Bilaga till VP 2020 Kils GK

Måldokument avseende klubbens golfbana och övriga ytor
Dokumentets syfte
Dokumentets syfte är att beskriva målsättning och kvalitet för Kils GK:s 18-hålsbana,
korthålsbanan och övningsområden under ”normala” förhållanden 2020. Det fastställda
måldokumentet ligger som underlag för bankommitténs och banchefens upprättande av
skötselplan och förbättringsarbete där alla åtgärder alltid skall balanseras mot klubbens
ekonomi.
Ett annat syfte är att banan ska ha sådan kvalitet att Kils GK fortsätter vara en attraktiv klubb
för medlemmar och gäster.

Golfbanans karaktär
Golfbanans karaktär är skogs- och parkbana. Banans karaktär skall bibehållas. Smärre
förändringar som t ex planteringar kan göras men naturligt förekommande träd och buskar
ska användas och planteras så att man synliggör och bibehåller den ideala spellinjen från
ursprunglig layout och förskönar banan. För att öka ljusinsläppet till framförallt
greenområdena ska viss trädfällning med noggrannhet genomföras kontinuerligt tills behovet
anses vara tillräckligt.

Svårighetsgrad
Banan ska skötas så att alla typer av golfare attraheras oavsett kön, ålder och
spelskicklighet. Vid eventuell utplacering av nya hinder ska dessa placeras så att framförallt
spelare med lågt spelhandicap får en utmaning. Under den del av året då klubben har flest
gästspelare ska banan sättas upp på ett sådant sätt att de ges förutsättningar för att lyckas
och därmed bär med sig en positiv upplevelse av klubben och banan.

Banskötsel
Kils GK strävar efter att hålla hög och jämn kvalitet på banan under hela golfsäsongen. Likväl
som detta gäller för 18-hålsbanan gäller det för samtliga övningsområden. Skötselplan ska
upprättas och presenteras av banchefen till bankommitten. Utgångspunkten för
skötselplanen ska vara de kvalitetskrav som uttrycks i detta måldokument.

Tillgänglighet
Golfbanan och övningsområdena ska hållas öppna i största möjliga omfattning utan att
kvaliteten varaktigt äventyras.

Estetiska krav
Golfbanan, övningsområden, maskinhall (inomhus o utomhus) och drivingrange ska vara
välvårdade för att såväl golfspelare som allmänheten ska uppleva besöket inbjudande och
trivsamt. Maskiner och annan utrustning ska, under arbetsdagens gång, parkeras utanför
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blickfånget för medlemmar, greenfeegäster och andra besökande. Nattetid ska samtliga
maskiner och all annan utrustning förvaras i låsta lokaler.

Greener
Skötseln av greenerna skall prioriteras. De ska vara välskötta och bollrullen ska vara så jämn
som möjligt och prioriteras före hastighet. Hastigheten ska dock mätas regelbundet på
samma plats. Normalvärdet ska ligga i intervallet 9,0 – 10,0, vilket är väl anpassat till
utformningen av våra greener och de rondtider vi strävar efter. Vid speciella tävlingar, där vi
vill öka svårighetsgraden, kan/bör bollhastigheten ökas.
Skötseln ska inriktas med användande av biologisk skötselplan så att ogräs, sjukdomar och
fysiska skador i största möjliga mån undviks och gräsplantan ska alltid sättas i fokus vilket
ska förtydligas i skötselplanen. Kemiska växtskydd och gödselprodukter skall undvikas i
största möjliga mån
För att behålla hög upplevd spelkvalitet även under sensommaren och hösten ska dagg
avlägsnas från greener när behov av detta föreligger.
Bevattning sker huvudsakligen på natten. Vid extrema förhållande kan det även bevattning
förekomma dagtid.
Greenytan ska ligga öppen och inte skuggas av omgivande vegetation.
Greenytan skall ha tillräcklig storlek för att ge möjlighet till varierande hålplacering som
anpassas till spelfrekvensen och onduleringarna på banan.

Greenområden
Greenkrage, foregreen och avrinningsytor ska i möjligaste mån skötas med samma intensitet
som greenen när det gäller luftning, dressning och gödsling.

Placering av hål och teemarkeringar
Flytt av hål ska ske minst varannan dag under högsäsong för att få en bättre fördelning av
upplevelse och slitage. Flytt av hål sker för att åstadkomma en bra blandning av kort, mitt,
lång, vänster och höger, lätt, medel och svår placering. Som tidigare nämnts ska banan
sättas upp för medlemmars och gästers optimala upplevelse av spel på klubbens bana.
Konkret betyder detta att hålen normalt ska placeras förhållandevis lätt. Vid tävlingar
placeras hålen i enlighet med Spel- och tävlingshandboken.
Teemarkeringarna ska flyttas minst varannan dag under högsäsong. Placeringen ska ske på
ett sådant sätt att medlemmars och gästers upplevelser av spelet på klubbens bana
optimeras. Vid tävlingar placeras teemarkeringarna i enlighet med Spel- och
tävlingshandboken.

