
TÄBY GOLFKLUBB
VISION – BANUTVECKLINGSPLAN

Version 6

Johan Benestam
Master of Science in Golf Course Architecture

Bachelor of Science in Landscape Planning

Täby Golfklubb, August 2022



Banutvecklingsplan Täby Golfklubb

Upprättad av Golfbanearkitekt Johan Benestam (Master of Science in Golf Course Architecture & Bachelor of Science in Landscape 

Planning) den 2 november 2020 efter ett flertal platsbesök och möten under 2018 - 2020 med Robert Edholm, Hans Danielsson, Linus

Karlsson, Müjdat Ömür, Jack Åström, Kristina Cronwall, Johan Sköld, Lars Tingvall (f.d. klubbchef), Jörgen Lillieholm (f.d. banchef), 

och ett flertal personer ur styrelsen och bankommittén.

Banutvecklingsplanen är en plan som ska ligga till grund för framtida beslut, vilka åtgärder som ska prioriteras och genomföras. Ett 

långsiktigt dokument/arbetsplan. Till planen tas det fram en åtgärdslista för varje hål. Dessa åtgärder ska sedan prioriteras och en 

budget ska tas fram för samtliga punkter. Detta arbete genomförs av klubbens projektgrupp med vägledning av arkitekten. 

Huvudmålet är att ha klart stora delar av dessa förbättringar inom tio år. 

Projektgruppen håller mig som ansvarig arkitekt underrättad vad som har beslutats och planerats att genomföras enligt 

banutvecklingsplanen. Därefter projekterar arkitekten de detaljritningar som behövs för respektive arbete. Under genomförandet i fält 

kommer jag som arkitekt att vara delaktig för att säkerställa respektive arbete blir utfört enligt de förklaringar och intensioner som har 

presenterats. Ritningar skall ses som guidelines. Steget från ritning till byggnation behöver arkitektens handpåläggning i olika grad vid 

olika tillfällen vid byggnationen för att säkerställa och garantera slutresultatet. 

Banutvecklingsplanen innehåller som sagt förslag på hur banan ska förbättras, förädlas och förfinas. Täby Golfklubb är en naturskön 

skogsbana med golfhålen väl integrerade i landskapet där Vallentunasjön har en central roll. Banan domineras av tallskog runt många 

av hålen, men även ädellövträd förekommer. Skogsvård är en prioriterad del i planen för att höja golfhålens karaktär och 

spelupplevelse. Det finns minst 35 kända runstenar på och omkring Täby Golfklubb. Den mest kända är Risbylestenen som ristades 

någon gång i början av 1000-talet. Den innehåller det kors som utgör Täby kommuns vapen vilket ingår i klubbens emblem. 

Området användes som jordbruksmark fram till att golfbanan börjades byggas 1970 och stod klar 1971 med 12 hål. Sommaren 1972 

var den officiella invigningen då samtliga 18 hål vara klara för spel. Banan är ritad av dåtidens stora arkitekt i Skandinavien Nils Sköld, 

med t.ex. Halmstad Golfklubb, Kungl. Drottningholms Golfklubb, Östersund-Frösö Golfklubb med mera på sin meritlista. Banans 

karaktär genomsyras av att den är relativt kuperad, vilket bidrar till att det finns många läckra golfhål och siktlinjer över landskapet just 

tack vara nivåskillnaderna. En av visionerna med planen är att finslipa och förstärka landskapet genom att ta till vara på de många 

olika naturliga elementen som finns, vilket inte har förädlats. Banans närhet till Vallentunasjön är en högt prioriterad del att med små 

medel förädla golfhålens närvaro längs strandlinjen av Vallentunasjön. I Masterplanen finns många intressanta förbättringsförslag. En 

positiv konsekvens om planen följs är att Täby Golfklubb kommer få en av Skandinaviens bästa layouter, vilket skulle generera i en 

mycket intressant klubb att vara medlem i och att spela.   

Historian om golfbanan är dokumenterad med skrifter och bilder av Gunnar Öst en av grundarna. Hans slutord sammanfattar följande: 

”Historien om en golfbana är egentligen en historia om människor, deras vilja, energi, intresse och samarbetsförmåga. Det är också 

historien om visioner blåögd optimism och djärva åtaganden, om tur och otur och om att från ett papper omvandla ett stycke natur. 

Det är historien om jublande glada ögonblick då problemen lösts men också om djupaste pessimism då problemen tornat upp sig och 

ibland förefallit alltför stora…. Vi var egentligen ganska lyckligt lottade. Vi hade ett markområde att bygga en golfbana på, ett hus att 

göra klubbhus av och vi hade en enorm vilja att realisera vår vision. Det var - och är fortfarande mycket kvar att utföra för att klubben 

skall leva och bli ännu bättre”. Det är med denna anda klubben ska tänka de nästkommande 50 åren när klubben utvecklar 

anläggningen. 

I inledningen av mitt arbete fick jag ett par riktlinjer av klubbens styrelse och bankommitté att förhålla mig till. Dessa riktlinjer är av stort 

värde så att projektet inte svävar ut åt något håll, utan har en röd tråd att förhålla sig till. 

Fortsättning nästa sida



Min och klubbens målsättning sammanstrålade att ledorden för planen vara att förbättra, förädla och förfina Täby Golfklubb. 

Konkret handlar dessa förbättringar om följande t.ex:

● Markförutsättningar 

● Historia

● Säkerhet internt och externt

● Greener 

● Foregreens

● Bunkrar

● Fairways

● Tees, flyttas, höjas, riktas

● Tee it forward – ytterligare tee framför röd tee

● Semi-ruff

● Hög-ruff

Banutvecklingsplanen består av en Masterplan som förklarar i stort vad som kommer att förbättras. Till denna plan finns det hål för 

hål förklaringar där man kan följa förbättringsarbetet på ett djupare plan för de som är intresserade.

Under processen kommer jag ha fortlöpande möten med styrelsen, bankommittén, banchefen och klubbchefen för att säkerställa att 

vi håller rätt tempo och gör rätt prioriteringar inför varje säsong. 

Sammanfattningsvis finns både mindre och större förbättringsplaner. De större förbättringarna sker framför allt på hål 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17 och 18 för att ta del av Vallentunasjöns prakt på bästa sätt. Ett antal greener måste byggas om t.ex. hål 4 och 7. 

Green 6 höjas i framkant. Justeringar av totallängden har skett för att anpassa banan bättre till de olika kategorierna golfare. Ta del 

av hål för hål beskrivningarna för att lättare förstå Masterplanen.  

Avslutningsvis handlar allt om att utveckla Täby Golfklubb till en av de bättre golfbanorna i Stockholm och på lite längre sikt 

Sverige. Genom styrelsebeslutet 2018 att ta fram en Masterplan (banutvecklingsplan) kommer alla medlemmar få en attraktivare 

bana att vara stolta över för en lång tid framåt.

Höllviken den 14 januari 2021.

Johan Benestam

Master of Science in Golf Course Architecture

Bachelor of Science in Landscape Planning

● Konturer, klipphöjder spelfält, samtliga

● Gångvägar grus/asfalt/gräs, trappor, broar, kantsten

● Spelstrategi

● Spel, golf-och naturupplevelse

● Våtmarker, dammar, diken, bäckar, svag (anvisningar)

● Trädvårdsplan, vilka arter, sorter

● Bevattningssystem, spridare (dagens från 2008) 

● Maskinparken, vilka maskiner och redskap behövs

● Skötselplan/skötselmetoder, förbättrad finish, dressning, luftning, hjälpsådd, 

mm.

● Klubbhusmiljö, maskinhall, infart, parkering, entré, skyltar, (estetiken 

genomgående, grafisk design)

● Övningsområden, Paractice Range, puttinggreener, Golf Academy mm.



Hål 18

Hål 1

Hål 8

Maskinhall

Klubbhus

Hål 9

Historisk utveckling 1950 – 2022

Banutvecklingsplan, golfbanan åldras och förändras fortlöpande

Masterplan 2022Flygfoto 1950-talet



Varför en banutvecklingsplan?

Er golfanläggning är en investering värd många miljoner. 

Banutvecklingsplanen samlar visionerna för att enklare 

kunna kommuniceras, beslutas, planeras, budgeteras och 

finansieras långsiktigt.



Förbättra, förädla och förfina banan samt

förstärka det rogivande landskapet 

längs Vallentunasjön! 

Min Vision



Klubbens Målsättning

❑ Långsiktig vision (8-10 år)

❑ Kortsiktig vision (1-3 år)

❑ Handlingsplan

❑ Tidplan

❑ Budget 
✓ Projektbudget

✓ Skötselbudget

Källa: Golf Digest okt nr.7 
2017, Topp 50 Sverige

Källa: Golf Digest 2016, 
Topp 50 Sverige



Konceptuell Masterplan Täby Golfklubb



Teckenförklaring

Green

Fairway

Existerande kontur av 
t.ex. green, FW, FG, Tee, Bunker, damm

Avstånd till bunker från respektive tee

Avstånd till green centrum

Bunker

Spellinje

Tee Box

Vatten

Hållängder från respektive tee

Tee 59, 377m

Tee 56, 357m

Tee 53, 325m

Tee 46, 290m

Tee 41, 271m

59, 265m

56, 244m

53, 211m

46, 178m

41, 156m

Förhärskande

vind riktning

Bild ex. ej  Täby



HÅL 1, Par 5
Förslag:
• Risk & Reward filosofi från tee till green förbättras med nya 

bunkrar, bredare fairway, förtydligande av alternativa spelvägar 

• Landningsområdet förstärks med en ny fairwaybunker på 
högersidan (direction, estetisk funktion) ger en klarare bild vart 
man ska sikta och vart hålet tar vägen

• Greenytan behålls intakt, greenområdet förbättras med en liten 
greenbunker till höger. Små justeringar av FG

• Ny tee 61 och 57 byggs vid dagens plats och utökas i bredd och 
får justerad placering. Förbättrad tee väg med kantstöd mot tee

• Blött till höger om bef. tee idag dräneras och förbättras i samband 
med teebyggnationen

• Tee 53, 51, 47 behåller sin position och klippkonturen justeras 
efter spellinjen 

• Ny tee 41 byggs i samma standard som övriga tees på banan

• I lågpunkten mellan tee 47/51 och tee 41 lätt blött under blötare 
delen av året, dränering, brunn. Det finns några lågpunkter här 
och var på fairway som behöver justeras och dräneras för att få 
en bättre yta och turf kvalité

• 3st nya FW-bunkrar på högersidan. 

