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Generellt är vi överens om att banan är vacker, men att den behöver hållas efter för att 
inte växa igen både vad gäller nya buskar/träd, sly och högt gräs. Vi måste se till att 
bollen kan hittas snabbt så att banan upplevs lättletad och rolig. Speltiden måste 
snabbas upp för att minska irritation och långa väntetider. Banan ska kunna njutas av 
alla oavsett spelskicklighet. 
Jonas behöver tillsammans med banpersonalen hitta ett klipp/trimmschema så att 
särskilt områden som ”besöks” ofta inte växer igen och blir svårletade och fördröjer 
spelet. Många av dessa områden finns medtagna i detta dokument. En skötselstrategi för 
att åtgärda och underhålla berörda områden bör tas fram. Många av dessa områden 
finns medtagna i detta dokument.  

Ruffen har länge varit ett problem, då den endast har klippts en gång per vecka. Detta 

kommer att vara särskilt viktigt att hitta en lösning på då vi nu från säsongen 2018 har 

bevattning på alla hål, vilket gör att även ruffen kommer att växa ännu snabbare. 

 

Många i banutvecklingsgruppen tycker att ett förbättringsarbete bör påbörjas gällande 
banans alla Tee. Särskilt dåligt är gult tee på hål 9, där Jonas också fått klart från 
kommunen att ta ner träd för att förbättra ljusinsläppet till Teeområdet.  

 

Hål 1. 

Åtgärdat: Out of bounds höger om fairway innan dike. Åtgärdat säsongen 2017 

Kvarstår: Högt gräs ormbunkar nedanför berget vänster om fairway innan green. 
Svårletat område. Ta bort buskage/slyruska höger innan dike och vita pinnar. Dessa 
områden finns kvar på göralistan sedan säsongen 2017 och måste in i den 
skötselstrategi som ska tas fram. 

Önskemål om att röda pinnar/sidovattenhinder markering vänster om green tas bort. 
Fyller ingen funktion. Förfrågan om detta skickad till tävlingskommittén 180910. 

Hål 2.  

Åtgärdat: ”Svacka” höger om fairway igenlagt och har nu en bra lutning ut mot fairway. 
Åtgärdat inför Säsongen 2018. 

Hål 3. 



Åtgärdat: Tallruska vänster på bergudden (bredvid idag liten tall) bortagen säsongen 
2017. 

Kvarstår: Se till att liten tall på stenudden inte blir stort träd. Jonas ansar toppen.  

Gräset trimmat kring elstolparna höger innan green. Förslag om göra om detta område 
till mark under arbete skickad till tävlingskommittén 180910. 

Gräset på stenudden höger fairway måste hållas lågt för att underlätta letande. Dessa 
områden finns kvar på göra listen sedan säsongen 2017 och måste in i den 
skötselstrategi som ska tas fram. 

Hål 4. 

Alla överens om att eken är ett problem, men också otroligt vacker och ett signum för 
hål 4. Ska stå kvar! Behöver dock trimmas snart! 

Åtgärdat: Ruffen under eken och runt stenen behöver klippas och hållas kort och 
lättletad. Rensa höger om fairway - backen ner från berget. Bort med två stora ekbuskar 
samt övrig sly.  Åtgärdat Säsongen 2017. Områden som måste in i den skötselstrategi 
som ska tas fram. Lägga igen dike/sidovattenhinder höger innan greenen. Åtgärdat sent 
säsongen 2018. 

Kvarstår/Vinterarbete: Högersidan måste ytterligare breddas i form av borttagande av 
stora grenar som hänger ut över fairway samt annan sly som växt upp sedan förra 
säsongen. 

Hål 5. 

Åtgärdat: Rensa ca halva dammen mot green så att vattenytan blir synlig mot 
greenområdet. Klart inför säsongen 2018. 

Kvarstår; Droppzon (dike vänster) ska synliggöras och informeras om på gult tee. 
Förfrågan skickad till tävlingskommittén 180910. 

Hål 6. 

Åtgärdat: Röd tee har nu fått en bättre vinkel efter flytten av tee. Klart säsongen 2017. 

Skymt område bakom berget till vänster om vägen strax innan green. Ta bort röda 
pinnar fylla igen dike med jord och göra lättletat ruffområde som går samman med 
ruffen runt green på hål 5. Åtgärdat under säsongen 2018. 

Hål 7. 

Åtgärdat; Greenområdet förbättrat Eken höger om green borttagen och bunker flyttad 
till framkant green.  

Hål 8.  

Åtgärdat: Ruffen till vänster om greenen trimmad och lättletad. Ta bort tall precis innan 
berget. Rensa området på berget höger om fairway fri från alla nya små träd och buskar 
som är på väg att växa upp. Åtgärdat under säsongen 2017. 