Teeytor
Teeytan ska vara fast och hård samt ha tydliga kanter. De bör vara upphöjda, väldränerade
och jämna med god ytavrinning.
Teeytans storlek ska möjliggöra en varierande placering av markeringar för både vänsteroch högerspelare. Klipphöjden ska anpassas så att spelaren har goda förutsättningar att
undvika gräs mellan klubba och boll vid utslag.
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Uppslagna teeytor skall regelbundet lagas med lämpligt material i syfte att bibehålla hög
kvalitet på ytan och för att förhindra onormalt slitage.
Mätpunkterna skall vara väl synliga, tydliga och placerade i sidokanten på tee.

Fairways
Fairwayytorna kan variera i storlek. De ska ha god dränering och ytavrinning mot brunnar
eller diken.
Fairway skall klippas i en form som förhöjer den estetiska upplevelsen.
Fairwaygräset ska ha egenskapen att bära upp bollen (klipphöjd anges i skötselplan). Liksom
greenerna är fairway en prioriterad yta och därför ska skador på denna åtgärdas omgående.

Semiruff, ruff och högruff
Banan skall vara klippt på ett sådant sätt att en klipphöjd finns för ruffen samt en för semiruff.
Klipphöjden anges i skötselplanen. Klipphöjden och utformningen ska göras så att onödigt
letande efter boll undviks.

Bunkrar
Samtliga bunkrarna ska vara utformade så att bunkerkrattning kan ske med maskin. De ska
omslutas av ruffklippt yta och vara väldränerade samt ha tydliga kanter.
Alla bunkrar ska innehålla samma typ av sand, sanddjupet ska vara konstant och bearbetat
till samma struktur över hela bunkern. Sanden ska vara fast i strukturen så att bollen inte
pluggas. Bunkrarna ska vara fria från gräs, ogräs och kontinuerligt hållas i gott skick.

Skog, träd och buskar
Det ska eftersträvas att vegetation inte skuggar greenytor och tees.
Områden av skog skall gallras utan att förändra banans ursprungliga spellinje och layout.
Syftet med detta är att underlätta för spelaren att, i de flesta fall, hitta bollen.
Skadade träd och grenar ska beskäras eller tas bort.

Vattenhinder
Vattenhinder ska vara välmarkerade och ha en välskött och tydlig vattenlinje mot spelytan.
Dammarna bör vara tillräckligt djupa för att minska oönskad vegetation. Vattenvegetation bör
inte skymma tänkt spellinje.
Där det så är möjligt ska miljön för levande djur och organismer prioriteras.

Ogräs och hantering av sjukdomar på gräset
Vad gäller ogräs och hantering av grässjukdomar ska det förebyggande arbetet prioriteras.
Vid behov av bekämpning ska alla mekaniska och biologiska åtgärder vidtas innan kemiska
medel används.

Övningsområden
Till övningsområden räknas drivingrange, övningsgreener och övningsområden. Områdena
ska vara utformade så att spelaren kan träna de slag som de spelas på banan med tydliga
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mål och visuella intryck. Övningsområden skall skötas med samma ambition som golfbanan
men när olika situationer så kräver ska golfbanan prioriteras.

Banmarkeringar etc
Markeringarna skall hållas rena, vara enhetliga, väl synliga, sitta korrekt och i enlighet med
bestämmelserna i SGF:s spel- och tävlingshandbok. Banans markeringar skall årligen
kontrolleras.

Reklam och skyltar
All banutrustning såsom soptunnor, teeskyltar, bolltvättar, flaggor, vimplar och flaggstänger
ska vara enhetliga, snygga och välplacerade. Vid målning av banutrustning skall enhetlig
färg användas.
Den reklam som placeras inom ban- och klubbhusområdet ska placeras och utformas så att
den tillför området mervärde.

Övrigt
Ändamålsenliga transportvägar ska finnas och användas under spel och i arbete. Vägarnas
början, kanter och slut ska vara tydliga. För att förhindra slitage ska all gång- och
fordonstrafik styras med väl synliga markeringar.

Dokumentets giltighetstid
Detta dokument har antagits av klubbens höstmöte i november 2019 och gäller tills annat
beslut tas av vår- eller höstmöte.
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