• Gallra längs hålet, stamma upp träd nära hålet, felkapade grenar 
sågas rätt, övriga träd med nedsatt vitalitet tas bort, detta görs för 
att öka solljus och luftcirkulation. Skugga påverkar gräset negativt

• Spara två stycken stora granar innan första fairwaybunkern i 
skogen mot hål 9

• Stora granar bakom greenen sparas för att utvisa spelriktning 

• Skapa vyer från greenen mot Vallentunasjön

• Ny väg till vänster om greenområdet för att minska slitage i 
greenområdet, asp och vresroser tas bort invasiv art

• Se över bevattningen i greenområdet till vänster för att 
säkerställa bättre spelytor då mycket slitage förekommer in och ut 
från området

• Justera klippkonturer och klipphöjder för samtliga spelytor

• Säkerheten mot hål 9 bedöms vara god, dels genom att ny 
gångväg till vänster om greenen på hål 9 dras om för att minska 
gångtrafik nära tees på hål 1

Förhärskande

vind riktning

Tee 61, 440m

Tee 57, 425m

Tee 53, 410m

Tee 51, 353m

Tee 47, 353m

Tee 41, 295m

Tee 61, 257m

Tee 57, 232m

Tee 53, 218m

Tee 51, 159m

Tee 47, 159m

Tee 41, 104m

Tee 61, 300m

Tee 57, 274m

Tee 53, 259m

Tee 51, 202m

Tee 47, 202m

Tee 41, 144m



HÅL 2, Par 4

Förhärskande

vind riktning

Tee 61, 372m

Tee 57, 355m

Tee 53, 325m

Tee 51, 325m

Tee 47, 290m

Tee 41, 255m

Tee 61, 227m

Tee 57, 210m

Tee 53, 181m

Tee 51, 181m

Tee 47, 147m

Tee 41, 114m

Tee 61, 281m

Tee 57, 264m

Tee 53, 234m

Tee 51, 234m

Tee 47, 198m

Tee 41, 165m

Tee 61, 240m

Tee 57, 224m

Tee 53, 195m

Tee 51, 195m

Tee 47, 158m

Tee 41, 125m

Förslag:
• Risk & Reward filosofi från tee till green förbättras med nya bunkrar, bredare 

fairway, förtydligande av alternativa spelvägar 

• Landningsområdet förbättras genom att två bunkrar tas bort och ersätts med 
två nya fairwaybunkrar med nya placeringar, skapar bättre spelstrategi

• En ny fairwaybunker på vänstersidan ger ökad spelstrategi

• Approachbunker och de två greenbunkrarna byggs om på samma plats i 
enlighet med den nya designen

• Greenytan behålls intakt, greenområdet förbättras med run-offs, svackor, 
utökade ytor med FW/FG, konturer justeras

• Greenen lutar en del men inte akut

• Mycket slitage in och ut från greenen förbättra jordprofilen

• Se över bevattningen i greenområdet till höger för att säkerställa bättre 
spelytor då mycket slitage förekommer in och ut från området

• Se över kulvert som korsar foregreenen med utlopp till höger om hålet vid 
gångvägen mot nästa hål. Rensa hela detta dike ut till Vallentunasjön

• Dränera bakom greenen, blött vissa perioder under säsong

• Tee 61 och 57 byggs om med ny turf, slitage 

• Kantsten byggs upp mot teesidan med ny asfalt

• Samtliga vresrosor tas bort skapar bättre vy mot hål 1 och Vallentunasjön

• Tee 53, 51, 47 behåller sin position och klippkonturen justeras efter spellinjen 

• Ny tee 41 byggs i samma standard som övriga tees på banan

• Öppet dike nedanför tee 47 kulverteras mot brunn till höger innan fairway

• Fyllnadsmassor längs vänstersidans högruff formas om för att bättre 
harmonisera med landskapet

• Gallra längs hålet, stamma upp träd nära hålet, felkapade grenar sågas rätt, 
övriga träd med nedsatt vitalitet tas bort, detta görs för att öka solljus och 
luftcirkulation. Skugga påverkar gräset negativt

• Alkärret till höger innan green bör gallras varsamt för att öka solljus och 
luftcirkulationen. Turfen lider av mycket skugga

• Skapa vyer från greenen mot Vallentunasjön

• Justera klippkonturer och klipphöjder för samtliga spelytor

• Säkerheten mot vägen till vänster är god även i fortsättningen



HÅL 3, Par 4

Förhärskande

vind riktning

Tee 61, 365m

Tee 57, 340m

Tee 53, 320m

Tee 51, 300m

Tee 47, 280m

Tee 41, 255m

Tee 61, 256m

Tee 57, 231m

Tee 53, 212m

Tee 51, 193m

Tee 47, 174m

Tee 41, 153m

Förslag:
• Risk & Reward filosofi från tee till green förbättras med 

bredare fairway, dammen tas bort, förtydligande av 
alternativa spelvägar 

• Landningsområdet förbättras genom att dammen läggs igen 
och övergår till fairway, vilket skapar en bred landningszon

• Fairwayhöjning bör ske med minst 0,5m för att säkerställa 
en torrare profil samt spelyta under de blötare perioderna av 
säsongen

• Berg tas fram till höger upp mot greenen på hål 1 (estetik) 
markerad med ljusgult fält

• En ny estetisk/direction bunker till höger upp mot hål 1

• Greenytan behålls intakt i stort, dock små justeringar för att 
minimera isbildning vinter/vår, greenområdet förbättras med 
run-offs, run-ins, utökade ytor med FW/FG, konturer justeras

• Ny greenbunker nära greenen i slänten. Intressanta 
flaggplaceringar kort vänster

• Säkerheten mot hål 4 förbättras genom att greenbunkern blir 
synlig från landningsområdet (psykisk påverkan)

• Mycket slitage in och ut från greenen förbättra jordprofilen

• Se över bevattningen i greenområdet till vänster för att 
säkerställa bättre spelytor då mycket slitage förekommer in 
och ut från området

• Samtliga tees byggs nya och flyttas till höger ut i befintlig 
damm som läggs igen där teesen byggs. Den nya spellinjen 
höjer spelupplevelsen på hålet. Teesen höjs med minst 1m 
för bättre vy över fairway

• Ny gångväg byggs med kantsten mot tee sidan för att för att 
minimera slitage på tees

• Ny tee 41 byggs i samma standard som övriga tees på 
banan

• Rensa utlopp från litet vatten vänstersidan till Vallentunasjön

• Gallra längs hålet, stamma upp träd nära hålet, felkapade 
grenar sågas rätt, övriga träd med nedsatt vitalitet tas bort

• Alkärret till vänster mot Vallentunasjön bör gallras varsamt 
för att öka solljus och luftcirkulationen mot hålet. Skugga 
påverkar gräset negativt

• De olika skogspartierna på hålet kräver olika åtgärder vilka 
träd som ska gallras bort. Mer exakt vilka visas i fält

• Skapa vyer mot Vallentunasjön 

• Justera klippkonturer och klipphöjder för samtliga spelytor



HÅL 4, Par 3

Förhärskande

vind riktning

Tee 61, 140m

Tee 57, 120m

Tee 53, 110m

Tee 51, 105m

Tee 47, 105m

Tee 41, 80m

Förslag:
• Risk & Reward filosofi från tee till green förbättras med, nytt greenområde, 

bredare fairway/foregreen entré, ett par meter av dammen till vänster 
läggs igen för att förbättra spelupplevelsen för de med rullande toppade 
bollar och med kortare carry, förtydligande av alternativa spelvägar 

• Greenen och greenområdet byggs om och höjs med ca 1m för att 
säkerställa god dräneringsförmåga i greenområdet. Idag är det endast 
23cm nivåskillnad bunkerbotten/damm, stiger Vallentunasjön och dammen 
blir det problem i hela området

• Ny palissad byggs då den existerande har nedsatt vitalitet

• Skapa mer vattenyta i dammen genom att gräva dammen djupare och 
öppna upp mot Vallentunasjön för bättre syresättning/cirkulation. Ta bort 
sly med mera. Tidigare dammrensning har skapat en mur mot 
Vallentunasjön, vilket skapat nya problem för hål 4 med kraftig igenväxning 
längre ut i Vallentunasjön med bland annat björksly som sticker i höjd 
snabbt

• Gemensamma dammen med hål 8 och 9 läggs bitvis igen mot hål 4 för att 
utöka greenområdet. Ny gångväg över befintlig damm idag

• Solitärt alträd höger bakom green sparas och skyddas

• Högruff bakom greenen på ryggen mellan hålet och back tee på hål 5

• Tees renoveras 61, 57, 53, 51, slitage mkt is på vinter/våren

• Ny tee 47 byggs, utöka från befintlig teelimpa. Gångvägen dras om för att 
ge plats åt tee 47

• Kantsten och asfalt mot teesidan för att minimera slitage på tees

• Ny tee 41 och drop-zon renoveras

• Diket mellan tee 41 och drop-zon kulverteras. Rensa diket uppströms för 
att skapa torrare ytor på hålen

