
Kommentarer till Masterplan Drøbak Golfklubb. 
Nedanstående har jag hämtat från er Verksamhetsplan.


Visjon 

Et åpent og inkluderende miljø hvor egen innsats og aktivitet fører til mestring, 
prestasjoner og flere smil på banen. Den viktigste arenaen for folkehelse og 
lykkeopplevelser på Østlandet. 

Misjon 

Drøbak Golfklubb skal tilby medlemmer, gjester og samarbeidspartnere et 
attraktivt og velholdt golfanlegg og en klubb hvor det er plass til alle. 

• -  Prioritere egne medlemmer ved å tilby aktiviteter som skaper gode 
golfopplevelser og sosialt samvær gjennom hele livet.  

• -  Legge til rette for at alle får mulighet til å utnytte sitt potensiale 
gjennom attraktive trenings- og konkurransetilbud.  

• -  Engasjere seg i det lokale idrettsmiljøet og aktivt delta i utviklingen 
av et sunt og aktivt lokalmiljø. 

• Virksomhetsidé  
Med et innbydende idrettsanlegg og et åpent og inkluderende miljø tilbyr vi 
golfopplevelser, idrettsglede, sportslig utvikling og en aktiv livsstil til spillere 
i alle aldre og på alle ferdighetsnivåer  

Under mitt inledande möte med Jens, Lars och Bjørn i oktober 2018 fick jag också reda på att 
snittåldern på klubben är ca. 60 år och snitthandicapen ligger på ca 22. Jag tror att det ligger 
högre för damer. I Sverige på en ”normalklubb” brukar snitthandicap för damer ligga på mellan 
26 och 30. Det tror jag gäller även för Drøbak GK.


I er verksamhetsplan nämner ni bl a, flere smil på banen, prioritere egne medlemmar ved å tilby 
aktiviteter som skaper goda golfopplevelser och innbydende idrettsanlegg.  


Jag har också fått ta del av ett styrdokument där jag bl a läser följande:


• Vår bane skal være anerkjent som en av Østlandets baner med høyest kvalitet.




• Banen skal være kjent som rask, tilgivende bane med effektiv spilleavvikling for spillere i alle 
kategorier.


• Våre treningsområder skal være tillrettelagt for målrettet trening for spillere i alle katagorier.


• Det er viktigt att golfbanen opplevs som ”overkommelig for alle”, samtidig som den byr på 
utfordringer for spillere med gode ferdigheter.


I sammanfattningen av Masterplanen som jag redan skickat er, för att ni skulle kunna komma 
igång med justeringsarbeten direkt, finns alla uppgifter jag fick att komma med förslag till 
lösningar på. Dessa nämner jag därför inte här utan nöjer mig här med att konstatera vissa 
saker och ge en kortare bakgrund för mina förslag hål för hål.


Konstateranden: 
Ett flertal av era hål är alldeles för svåra för snittmedlemmen/motionären. 
Det går att justera/anpassa banan så att den blir mer rask att spela. 
Upplevelsen av att Drøbaks bana har Østlandets högsta kvalitet går att lösa. 
Driving-Rangen kan förlängas så att även riktigt duktiga spelare kan träna alla slag. 
Med små insatser kan vi skapa bättre golfupplevelse för alla spelarkategorier.


I skisserna från er banguide som ni fått finns ca 140 förslag till justeringar som ger er det ni 
önskar och beskriver i er Verksamhetsplan och Styrdokument.


Kompletteringar gjorda efter banvandringen 16/5-2019 i röd text.


