftersom jag har körkort, och
därför får köra de maskiner som används för att hålla banan i topptrim, så skulle jag göra mer nytta
där än i cafét som redan hade tillräckligt med personal. Jag svarade ja och det är jag mycket glad att
jag gjorde.
Detta ledde till att jag under mina tre veckor fick tillbringa den mesta tiden ute på golfbanan. Det
hade jag inte något emot eftersom vädret, med bara några få undantag, bestod av strålande solsken.
Eftersom golfbanan täcker en stor yta är det inte praktiskt att vandra runt. Därför fick jag äran att
köra runt i en eldriven golfbil. Denna kom väl till pass när jag skulle kratta sandbunkrarna som är
utspridda över banan. De stora ytorna av bunkrarna krattas med en maskin men det blir ett okrattat
område längs med kanterna. En av mina huvudsakliga uppgifter var därför
att kratta detta område för hand. Allt för att underlätta för golfspelarna.
Trots att detta är ett fysiskt ansträngande arbete är det också ett mycket
tacksamt arbete. Jag fick ofta komplimanger för hur fina bunkarna var. Det
som gjorde det hela mer spännande var att det fanns folk ute på banan
och spelade samtidigt som jag arbetade. Därför gällde det att vara
uppmärksam så att man undvek eventuella
golfbollar. Annars var golfspelarna ett
trevligt inslag eftersom de erbjöd små
pauser och även pratstunder.
En annan ofta återkommande arbetsuppgift
för mig, förutom bunkerkrattning, var att
med en traktor och en bolluppsamlare
plocka upp golfbollar från klubbens driving range. Driving range är ett
stort fält där golfspelarna kan stå och träna på sina slag. Denna var
mycket välbesökt och därför behövdes bollar samlas upp i stort sätt
varje dag. När korgarna på bolluppsamlaren var fulla så tömde jag
Min utsikt när jag krattade
en av banans bunkrar.
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dem tillbaka i en maskin där golfspelarna kunde hämta bollar för att
åter slå ut dem på driving rangen. Även detta var en intressant och
lärorik uppgift. Man vet aldrig vad som händer i livet och någon gång
kommer jag kanske ha nytta av att kunna köra en traktor.

I denna traktorn åkte jag runt på
driving rangen och plockade golfbollar.
Framför traktorn är bolluppsamlaren
fastspänd.
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Utöver detta hjälpte jag till med många olika typer av banskötsel. Till
exempel fyllde jag på sand i bunkrar, rensade ogräs, tömde papperskorgar
och mycket mer.

Det var inte bara människor som
besökte golfbanan. Här är
hundarna Ajax och Bianca.
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Jag tycker att mina tre veckor på golfbanan var mycket bra. Det är en
fantastisk miljö att arbeta i, med den vackra utsikten som banan utgör. Att
vädret var fantastiskt gör inte det hela sämre. Jag har även träffat många
trevliga och intressanta nya människor. Både mina arbetskamrater och
golfbanans besökare.
Alexander Nilsson

