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Skötselplan för golfbanan Arboga Gk 
 

Bakgrund:   
Från VERKSAMHETSPLAN ARBOGA GOLFKLUBB 2013 (ref årsmöte höst 2012) 

• Utveckling/förbättring av sidoområden vid respektive golfhål. Detta skall göras i samverkan med 
respektive hålvärd. Skötselplan för respektive golfhåls sidoområden skall tas fram. 

Huvudsyftet med det här dokumentet är att beskriva vad vi som hålvärdar, skall och kan göra, och vad 
klubben genom vår Greenkeeper Torbjörn Karning skall göra. 
 
Tisdagen den 13 aug 2013 genomförde  undertecknad Leif Lindberg banchefen Anders Rosén och 
Greenkeeper Torbjörn Karning en rundvandring och genomgång av samtliga 18 hål. Under vandring 
medverkade delvis även två hålvärdar.  
Resultatet från rundvandringen blev bl. a detta dokument. Grundtänket är att hål 1-9 skall ha parkkaraktär 
och hål 10-18 skogskaraktär. 
 
Det här dokumentet skickas nu ut till alla hålvärdar för samråd och synpunkter. Tanken är att respektive 
hålvärd funderar och kommer med synpunkter. Planen skall vara ett ”levande” dokument som kan justeras 
efterhand när behov av andra åtgärder framkommer. 
 
Allmänt om den tänkta utvecklingen av banan 
    Från verksamhetsplan 2012.( togs fram 2011 och beskriver vad vi skulle göra 2012.) 

o ”Vi skall påbörja och dokumentera en utvecklingsplan för vår bana. Tanken är att 

planen skall utformas i samverkan med medlemmarna”                                                                          

Arbetet påbörjades under ledning av Leif Lindberg. En mängd synpunkter kom fram. 
Dessa ”spretade” åt alla håll.  Slutsatsen blev, att det bästa resultatet får vi om en extern 

konsult anlitas för att ta fram en helhetslösning för utvecklingen av banan. 
o Möjlighet till konsulthjälp undersöktes. Vi kom då fram till att lägsta kostnad för att ta 

fram ett förslag för alla 18 hålen var 200 000 kr. Därav styrelsebeslutet att projektet 
framflyttas tills vi har ekonomi för detta. 

 

Sammanfattning 
1. Vi tar fram en utvecklingsplan för banan, med hjälp av ett ”proffs”  när ekonomin så medger. 
2. Vi genomför smärre förbättring, sådant som vi kan göra med vår Greenkeepers hjälp. Tas med i detta 

dokument. 
3. Vi försöker dokumentera vad vår Greenkeeper skall göra och ansvara för och vad respektive hållvärd 

kan göra och ansvara för i denna skötselplan. 
4. Samverkan/dialog mellan hålvärd och vår Greenkeeper är ett bra ”verktyg”. 

Generellt gäller att vår Greeenkeeper Torbjörn Karning ansvarar för: 
• Rensning av alla diken. Bland annat kommer borttagning av all bladvass och kaveldun att ske under 

kommande vinterperiod i samtliga diken. 
• Att ta bort vass i våra dammar. Arbetet att snygga till våra dammar har påbörjats. 
• Krattning av våra bunkrar. 
• All slyröjning med klinga. Är reglerat genom Arbetsmiljölagstiftningen. 

Hålvärdarna ansvarar för: 
• Trådtrimning och vård av respektive håls sidoområden som är möjligt att göra med hjälp av 

trädgårdsverktyg av typ kratta och spade samt trådtrimmer. 



Hål 1 
Ansvar hålvärden: 

• Ytan till höger om vägen från 1:ans gren mot 2.ans tee skall hållas parklik. 
• Snörtrimning runt stenar. 
• Snörtrimning till vänster och höger om sittplatsen samt runt bollrengöraren. 

Förbättringsåtgärder ansvar Greenkeeper: 
• Vänster om fairway i längdnivå med dam tee finns en gammal sten tipp, den skall göras klippbar.  
• Idag befintligt dike vänster fairway skall göras klippbar. 
• Bunker vid green. ”Väggen” mot green skall göras gräsbeväxt. 

 
Hål 2 
Ansvar hålvärden: 

• Ytan mellan herr- och dam tee snörtrimas. Det är möjligt att en slyröjning först måste genomföras. 
• Kullen/backen vänster fairway bortom bunkern snörtrimning. Det är möjligt att slyröjning först måste 

göras. 
• Snörtrimning till vänster och höger om sittplatsen samt runt bollrengöraren. 

Förbättringsåtgärder ansvar Greenkeeper: 
• Dike vänster nedanför backen skall läggas igen 

 
Hål 3 
Ansvar hålvärden: 

• Rensning tvärsdiket 
• Snörtrimning kullen vänster efter tvärsdiket. 
• Snörtrimning till vänster och höger om sittplatsen samt runt bollrengöraren. 

 
Hål 4 
Ansvar hålvärd 

• Snörtrimning under stora busken höger fairway samt runt stora stenen. 
• Snörtrimning höger innan green, mot vita vägen. 
• Snörtrimning till vänster och höger om sittplatsen samt runt bollrengöraren. 

