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Måldokument Bana och Övningsområden, Gränna GK
Dokumentet beskriver målsättning gällande kvalitet för vår 18 hålsbana på Gränna GK samt
övningsområden under ”normala” förhållanden 2020. Det fastställda måldokumentet ligger
till grund för upprättande av skötselplan och budget. Vi vill på detta sätt skapa en ökad
förståelse för hur kopplingen mellan kvalitet och ekonomiska resurser ser ut.
Karaktär
Gränna GK: Skogsbana
Banan unika karaktär med en upplevelse av att vara mycket roliga att spela, ska underhållas
och successivt förstärkas.

Svårighetsgrad
Banan ska erbjuda en golfupplevelse som attraherar alla typer av golfare. Oavsett kön, ålder,
hcp och kunnande ska alla känna sig välkomna.

Banskötsel/Skötselplan
Strävan ska vara att hålla en hög, jämn och god kvalitet under hela golfsäsongen.
Skötselplanen ska utformas och baseras på banans behov med hänsyn till övervintring,
spelfrekvens, markförhållanden och klimatskillnader. Planen ska tydliggöra vilka åtgärder
som ska genomföras och när.

Tillgänglighet
Banan och övningsområdet ska hållas öppna i största möjliga omfattning utan att kvalitén
varaktigt äventyras! Banchefen beslutar när och hur vår anläggning håller öppet.

Estetiska krav
Golfanläggningen (klubbhus, maskinhall, övningsområden, Drivinge Range, parkering m.m.)
ska vara välstädat och välvårdat, så att både golfspelare och allmänheten upplever besöket
inbjudande och trivsamt. All utrustning skall förvaras under tak. Om detta inte är möjligt så
ska utrustningen förvaras skyddat och så osynligt som möjligt.
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Greener
Greenerna ska vara fasta, jämna och väldränerade.

Bollrullen ska vara så jämn som möjligt och prioriteras före stimp. Stor hänsyn ska tas till
årstiderna och väderleksförhållanden. Stimpen ska mätas vardagar på samma plats, och
dokumenteras noggrant. Normal värde 8,0 – 9,5. Dessa värden ska inte vara offentliga utan
fungera som ett redskap för klubbens personal.
Skötseln ska inriktas så att ogräs, sjukdomar och fysiska skador i största möjliga mån undviks
och gräsplantan ska alltid sättas i fokus. Skötselinsatserna ska anpassas till den önskade
gräsartens krav på dress, gödsling, vattning och luftning.
Olika typer av luftning för att öka syretillförseln i profilen ska ske efter behov och är
inplanerat varannan vecka vår till höst.
Djupluftning, som är en kraftigare luftning, bör göras minst två gånger per år, beroende på de
särskilda omständigheter som råder på aktuell yta. Hålpipsluftning kan ske på hösten vid
behov.
Vertikalskärning eller borstning av greenytan ska göras så ofta som behövs för att motverka
liggräs och bildning av organiskt material i ytan. Vertikalskärningen bör följas av
dressning.
Dressning för få en jämnare greenyta samt få ett bättre bollrull och nedbrytning av det
organiska materialet ska ges tidsmässigt utrymme och göras efter behov med hänsyn till
grästillväxten under året. Målsättningen är att när säsongen är slut ska man se ett tydligt skikt
på ca 8 - 10 mm sand mixat med rotmassan i den översta profilen. Det innebär att ca 100 liter
dress per 100 m2 bör läggas på varje gång.
Hjälpsådd ska göras när rätt jordtemperaturen infunnit sig. Krypven (med vinterhärdiga
sorter) ska prioriteras och helst stödsås på sommaren. Även andra sorter kan behöva
användas, framför allt på våren.
Daggning ska göras när behov föreligger, framför allt på sensommaren/hösten för att
minimera risken för svampangrepp men framför allt för att öka spelupplevelsen.
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Bevattning ska vara behovsanpassad och huvudsakligen ske på natten. Vid extrema
förhållande kan det även förekomma under dagen.
Greenytan ska ligga öppen och inte skuggas av omgivande vegetation.
Greenytan skall ha tillräcklig storlek för att ge möjlighet till varierande hålsättning som
anpassas till spelfrekvensen och onduleringarna på green. Mycket stor hänsyn ska tas till
spelstandarden på golfaren från dag till dag. Trezons indelning skall eftersträvas.

