Kristianstads Golfklubb i Åhus
Miljökommittén
Vilda blommors dag har tidigare nämnts på vår sida i Face-book, men hur gick det egentligen?
Jodå- det blev, som det heter, ömsom vin och ömsom vatten! Låt mig berätta!
Söndag 16:e juni bjöd på ett minst sagt omväxlande väder. Icke desto mindre hade 52 hoppfulla
deltagare samlats vid klubbhuset på anbefalld tid.
Kjell-Arne Olsson och Carina Wettemark ledde begivelsen med vana händer och stor
sakkunskap.
Vandringen gick ut över 13:e fairway på Östra banan, längs den sk ”Triangeln” och upp till gamla
soptippen där bl a den sällsynta ”Volgasenapen” kunde betraktas.
Så vidare nerför backen och ut vid sidan av Västra Banans 4:e fairway, längs stengärdet mot
Sånnamarken. Växtförekomsten här är riklig: Hedblomster, Pukvete, Sötväppling och andra
typiska Åhusblommor. Vädret var på sitt bästa humör, än så länge, men vänta bara…
I höjd med Sånnamuséet, dvs något väster om 4:e green var det så dags för lite kulturhistoria.
Men nu slog vädrets makter till och det med full (orkan-)styrka. Störtregn och blåst!! Omöjligt att
hålla sig torr eller göra sig hörd. Stackars vår föredragshållare!
Några för lätt utrustade tvingades nu på reträtt, men ångrade sig strax då solen återkom lika
oväntat som efterlängtat.
Kjell-Arne bjöd sedan på en både trevlig och lärorik tipsrunda om blommor, bin och diverse
Åhusaktualiteter mm. Sedan avslutades med prisutdelning och grillad korv.
Sammanfattningsvis fick vandringen ett högt betyg av de tappra 52, trots det besvärliga vädret. Vi
tog till oss alla synpunkter. Bra att ha inför nästa års vandring.
Men efter sommar kommer höst och vinter! Huh!
Vad gör vi då?
En hel del, naturligtvis. Men, en sak som förtjänar att tas upp, är vår recertifiering av GEO?
Vad är det?
Jo, så här ligger det till.
GEO betyder Golf Environment Organisation och innebär att vi är miljöcertifierade för vårt
arbete med miljö och naturresurser på våra banor. För att även i framtiden få ett gällande
certifikat krävs det arbete med rutiner och förnyelse.
Några exempel på vad vi skall ta fram eller arbeta vidare med är: Inventering av fågelarter och
nyckelarter (växter), analys av vattendammarna, statistik på all slags förbrukning, översiktsplan
träd och plantering osv, det finns massor av uppgifter att jobba med. Recertifieringen är tänkt att
genomföras i april 2014.
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