• Gallra längs hålet, stamma upp träd nära hålet, felkapade grenar sågas 
rätt, övriga träd med nedsatt vitalitet tas bort, detta görs för att öka solljus 
och luftcirkulation. Skugga påverkar gräset negativt

• Alkärret till höger mot hål 8 och 9 bör gallras varsamt för att öka solljus och 
luftcirkulationen mot hål 3 och 4. Skugga påverkar gräset negativt. Skador 
på hål 3 green is vinter/vår

• De olika skogspartierna på hålet kräver olika åtgärder vilka träd som ska 
gallras bort. Mer exakt vilka visas i fält

• Skapa vyer mot Vallentunasjön hela hålet, svårt att se sjön idag

• Justera klippkonturer och klipphöjder för samtliga spelytor



HÅL 5, Par 4 

Förhärskande

vind riktning

Tee 61, 396m

Tee 57, 370m

Tee 53, 345m

Tee 51, 323m

Tee 47, 289m

Tee 41, 267m

Tee 61, 226m

Tee 57, 199m

Tee 53, 173m

Tee 51, 152m

Tee 47, 120m

Tee 41, 100m

Tee 61, 253m

Tee 57, 226m

Tee 53, 200m

Tee 51, 179m

Tee 47, 143m

Tee 41, 121m

Förslag:
• Risk & Reward filosofi från tee till green förbättras med, två nya fairwaybunkrar,   

förtydligande av alternativa spelvägar 

• Landningsområdet förbättras genom att rama in landningsområdet (rumsindelning)

• En ny estetisk/direction/saving fairwaybunker till vänster i dogleg

• En ny strategisk fairwaybunker till höger, samt spara en buske i området

• Greenytan behålls intakt, greenområdet förbättras med run-offs, svackor, utökade 
ytor med FW/FG, konturer justeras

• Greenen har norrläge gallra skog till vänster

• Skapa siktlinje bakom greenen ner mot Vallentunasjön

• De tre greenbunkrarna byggs om på ungefär samma platser

• Stora flöden av ytvatten letar sig in på hålet till höger om greenområdet uppe ifrån 
skogsvägen. Ett avskärande dike måste byggas och brunnar sättas och leda vattnet 
i kulvertar/dränering till Vallentunasjön. Greenområdet till höger om greenen måste 
förbättras och dräneras. Dräneringen ska gå höger ifrån greenområdet längs mitten 
av fairway och ner till Vallentunasjön, tendenser till blött vid olika tidpunkter på året. 
Dränering även ifrån gångstigen till nästa hål ska dräneras ut till mitten fairway

• Vänster greenkulle byggs om för att styra ytvatten från gångvägen bort ifrån 
greenområdet på hålet och mot hål 6 istället

• Se över bevattningen i greenområdet till vänster och höger för att säkerställa bättre 
spelytor då mycket slitage förekommer in och ut från området

• Renoveringar av tees 61, 57, 53, 51, 47 förbättra teeslänt där slitage finns. 
Kantsten mot teesidan med asfalt för att minimera slitage på slänt och tees

• Ny tee 41 byggs i samma standard som övriga tees på banan

• Gallra hårt vänstersidan från tees fram mot dog leg för att öppna upp för vackra 
vyer över Vallentunasjön

• Gallra längs hålet, stamma upp träd nära hålet, felkapade grenar sågas rätt, övriga 
träd med nedsatt vitalitet tas bort, detta görs för att öka solljus och luftcirkulation. 
Skugga påverkar gräset negativt

• De olika skogspartierna på hålet kräver olika åtgärder vilka träd som ska gallras 
bort. Mer exakt vilka visas i fält

• Justera klippkonturer och klipphöjder för samtliga spelytor

• Till höger om gångstigen mot greenområde hål 8 ska högruff släppas upp för att 
skapa bättre rumsindelning mellan hålen



HÅL 6, Par 5

Förhärskande

vind riktning

Tee 61, 490m

Tee 57, 460m

Tee 53, 450m

Tee 51, 401m

Tee 47, 365m

Tee 41, 300m

Tee 61, 352m

Tee 57, 321m

Tee 53, 311m

Tee 51, 263m

Tee 47, 226m

Tee 41, 162m

Tee 61, 310m

Tee 57, 278m

Tee 53, 268m

Tee 51, 220m

Tee 47, 184m

Tee 41, 119m

Förslag:
• Risk & Reward filosofi från tee till green förbättras med, två nya fairwaybunkrar, förtydligande av 

alternativa spelvägar 

• Landningsområdet förbättras genom att ett antal träd på högersidan i dogleg tas bort för att 
kunna välja en mer aggressiv linje från tees, vilket är svårt idag då träden är mycket höga, Man 
tvingas att hålla lite vänster vilket lätt resulterar i att bollen rullar ner mot vänstersidan av hålet. 
Även på vänstersidan ska ett antal träd tas bort för att generera i bättre spelupplevelse

• Greenytan får justeringar i främre delen av greenen för att skapa fler flaggplaceringar. Greenen 
höjs ett par decimeter. Greenområdet utanför green justeras samtidigt för att harmonisera med 
greenhöjningen. Greenområdet förbättras genom att tre befintliga bunkrar byggs om och en 
fjärde byggs till vänster om greenen, utökade ytor med FW/FG, konturer justeras

• Den nya greenbunkern byggs i samband med att marknivån höjs där den låg en gång i tiden på 
vänstersidan. Bunkerbotten ska inte ligga lika djupt som tidigare

• Den högra greenbunkern byggs i en ny bunkerkulle. Kullen ska byggas så att ytvatten inte rinner 
ner i bunkern eller korsar framdelen av greenen som idag. Ytvattnet ska ledas längre bort ifrån 
greenen. Några ytvattenbrunnar bör sättas uppströms för att ta hand om överflödigt ytvatten. Ny 
gångväg byggs samtidigt till höger om bunkerkullen

• De två nya fairwaybunkrarna agerar som sikt-och savingbunkrar. De kommer skönjas vackert 
från tees och ge en klar indikation vart hålet spelas från tees

• En våtmark skapas inne i skogen mot hål 11. Vått område under delar av året, rensa diken och 
jämna till marken på hålet för bättre och snabbare ytavrinning

• Skapa siktlinje ner mot Vallentunasjön

• Se över bevattningen i greenområdet framför allt till höger för att säkerställa bättre spelytor då 
mycket slitage förekommer in och ut från området

• Tee 61 minskas ner och resten tas bort, utökning av gångväg förbi tee med kantsten mot 
teesidan med asfalt för att minimera slitage på slänt och tees

• Bygga om tee 57, 53, ta bort resten, gångvägen förses med kantsten mot teesidan för att 
minimera slitage på slänt och tees, slitage på teesen idag pga. skugga

• Ny gångväg upp till tee 57, 53 då slipper man gå upp och sedan tillbaka, man ska komma direkt 
till tee för att sedan gå vidare i spellinjen. Gångvägen byggs även nedför backen för att skapa 
lättare förhållanden att gå eller åka golfbil

• Tee 51 ingen åtgärd

• Ny tee 47 byggs bakåt och ut från skogen, spellinje som från övriga tees för att minimera slitage 
på slänt och tees

• Ny tee 41 byggs i samma standard som övriga tees på banan

• Gallra längs hålet, stamma upp träd nära hålet, felkapade grenar sågas rätt, övriga träd med 
nedsatt vitalitet tas bort, detta görs för att öka solljus och luftcirkulation. Skugga påverkar gräset 
negativt

• Skapa större möjligheter att beskåda Vallentunasjön från hålet

• De olika skogspartierna på hålet kräver olika åtgärder vilka träd som ska gallras bort. Mer exakt 
vilka visas i fält

• Justera klippkonturer och klipphöjder för samtliga spelytor



HÅL 7, Par 3

Förhärskande

vind riktning

Tee 61, 178m

Tee 57, 163m

Tee 53, 151m

Tee 51, 145m

Tee 47, 133m

Tee 41, 116m

Tee 61, 142m

Tee 57, 127m

Tee 53, 115m

Tee 51, 109m

Tee 47, 97m

Tee 41, 81m

Förslag:
• Risk & Reward filosofi från tee till green förbättras med, nytt 

greenområde, bredare fairway/foregreen entré, tre greenbunkrar tas 
bort och övergår till run-off, förtydligande av alternativa spelvägar 

• Greenen och greenområdet byggs om pga. få flaggplaceringar, lutar 
för mycket vänster till höger, även lågpunkt höger fram. Greenen höjs 
någon decimeter 

• Greenområdet förses med run-in på vänstersidan

• Ny approachbunker i mjuk existerande rygg/kulle (estetik, visuell 
effekt)

• Ny gångväg till höger om hålet för att leda trafiken bort ifrån 
greenområdet mot nästa hål

• Solitära björkar bakom greenen vid hål 10 sparas och skyddas

• Samtliga tees byggs om och höjs i snitt med minst 1 meter för bättre vy 
över greenområdet mot idag

• Ny gångväg vid tees med kantsten och asfalt mot teesidan för att 
minimera slitage på tees och slänt

• Gallra längs hålet, stamma upp träd nära hålet, felkapade grenar 
sågas rätt, övriga träd med nedsatt vitalitet tas bort detta görs för att 
öka solljus och luftcirkulation. Skugga påverkar gräset negativt

• De olika skogspartierna på hålet kräver olika åtgärder vilka träd som 
ska gallras bort. Mer exakt vilka visas i fält