Hål 1. 
Första tee är en viktig plats på en golfbana. Första intrycket är viktigt. Hål 1 och 18 är de 
viktigaste hålen. Spelarna kommer ihåg en fin och trevlig början och avslutning. 
Justeringarna av hur tee klipps ger spelarna en upplevelse av hög kvalitet. Dessutom så 
definieras tee bättre och det blir lättare att sikta för snittgolfaren. Estetiskt vinner hålet också 
på en mer definierad fairway och att lyfta fram de riktigt fina träden. Klippningen bakom green 
gör att fler bollar inte rullar ”hela vägen ner” utan stannar närmre green. Rondtid. 
Klipp gångstig bakom green ner till tee nr 2


Hål 2. 
Säkerhets och spelbarhetsproblem! I mitt tycke banans sämsta hål. Glädjande nyheter är att 
det kan förvandlas till ett av de bästa, kanske till och med ett nytt signaturhål. Träden på andra 
sidan vattnet förstör hålet för alla och MÅSTE bort! Småjusteringar förhöjer den estetiska 
upplevelsen och gör hålet spelbart för fler och förmodligen mer raskt att spela. Det jag ser 
framför mig blir ett estetiskt snyggt hål som kan spelas som det är tänkt av alla.


Hål 3. 
Framförallt logistikproblem. Justera greenområdet enligt mitt förslag så blir hålet tuffare för 
elitspelare, lättare för snittspelaren och inga spelare på tee på hål 2 störs av gångtrafik. Mindre 
slitage.




Hål 4. 
Det är den stora bunkern kort green som gör att det ofta bildas kö här. Flertalet spelare i 
klubben kan inte spela höga slag och det är alldeles för lite plats till vänster. Ge snittspelaren 
en möjlighet att studsa/rulla in bollen. Paradoxalt blir hålet svårare för elitspelaren om ni följer 
mitt förslag om en slänt klippt som foregreen till höger om green. Jag förklarar mer om det på 
plats vid banvandringen.


Hål 5. 
Definitions, säkerhets och slitageproblem. Säkerhetsproblemen minskas och definitions och 
slitageproblemen elimineras. Jim tyckte att fw-bunkern ska flyttas till vänster och därmed 
närmre fairway.


Hål 6. 
För långt hål med en tvingande carry! Förstår att det är köproblematik. Berättar mer om de 
olika alternativen till lösningar under banvandringen. Redan gjord fairwayjustering kommer att 
göra hålet mer lättspelat för fler. Att kulvertera en del av dammen behövs ej längre.


Hål 7.  
Blir ett greenområde som mer andas kvalite och exklusivitet. Ljus ruff bakom green adderar 
färgskala till hålet och ger det en tydligare fond. En attraktivare miljö helt enkelt. Jim tyckte att 
fw-bunkern flyttas längre fram och närmre fairway.


Hål 8.  
Dtt finns många möjlighter att utveckla hål 8 och därmed få en driving-range som tilltalar alla, 
speciellt de duktiga spelarna. Gör antingen en par 4 av det eller flytta greenen ca 80 meter rakt 
bakåt och behåll som par 5. I min värld är det inte viktigt att det ska vara par 70. Det är 
viktigare att det är en kul och rask bana att spela. Flera banor i top 100 i världen har par under 
70!


Hål 9. 
Ett fint hål som får en bättre ”kostym” med mina förslag. Tydligare och mer definierat i form av 
klipplinjer och adderad färgskala i fonden. Färger är viktiga på en golfbana! Om allt enbart är i 
nyanser av grönt blir det trist och intetsägande för många. Omgivande miljö är viktig. Om teena 
flyttas lite till vänster kan en stor del av nätet tas bort. Gruppen tyckte detta var ett lysande 
förslag.


Hål 10. 
Det går att ta bort fula stolpar och nät om ni realiserar mina förslag. Säkerhetsnät är ett måste 
på många hål på Drøbak tyvärr. Alla som KAN tas bort bör tas bort, de förfular miljön. Ny 
teeplacering och plantering möjliggör detta. Roligare klipplinjer på fairway som också är 
förenklande. Greenområdet blir här också mer levande och får en känsla av exklusivitet. Många 
spelare kommer att tänka - personalen på Drøbak har ”koll på läget”.


Hål 11. 
Betydande besparingar kan göras i personaltid och bränsle om ni gör verklighet av mina 



rekommendationer. Hålet får också en snyggare inramning och blir mer definierat. Låg kulle 
som ersätter bunkern till höger mot hål 12 kommer att få stor avskärmande effekt. Bunkrarna 
på vänstersidan kan ersättas med klippt ruff. Ny bunker anläggs på högersidan betydligt längre 
fram, alltså närmre green, så att den syns. Att ersätta den stora bunkern på högersidan med en 
kullformation tyckte de flesta var en bra idé.