Kvarstår/förslag inför säsongen 2019. Prioritera Greenområdet. Ta bort vanskapt smal 
tall samt ett antal björkar som växer till höger om green i greenområdet. Fyller ingen 
funktion och gör området mindre vackert. Stjäl solljus och näring samt skräpar ner. Ta 
bort högt gräs med brännässlor höger green samt högt gräs vänster om green. 



Vi önskar även att tallar höger efter berget tas bort. I alla fall närmas fairway, då den 
fångar även bra slag. 

Hål 9. 
Åtgärdat: Rensat vänster om green. Dike igenlagt vänster om green -röda pinnar 
borttagna. Rensat bland träden samt att ruffen är lättletad. Åtgärdat inför säsongen 
2018. 

Kvarstår/vinterarbete: Se över och förbättra teeområdena.  

Jonas har förslag på ombyggnation av dammen.   

Hål 10.  
Vi är överens om att tallarna mitt på fairway ska stå kvar.   
Åtgärdat: Berg i dagern/stenkulle måste rensas från ganska många nu små tallar (snart 
stora tallar) samt att gräset måste hållas trimmat. Åtgärdat säsongen 2017. 

Kvarstår/vinterarbete: Skymt dike höger om fairway bör läggas igen. Kvarstår från 
säsongen 2017.  

Sidovattenhinder höger innan green ska också läggas igen inför säsongen 2019. 

Hål 11. 

Åtgärdat: Kullen höger om fairway har rensas från träd som vuxit upp. Klippning upp till 
bunkerkanterna. 

Klart säsongen 2017. 

Dike/sidovattenhinder till vänster innan green har lagts igen och är lättletad ruff. Klart 
inför säsongen 2018. 

Kvarstår/vinterarbete: 

Lägga igen bunkrar kullen höger om fairway till lättletad och klippbar ruff. 

Hål 12. 

Åtgärdat: Sidovattenhinder vänster fairway bakom bunker. Röda pinnar sitter högt upp 
på bunkerkanten. Åtgärdat i samarbete med tävlingskommittén under säsongen 2017.  

Kvarstår: Nämnda bunkers utseende och utformning. 

Hål 13. 

Åtgärdat: Trimma gräset vänster om vägen vid green och innan berget. Åtgärdat 
säsongen 2017. 

Dammen rensas och dammkant snyggas till. Trimma gräs höger om vattenhinder. Flytt 
av väg från Greenområdet. Åtgärdat inför säsong 2018. 

Hål 14. 

Åtgärdat: Skogsudden till höger om fairway trimmad samt hela skogskanten till höger 
om fairway. Åtgördat säsongen 2017 och under säsong 2018. 

Hål 15. 

Åtgärdat: Höger om fairway inspel mot green finns träd som bör tas bort eller ansas. 
Stör redan smalt inspel mot green. Även vänster sida måste ses över. Trimmas oftare 
och göras lättare att hitta boll. Åtgärdat inför säsong 2018. 



Kvarstår: Greenområdet. Måste prioriteras inför säsongen 2019. Dålig green. Bollar 
rullar av. Förfärligt dåligt område i nära anslutning bakom green. Också svårskött 
område höger green mot väg till nästa hål. 

Hål 16. 

Åtgärdat: Igenväxt teeområde. Tee måste göras synligt. Särskilt röd tee. Åtgärdat 
säsongen 2017.  

Kvarstår: Trimma gräset i skogskanten för att underlätta att hitta boll - särskilt höger 
om hålet. 

Önskemål på sikt: Gör större green/greenområde.  

Hål 17. 

Åtgärdat: Röd tee fullständigt överväxt svårt att se och trångt att ta sig förbi på vägen. 
Åtgärdat under säsongen 2017. 

Kvarstår: Hela högerkanten ett stort problem att hitta boll - särskilt nedför mot green. 
Dessutom döda och levande törnbuskar som man river sig på. Detta tillsammans med 
smal fairway mellan träden gör hålet svårspelat idag. Stor ek till vänster ska stå kvar. 
Träd sly till höger måste hållas efter och göras något åt. Alla åtgärder här måste enligt 
Jonas tas med Nacka kommun. 

Stor tall strax höger om gult tee måste bort. Flera herrar har påpekat att de fastnar här. 
Kvarstår sedan säsongen 2017 

Hål 18.  

Ansökan finns till Nacka kommun om önskade förändringar.  

Åtgärdat: Gräset/ogräset upp mot restaurangen höger om green måste hållas efter för 
en trevligare avslutning av hålet/banan.  

Ombyggt gul tee. Åtgärdat inför säsongen 2018. 

Kvarstår: Trimma allt tjockt gräs vänster om fairway. 

 
Vid pennan 
Ann-Katrin Skogsberg 

  

  