• Skapa vyer mot Vallentunasjön hela hålet, svårt att se sjön idag

• Justera klippkonturer och klipphöjder för samtliga spelytor



HÅL 8, Par 4

Förhärskande

vind riktning

Tee 61, 395m

Tee 57, 375m

Tee 53, 358m

Tee 51, 328m

Tee 47, 308m

Tee 41, 275m

Tee 61, 282m

Tee 57, 253m

Tee 53, 235m

Tee 51, 205m

Tee 47, 186m

Tee 41, 153m

Tee 61, 309m

Tee 57, 279m

Tee 53, 262m

Tee 51, 231m

Tee 47, 211m

Tee 41, 178m

Förslag:
• Risk & Reward filosofi från tee till green förbättras med, två nya fairwaybunkrar, 

dammjusteringar, förtydligande av alternativa spelvägar 

• De två nya fairwaybunkrarna agerar som sikt, direction och estiska bunkrar. De 
kommer skönjas vackert från tees och ge en klar indikation vart hålet spelas från 
tees. Befintliga fyra träden blir kvar i steg 1, men får utvärderas senare för en 
eventuell flytt

• Greenytan behålls intakt, greenområdet förbättras med run-offs, utökade ytor med 
FW/FG, konturer justeras

• Greenbunkern till höger byggs om på samma plats

• Greenbunkrarna på vänstersidan tas bort och övergår till run-off med mjuk svacka 
i botten för att bromsa bollar med låg hastighet att stanna innan dammen

• Dammen förses med träpalissad, utvidgas närmare greenen fram till bunkrarna 
som tas bort. Det våta området innan greenen på vänstersidan blir också damm 
fram till dagens fairwaykant. Dammslänten kan vara gräs eller träpalissad. Viktigt 
att se hur hållfastheten är i jordmaterialet innan beslut fattas

• Till höger på approachen är det också blött, låg punkt dräneras och förses med 
ytvattenbrunn och dräneringen dras till dammen på vänstersidan

• Från befintlig röd tee dras en dränering fram till dogleg som sedan svänger mot 
vänster och ligger längs hela vänstersidan av fairway ner mot dammen. Sträckan 
förses med ett par ytvattenbrunnar för att minimera ytvatten att transporteras 
långa sträckor ovan mark. Syns tydligt under blötare delar av året

• Skapa siktlinje ner mot Vallentunasjön framför allt från dogleg och framåt, hål 4 
och 5 påverkas också av detta

• Frilägga ståtlig ek, ska stå som solitär, även tallar

• Ny tee för tee 61, 57, 53, 51 dessa tees höjs med ca 1m för god vy över 
landningsområdet, ny gångväg förses med kantsten och asfalt mot teesidan för att 
minimera slitage på slänt och tees

• Tee 47 renoveras

• Ny tee 41 byggs i samma standard som övriga tees på banan

• Gallra längs hålet, stamma upp träd nära hålet, felkapade grenar sågas rätt, 
övriga träd med nedsatt vitalitet tas bort, detta görs för att öka solljus och 
luftcirkulation. Skugga påverkar gräset negativt

• De olika skogspartierna på hålet kräver olika åtgärder vilka träd som ska gallras 
bort. Mer exakt vilka visas i fält

• Justera klippkonturer och klipphöjder för samtliga spelytor, dra fairway närmare 
tees



HÅL 9, Par 4 

Förhärskande

vind riktning

Tee 61, 320m

Tee 57, 310m

Tee 53, 290m

Tee 51, 290m

Tee 47, 265m

Tee 41, 225m

Tee 61, 255m

Tee 57, 245m

Tee 53, 226m

Tee 51, 226m

Tee 47, 200m

Tee 41, 158m

Förslag:
• Risk & Reward filosofi från tee till green förbättras med tydligare riktmärken (två nya 

bunkrar), förtydligande av alternativa spelvägar 

• De två nya fairwaybunkrarna agerar som direction och estiska bunkrar. De kommer 
skönjas vackert från tees och ge en klar indikation vart hålet spelas från tees

• Säkerheten kommer också förbättras mot hål 1 med dessa två bunkrarna, trycka 
spelet omedvetet mer vänster

• Greenytan behålls intakt, greenområdet förbättras med run-offs, utökade ytor med 
FW/FG, konturer justeras

• Greenbunkern till höger byggs om på samma plats 

• Greenen lider av för mycket skugga och rötter som växer in i växtbädden från 
framför allt träden till vänster om greenen, de söker sig till näring och vatten. Träden 
till vänster tas bort. Även eken bakom greenen tas bort (mkt. skugga). Vid kiosken 
tas ett av träden bort. Asken eller lönnen. Beslut i fält (mkt. skugga av greenen)

• Dammen till vänster tas bort och ny gångväg byggs på vänstersidan. Den högra 
gångvägen tas bort för att öka säkerheten samt minska störningen mot hål 1

• Dammen ligger dold vid inspel, vilket föranleder till regeltolkningsproblem, boll i 
dammen eller borta någonstans utanför dammen

• Den magiska eken på vänstersidan i backen upp till övre fairway friställs för att pryda 
sin prakt än bättre

• Till höger i början av fairway ta bort gran (vacker ek bakom, dock skadad vintern 
2019 går att rädda och beskära), viktig för säkerheten mot hål 1

• Se över bevattningen till höger i början av fairway, mkt torrt 

• Ytvatten från hål 1 rinner in på fairway, vilket bör förbättras med ytvattenbrunnar 
innan ytvatten tar sig in på fairway. Dränering dras kors fairway ner mot hål 8 och 
vidare mot damm hål 8

• Se även över blött område till vänster innan greenen ca 20m, även blött i slänt mot 
tee på hål 1

• Ny tee 47 där röd tee låg tidigare, höjs för att skapa bättre vy över landningsområdet

• Tee 61, 57, 53, 51 renoveras, ny gångväg förses med kantsten och asfalt mot 
teesidan för att minimera slitage på slänt och tees

• Dagens röd tee övergår till tee 41

• Gallra längs hålet, stamma upp träd nära hålet, felkapade grenar sågas rätt, övriga 
träd med nedsatt vitalitet tas bort, detta görs för att öka solljus och luftcirkulation. 
Skugga påverkar gräset negativt

• Skapa bättre siktlinje från klubbhuset mot Vallentunasjön genom gallring

• De olika skogspartierna på hålet kräver olika åtgärder vilka träd som ska gallras bort. 
Mer exakt vilka visas i fält

• Justera klippkonturer och klipphöjder för samtliga spelytor. Backen mot den 
avslutande platån där greenen ligger, lämnas som ruff-parti



Original

Fotomontage

HÅL 9, Par 4
UTKAST 1

Fotomontage 1

Förhärskande

vind riktning

Tee 61, 320m

Tee 57, 310m

Tee 53, 290m

Tee 51, 290m

Tee 47, 265m

Tee 41, 225m

Tee 61, 255m

Tee 57, 245m

Tee 53, 226m

Tee 51, 226m

Tee 47, 200m

Tee 41, 158m



Fotomontage

Tee 61, 320m

Tee 57, 310m

Tee 53, 290m

Tee 51, 290m

Tee 47, 265m

Tee 41, 225m

HÅL 9, Par 4
UTKAST 1

Fotomontage 1



HÅL 10, Par 4

Förhärskande

vind riktning

Tee 61, 405m

Tee 57, 375m

Tee 53, 335m

Tee 51, 335m

Tee 47, 305m

Tee 41, 268m

Tee 61, 296m

Tee 57, 265m

Tee 53, 226m

Tee 51, 226m

Tee 47, 196m

Tee 41, 158m

Förslag:
• Risk & Reward filosofi från tee till green förbättras med tydligare 

riktmärken (två nya bunkrar), dammen utvidgas för att synas bättre från 
tee, fairway utvidgas mot tees, förtydligande av alternativa spelvägar 

• De två nya fairwaybunkrarna agerar som spelstrategiska, direction och 
estiska bunkrar. De kommer skönjas vackert från tees och ge en klar 
indikation vart hålet spelas från tees

• En ny approachbunker byggs på vänstersidan vid björkdungen, popplarna 
till höger om fairway tas bort för att skapa fler spelstrategier

• Greenytan behålls intakt, greenområdet förbättras med run-offs, run-ins, 
utökade ytor med FW/FG, konturer justeras

• Befintliga dammen utökas på både hål 18 och hål 10 för att berika hålet 
med en tydlig avgränsning mellan hålen samt skapa synlig vattenspegel 
när dammen tätas så att nivån kan höjas. Den kommer även vara en del 
av spelstrategin på bägge hålen. Befintlig björk sparas i dammkanten

• De tre greenbunkrarna byggs om på samma platser med dagens teknologi

• Dränering behövs till vänster och bakom greenen

• Gallra till höger om greenen 

• Ny tee 61 byggs på dagens övningsgreen

• Övriga tees renoveras (slitytan)

• Vid tee 57 tas två askar bort

• Vid tee 53, 51, 47 tas några träd bort

• Ny gångväg byggs förbi tee 47 ut till fairway

• Skapa bättre siktlinje från tees ner mot Vallentunasjön (pelarpopplar tas 
bl.a. bort), gallring vid tee hål 18 och hål 17 för bättre vy mot 
Vallentunasjön

• Gallra längs hålet, stamma upp träd nära hålet, felkapade grenar sågas 
rätt, övriga träd med nedsatt vitalitet tas bort, detta görs för att öka solljus 
och luftcirkulation. Skugga påverkar gräset negativt

• De olika skogspartierna på hålet kräver olika åtgärder vilka träd som ska 
gallras bort. Mer exakt vilka visas i fält

