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Vår bana har fått en tuff start, vädermässigt i år, med kalla nätter långt in maj. Som ni märkt har det 
inneburit försenat uppvaknande och tillväxt av gräset på banan. Speciellt har greenerna på hål 5, 10 
och 17 drabbats hårt. Greenteam med Andreas Bergqvist i spetsen har gjort ett fantastiskt jobb och 
nu kan vi stolt visa upp en bana där merparten av greenerna är riktigt fina. Jag har själv spelat ett 
antal banor i närområdet och kan konstatera att vi på LG kan känna oss priviligierade som får spela 
på så fina greener. 

Vi har också haft en lyckad städdag där drygt 60 medlemmar gjorde en fantastisk insats och fyllde en 
hel container med kvistar, löv och kottar. STORT TACK till er som deltog! 

Gren team med Kjell Bengtsson i spetsen har varje tisdag röjt på lämpliga ställen på banan och 
teamet som lagar torvor på tee och fairway har kommit i gång på måndagar jämna veckor. STORT 
TACK till alla er som deltar i dessa ideella aktiviteter. 

Allt detta tillsammans med varmare väder gör att banan nu blir bättre och bättre. 

 

Låt oss vara rädda om vår anläggning och vårda vår bana 
 

Vi i bankommittén och green team ber nu om hjälp från er alla att vårda vår bana lite extra. 
Pandemin har nog satt sina spår med tillfälliga rekommendationer om att inte kratta bunkrar etc. 
Dessa rekommendationer är nu borttagna. Vi har levt med tillfälliga lokaler för reception och kansli 
vilket resulterat i lite allmänt kaos under byggperioden. Snart stundar invigningen av vårt ombyggda 
klubbhus och då skall vi vara tillbaka till ordning och reda. 

Tack för att ni hjälper till genom att: 

 Respektera nysådda områden på banan och framför vårt klubbhus. Det borde inte vara 
nödvändigt med avspärrningar? Alla som går med öppna ögon kan se var vi har nysådda 
områden och undvika att dra vagnar och lämna fotspår efter sig i dessa områden! 

 Nu återgår vi alla till att kratta i bunkrarna efter oss. Lämna hela krattan i bunkern efteråt så 
att vi underlättar för greenteam att sköta klippning av banan. 

 Vi reparerar ALLA nedslagsmärken som vi ser på våra greener. 
 Vi lägger tillbaka uppslagna torvor på fairway och i ruffar. 
 Vi drar naturligtvis inte vagnar över green. Inte heller på foregreen eller mellan bunkrar och 

green, utan vi tar omvägar runt greenerna så att gräsets möjligheter att växa underlättas. 
 Där det finns grusade gångvägar använder vi dessa i stället för att dra vagnarna intill 

greenområden. Det blir betydligt trevligare att chippa från gräs än kala fläckar. Detta gäller 
bland annat hål 15 och 16 (Bauerhålet) som är vårt signaturhål. Använd den grusade vägen 
till vänster om green och undvik att dra vagnar eller köra bil mellan grusgången och green. 

 

 



Vad är på gång på vår bana? 
 

Vår målsättning är att vi skall ha en bana som är trevlig att spela för så många som möjligt och för 
golfare i olika åldrar och på olika nivåer. Detta är en viktig del av 50/50-visonen som du kan läsa mer 
om på vår hemsida under ”KLUBBEN”. Därför har vi som målsättning att i framtiden ha 5 olika 
slopade tee på varje hål så att man som spelare kan välja den svårighetsgrad som passar och även 
testa olika tee. Bankommittén har tillsammans med Pierre Fulke och Adam Mednicksson tagit fram 
nya placeringar av tee. Störst förändring kommer att ske för röd och orange tee. Redan nu finns nya 
orange tee *) klippt på alla 18 hål och till nästa säsong kommer förhoppningsvis alla nya röda tee 
vara klara. 

Banan är uppmätt och nu väntar vi på banvärderarna från Svenska Golfförbundet (SGF) som skall 
komma och värdera banan så att vi får nya slopevärden både för banan som den ser ut nu och som 
den kommer att se ut 2023. I skrivande stund har vi inte fått datum när detta kan ske. De exakta 
banlängderna kommer att fastslås då men för att ge er en fingervisning så kommer banlängderna 
2023 att se ut ungefär så här, i meter: 

VIT GUL BLÅ RÖD ORANGE 

5850  5620 5190 4610 4015 *)    Ca total längd. 

+ 70 + 15 +200 -275 -430          Ca skillnad mot scorekort i GIT 

 

Ny tee byggs nu på hål 11 (vit, gul, blå, röd). Förhoppningsvis spelbart i augusti. Orange tee blir kvar 
uppe i skogen så att det skall finnas en spellinje mellan bunkrarna in på green. 

Under hösten-våren kommer nya (eller förlängda framåt) röda tee byggas på hålen 3, 4, 5, 6, 7, 10, 
14 samt 15. 

När dessa är klara så har vi en bana som är anpassad för alla nivåer och som fler kan ha glädje av att 
spela. Vision 50/50 ska leda till fler kvinnor som golfspelare, både juniorer och vuxna. Men våra nya 
tee ska också leda till att juniorer och äldre spelare ska ha möjlighet att spela vår golfbana som det är 
tänkt när det gäller att nå green på rätt antal slag. Par 3 ett slag, par 4 två slag och par 5 tre slag, till 
green. 

 

Vi önskar alla en trevlig midsommar! 

 

Bankommittén genom 

Håkan Lindgren 


