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Bakgrund

Följt Golfförbundets 
rekommendationer 
- Att golf ska vara roligt för alla
- Att golf inte är för en elit och 
att banan därför ska anpassas för 
de medlemmar som finns



Gått igenom banan och bedömt 
samtliga hål
Fördelar/nackdelar

Viktigt att komma ihåg att bedömningen 
grundar sig på att golf ska vara 
roligt för alla !



Bro Hof 10,66
PGA Sweden 10,83
Ullna GK 14,10
Hills GK 14,70
Vallda 14,70
Sand 17,53
Stockholms GK 17,58
Frösåker GK 18,09
Vidbynäs GK 18,49
Ljunghedens GK 18,49

Snitthandicap på de 10 svenska banorna 

med lägst handicap



Vad har vi i NmGK ?



Herrar 26,6
Damer 40,8

Snitt 31,0

Nmgk handicap



Vad bör göras på kort/lång sikt?



Tee 47 spelas för svårt

 I förhållande till tee 56 bör 
47an kortas.

 Planerat för det på hål 4, 6, 
16, 18 ev hål 3.

Innebär att det blir ca 4600 m, 
ingen förändring av slope



Hål 1

 Färdigställa tee

 Justera vänster 
greenområde



Hål 2

Justera bevattning  



Hål 3

Tee utökas framåt för att 
göra 47 något kortare



Hål 4

Tee 47 flyttas fram ca 14 m 
och något till vänster



Hål 5

Första fairway bunker läggs 
igen och blir gräsbunker

Greenbunker vänster 
åtgärdad



Hål 6

Tee 47 flyttas fram till vänster 

Greenbunker paddas

Greenbunker vid vattnet vänster 
åtgärdad 

Dräneringen som går rakt över 
fairway – ska se om vi kan 
åtgärda detta



Hål 7

Inga omedelbara åtgärder



Hål 8

Greenområde höger insått

- Framtida diskussioner

- Bunker i vinkel läggs igen?

- Fairwaybunker framför 150 
rönnen

- ljussignal



Hål 8

Framtida planer - fundering 

Vid green –flytta greenbunker till vänster

Utöka green in mot fairway så att mer 
jämna ytor fås för flaggplaceringar



Hål 9

Greenbunker till vänster läggs igen och 
avrinningsyta med kulle skapas

Säkerhetsmässigt besvärligt hål

Respektera att inte gena bakom green!!!!



Hål 10

Bunker höger green – paddas, 
se hål 6 där greenbunkern 
håller på att åtgärdas



Hål 11

Tee 47 placeras på höger sida 
av vägen – blir mitt för 
green



Hål 12

Ett hål med mycket 
bekymmer men med 
potential ……



Hål 12

Höger vattenhinder läggs igen

Efter 200 m fairway så grävs 
fairway av och massorna används 
för att göra om hålet – gör att 
vänstra vattenhindret utökas



Hål 12

hela högra sidan innan vattenhindret 
röjs från träd och sly

vänster fairwaybunker läggs igen

fairway kan klippas ut runt björkar



Hål 12

muren i framkant rivs och blir ett 
sluttande plan

finns flera ideer för ändring av hålet



Hål 12 ?

Sammanlänka vattenhinder hål 12 och 13

Bredda området till höger om främre vattenhindret 
och skapa en plan yta för inspel

Ta bort en del träd innan green på höger sida



Hål 13

Sammanlänka vattenhinder hål 12 
och 13



Hål 14

Röja i skogen mellan hål 12 och hål 14

Arbetsvägen till höger green flyttas in mot 15 så att 
man får en grön yta på den sidan och inte en 
väg



Hål 15

Flytta fairwaybevattning ut till vänster

Jämna till förra ruffområdet på vänster sida så att 
det blir mer fairway

Ev klippa ut mer till höger då ruffen på den sidan är 
svår och styr spelet mot vägen



Hål 16

Tee 47 flyttas fram så att man når över krönet

Bredda området till höger om vattnet så det blir 
mer spelbart

Ljussignal?



Hål 17

Vänster greenbunker utökas och flyttas en 
bit in mot den förhöjning som finns på 
vänster sida. Bunkern blir då synlig från 
fairway



Hål 18

Tee 47 flyttas fram 40 m lite till vänster

Finns framtida planer om en förändring av 
hålet.



Lämna Dina synpunkter till:
bana@nmgk.com


