
   

 

Kungsbacka den 31 maj 2017 

 

 

Kvalitetskrav för våra banor. 
 

I den verksamhetsplan som klubben antog på höstmötet 2016 står det bl.a.  

Klubbens anläggningar omfattande bana, fastigheter och klubbhusområde 

skall ständigt underhållas och utvecklas för att leva upp till de krav som 

ställs av medlemmar, företagspartners och gäster. 

Förslag till vad som ska gälla beträffande vad medlemmar och gäster kan 

förvänta sig för bana speciellt på helger. 

Detta innebär: 

 Banchefen ansvara för att ett skötselschema finns för hela anläggningen 

som innebär att vi alltid upplever en välskött anläggning. Schemat ska 

anpassas så att vi bjuder på bästa finish till helger. 

 Under spelsäsong ska greenerna klippas eller vältas varje lördag, söndag 

och helgdag förutom midsommardagen.  

Kan man inte klippa på grund av väder, ska daggen dras av.  

 Tee ska vara klippta fredag eller dag före helg. 

 Bunkrar ska normalt vara krattade fredag em eller dag före helg. Vid 

personalbrist pga t.ex. sjukdom kan detta prioriters ner. 

 Efter kraftiga regn ska bunkrars återställande prioriteras högt.  

 Papperskorgar på banan ska vara tömda fredag em eller dag före helg. 

 Under högsäsong, juni – augusti, ska fairway vara klippta fredag eller dag 

före helg. 

 Trasiga vattenspridare och läckage i bevattningsanläggningen ska vara 

reparerade inom en vecka efter att man upptäckt att de gått sönder. Kan 

detta inte göras ska en åtgärdsplan upprättas. 

 Igensatta dräneringar som orsakar uppslag på fairway och semiruffar eller 

andra stora skador, ska det finnas en åtgärdsplan för inom en vecka efter 

att de upptäcks. 

 Sandens djup i samtliga bunkrar ska kontrolleras regelbundet mot 

fastställda krav och justeras, vid behov ska sand fyllas på. 

 Tee-öar ska hållas fria från ogräs. 

 Bänkar ska hållas rena. 

 Skador på spelytor som t.ex ombyggnationer, uppslag från igensatta 

dräneringar, läckage i bevattningsanläggningen, körskador från maskiner, 

bökande vildsvin ska markeras tydligt som MUA med pinnar och blå linjer. 

 Områden där banchefen vill ha spelförbud ska markeras som blå/vita 

områden med pinnar och blå linjer. 

  



   

 

 Banchefen ansvarar för att det finns tydlig information på första tee på 

Slottsbanan och Kungsbanan när arbeten görs på banan som påverkar 

spelet, t.ex hålpipning, dressning, större reparationsarbeten eller om 

större skador uppstått som inte kan repareras omgående. 

 Genom samarbete med HUR-kommittén se till att tillfälliga lokala regler 

anslås när åtgärder görs på banan som påverkar spelet golf. Kan var 

hålpipning, vertikalskärning, sanddressning av fairway, markarbeten som 

kräver dropprutorr, mm. 

 Vid risk för dagar med kraftigt regn kan flaggplaceringar avvika från 

färgschemat för att i möjligaste mån säkerställa spelbara greener. 

 Vinterbana sätts upp så att slitage på ordinarie tee och greenområden 

minimeras. 

 

 

Anläggningsgruppen 

Bosse Dahlström 

 


