
Protokoll från bangenomgång med Bankommittén 
den 8 augusti 2022. 
 
Närvarande; 
Jonas liljeblad  
Jörgen Persson  
Ann-Katrin Skogsberg 
 
Allmänt är banan otroligt fin och vi uppskattar mycket våra två nya hål samt nytt grästee på hål 6! 
Dock är trimning runt många tees och i stort sett alla fairways något eftersatt i år. De flesta dammar 
behöver rensas inför säsongen 2023. 
 
Bankommittén uttrycker en oro inför många golfspelares alltmer bristande golfvett, vilket innebär 
dålig respekt för banan. Många drar vagnar nära green eller till och med över. Den 
ökande användningen av golfbilar, som körs över eller för nära känsliga delar av banan medför också 
ett allt större slitage på vår fina bana.  
 
Förslag till förbättringar; 
Hål 1. Trimma höger precis innan green 
Hål 2.  
Hål 3. Trimma lilla tallen. Bunkrarna kring green fortsatt dåliga. Vad göra? 
Hål 4. Rensa höger fairway - uthängande grenar och sten i sluttningen. 
Hål 5. Gult tee - ej plant. Trappen upp till gult tee används av få spelare? Rensa damm vänster innan 
green. Svårt hitta boll i ruffen vänster efter dogleg höger. Svårklippt fairway, väldigt ojämn. 
Hål 6.  
Hål 7. Lägga igen dike höger om fairway. Titta på lutningen i greenbunkern - flytta sand? 
Hål 8. Minska antal träd höger  innan green. Ta bort tallen - träd nummer tre från green räknat. Gräs 
trimmas runt berg - vänster om fairway. (Höger är trimmat) 
Hål 9. Ta bort lilla eken på kullen bredvid dammen samt liten ek framför rött tee, skymmer sikt till 
green när man står bakom skyddsnätet. 
Hål 10.  
Hål 11. Rensa höger nedanför skogen, där många herrar hamnar från tee. 
Hål 12. 
Hål 13. Ta fram bäck och laga bro. Rensa runt damm. 
Hål 14. Rensa damm. 
Hål 15. Rensa runt damm. Hybridgräs upp till hål 16? 
Hål 16. Förlänga och förbättra tee. Hur ska greenen utformas? Upphöjd i bakkant - ev också flytta 
greenen längre bak mot höger? 
Hål 17. Höger sidan ner mot green är ett problemområde - svårt att hitta boll. Behöver rensas. Gult 
tee börjar bli dåligt. Dike vänster sida innan green - lägga igen? 
Hål 18. Aspen död - bunker/bunkrar istället? Ta bort lutande en i backen upp. Trimma höger innan 
green. 
Hybridgräs höger om green? 
 
Vid pennan Ann-Katrin Skogsberg 
 


