
 

 

 

Måldokument 

 för  

Sjögärde Golfklubb 

 
 

Måldokument för Sjögärde Golfklubbs golfbana med 

träningsanläggning är framtagen av Bankommittén under 

sommaren/hösten 2020. Styrelsen tog beslut om denna på sitt 

möte den 26 november 2020.  

Dokumentet beskriver målsättning och kvalitet för Sjögärde 

golfklubbs golfbanor samt övningsområden som skall uppnås 

senast 2025. Vi vill på detta sätt skapa en ökad förståelse för att 

banans kvalitet inte kan förändras under en natt utan är en lång 

process. Dessutom är banans fortsatta kvalitetsutveckling starkt 

beroende på de ekonomiska resurserna.  

  



Stora banan 

Fairway  

Status 

Fairway är av varierande kvalité över i stort sett hela banan. En 
aktivitet har påbörjats för att söka identifiera de olika 
förutsättningarna och kunna antingen anpassa skötseln eller, 
om möjligt, förändra markens beskaffenhet. 

Stora torrsprickor uppstår på flera ställen på banan vid längre 
torrperioder. 

Uppslagen torv har inte åtgärdats tillräckligt ofta. 

Det finns även områden på banan där dräneringen är 
otillräcklig. 

Fairwaysprinklers har skadats vid klippning då dom ligger för 
ytligt. 

Mål 

Att inför säsong 2021 ha kunnat anpassa vårt skötselprogram 
och banans maskinpark till banans beskaffenhet och kunna lyfta 
kvalitén på fairway avsevärt.  

Ett projekt gällande vattenförsörjning pågår där avsikten är att 
erhålla tillräckligt riklig vattentillgång för att kunna bevattna 
även vår fairway när och där det behövs. 

En analys av utvalda provområden skall utvärderas löpande.  

Införa regelbunden reparation av uppslagen torv i skötselplan. 

Dräneringen uppgraderas löpande. 

Fairwaysprinklers uppdateras/byts ut inför säsongen 2021 

Vision 

Våra fairways skall vara bland de bästa i klassen inom 5 år  

 

Greener  

Status 

Våra greener är i grunden uppbyggda på två olika sätt vilket 
ger dom i viss mån olika karaktär och kräver olika skötsel. 



Kvalitén bedöms i dagsläget vara godkänd och greenerna sköts 

enligt plan. Punktinsatser för bland annat groblad och 
nedslagsmärken görs löpande. 

Mål 

Att ha en så jämn kvalitét på greenerna med avseende på 
snabbhet (stimp) som möjligt. Stimpen kontrolleras dagligen på 
ett antal utvalda greener. Inga synliga skador som tex 
dollarmärken skall finnas. 

Vision 

Kvalitén och skötseln av våra greener skall vara så god att vi 

under högsäsong kan ha en stimp på 10 eller högre och vara en 
bidragande orsak till att golfare från när och fjärran väljer att 
besöka vår anläggning.  

 

Greenområden 

Status 

Undermålig gräsväxt på foregreen och dåligt dränerade 
områden runt vissa greener. Erforderligt utrymme för maskiner 
saknas bland annat vid några greener. 

4 greener som tidigare flyttats och även ett antal bunkrar har 
lagts igen felaktigt med dålig ytfinish som resultat 

Vissa områden utanför foregreen är svårskötta på grund av 
starka lutningar. 

Mål 

Skapa förutsättningar runt greenerna för att kunna sköta 
foregreener korrekt. Förbättra dränering.  

Markförutsättningar vid gamla greener och bunkrar rättas till 
inför säsongen 2021. 

Vision 

Utvidga foregreen på ett antal utvalda hål och därmed höja 
såväl spelkvalité som banans visuella in-/uttryck. 

 

Bunkrar 



Status 

Skötseln av våra bunkrar har varit eftersatt under en längre tid. 
Detta har sannolikt föranletts av att vi har haft begränsade 
resurser att utföra arbetet och att en del bunkrar är 
svårskötta.  

Vissa bunkrar är dåligt dränerade och har därigenom varit i 
dålig kondition. 

En plan har tagits fram för att ändra om vissa bunkrar och 
därmed göra dom lättare att sköta. Planen omfattar även att ta 
bort ett antal bunkrar som sällan är i spel eller av andra skäl 
inte tillför något och att reducera storleken på några. 

Mål 

Att optimera antalet bunkrar och dess utformning och med en 
anpassad skötselplan kunna höja kvalitén på kvarvarande 
bunkrar.  

Arbetet beräknas vara påbörjat 2021 och färdigt inom 2 år 

Vision  

Att våra bunkrar av medlemmar och gäster ses som ett 
välkomponerat inslag i banan med lagom svårighetsgrad och av 
god kvalité. 

 

Tee 

Status 

Våra tee har i år visat ett kraftigt slitage till följd bland annat av 
en ökad belastning på banan.  

Slitaget beror sannolikt även på att tee-ytorna är ojämna och i 
vissa fall för små vilket begränsar möjlighet att placera tee-
kulorna samt att det lagts begränsad tid för reparation.  

Banan saknar en 48-tee som har efterfrågats av GGF och våra 
damer. 

Mål 

Utjämning av tee-ytor med början inför nästa säsong. 

Införa regelbunden reparation av uppslagen torv i skötselplan. 



Bygga 6 nya 48-tee med början 2021. 

Införa en strategi för placering/rotation av tee-kulor 2021. 

Öka storlek på några tee. 