• Justera klippkonturer och klipphöjder för samtliga spelytor

Tee 61, 277m

Tee 57, 247m

Tee 53, 208m

Tee 51, 208m

Tee 47, 177m

Tee 41, 139m



HÅL 11, Par 5

Förhärskande

vind riktning

Tee 61, 525m

Tee 57, 470m

Tee 53, 425m

Tee 51, 420m

Tee 47, 375m

Tee 41, 330m

Tee 61, 306m

Tee 57, 250m

Tee 53, 207m

Tee 51, 201m

Tee 47, 155m

Tee 41, 110m

Förslag:
• Hål 11 övergår från ett par 4 hål till ett par 5 genom att hålet förlängs framåt och ny 

greenposition blir i backen på nuvarande hål 12. Det kommer att bli ett intressant par 
5 hål med många vackra vyer ut över landskapet och Vallentunasjön. Greenen 
kommer ligga i samma nivå som greenen på hål 13 med enastående vy ut över sjön 
och Vallentuna

• Hålet genomsyras av Risk & Reward filosofi från tee till green med uppenbara  
alternativa spelvägar 

• Hålet får nya teepositioner för att inte bli ett för långt par 5 hål. Teesen byggs med 
god vy över landningsområdet och säkerheten mot hål 16 förbättras mot idag

• Den ensamma granen på hål 11 tas bort, de två granarna som står vid back tee på 
hål 12 tas också bort

• De tre nya fairwaybunkrarna agerar som direction, estiska och spelstrategiska 
bunkrar. De kommer ge hålet en klar indikation vart hålet spelas. Dessutom kommer 
de pryda hålet vackert och trycka spelet bort ifrån hål 15

• Kullen till höger om dagens röda tee på nuvarande hål 12 kommer tas bort och precis 
till höger om den kommer en direction/estetiks bunker att byggas för att hjälpa 
golfarna att förstå vart hålet tar vägen

• Ny fairway kommer att byggas för att sammanbinda dagens fairway på hål 11 och 12. 
Bevattning och dränering kommer installeras för att säkerställa god etablering och 
finish när det är klart

• Det kommer gallras framförallt på hålets vänstersida

• Dammen till höger mot hål 16 läggs igen. Material tas från utvidgad damm på hål 16

• Green och greenområdet placeras på hyllplanet på nuvarande hål 12 i backen. Det är 
en naturlig plan plats med goda förutsättningar att bli ett väl integrerat greenområde i 
landskapet i ”Nils Sköld” anda. Greenområdet kommer förses med en spelstrategisk 
liten bunker höger fram för intressanta flaggplaceringar och för att trycka spelet bort 
ifrån hål 13 greenområde (säkerhet). Greenområdet kommer ha en magnifik run-in 
från baksidan av greenområdet. Man behöver inte vara rädd för att gå för långt. 
Bollen kommer med stor sannolikhet att rulla tillbaka mot greenen

• Till vänster inne i skogen kommer en gemensam våtmark att anläggas mellan hålen. 
Utloppet från våtmarken kommer gå i en kulvert under nya hål 11 och ner till befintlig 
damm på hål 11 och 16

• Ny gångväg byggs vid tees, ny gångväg förses med asfalt och kantsten mot teesidan 
för att minimera slitage på slänt och tees

• Gallra längs hålet, stamma upp träd nära hålet, felkapade grenar sågas rätt, övriga 
träd med nedsatt vitalitet tas bort, detta görs för att öka solljus och luftcirkulation. 
Skugga påverkar gräset negativt

• De olika skogspartierna på hålet kräver olika åtgärder vilka träd som ska gallras bort. 
Mer exakt vilka visas i fält

• Justera klippkonturer och klipphöjder för samtliga spelytor



HÅL 12, Par 4 

Förhärskande

vind riktning

Tee 61, 325m

Tee 57, 310m

Tee 53, 295m

Tee 51, 295m

Tee 47, 270m

Tee 41, 240m

Tee 61, 229m

Tee 57, 215m

Tee 53, 196m

Tee 51, 196m

Tee 47, 176m

Tee 41, 149m

Tee 61, 280m

Tee 57, 266m

Tee 53, 247m

Tee 51, 247m

Tee 47, 229m

Tee 41, 201m

Förslag:
• Hål 12 övergår från ett par 5 hål till ett par 4. Dagens högsta punkt på 

nuvarande hål 12 blir ny teeplats för nya hål 12. Hålet förlängs framåt till 
höger och blir ett dogleg höger hål med vacker vy över Vallentunasjön 
från greenområdet

• Hålet genomsyras av Risk & Reward filosofi från tee till green med 
uppenbara  alternativa spelvägar beroende hur mycket risk du vågar ta 
från tee

• De nya teesen får bra position i landskapet för att kunna skönja stora 
delar av hålet på bästa sätt

• Ny gångväg byggs vid tees, ny gångväg förses med asfalt och kantsten 
mot teesidan för att minimera slitage på slänt och tees

• Högerbunkrarnas placering ger golfaren valmöjligheter från tee. Spela 
säkert eller ta mer risk och håll höger för att tjäna längd

• Green och greenområdets placering ger många mervärden när den ligger 
i en sluttning. Intressanta run-offer kommer skapas. Högerbunkern 
skapar intressanta och kluriga flaggplaceringar allt beror på hur mycket 
man vågar sätta bunkern i spel. Det finns alternativa vägar in för de som 
har en mer rullande bollbana in mot greenen. Spelupplevelsen är i fokus

• Ny gångväg från green till hål 13 kommer få vackra vyer utöver 
landskapet och Vallentunasjön

• Säkerheten mot hål 13 är bibehållen mot innan

• Dammen läggs igen

• Skogsavverkning, avtäckning, stubbrytning, markbearbetning kommer 
ske för att kunna bygga ett nytt golfhål

• Gallra längs hålet, stamma upp träd nära hålet, felkapade grenar sågas 
rätt, övriga träd med nedsatt vitalitet tas bort, detta görs för att öka solljus 
och luftcirkulation. Skugga påverkar gräset negativt

• De olika skogspartierna på hålet kräver olika åtgärder vilka träd som ska 
gallras bort. Mer exakt vilka visas i fält

• Justera klippkonturer och klipphöjder för samtliga spelytor



HÅL 13, Par 4

Förhärskande

vind riktning

Tee 61, 320m

Tee 57, 310m

Tee 53, 290m

Tee 51, 290m

Tee 47, 265m

Tee 41, 225m

Tee 61, 203m

Tee 57, 197m

Tee 53, 190m

Tee 51, 190m

Tee 47, 145m

Tee 41, 130m

Förslag:
• Greenen och greenområdet byggs om pga. få flaggplaceringar, lutar för mycket 

höger till vänster finns även ett par lågpunkter att justera

• För att få till ett bra greenområde behöver det troligtvis sprängas berg under 
greenen. Noggranna studier bör ske innan detta beslutas. En höjning av 
greenområdet kan vara en annan lösning, men helst ingen höjning då 
spelupplevelsen blir lidande

• Greenområdets vänstersida kommer höjas lite och få en mindre run-off ner mot 
grässvacka som klipps som FG/FW. Vänstersidan kommer dessutom berikas med 
en ny greenbunker. Högersidan kommer få run-in istället. Greenen kommer luta 
svagt emot för att minimera att bollar rullar av greenen

• För att förbättra säkerheten på hålet och framför allt mot hål 14 kommer samtliga 
tees att flyttas

• Ny tee 61 placeras där gamla backtee låg en gång i tiden 

• Ny tee 57, 53, 51 kommer flyttas till vänster om gamla teet för att skapa en bättre 
spellinje mot greenområdet (fotomontage ger en god bild av blivande vy från tee, 
dock saknas bild från exakta teepositionen därför används denna position)

• Ny tee 47 byggs bakom dagens röd tee

• Dagens röd tee blir ny tee 41

• Ny gångväg förses med kantsten och asfalt mot teesidan för att minimera slitage 
på slänt och tees

• Målsättningen är att styra spelet till höger för att säkerställa en bättre säkerhet 
mellan hål 13 och 14. Området till höger om dagens fairway där granen växer 
kommer restaureras till fairway. Ett antal träd längs högersidan kommer avverkas 
för att ge plats till bättre spelupplevelse

• En ny fairwaybunker byggs på vänstersidan på ett område som kommer synas 
från tees. Exakt position görs i fält då området lutar brant nedåt. Bunkerns 
huvudsyfte är att agera som direction bunker. 

• Risk & Reward filosofi från tee till green förbättras med förtydligande av alternativa 
spelvägar när hålet byggs om

• Svackan innan greenen är lite blöt då och då, dränering och eventuellt någon 
ytvattenbrunn uppströms kan vara bra att komplettera med

• Skapa siktlinje ner mot Vallentunasjön från tee till green

• Gallra längs hålet, stamma upp träd nära hålet, felkapade grenar sågas rätt, 
övriga träd med nedsatt vitalitet tas bort, detta görs för att öka solljus och 
luftcirkulation. Skugga påverkar gräset negativt

• De olika skogspartierna på hålet kräver olika åtgärder vilka träd som ska gallras 
bort. Mer exakt vilka visas i fält

• Justera klippkonturer och klipphöjder för samtliga spelytor, dra fairway närmare 
tees



