
 

 

 
 

 

Kravdokument 

Banan Sjögärde GK 
Ett levande dokument som beskriver Sjögärde GK 

golfbana, nuläge, krav och målsättningar. 
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Om dokumentet 
En attraktiv golfbana är en förutsättning för att få nöjda medlemmar och gäster. Med nöjda 

spelare kan banan och klubben fortsätta att utvecklas. Sjögärde GK vill kontinuerligt bli 

bättre och vara en anläggning som ger livskvalité och energi i en stimulerande miljö. 

Detta dokument syftar till att få en struktur och ett arbetssätt med ständiga förbättringar på 

Sjögärde GK golfbana. 

 

Metod 
Det är en stor utmaning att ställa krav på en golfbana och det är med ett ödmjukt 

angreppssätt vi börjar använda denna metod som vi avser att kontinuerligt förbättra. 

 

Vem skall bestämma kraven på banan? 

Kunderna åsikter är de viktigaste kravställarna på banan. Med Kunder avses medlemmar 

och gästspelare (Medlemmars åsikter värderas högre än gästers). 

Kundernass uppfattning kommer fortsatt att vara kravställaren under 2018. Inför 2018 

kommer BUG organisationen att ses över för att förbättras efter de erfarenheter och 

lärdomar som gjorts under de två åren gruppen har funnits. 

Viktigaste krav för bästa spelupplevelse från medlemmar och gäster är generellt speltempo, 

rätt kvalitet på banan, samt information och fräscha toaletter. 
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Hur skall vi definiera hur bra banan är idag jämfört med andra banor? 

Vi bedömer enligt en 5 gradig skala. 

1 = Mycket sämre än Sverigesnittet 

2 = Sämre än Sverigesnittet 

3 = Samma som Sverigesnittet 

4 = Bättre än Sverigesnittet 

5 = Mycket bättre än Sverigesnittet 

 

Inriktning på utvecklingen av banan 
Vi har framgångsrikt under ett antal år använt ledorden, kortare, snabbare och roligare golf. 

Dessa gäller i fortsättningen också. 

Kortare syftar till att vi uppmanar våra medlemmar till att spela från en tee som är anpassad 

efter deras förmåga. Vi har fyra ordinarie tees att välja bland. Tee 44, 50, 55 och 59. 

Snabbare innebär att vi ska sköta banan så att en spelare inte behöver leta i onödan. 

Landningszonerna ska vara tilltagna utan att vara ointressanta. Närheten mellan green och 

tee ger ett naturligt flyt på banan. Startintervallet ska vara så stort att vi minskar köer på 

banan. 

Roligare golf är ett begrepp som ska genomsyra hela klubben. Glädje på banan ger fler 

medlemmar, återkommande gäster och bra resultat. Vi är således ingen mästerskapsbana 

utan en bana som ger golfspelaren en maximal spelupplevelse.  

På längre sikt är inriktning att röra sig emot den långsiktiga utvecklingsplanen, även kallad 

Fulke planen. 
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Långsiktig utvecklingsplan för Sjögärde GK ”Fulkeplanen” 
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Bedömning av banans olika delar 

Tee: Nuläge: 3 Önskat läge: 4 

Maximal lutning på en tee 2 % (gäller i synnerhet på nya 44:orna).  

Kundkrav: Jämn, grästee, lagom stor 

Fairway: Nuläge: 3 Önskat läge: 3 

En spelare uppskattar ett bra läge på fairway. Utöver den ordinarie skötseln skall vi fortsätta 

att skapa torrare fairways genom nya dräneringar och diken. Max 2 MUA områden per hål 

och var MUA får vara det i max 2 månader. Håligheter som uppkommer på fairway skall 

åtgärdas efter fastlagd plan. 

Kundkrav: Jämn, Känsla av att bollen ligger på gräset, snygga klipplinjer, en tydlig form på 

fairway 

Semiruff:  

Kundkrav: Inramning av hålen, stoppyta innan ruff. 

Ruff: Nuläge: 3 Önskat läge: 3 

Klipphöjden är tillfredställande varpå spelarna kan spela bollen och ingen behöver leta. För 

att ge karaktär på banan bör vi släppa upp ruff där det inte direkt påverkar slaget.  

Kundkrav: Hitta bollen, inte för tät, inga klöver 

Foregreen: Nuläge: 3 Önskat läge: 3 

Foregreen skall tillåta att rullande slag utifrån når fram till green.  

