
Chattfrågor & Svar 
från banmötet 3/3-21

1) Hur verkar greenerna klarat sig? 
Generellt rätt bra. Lite snömögel på några greener. 

2) Hej vore toppen med pantinsamling längs banan.
Sopstationer med sortering finns efter röd och vit slingas hål 9.e samt på parkeringen 
vid husbilsparkeringen och vid Golfhuset (shop/kansli).

3)  När gul 9:a renoveras kommer gul bana vara 8-hål eller provisorisk green?
Provisorisk green.

4) Hej finns det några planer på att skaffa utsiktstorn på några hål tex röd 4 och röd 9?
Inte i dagsläget.

5) Kommer ”nya” rangen ha en gräsrange del som de flesta andra klubbarna har?
Nej men man kan slå från gräs på vissa ställen. Kom in så visar vi. 

6) Några planer att förenkla vit 2?
Kommer klippa mer fairway och testa det. Men i och med LONA-projektet kommer 
sträckningen av hålet att ändras. 

7) Hål röd 9 borde ni lösa en ringklocka till!
Detta tittar vi på och hoppas kunna lösa. 

8) Vass på gul 5, finns det möjlighet att bli av med vassen?
Vi funderar på att hyra en vassklippare. Några ställen ska vara röjda. 

9) Möjlighet att kunna fylla på vatten vid dem nya toaletterna vore toppen!
Den möjligheten kommer definitivt att finnas. 

10) Kan man visa på scorekorten var det finns papperskorgar, bolltvättar och toaletter?
Detta är viktigt och vi ska se vilka möjligheter som finns. 

11) Paddelbanor på det gamla övningsfältet?
Kommunen har 14 bygglovsansökningar som ligger angående paddelbanor så det är inte 
aktuellt för oss. 



12) Gul slingas hål 6, ett för långt utslag kan hamna i de täta buskarna bakom green utan 
att man har koll på det. En bunker skulle kunna rädda upp förlupna utslag någon tanke om 
det?
Vi jobbar kontinuerligt för att förbättra upplevelsen och speltempo och vi tar med oss dessa 
tankar. 

13) Golf-ident hur blir det med det. Jag hörde att företaget som har det ska lägga av? 
Det stämmer inte. Vi är tillsammans med dem andra klubbarna i förhandling med Golf-ident 
om en förlängning. Vi har tyckt om produkten väldigt mycket men den har vissa brister som 
vi har påtalat.

14)  Gärna papperskorgar vid alla hål.
Kräver klippning runt så det går åt mycket arbetstimmar.

15) Vit 5.a, finns det planer på att förlänga vit tee? 
Ja det finns det planer på. 

16) Hur jobbar man med att motverka långsamt spel?
Vi röjer upp tuffa landningszoner och röjer greenområden så det blir lättare att hitta bollen. 
Vi har även haft sheriffer på banan vid hög beläggning. Boxarna talar även om för dig om du 
är grön, gul eller röd.

17) Straffavgift för ”no show”. Alltså bokade tider som inte utnyttjas.
Vi har 300kr i straffavgift som går till Barncancerfonden. 

18) Finns det något maxtak för hur många spelare som kan vara medlemmar då man fick 
vara ute i väldigt god tid förra året?
1400 spelrätter. Vi har idag 1200 sålda.

19) Laddstolpar för el/hybrid bilar ligger det i pipelinen för denna säsong?
Vi har begärt offerter. 

20) Gymplaner?
Nej inte ett eget men vi för samtal om att få till en partner för våra medlemmar. 

21) Finns det statistik på antalet spelare från klubbar som vi har greenfeesamarbete med?
Ja det finns och vi kommer redovisa detta på hemsidan framöver. 

22) Vet man något om när vi kan öppna?
Beror helt och hållet på vädret. 



23) Varför lägger man igen kanalen på röd 7?
Vi vill göra hålet mer spelbart för alla. 

24) Vildsvin åtgärder?
Begärt in offerter på staket. 

25) Kommer banan slopas om när alla ändringar är genomförda?
Om det påverkar längden kommer vi att begära det. Slopegruppen kommer vart 5.e år. 

26) Hur ser det ut med samarbetsklubbarna?
Alla samarbetsklubbar ligger på hemsidan.

Tack för ert 
engagemang!


