
Ombyggnad av green och greenområde Gul 9:a 

Äntligen! Tänker nog många av er som varit medlemmar en längre >d på Bråvikens GK. 

SyDet med ombyggnaden är aE skapa en greenyta som har eE antal användbara flaggplaceringar och 
eE greenområde som är intressant spelmässigt samt inte skapar problem för greenytan i form av 
vaEen som rinner in mm. 

Den 10 maj kommer eE briMskt banbyggare team som har nära samarbete med banarkitekt Philip 
Spogaard. Själva arbetet beräknas aE ta ca 14 dagar. Några veckor innan samt under >den för 
byggna>on kommer Gul 1:a aE påverkas, endast de två främre tee kommer aE användas. DeEa för 
aE material kommer aE läggas >llvänster framför tee II . 

Så går det >ll: 

Befintligt greengräs kommer aE torvas av och användas igen i den mån det går, kompleEering 
kommer aE göras med befintligt gräs från den nya puMnggreen. DeEa för aE få så likvärdig greenyta 
som övriga greener. Befintligt greenuppbyggnadsmaterial kommer aE användas i greenområdet som 
formas om. En ny schaktboEen med ny dränering och bevaEning skapas, schaktboEen kommer aE 
ha samma onduleringar som färdig greenyta. Sedan läggs eE nyE dräneringslager på som packat är 
10 cm jämnt fördelat. Greenuppbyggnad 30 cm packad läggs sedan jämnt över gruset, på den ytan 
läggs befintliga greengräset >llbaka.  

Den totala ytan som kommer aE arbetas med är ca 2000 m2. Ungefär 1400m2 med färdigt gräs 
kommer aE läggas utanför greenen och bunkern kommer aE ändras. 

Vår förhoppning är aE kunna öppna deEa greenområde för spel är >digast 1 augus>, självklart 
beroende på hur vädret är med oss både under byggna>on och eDeråt. 

Vi på klubben ser deEa som en nödvändig och bra investering och hoppas aE man framöver kommer 
aE nyEja alla slingor lika mycket, både för sällskaps och tävlingsspel.  

Under >den spelas hålet ca 60 m kortare med en provisorisk green 

.  