Greenområden
Foregreen ska skötas med samma intensitet som greenen när det gäller luftning, dressning och
gödsling.
Vi ska sträva efter jämnhet, täthet, hårdhet och en klipphöjd på dessa ytor så att puttning,
chippning och wedgeslag möjliggörs.

Daglig presentation av banan
Hålflytt sker 5-6 ggr/vecka under den högfrekventa spelsäsongen (ex. maj t.o.m. sep) för att få
en bättre fördelning av upplevelse och slitage. Flyttning sker för att åstadkomma en bra
blandning av kort, mitt, lång, vänster och höger, lätt, medel och svår placering. Mycket stor
hänsyn ska tas till golfspelet den aktuella dagen.
Teemarkeringarna flyttas varannan dag när det förekommer mycket spel. Även här ska stor
hänsyn tas till det aktuella golfspelet.

Tee/Inspelsytor
Ytan ska vara fast och hård samt ha tydliga kanter. De bör vara upphöjda, väldränerade och
jämna med god ytavrinning.
Klipphöjden bör ligga mellan 8 - 10 mm så att det blir så lite gräs mellan boll och klubba som
möjligt.
Teeytans storlek ska möjliggöra skonsam klippning och en varierande teeplacering för både
vänster- och högerspelare.
Uppslagna teeytor ska lagas vid behov med lämplig mullblandning med frö.
Gräsplantan ska alltid sättas i fokus. Dressning ska göras 3 - 5 ggr/år. Luftning och
vertikalskärning ska göras efter behov.
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De officiella mätpunkterna skall vara oflyttbara och synliga, samt ha tydlig text och vara
placerade i kanten av den finklippta delen av teeytan och vara rätt placerad.

Fairways
Fairwayytorna varierar i storlek. De ska ha god dränering och avrinning mot brunnar och
diken.
Klipphöjden ska utformas så att bollen ”bärs” upp av gräset utan att det blir gräs mellan boll
och klubba.
Skötseln inriktas så att gräsplantan alltid sätts i fokus.
Olika typer av luftning och gödsling görs efter behov.

Ruff
Klipphöjden och utformningen ska göras så att onödig letning av boll undviks. Det ska dock
”kosta slag” att hamna i ruffen.
Ruffen klipps och samlas upp 2 ggr om året.

Bunkrar
Bunkrarna ska vara väldränerade och ha tydliga kanter. Det skall inte kunna gå att putta ur en
bunker.
Alla bunkrar ska innehålla samma typ av sand med samma egenskaper över hela bunkern.
Sanden ska vara fast i strukturen så att bollen inte pluggas, utan ska ”sitta” upp.
Bunkrarna ska vara fria från gräs och ogräs och krattas regelbundet måndag och fredag.
Det skall alltid krattas en s.k. krans runt hela bunkern.
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Alla hinder
Vattenhinder ska vara välmarkerade och ha en välskött och tydlig vattenlinje mot spelytan.
Vattenvegetation bör inte skymma tänkt spellinje.
Där det så är möjligt ska miljön för levande djur och organismer prioriteras.
Outpinnar som utgör banans gräns skall vara satta enligt reglerna och det skall finnas en tydlig
siktlinje mellan pinnarna.
Dammar
Dammarna bör vara minst 2 meter djupa för att minska oönskad vegetation. Syresättare bör
också finnas installerad.

Ogräs & sjukdomshantering
Vi ska arbeta efter IPM, Integrerat växtskydd. Detta innebär att alltid arbeta förebyggande
med mekaniska- och strategiska åtgärder mot angrepp innan man använder kemiska medel.

Övningsområden & Range
Till övningsområden räknas Drivinge Range, puttinggreener, chipgreen, korthålsbanan (3
hål). Områdena ska vara utformade så att spelaren får träna slagen som de spelas på banan,
med mål och visuella intryck. Ytorna ska skötas på samma sätt som på banorna.

Banmarkeringar, m.m.
Markeringar skall hållas rena, vara enhetliga, väl synliga, sitta korrekt och rakt regelmässigt
enligt bestämmelserna i SGF:s spel- och tävlingshandbok.

Reklam & Skyltar
Reklamskyltar samt all banutrustnings såsom soptunnor, teeskyltar, bolltvättar, flaggor och
vimplar, flaggstänger m.m. ska vara enhetlig, snygg och välplacerad.
Övrigt
Vi ska eftersträva underhållsfria gångvägar genom att långsiktigt bygga upp dem med
stenmaterial.
Toaletterna på banan skall ses över varje dag och hålla god standard.

