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Drottningholms	  golfbanan	  

Upprättad:	  	   2011-‐07-‐21	  

Uppdaterat:	  	  2015-‐05-‐12	  

Beslutad:	   ___________________	  

Utfärdat	  av:	  	  ___________________	  

Mål och kvalitet för golfbanan 
	  

Detta	  dokument	  upprättades	  under	  pågående	  ombyggnad	  av	  vår	  bana.	  Vi	  har	  nu	  ett	  par	  års	  
erfarenhet	  av	  hur	  vi	  bäst	  säkerställer	  att	  vi	  kan	  erbjuda	  en	  bana	  och	  golfupplevelse	  som	  
motsvarar	  den	  kvalitet	  vi	  önskar	  hålla	  för	  våra	  medlemmar	  och	  gäster.	  

Öppethållande 
Golfbanan	  och	  greenerna	  skall	  öppnas	  så	  fort	  banan	  är	  förberedd	  och	  i	  målsatt	  skick	  för	  att	  
upprätthålla	  kvaliteten	  som	  beskrivs	  i	  detta	  dokument.	  	  

Vid	  frost	  eller	  annan	  otjänlig	  väderlek	  som	  bedöms	  påverka	  kvaliteten	  eller	  skada	  golfbanan	  
kan	  banchef	  och/eller	  klubbchef	  stänga	  banan.	  Banan	  stängs	  för	  vintern	  senast	  3:e	  söndagen	  
i	  oktober	  eller	  tidigare	  om	  tillväxten	  är	  så	  låg	  att	  slitaget	  blir	  för	  högt	  och	  skadar	  gräset.	  

Underhåll	  av	  golfbanan	  skall	  vara	  planerad	  så	  att	  första	  start	  från	  tee	  1	  kan	  ske	  kl.	  07.00	  	  
varje	  dag	  (första	  start	  enligt	  starttidsschemat	  i	  GIT).	  Tvåbollar	  skall	  gälla	  innan	  kl.	  8	  på	  
vardagar	  och	  innan	  kl.	  9	  på	  helger.	  På	  måndagar	  öppnar	  banan	  10.00	  på	  grund	  av	  banarbete.	  

En	  vecka	  under	  sommaren	  ska	  banskötsel	  prioriteras.	  Banan	  är	  då	  stängd	  söndag	  
eftermiddag	  till	  tisdag	  lunch	  så	  att	  arbeten	  kan	  utföras	  utan	  att	  golfspel	  störs.	  

Spelinformation, markeringar 
Scorekort	  skall	  innehålla	  meterangivelse	  för	  greendjup	  och	  avstånd	  till	  greenens	  mitt,	  index	  
och	  par.	  

Unik	  banguide	  skall	  finnas	  med	  tydlig	  avståndsmarkering	  till	  framkant	  och	  bakkant	  på	  hinder	  
och	  green.	  

Information	  på	  tee	  skall	  enbart	  vara	  mätpunkt	  för	  tee	  I,	  II,	  III	  och	  IV.	  Inga	  skyltar	  skall	  finnas.	  
Bolltvätt	  på	  par	  3	  hålen	  skall	  finnas.	  Bänkar	  skall	  om	  möjligt	  finnas	  på	  alla	  hål	  utan	  estetisk	  
påverkan	  av	  miljön.	  Miljöstationer	  för	  källsortering	  skall	  finnas	  på	  lämpliga	  platser	  ut	  med	  
golfbanan.	  

Diskret	  150	  meters	  pinne	  skall	  vara	  till	  greenens	  mitt.	  

Diskreta	  fairwaymarkeringar	  (200,	  150,	  100	  och	  50)	  är	  till	  framkant	  på	  green.	  

Angivelser	  om	  hålplacering	  skall	  finnas	  tillgänglig	  i	  receptionen	  inför	  varje	  speldag.	  

Vattenhindrens	  markeringar	  skall	  vara	  diskreta.	  Pinnar	  skall	  användas	  för	  att	  förtydliga	  
vattenhindrens	  sidogräns	  mot	  spelriktningen.	  
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Out-‐of-‐bounds	  markeringar	  får	  enbart	  förekomma	  mot	  golfbanans	  yttergräns	  och	  mot	  
träningsområden.	  

Tee 
Teemarkeringar	  skall	  vara	  unika	  och	  tydliga	  för	  att	  undvika	  förväxlingar.	  

Teemarkeringar	  skall	  flyttas	  dagligen.	  

Tees	  skall	  sås	  med	  svingel	  och	  ängsgröe.	  

Tees	  skall	  klippas	  rektangulärt	  med	  skarpa	  kanter.	  

Avståndsmarkeringar	  skall	  placeras	  i	  kanten	  och	  mitt	  i	  längdriktningen	  på	  tee	  så	  att	  
teemarkeringar	  kan	  placeras	  på	  plus/minus	  10	  meter.	  