Vision 

Att våra tee håller en sådan kvalité att dom även under 
högsäsong inte uppvisar ett oacceptabelt slitage. 

 

Dammar 

Status 

Dammarna växer igen tämligen tidigt på säsongen och utgör en 
skönhetsfläck. För att åtgärda detta problem har vi planerat att 
hyra in en vassbåt vartannat år till en tämligen hög kostnad. 
Efter att vassbåten varit på plats i år har det visat sig att denna 
åtgärd inte är tillräcklig då vass och annan växtlighet snabbt är 
tillbaka. 

Palissaderna i dammarna vid hål 18 och 11 är i dålig kondition 
och behöver ersättas. 

Mål 

Att under 2021 utvärdera möjligheter att begränsa beväxning 

genom att till exempel öka vattnets omsättningshastighet i de 
mest utsatta dammarna. 

Ett pilotprojekt är tänkt att genomföras under 2021 där vatten 
pumpas från dammen mellan hål 1 och 9 till dammen vid 
greenhål 18. 

Att med hjälp av ideellt arbete manuellt rensa dammarna har 
också diskuterats och här behöver vi också parallellt hitta en 
fungerande lösning under 2021. 

Alternativa lösningar för hur vi kan ersätta palissaderna tas 
fram och utvärderas under 2021. 

Vision 

Att hitta lösningar som bidrar till att det krävs minimal skötsel 
av våra dammar och att dammarna skall bidra till att ge banan 
ett balanserat och rikt djurliv såväl som en lagom utmaning för 
spelet. 



 

Övningsområden 

Status 

Övningsgreen vid klubbhus och drivning rangen ok. 

Befintligt pitch och chipområde väster om klubbhuset ligger för 
långt ifrån 1: a tee. 

Det förhållandevis stora övningsområdet utnyttjas mycket 
begränsat. Oftast är det endast en eller ett fåtal spelare som 
använder området samtidigt. 

Mål 

Att under 2021 ta fram en plan för en ökad aktivitet på 
övningsområdet. 

Vision 

Att ha ett så attraktivt övningsområde att det inbjuder till 
träning för samtliga aktiva och att vi utnyttjar områdets areal 
till att öka kapaciteten med bland annat fler övningsgreener. 

Att anlägga ett pitch och chipområde i närheten av 1: a tee. 

 

Driving range 

Status 

Antalet utslagsplatser räcker inte till vid större tävlingar och 
tävlingar med shut-gun start. 

Bollar pluggas och blir svårplockade vid blöta. 

Bollar försvinner ut i terrängen på flera ställen. 

Verkstaden för vår pro består av en gammal barack som inte 
håller måttet avseende inomhusmiljö. 

Mål 

Utöka rangens kapacitet med erforderligt antal utslagsplatser. 
En bedömning måste göras av hur många ytterligare platser 
som krävs. En kalkyl tas därefter fram och presenteras till 
styrelsen inför nästa års budgetarbete. 



Likt våra fairways så krävs även en analys av markområdet för 

att identifiera nödvändiga åtgärder för att kunna hålla driving 
rangen öppen så stor del av året som möjligt. Plan färdig 2021. 

Området utökas genom att ta bort skogsudde vid 
reklamskyltarna och breddas vid utslagsplatserna till vänster. 

I samband med att antalet utslagsplatser utökas tas verkstaden 
bort och en ny byggs i anslutning till svingstudion. 

Vision 

Att automatisera bollplockning med hjälp av robot och att 
driving rangen skall kunna hållas öppen samtliga dagar under 
året. 

 

Korthålsbanan 

Status 

Banans skick har varierat under året. 

Mål  

Att införa samma skötselprogram som på stora banan under 
2021 och därmed uppnå samma kvalité. 

Vision 

Att korthålsbanan lockar till spel inte bara för nybörjare utan 
även för etablerade spelare. 

 

Säkerhet  

Status 

Skyddsnät är bristfälliga vid vissa utslagsplatser. 

Några utslagsplatser där det, av olika orsaker, saknas 
skyddsnät utgör en säkerhetsrisk. 

Ökad trafik med golfbilar medför en ökad risk för personskador 
både runt klubbhus, på parkering, vid driving range och på 
banan.  

Mål 

Se över samtliga skyddsnät. 



Ta fram en plan för åtgärder för att minimera skaderisk vid 
felriktade utslag. 

Identifiera alla ställen där det finns risk vid framförande av 
golfbil och införa nödvändiga åtgärder för att undvika att en 
olycka sker. 

Vision 

En golfanläggning helt fri från allvarliga incidenter och olyckor. 

 

Banans infrastruktur 

Status 

Under senaste åren har klubben införskaffat fler golfbilar, för 
närvarande 8. 
Detta har medfört ett ökat slitage på banan och de vägar som 
finns är för smala och inte anpassade för golfbilar. Genom att 
måla färdriktningar framför greener har man sökt eliminera 
skador som uppkommer då alla spelare väljer samma väg vid 
greener. 

Mål 

Befintliga vägar breddas och vägars längd utökas med start 

2021, inom klubbens ekonomiska ramar. Skyltar utplaceras 

som anger färdriktning för bilar och i förekommande fall 

golfvagnar. Banchefen skall meddela receptionen på morgonen 

då golfbilförbud skall gälla på grund av att banan riskerar 

oacceptabel skada. 

Vision 

Det finns vägar som är anpassade för golfbilar. Anvisningar 

finns som anger färdvägar för att förhindra onödigt slitage kring 

greener och i förekommande fall även ur säkerhetsaspekt. 