Original

Fotomontage ungefärlig vy, ny vit tee

HÅL 13, Par 4
UTKAST 1

Fotomontage 1

Förhärskande

vind riktning

Tee 61, 320m

Tee 57, 310m

Tee 53, 290m

Tee 51, 290m

Tee 47, 265m

Tee 41, 225m

Tee 61, 203m

Tee 57, 197m

Tee 53, 190m

Tee 51, 190m

Tee 47, 145m

Tee 41, 130m



Tee 61, 320m

Tee 57, 310m

Tee 53, 290m

Tee 51, 290m

Tee 47, 265m

Tee 41, 225m

HÅL 13, Par 4
UTKAST 1

Fotomontage 1

Fotomontage ungefärlig vy, ny vit tee



HÅL 14, Par 3

Förhärskande

vind riktning

Tee 61, 150m

Tee 57, 130m

Tee 53, 115m

Tee 51, 110m

Tee 47, 100m

Tee 41, 90m

Tee 61, 117m

Tee 57, 96m

Tee 53, 82m

Tee 51, 77m

Tee 47, 67m

Tee 41, 57m

Förslag:
• En stor förbättring är att hålet får ny teeplacering vid Vallentunasjön. Teeområdet

på hål 15 blir nya hål 14:s tee område med vissa små ombyggnationer. Hålet 

kommer nu spelas med en helt ny spellinje, vilket kommer höja spelupplevelsen för 

samtliga kategorier golfare. Spellinjen är svagt emot lutningen på greenen. Tidigare 

var spellinjen längs med lutningen, vilket är svårt för många kategorier golfare

• Risk and Reward filosofi från tee till green förstärks med ny teeplacering, nya 

alternativa spelvägar skapas beroende på hur mycket risk du vågar ta från tee

• Greenytan behålls intakt, greenområdet förbättras med run-offs, run-ins, utökade 

ytor med FW/FG, konturer justeras. Högerbunkern skapar intressanta 

flaggplaceringar längs högersidan. Greenbunkern fungerar även som en saving, 

estetisk bunker. Det kommer finnas bättre möjligheter att ha rullande bollar in mot 

greenen då valmöjligheterna är större nu än tidigare. Ju mer man väljer att sikta 

vänster desto större chans är det att bollen rullar in och stannar på greenen mot 

tidigare. Den utvidgade foregreenen hjälper till att kicka in bollen (run-in). Detta 

kommer berika spelupplevelsen för många golfare

• Delar av främre greenen och foregreenen håller fukt och är lite blöt. Dränera 

greenen och foregreenen då lär problemet minimeras på både kort och lång sikt

• Några fåtal träd kommer tas bort för att kunna realisera visionen

• Ett antal träd kommer också gallras bort bakom greenen för att ska bättre visuell 

kontakt med Vallentunasjön bakom greenen. Greenen kommer då kännas mer 

som en infinitygreen (illusion att den ligger i vattnet på håll) 

• Ny gångväg från green 13 till hål 14. Den kommer få vackra vyer utöver landskapet 

och Vallentunasjön

• Ny gångväg byggs vid tees, ny gångväg förses med asfalt och kantsten mot 

teesidan för att minimera slitage på slänt och tees. Gångvägen förlängs ända fram 

till greenområdet då det är mycket slitage, vilket gör att kvalitén på spelytan är 

nedsatt

• Bron kommer tas bort för att minimera rikoschetter från lågt slagna bollar samt att 

bron är ur estisk synvinkel fel val för platsen

• Säkerheten mellan hålen 13 och 14 kommer bli bättre med detta förslag

• Några alar sparas vid tee som står i närheten vid tee 61, peka på plats exakt vilka 

som ska vara kvar

• Gallra längs hålet, stamma upp träd nära hålet, felkapade grenar sågas rätt, övriga 

träd med nedsatt vitalitet tas bort, detta görs för att öka solljus och luftcirkulation. 

Skugga påverkar gräset negativt

• De olika skogspartierna på hålet kräver olika åtgärder vilka träd som ska gallras 

bort. Mer exakt vilka visas i fält

• Justera klippkonturer och klipphöjder för samtliga spelytor



Original

Fotomontage

HÅL 14, Par 3
UTKAST 1

Fotomontage 1

Tee 61, 150m

Tee 57, 130m

Tee 53, 115m

Tee 51, 110m

Tee 47, 100m

Tee 41, 90m

Tee 61, 117m

Tee 57, 96m

Tee 53, 82m

Tee 51, 77m

Tee 47, 67m

Tee 41, 57m



Fotomontage

HÅL 14, Par 3
UTKAST 1

Fotomontage 1

Tee 61, 150m

Tee 57, 130m

Tee 53, 115m

Tee 51, 110m

Tee 47, 100m

Tee 41, 90m



HÅL 15, Par 4 

Förhärskande

vind riktning

Tee 61, 270m

Tee 57, 260m

Tee 53, 240m

Tee 51, 240m

Tee 47, 235m

Tee 41, 220m

Tee 61, 209m

Tee 57, 198m

Tee 53, 178m

Tee 51, 178m

Tee 47, 171m

Tee 41, 158m

Tee 61, 171m

Tee 57, 162m

Tee 53, 140m

Tee 51, 140m

Tee 47, 134m

Tee 41, 121m

Tee 61, 197m

Tee 57, 187m

Tee 53, 167m

Tee 51, 167m

Tee 47, 160m

Tee 41, 149m

Tee 61, 236m

Tee 57, 227m

Tee 53, 206m

Tee 51, 206m

Tee 47, 200m

Tee 41, 189m

Förslag:
• En stor förbättring är att hålet får ny tee placering. Teeområdet på hål 14 blir 

nya hål 15:s teeområde. Hålet kommer nu spelas med en helt ny spellinje, 
vilket kommer höja spelupplevelsen för samtliga kategorier golfare. Med den 
nya höga placeringen skapas ett magnifikt golfhål från tee till green. Träden 
längs strandlinjen tas bort för att skapa ett oförglömligt hål. Siktlinjen från tee 
mot greenområdet kommer vara ett av de bästa i Sverige. Samtliga tees är 
högt placerade, vilket kommer skapa ett sug att gå för green för dem som har 
längden. Det finns dock stora risker med detta, men belöningen kan bli stor. 
Det nya hålet kommer bli ett klassiskt svenskt Risk & Reward hål. Det finns 
andra spelalternativ också för att skapa ett bra hål med spelupplevelse för 
alla golfare

• De befintliga teesen på hål 14 får justeras och då framför allt gul och vit tee 
för att bli ett bra hål från dessa tees också. Dessa gemensamma tees
förlängs bakåt och höjs ett par decimeter framför för god vy över hela hålet

• Den ståtliga björken på högersidan på udden sparas som en solitär likaså 
den ståtliga pilen bakom greenen. Den ska stammas upp för att pryda sin 
prakt än bättre och ge hålet siktlinje mot vattenytan. Några av alarna ska 
sparas längs strandlinjen, visas i fält

• Strandlinjen ses över då erosionsskador finns 

• De två nya fairwaybunkrarna agerar som spelstrategiska, direction och 
estiska bunkrar. De kommer skönjas vackert från tees och ge en klar 
indikation vart hålet spelas från tees. Den centralt placerade bunkern kommer 
ge hålet extra karaktär med fler viktiga beslut som måste fattas på tee 
”spelstrategi” Risk and Reward

• Ny gångväg från green 14 till hål 15 med vackra vyer utöver landskapet och 
Vallentunasjön

• Ny gångväg förses med kantsten och asfalt mot teesidan för att minimera 
slitage på slänt och tees

• Gångvägen vid greenområdet behöver förbättras och förstärkas för att styra 
trafiken till vägen för att spara på greenområdet och approachen

• Greenytan behålls intakt, greenområdet förbättras med run-offs, run-ins, 
utökade ytor med FW/FG, konturer justeras

• Dränering behövs på några ställen på fairway

• Gallra till höger om greenen ett par björkar för att skapa bättre växtbetingelser 
för greenen. Den lider av skugga och nedsatt kvalité pga. detta

• Rotbeskärning längs högersidan av greenområdet och approachen

• Gallra längs hålet, stamma upp träd nära hålet, felkapade grenar sågas rätt, 
övriga träd med nedsatt vitalitet tas bort, detta görs för att öka solljus och 
luftcirkulation. Skugga påverkar gräset negativt

• De olika skogspartierna på hålet kräver olika åtgärder vilka träd som ska 
gallras bort. Mer exakt vilka visas i fält