Tees	  skall	  regelbundet	  klippas,	  vertikalskäras,	  dressas	  och	  gödas	  så	  att	  plan	  och	  jämn	  
slitstark	  yta	  uppnås.	  	  

Fairway 
Konturklippning	  skall	  ske	  enligt	  Masterplan.	  

Stödsådd	  skall	  ske	  med	  kombinationen	  svingel	  och	  ängsgröe.	  

Slitytor	  och	  landningsområden	  med	  uppslagna	  torvor	  skall	  veckovis	  stödsås	  och	  dressas.	  

Ruff 
Ruffen	  skall	  klippas	  enligt	  masterplan	  	  

Klipphöjd	  för	  ruff	  skall	  ej	  överstiga	  45	  mm	  

Högruff	  tillåts	  att	  växa	  upp	  med	  högt	  vajande	  gräs	  som	  regelbundet	  klipps	  dock	  minst	  en	  
gång	  per	  år.	  Högruff	  skall	  inte	  inverka	  på	  golfspelet	  inom	  rimliga	  gränser	  

Green 
Greener	  sås	  med	  krypven	  sorterna	  007,	  SR	  1119	  och	  Independence.	  Om	  de	  inte	  finns	  till	  
försäljning	  skall	  liknande	  sorter	  i	  färg,	  form,	  skottäthet	  och	  kvalitet	  väljas.	  

Den	  dagliga	  skötseln	  skall	  göras	  för	  att	  uppnå	  en	  bollhastighet	  på	  green	  motsvarande	  9	  till	  10	  
på	  Stimpen	  samtliga	  dagar	  i	  veckan.	  

Skador	  skall	  omedelbart	  repareras.	  

Hål	  skall	  flyttas	  dagligen.	  

Balanserade	  avstånd	  mellan	  teemarkeringar	  och	  hålflaggor	  enligt	  scorekortet	  skall	  existera	  
med	  placeringarna	  6	  kort,	  6	  mitt	  och	  6	  bakkant.	  

Greenerna	  skall	  hållas	  fria	  från	  Poa	  annua	  	  

Foregreen 
Samtliga	  foregreen	  sås	  med	  samma	  grässorter	  som	  green.	  

Konturklippning	  skall	  ske	  enligt	  Masterplan.	  
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Underhållet	  i	  form	  av	  klippning/luftning/dressning/gödning	  skall	  ske	  regelbundit	  för	  att	  
uppnå	  jämn	  bollhastighet	  samtliga	  dagar.	  

Skador	  skall	  omedelbart	  repareras.	  	  

Bunkrar 
Samtliga	  bunkrar	  skall	  ha	  sand	  av	  samma	  kvalitet	  –	  Brogårdssand.	  

Bunkrarna	  skall	  ha	  packad	  sandbotten	  på	  10-‐15	  cm	  med	  en	  lös	  yta	  på	  5-‐6cm.	  

Samtliga	  bunkrar	  skall	  omges	  av	  ruff.	  Samtliga	  bunkerkanter	  skall	  vara	  välansade	  och	  skarpa.	  

Bunkrar	  skall	  handkrattas	  och	  djupkontrolleras	  inför	  helgspel	  och	  inför	  spel	  under	  vardagar.	  

Vägar 
Grusade	  gångvägar	  skall	  vara	  fria	  från	  vattensamling.	  

Gruskvalitet	  på	  gångvägar	  och	  även	  transportvägar	  skall	  väljas	  så	  att	  det	  är	  lätt	  att	  dra	  
vagnar	  och	  lätt	  att	  gå	  på.	  

Vattenhinder 
Ruffklippning	  längs	  med	  vattenhinder	  och	  diken	  skall	  vara	  minst	  3	  m	  brett	  inom	  30	  m	  från	  
fairway	  kant.	  

Fairwayklippning	  skall	  göras	  i	  droppområden	  bakom	  femmans	  och	  artondes	  vattenhinder.	  

Hindermarkeringar	  skall	  vara	  diskreta.	  Pinnar	  skall	  användas	  för	  att	  förtydliga	  vattenhinders	  
sidogräns	  mot	  spelriktningen.	  

Planteringar, Trädprogram 
Skogsvårdsplanen	  skall	  följas	  

Trädprogram	  skall	  årligen	  uppdateras	  inför	  budgetarbetet.	  

Bevattningssystemet 
Felriktade	  spridare,	  läckage,	  skada	  eller	  fel	  skall	  omedelbart	  åtgärdas.	  

Bekämpning 
Miljöprogrammet	  skall	  följas.	  

Tiden	  för	  snömögelbekämpning	  skall	  på	  hösten	  kontinuerligt	  bevakas	  och	  utföras	  genom	  
jour.	  

Maskiner och utrustning 
Aktuell	  underhåll-‐	  och	  investeringsprogram	  skall	  alltid	  finnas	  för	  maskinparken	  och	  övrig	  
utrustning.	  

Inventarieförteckning	  skall	  finnas	  och	  kontinuerligt	  uppdateras.	  