Kundkrav: Tydligt avgränsad från green. Bollen skall kännas som att den ligger på gräset. 

Greener: Nuläge: 3 Önskat läge: 4 

Om greenerna är riktigt bra kan detta höja den totala upplevelsen och vara ett argument för 

att bli medlem eller besöka just den klubben igen. Vi skall arbeta för att Sjögärdes greener 

skall hålla riktigt hög kvalitet.  
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a) Jämnhet, bollen skall rulla ut och hålla linjen. Jämnhet mellan 37-30 och ärlighet 12-
10 enligt Parrymetermätning se tabell nedan. Resultat 2016 juli: 14,0 (13,03 snitt 
Gbg/Halland) Lägre siffror bättre 

b) Fart, greenhastigheten skall ligga mellan 8,0 till 9,5 fot på stimpmetern. Resultat 
2016 juli: 8,2 (8,8 snitt Gbg/Halland) 

c) Täthet, greenytan skall vara täckt till minst 95 % av gräsväxt. Skador större än 5 cm i 
diameter skall omgående åtgärdas. Inga groblad eller svamp. 

d) Hårdhet, bollen skall tas emot på ett bra sätt av greenen och den skall vara så hård 

att fotavtryck inte ger någon påverkan på spelet. Resultat 2016 juli: 315 (319 snitt 
Gbg/Halland). Lägre siffror hårdare. 

 

Kundkrav: Jämn rull och tillräcklig fart med liten variation mellan hålen. 

 

 
 

Bunkrar: Nuläge: 2 Önskat läge: 3 

Målsättningen är att minska totala bunkerarealen med 25 % inom en 5-års period bygga om 

enligt utvecklingsplanen (Räknat från 2014).  

Kundkrav: Ren sand, inte för mycket och inte för lite sand, liten variation mellan hålen 

(samma känsla) 
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Vattenhinder: Nuläge: 3 Önskat läge: 3 

Kundkrav: Estetiska, rena och ej igenväxta 

Helhetsintryck: Nuläge: 3 Önskat läge: 4  

När vi lyckas hålla efter runt dammkanter, runt skyltar och träd, gångar och andra områden 

upplevs hela banan städad. Max 80 mm höjd.  

Kundkrav: Ordning och reda, papperskorgar, lätt att hitta till nästa hål, hålinformation, 

toalettinformation, fräscha toaletter, bänkar, snyggt inramad bana. 

Förtydligande av uppdrag till 

Banutvecklingsgruppen (BUG) från 2016 

gäller även för 2018 
Följande dokument önskas till styrelsen senast den 1a augusti. 

1. 5-års plan. Plan för utveckling av banan, inklusive övningsområden, korthålsbana 

och rangen för tiden mellan 2019 till 2024. Fulkeplanen skall användas som målbild 

tillsammans med ledorden kortare, snabbare och roligare. 

2. 1-års plan. Detaljerad plan med föreslagna förändringar för 2018. 

För 2018 är de viktigaste prioriteringarna enligt kunderna: 

1. Greener - Fortsatt högsta fokus på att få jämna, rättvisa greener, med rätt hastighet i 

enlighet med mätetal under rubriken bedömning av banan. 

2. Bunkrar – säkerställ att en 5-års plan tas fram för att börja med renovering av bunkrar 

med start 2019 

3. Helhetsintryck – Öka puts och studs på och kring banan för en bättre spelupplevelse 

4. Fortsätt med 3-års planen från 2016 med att hålla rent i vattenhinder för att få en 

långsiktig lösning med ej igenväxta dammar. 

Ytterligare önskemål från styrelsen är att fortsätta att ta fram underlag hur tee 44 skall 

hanteras, samt hur banan ytterligare kan anpassas till vision 50/50. 
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Tidplan och ansvariga roller i processen: 

1a augusti: Dokumenten 5-års plan och 1-års plan skickas till styrelsen (Ansvarig BUG) 

Mellan 15e augusti till 15 september tar BUG in synpunkter från medlemmarna och 

kommittéerna (Ansvarig BUG) 

15 september – 30 september Banförmannen tar fram pris för genomförande av 1-års 

planen (Ansvarig Dan Wikström) 

Oktober Styrelsen tar beslut om vilka delar som skall lämnas till förslag i budget för 

årsmötet i november (Ansvarig Ordförande) 
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