• Justera klippkonturer och klipphöjder för samtliga spelytor



Original

Fotomontage

Tee 61, 209m

Tee 57, 198m

Tee 53, 178m

Tee 51, 178m

Tee 47, 171m

Tee 41, 158m

Tee 61, 171m

Tee 57, 162m

Tee 53, 140m

Tee 51, 140m

Tee 47, 134m

Tee 41, 121m

Tee 61, 197m

Tee 57, 187m

Tee 53, 167m

Tee 51, 167m

Tee 47, 160m

Tee 41, 149m

Tee 61, 236m

Tee 57, 227m

Tee 53, 206m

Tee 51, 206m

Tee 47, 200m

Tee 41, 189m

HÅL 15, Par 4
UTKAST 1

Fotomontage 1

Tee 61, 270m

Tee 57, 260m

Tee 53, 240m

Tee 51, 240m

Tee 47, 235m

Tee 41, 220m



Fotomontage

Tee 61, 270m

Tee 57, 260m

Tee 53, 240m

Tee 51, 240m

Tee 47, 235m

Tee 41, 220m

HÅL 15, Par 4
UTKAST 1

Fotomontage 1



HÅL 15,
UTKAST 1

Fotomontage 2

Original

Fotomontage

• Uppstamning av Pil 
trädet bakom greenen

• Skapar långa siktlinjer 
i landskapet

• Strandlinjen justerad 
för enklare skötsel 
ända fram till 
vattenlinjen



HÅL 15,
UTKAST 1

Fotomontage 2

Fotomontage

• Uppstamning av Pil 
trädet bakom greenen

• Skapar långa siktlinjer 
i landskapet

• Strandlinjen justerad 
för enklare skötsel 
ända fram till 
vattenlinjen



HÅL 15,
UTKAST 1

Fotomontage 3

Original

Fotomontage

• Uppstamning av Pil 
trädet bakom greenen

• Skapar långa siktlinjer 
i landskapet

• Strandlinjen justerad 
för enklare skötsel 
ända fram till 
vattenlinjen



HÅL 15,
UTKAST 1

Fotomontage 3

Fotomontage

• Uppstamning av Pil 
trädet bakom greenen

• Skapar långa siktlinjer 
i landskapet

• Strandlinjen justerad 
för enklare skötsel 
ända fram till 
vattenlinjen



HÅL 16, Par 4 

Förhärskande

vind riktning

Tee 61, 330m

Tee 57, 295m

Tee 53, 280m

Tee 51, 280m

Tee 47, 260m

Tee 41, 240m

Tee 61, 172m

Tee 57, 138m

Tee 53, 124m

Tee 51, 124m

Tee 47, 104m

Tee 41, 84m

Tee 61, 284m

Tee 57, 250m

Tee 53, 235m

Tee 51, 235m

Tee 47, 215m

Tee 41, 194m

Förslag:
• Vallentunasjön är ett viktigt element för Täby Golfklubb och 

helhetsupplevelsen. För att förstärka detta byggs ett nytt 
greenområde till vänster om 17:e gul, vit och blå tee. Denna plats 
kommer bli ett fantastiskt greenområde. Greenområdet kommer 
skönjas från tee till green, vilket skapar intressanta alternativa 
spelstrategier. Hur mycket vågar och vill man sätta i spel redan från 
tee. Hålet vaktas av strandlinjen och den befintliga dammen som 
minskas ner för att berika hålet med än mer spelupplevelse. De två 
fairwaybunkrarna fungerar mer som direction, säkerhet, estetiska 
bunkrar (trycka spelet bort ifrån hål 11). Även detta hål kommer bli 
ett av de bättre i Sverige. Ännu ett klassiskt Risk and Reward hål

• Greenområdet kommer ligga vackert med närhet till sjön. En liten 
greenbunker på högersidan skapar intressanta flaggplaceringar rakt 
bakom samt trycker spelet bort ifrån hål 17. Spelstrategin att nå den 
kan variera allt beroende på spelstandard. Gå för pinn, spela vänster 
eller spela kort dammen

• Dagens tee på hål 17 (gul, vit) tas bort och kullen mellan dammen 
och tee skalas ner, men slänten upp mot dagens hål 16 ska varsamt 
sparas och justeras för att få till ett bra nytt golfhål

• Tee 61 klipps ihop med foregreen på hål 15

• Tee 57 byggs bakom dagens teelimpa. Befintliga gul tee tas bort för 
att öka säkerheten på hål 15

• Tee 53, 51, 47 renoveras

• Ny tee 41 byggs i samma standard som övriga tees på banan

• Dammen till höger vid tee 41 utvidgas framåt, massor till damm 
igenläggning till höger om dammen

• Strandlinjen ses över då erosionsskador finns 

• Ny gångväg från green 16 till hål 17

• Ny gångväg förses med kantsten och asfalt mot teesidan för att 
minimera slitage på slänt och tees

• Dränering behövs på några ställen på fairway

• Alar i början av fairway trycker spelet höger, vilket inte är bra ur 
säkerhetssynpunkt, dels blockar de vyn mot nytt greenområde. 
Exakt vilka av dessa som tas bort är att peka i fält

• Gallra längs hålet, stamma upp träd nära hålet, felkapade grenar 
sågas rätt, övriga träd med nedsatt vitalitet tas bort, detta görs för att 
öka solljus och luftcirkulation. Skugga påverkar gräset negativt

• En långsiktig skötselplan för vassen längs hålet ska tas fram i 
samarbete med kommunekologen

• De olika skogspartierna på hålet kräver olika åtgärder vilka träd som 
ska gallras bort. Mer exakt vilka visas i fält

• Justera klippkonturer och klipphöjder för samtliga spelytor

Tee 61, 207m

Tee 57, 172m

Tee 53, 158m

Tee 51, 158m

Tee 47, 139m

Tee 41, 118m

Tee 61, 252m

Tee 57, 217m

Tee 53, 201m

Tee 51, 201m

Tee 47, 183m

Tee 41, 162m



Fotomontage

HÅL 16, Par 4
UTKAST 1

Fotomontage 1

Förhärskande

vind riktning

Tee 61, 330m

Tee 57, 295m

Tee 53, 280m

Tee 51, 280m

Tee 47, 260m

Tee 41, 240m



HÅL 17, Par 3 

Förhärskande

vind riktning

Tee 61, 165m

Tee 57, 150m

Tee 53, 135m

Tee 51, 125m

Tee 47, 110m

Tee 41, 100m

Tee 61, 135m

Tee 57, 119m

Tee 53, 105m

Tee 51, 93m

Tee 47, 81m

Tee 41, 70m

Förslag:
• En stor förbättring är att hålet får ny tee placering uppe vid befintlig green 16 

för tee 61, 57, 53, 51. Vyn över hålet är otroligt vackert. Hålet växer enormt 
från denna nya tee plats. Tee 47 byggs på andra sidan nuvarande dammen. 
Tee 41 byggs framför nuvarande röd tee. För att förverkliga detta behöver en 
del träd tas bort för att ge plats till de förbättringar som föreslås. Även detta hål 
kommer bli ett av Sveriges bästa par-3 hål med ny design

• Greenytan behålls intakt, greenområdet förbättras med run-offs, run-ins, 
utökade ytor med FW/FG, konturer justeras. Högerbunkern skapar intressanta 
flaggplaceringar längs högersidan

• Främre delen av greenen och foregreenen är blöt då och då. Orsaken till detta 
bör studeras vidare för att se om det är en skötselåtgärd som behövs eller om 
greenen och foregreenen måste höjas för att skapa bättre 
dräneringsförhållanden och torrare spelyta t.ex. som greenområdet hål 4

• Green tar också skada av björkarna på högersidan som på hål 15. Ta bort 
minst 4st närmast greenen plus 6st små

• Rotbeskärning längs högersidan av greenområdet för att  ytterligare förbättra 
greenen mot inträngande rötter

• Pilarna till vänster kommer reduceras till två. Pil ett och två sparas plus att de 
stammas upp

• Dammen förses med träpalissad vid greenområdet

• Delar av dammen kommer läggas igen vid foregreen för att skapa mer 
landningsyta för de med sämre bollflykt i luften, men även för att skapa mer 
plats att sprida golfarna på. Trångt idag. Dammen kommer förses med en bro 
för att minimera logistikproblem vid boll i vatten. Dagens drop-zon blir kvar

• Strandlinjen erosionssäkras, is och vind trycker upp isen som i sin tur trycker 
jorden uppåt på hålet även tendens på hål 15

• Ny gångväg från green 16 till hål 17 och från 17 tee till 18 tee till höger om 
dammen. 

• Ny gångväg byggs vid tees, ny gångväg förses med asfalt och kantsten mot 
teesidan för att minimera slitage på slänt och tees. Gångvägen förlängs ända 
fram till greenområdet då det är mycket slitage, vilket gör att kvalitén på 
spelytan är nedsatt

• Gallra längs hålet, stamma upp träd nära hålet, felkapade grenar sågas rätt, 
övriga träd med nedsatt vitalitet tas bort, detta görs för att öka solljus och 
luftcirkulation. Skugga påverkar gräset negativt

• En långsiktig skötselplan för vassen längs hålet ska tas fram i samarbete med 
kommunekologen

• De olika skogspartierna på hålet kräver olika åtgärder vilka träd som ska 
gallras bort. Mer exakt vilka visas i fält

• Justera klippkonturer och klipphöjder för samtliga spelytor



Tee 61, 165m

Tee 57, 150m

Tee 53, 135m

Tee 51, 125m

Tee 47, 110m

Tee 41, 100m

Tee 61, 135m

Tee 57, 119m

Tee 53, 105m

Tee 51, 93m

Tee 47, 81m

Tee 41, 70m

Original

Fotomontage

HÅL 17, Par 3
UTKAST 1

Fotomontage 1

Förhärskande

vind riktning



Fotomontage

HÅL 17, Par 3
UTKAST 1

Fotomontage 1

Tee 61, 165m

Tee 57, 150m

Tee 53, 135m

Tee 51, 125m

Tee 47, 110m

Tee 41, 105m



HÅL 18, Par 5

Förhärskande

vind riktning

Tee 61, 465m

Tee 57, 440m

Tee 53, 425m

Tee 51, 380m

Tee 47, 365m

Tee 41, 335m

Tee 61, 262m

Tee 57, 237m

Tee 53, 223m

Tee 51, 178m

Tee 47, 163m

Tee 41, 132m

Tee 61, 294m

Tee 57, 270m

Tee 53, 254m

Tee 51, 210m

Tee 47, 195m

Tee 41, 163m

Tee 61, 166m

Tee 57, 141m

Tee 53, 127m

Tee 51, 83m

Tee 47, 68m

Tee 41, 38m

Tee 61, 246m

Tee 57, 220m

Tee 53, 205m

Tee 51, 161m

Tee 47, 146m

Tee 41, 116m

Förslag:
• Avslutningshålets nya greenplacering till vänster om klubbhuset kommer lyfta 

hela anläggningen. Greenområdet tar platsen där dagens två övningsgreener 
ligger nedanför klubbhuset. Den nya placeringen ger klubben ett värdigt 
avslutningshål att minnas. Det kommer bli ett rättvist greenområde med god 
säkerhet mot restaurangen & korhålsbanan. Dagens greenområde övergår till 
övningsgreen och växer ihop med befintlig övningsgreen. För att åstadkomma 
detta behöver ett antal träd tas bort cirka tio stycken i dungen mellan hål 18 och 
övningsområdet. Säkerheten mot övningsområdet säkerställs genom att sista 
hålet tas bort. Korthålsbanan blir 5-hål.  Från klubbhusrestaurangen kan man nu 
följa spelat från tee till green. Färdig höjd mellan de två puttinggreenerna som 
riktvärde. Ny gångväg byggs till höger om approachbunkern