 
Hål 5 
Ansvar hålvärd 

• Från vita vägen båda sidor om vägen mot tee skall snörtrimas. 
• Till höger om orange tee, snörtrimning. 
• Snörtrimning till vänster och höger om sittplatsen samt runt bollrengöraren. 

Förbättringsåtgärder ansvar Greenkeeper: 
• Planterad gran, höger tee, tas bort. Ersätts med krypväxt motsvarande den som finns planterad sedan 

tidigare. 
 
Hål 6 
Ansvar hålvärd 

• Snörtrimning gång mellan green hål 5 och tee hål 6 snörtrimmas. 
• Ytan nedanför ringklockan snörtrimmas.  
• Snörtrimning till vänster och höger om sittplatsen samt runt bollrengöraren. 

•  
Förbättringsåtgärder ansvar Greenkeeper: 

• Uppsnyggning av ytan vänster herr tee mot dam tee. 
• Yta skapas så att ruffklippning blir möjlig vänster om fairway innan krönet. 

 
Hål 7 
Ansvar hålvärd 

• Vänster sida från dam tee, vänster om dike. Breddning av snörtrimningen. 
• Snörtrimning vänster om fairway över krön och framåt förbättrad snörtrimning. 



• Snörtrimning till vänster och höger om sittplatsen samt runt bollrengöraren. 
 
Hål 8  
Ansvar hålvärd 

• Snörtrimning av teekanterna 
• Snörtrimning runt stora stenen höger före green. 
• Snörtrimning runt stenarna på vänster sida före green samt de 2 som är till vänster om green. 
• Snörtrimning till vänster och höger om sittplatsen samt runt bollrengöraren. 

Förbättringsåtgärder ansvar Greenkeeper: 
• Vänster sida före stora stenar finns gropar som skall fyllas igen. Snörtrimning på sikt för hålvärden. 

 
Hål 9 
Ansvar hålvärd 

• Snörtrimning innan green höger sida. 
• Snörtrimning till vänster och höger om sittplatsen samt runt bollrengöraren. 

 
Hål 10 
Ansvar hålvärd 

• Som idag  
• Snörtrimning till vänster och höger om sittplatsen samt runt bollrengöraren. 

Förbättringsåtgärder ansvar Greenkeeper: 
• I båda tvärsdikena skall rensas och svart kraftig plastduk skall läggas ned. 
• Till höger före green skall dike (ref grus) läggas igen. En gammal sten tipp till höger om diket skall 

snyggas till så att en ökad rak rufflinje kan skapas. 
 
Hål 11 
Ansvar hålvärd: 

• Som idag 
• Snörtrimning till vänster och höger om sittplatsen samt runt bollrengöraren. 

 
Hål 12 
Ansvar hålvärd: 

• Vänster sida om det vänstra sidan fairway skall snörtrimmas till c:a 5m bredd. 
• Höger sida före och efter 150m pinnen snörtrimning. 
• Snörtrimning till vänster och höger om sittplatsen samt runt bollrengöraren. 

 
Hål 13 
Ansvar hålvärd: 

• Efter herr tee vid skyddsnät snörtrimning. 
• Snörtrimning höger om fairway 150 och framåt. 
• Snörtrimning till vänster och höger om sittplatsen samt runt bollrengöraren. 

 
Hål 14 
Ansvar hålvärd: 

• Som idag 
• Snörtrimning till vänster och höger om sittplatsen samt runt bollrengöraren. 

•  
Förbättringsåtgärder ansvar Greenkeeper: 

• Höger efter dam tee skall ytan snyggas till. 
 
Hål 15  
Ansvar hålvärd 

• Snörtrimning c:a 100 m höger sida från herr tee och framåt lagom förbi 150m pinnen. 
• Snörtrimning vänster om diket före dammen. 



• Snörtrimning till vänster och höger om sittplatsen samt runt bollrengöraren. 
•  

Förbättringsåtgärder ansvar Greenkeeper: 
• Dike vänster sida nedanför backen skall läggas igen. 
• Vass i dammen tas bort. 
• Höger fairway, bortom dammen, finns en kulle med en stor buske. Kullen snyggas till och busken tas 

bort. 
 
Hål 16 
Ansvar hålvärd: 

• Som idag 
• Snörtrimning till vänster och höger om sittplatsen samt runt bollrengöraren. 
•  

Förbättringsåtgärder ansvar Greenkeeper: 
• Ytan från gamla tee mot sittbänk snyggas till. 
• Ytan från sittbänken mot nya tee skall snyggas till. 
• Klippbar slänt ned från fairway/rutt ned i dammen skall snyggas till och göras klippbar. 

 
Hål 17 
Ansvar hålvärd: 

• Snörtrimning till väster efter damm och mot skogsparti. 
• Snörtrimning efter skogspartiet vänster om diket c:a 10 m. 
• Snörtrimning till vänster och höger om sittplatsen samt runt bollrengöraren. 
•  

 
Hål 18 
Ansvar hålvärd: 

• Snörtrimning runt stenarna. 
• Snörtrimning till vänster och höger om sittplatsen samt runt bollrengöraren. 