Hål 12. 
Slitageproblem till vänster om green elimineras om ni gör verklighet av förslagen. Främre delen 
av bunkern till höger är bara i vägen för snittgolfaren. Därför tycker jag den ska minskas. Då blir 
problemen med eventuella toppade slag mot vägen också eliminerat. Samma som på hål 11 så 
adderar färgskan till helhetsupplevelsen av hålet. Parkbanor kan också ha ljus ruff som inslag. 
Vill ni inte ha ruff så kan den ersättas av lågväxande buskage. Mitt förslag om att minska 
bunkern på högersidan skrinlades. 


Hål 13. 
Hålet blir visuellt bättre med ny placering av tees. Nätet flyttas då också och säkerhetsnivån 
blir något bättre, dock inte fullgott. Spelbarhet för fler ökar om en eller två granar till vänster vid 
green tas bort och justeringen av fairway vid dammen gör att färre spelare slår bollen i vattnet. 
Tidsbesparing.


Hål 14. 
Med en stor granplantering skulle hålet bli mer av ”naturlig dog-leg”.


Hål 15. 
Nästan identiskt hål som hål 4. Variation är bra på en golfbana. Alla högt rankade banor i 
världen har en stor variation på hur hålen är uppbyggda och designade. MInska bunkern så att 
den ”smälter in” i greenområdet. Idag upplever jag bunken som en stor öken framför green. 
Stor tidsåtgång till skötsel. Eliminerar köproblematik om mina förslag blir verklighet.


Hål 16. 
Ett fint hål som också blir mer definierat och inramat. Justeringen av green gör så att spelarna 
kan se ruffkanten bakom green samt att färre bollar rullar i vattnet.


Hål 17. 
Blir mer definierat och mer spelbart för snittgolfaren. Färre bollar i vattnet.


Hål 18. 
Logistik och definitionsproblem. Att spelarna går till vänster och stör spelarna på 1:ans tee 
beror på hur bunkrarna ser ut och är utformade till höger om green. Mina förslag medger fler 
ställen att gå på utmed högersidan. Det i kombination med en något större bunker bakom 
green, ljus ruff på kullarna och en klippt gångväg eliminerar dessa bekymmer. Det blir också ett 
betydligt mer estetiskt tilltalande hål vilket är bra då det är det sista hålet spelarna ser. Fler snitt 
spelare kommer ha färre slag i på detta hål. Det är också positivt då det blir mer smil i 
klubbhuset och i restaurangen.




Klipphöjder. 
Enligt uppgift klipps fairway på 16 mm och mötande höjd (semiruff) är 25. I styrdokumentet 
läste jag att klubben vill att fairway ska rulla bra. Bollen kommer att rulla lite längre om fw 
klipps på 14 mm istället för 16 mm. Definitionen mellan fairway och semiruff kommer också att 
bli betydligt bättre om mötande klipphöjd höjs till 32 mm. Skillnaden är för liten från 16 till 25.


Klipplinjer. 
I styrdokumentet läser jag också att klipplinjerna ska anpassas till omgivande miljö. Det gör 
dem med mina förslag och banan kommer att upplevas tydligare och mer variationsrik.


Säkerhet. 
Flera hål kommer att bli säkrare att spela med föreslagna justeringar. Färre grannar störs och 
fore-ropen blir mindre.


Skötseltid och ekonomi. 
Betydande besparingar görs i både tid och pengar. Att det blir miljömässiga vinster är också en 
bonus i form av mindre bränsleutsläpp och en utökad fauna. Till gagn för bin, humlor, 
småfåglar etc.


Frågorna/uppgifterna om Veidekke, Broer och uniformering av venteområdene vid tees 
kommer i ett separat dokument. Förhoppningsvis innan banvandringen.


Jag ser med glädje fram till att, tillsammans med personalen, utveckla banan till något alla kan 
vara stolt över. Golfupplevelsen kommer att öka markant för de allra flesta. Är också säker på 
att det kommer att ge - flere smil på banen!
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