• Greenområdet kommer förses med run-offs, run-ins, svackor vilket skapar 
intressanta spelupplevelser. Den nya greenbunkern och vackra asken samt 
äppelträden kommer att agera som en back-drop

• Till vänster i dungen sparas ett antal askar

• Tee 61, 57 byggs om och placeras i spellinjen

• Tee 53, 51 renoveras och tee 51 får mjukare slänter

• Ny tee 47 byggs

• Dagens röd tee övergår till tee 41 med justerade slänter 

• Befintliga dammen utökas på både hål 18 och hål 10 för att berika hålet med en 
tydlig avgränsning mellan hålen samt skapa synlig vattenspegel när dammen 
tätas så att nivån kan höjas. Den kommer även vara en del av spelstrategin på 
bägge hålen. Befintlig björk sparas i dammkanten

• Hålet för ses med tre helt nya fairwaybunkrar för att skapa ett bättre 
spelstrategiskt hål

• Den befintliga fairwaybunkern till vänster byggs om på samma plats

• En ny approchbunker byggs i befintlig greenbunker 

• Dränering behövs på några ställen på fairway

• Gallra längs hålet, stamma upp träd nära hålet, felkapade grenar sågas rätt, 
övriga träd med nedsatt vitalitet tas bort, detta görs för att öka solljus och 
luftcirkulation. Skugga påverkar gräset negativt

• Befintliga aplarna sparas som står längs outgränsen på vänstersidan

• Befintlig tall ca 100m innan greenen sparas

• De olika skogspartierna på hålet kräver olika åtgärder vilka träd som ska gallras 
bort. Mer exakt vilka visas i fält

• Justera klippkonturer och klipphöjder för samtliga spelytor



Original

Fotomontage

HÅL 18, Par 5
UTKAST 1

Fotomontage 1

Förhärskande

vind riktning

Tee 61, 465m

Tee 57, 440m

Tee 53, 425m

Tee 51, 380m

Tee 47, 365m

Tee 41, 335m

Tee 61, 262m

Tee 57, 237m

Tee 53, 223m

Tee 51, 178m

Tee 47, 163m

Tee 41, 132m

Tee 61, 294m

Tee 57, 270m

Tee 53, 254m

Tee 51, 210m

Tee 47, 195m

Tee 41, 163m

Tee 61, 166m

Tee 57, 141m

Tee 53, 127m

Tee 51, 83m

Tee 47, 68m

Tee 41, 38m

Tee 61, 246m

Tee 57, 220m

Tee 53, 205m

Tee 51, 161m

Tee 47, 146m

Tee 41, 116m



Fotomontage

HÅL 18, Par 5
UTKAST 1

Fotomontage 1

Tee 61, 465m

Tee 57, 440m

Tee 53, 425m

Tee 51, 380m

Tee 47, 365m

Tee 41, 335m



Masterplan 2022 Dagens score kort 

Scorecard enligt Masterplan



Practice Range

Förslag:
• Practice Range förses med 3st 

målgreener lite upphöjda med foregreen, 
(konstgräs) 

• Greenerna bör vara konstgräs, minst 
300m2

• Grästee bör anläggas, men den storlek 
som behövs för att kunna ha den öppen 
regelbundet blir svår då slitaget är stort 
och tillväxten tar tid

• Befintlig träningsskjul under tak renoveras

• Practice Range förses med kraftigare och 
längre rikt/sikt pinnar för bättre 
träningsmöjligheter för längder över 150 
meter

• Gallra, stamma upp träd i practice range, 
felkapade grenar sågas rätt, övriga träd 
med nedsatt vitalitet tas bort, detta görs 
för att öka solljus och luftcirkulation. 
Skugga påverkar gräset negativt

Förhärskande

vind riktning



Practice Area

Förslag:
• Korthålsbanan minskas ner pga. att 

hål 18:s greenområde flyttas och 
övergår till en 5 hålsbana för att 
förbättra säkerheten både på 18-
hålsbanan samt korthålsbanan

• Banan förbättras med nya 
klippkonturer och klipphöjder

• Hål 5 får en ny green pga. hål 18 
greenområde flyttas

• Practice Area får en bättre bunker och 
ny klippkontur för bättre 
träningsmöjligheter

• Gallra, stamma upp träd i practice 
course, area, felkapade grenar sågas 
rätt, övriga träd med nedsatt vitalitet 
tas bort, detta görs för att öka solljus 
och luftcirkulation. Skugga påverkar 
gräset negativt

• Practice Green byggs nära 
parkeringen

• Putting Green blir intakt

Förhärskande

vind riktning



Klubbhusområdet
Förslag:
• Klubbhusområdet behöver renoveras och 

uppdateras. Då klubbhusfrågan inte är löst när 
detta dokument produceras kan inte allt arbete 
ske fult ut med planen hur det ska se ut

• Det är viktigt med ett varmt välkomnande när 
man tar av till klubben från Allén. Parkeringen är 
första anhalten

• Parkeringsmöjligheterna kommer byggas ut för 
att kunna ta emot flera besökare 

• För att rama in parkeringen planteras bokhäckar 
för att höja de estetiska värdena och strukturera 
upp parkeringen

• Parkeringen bör asfalteras de delar som inte har 
asfalt idag

• Planteringen utanför Dressing room görs om och 
med lägre stenmur som stödmur och planteras 
med lavendel. Är ett led till en mer välkomnande 
entré

• Stenmur bör byggas vid dagens el grind och upp 
mot klubbhuset. På ritningen markerad i beige 
färg

• Ny putting green byggs nedanför dagens practice 
green

• Stora putting greenen vid klubbhuset utökas med 
dagens green hål 18. Back tee på hål 1 och 10 
använder greenen genom att endast sätta ner 
tee kulor

• Planteringen vid klubbhusplanen byggs om med 
stenmur istället för bättre estetik. Växtvalet blir 
lavendel  med någon högre perenn i mitten

• Ny gångväg byggs väster och söder om 
klubbhuset samt ny gångväg öster från 18 hålet

• Gallra, stamma upp träd i klubbhusområdet 
felkapade grenar sågas rätt, övriga träd med 
nedsatt vitalitet tas bort, detta görs för att öka 
solljus och luftcirkulation. Skugga påverkar 
gräset negativt

• Uppgraderingen kommer bidraga till att hela 
klubbhusmiljön förskönas med estetik, logistik 
och golfupplevelse

Bokhäck
(vinterkostym)

Lavendel



Yttre påverkan - Strandskydd, trädfällning mm

❑ 100m från strandlinjen

❑ 300m från strandlinjen i vissa fall

❑ Dispens för t.ex. trädfällning, utfyllnad, 

schaktning, muddring

Tillstånd och dispenser vid 

landskapsbildsskydd och strandskydd. 

Inom landskapsbildsskyddat område är det 

Länsstyrelsen, inte kommunen, som prövar 

ansökan om dispens enligt 

strandskyddsbestämmelserna.



Fyllnadsmassor – påverkar Masterplan

• Behövs för att kunna bygga bra golfhål enligt plan

• Infartsvägar till Täby Golfklubb – BK 2 väg 

• Självförsörjande med egna uttag på golfbanan



Prioriteringar Etapp 1

• Prioriteringar har styrts av: 

- Säkerhet

- Players 1st – Medlemsundersökningen

- Referensgruppen o Banarkitekt

- Gästundersökningen

Samtliga pekar på att hål 11,12,13 o 18 är 

prioriterade.



Entreprenadarbeten - Hål 11,12,13 & 18

Hål 13 Markavtäckning 900m2

Sprängning 850kbm

Bevattning kompletteras

Dränering 527m

Dränering 1 hål

Gångväg 400m

Transportväg 190m

Bunkrar 2st

Green 1st

Foregreen 1st

Tee 220m2

Fairway/greenområde 2000m2

Schakt lera 2500m3

Hål 18 Markavtäckning 600m2

Bevattning kompletteras

Dränering 527m

Dränering 1 hål

Gångväg 300m

Transportväg 0 m

Bunkrar 6st

Green 1st

Foregreen 1st

Tee 250m2

Fairway/greenområde 1000m2

Schakt lera 1700m3

Hål 11/12 Aktivitet Mängd

Markavtäckning 12900m2

Sprängning 425kbm

Bevattning kompletteras 

Dränering 1053m

Dränering 2 hål

Gångväg 700m

Transportväg 800m

Bunkrar 7st

Green 2st

Foregreen 2st

Tee 650m2

Fairway/greenområde 8000m2

Schakt lera 6600m3



Ordlista – förklaring 
• Direction bunker – Bunker som visar vägen

• Saving bunker – Bunker som fångar upp en boll som 
är på väg att rulla allt för långt bort t.ex. ned för brant 
slänt etc.

• Approachbunker – En bunker som finns placerad 
cirka 15 – 50 meter innan greenen 

• Estetisk bunker – Vacker bunkerplacering som fyller 
en estetisk betydelse mer än spelstrategisk

• Siktbunker – En bunker att sikta emot

• Infinitygreen – En green som upplevs på långt håll 
flyta ut i horisonten, i en damm 



Frågor ang. projektet

▪ Mail: vision2030@tabygk.se

mailto:vision2030@tabygk.se


TACKAR!



Benestam Golf Course Design

Johan Benestam 

Master of Science in Golf Course Architecture

Bachelor of Science in Landscape Planning

www.benestamgolfdesign.com 

johan@benestamgolfdesign.com

Facebook: Benestam Golf Course Design

Instagram: Benestam Golf Course Design

Linkedin: Johan Benestam

Royal Drottningholm Golf Club, Hole 7, Sweden


