Banoptimering Kårsta Golfklubb!

!

De uppgifter jag fick i uppdrag att studera var följande:!
1. Översyn av placering av hinder (bunkrar, träd, buskar, vattenhinder) med förslag
på ändringar.!
2. Roligare hål med förutsättning för gott speltempo.!
3. Effektivare skötsel.!
4. Översyn av klipplinjer och klipphöjder med förslag på ändringar.!
5. Förslag på nya utslagsplatser (53 tee) inför byte till hektometersystem.!

!

Inför uppdraget ställde jag dessutom några frågor till klubbchef Fredrik Lager där
jag bl a fick reda på att hål 14 är ert signaturhål, att hål 11 är ert sämsta hål och att
det ofta blir stopp på hål 11, 15 och 16.!

!

Efter att ha studerat alla hål håller jag med om både hål 14 och hål 11 och förstår
att det ofta blir stopp på 11:an, 15:e och 16:e. De tre sistnämnda är alldeles för
svårspelade för de allra flesta spelare. På hål 11 och 15 finns det för mycket träd
och för lite plats och hål 16 är alldeles för långt för de allra flesta.!

!

På A4 kopior av alla hål ifrån er banguide har jag gjort illustrationer över vad jag
tycker ni ska göra. De är inte exakta utan ger en fingervisning om vad jag menar.!
Alla förslag som klubben väljer att realisera markerar jag och ansvarig greenkeeper
ut på plats så att det verkligen blir exakt. Det är viktigt att en klipplinje går på exakt
rätt ställe, bara ett par dm fel kan räcka för att den önskade effekten inte infinner
sig. Det är samma vad gäller träd, vi markerar de som ska bort så att det inte tas
bort något helt i onödan.!

!

Jag har identifierat 119 förslag som ni faktiskt kan realisera direkt och 7 förslag som
jag tycker ni ska fundera kring på sikt.!
Mina förslag kommer att göra banan estetiskt vackrare, ett flertal hål kommer att bli
visuellt tydligare och många kommer att bli mer spelbara för spelare som bara kan
spela låga slag. Snitthandicapen på klubben är 22 för herrar och 30 för damer. Jag
har tänkt mycket på snittspelaren vad gäller mina förslag. Jag tror dock att även de
riktigt duktiga spelarna kommer att tycka om den ”nya” kostym banan får om ni
väljer att följa mina rekommendationer.!

!

Det kommer att bli mindre stopp på hål 11, 15 och 16 och jag tror rondtiden totalt
kommer minskas med 10 till 15 minuter. Det är positivt och i samklang med
klubbens önskan.!

!

Ni kommer att spara betydande medel vad gäller diesel och banpersonalen
kommer att få mer tid till spelytor som kräver mer kvalitétsjobb. Det vill säga
foregreens och tees. Greenerna är ju enligt uppgift redan världsklass men de
kanske blir ännu bättre med ytterligare luftning, skärning och dressning?!

!

Er vision - Människor ler och längtar tillbaks till Kårsta GK, tycker jag mycket om.!
Jag menar att väldigt många av mina förslag kommer öka leendena och längtan att
komma tillbaka. !
Golf ska vara roligt tycker jag. Spelet är i grunden redan ganska svårt för de allra
flesta spelare och går det att göra ett golfhål roligare för fler tycker jag att man ska
göra det. Många av mina förslag landar i just det.!

!

Generella förslag: Minska era bunkrar på hål 1-9, rikta alla tees i spelriktningen,!
plana/jämna de tees som är i behov av det, stubbfräs så många stubbar ni orkar
och rensa/luka de stigar som behöver det.!

!

Jag förklarar allt i detalj när vi gör banvandringen. Då ges också möjlighet att ställa
frågor och ventilera andra idéer. Det brukar vara så att några nya idéer kommer
fram då betydligt fler par ögon studerar banan, speciellt efter några hål när gruppen
har kommit in i tänket.!

!

Jag tackar för uppdraget och ser fram emot att tillsammans med er göra Kårsta
Golfklubb ännu bättre och roligare att besöka. Att den dessutom blir vackrare och vi
även gör en insats för miljön är en positiv bonus.!
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