Ålands Golfklubbs policy för banutveckling och -skötsel
Detta är Ålands Golfklubbs policy för hur våra banor ska skötas, utvecklas och sättas upp för spel.
Styrelsen tar årligen beslut om policyn och eventuella revideringar.

Bakgrund och målsättningar
Golfklubben ägs av medlemmarna och våra banor är vår viktigaste tillgång.
Gästgolfen är avgörande för finansiering av fortsatt utveckling och bibehållandet av förmånliga
medlemsavgifter. Golfjournalister och branschexperter jämför våra banor och framför allt
Slottsbanan med de bästa i Norden. Det skapar förväntningar som upplevelsen minst behöver
matcha för att gästen skall ge gott omdöme och vilja att återkomma.
Styrelsen jobbar på 3-5 års sikt mot målet att gå från: att vara bra till att bli enastående. I strävan att
bli enastående fokuserar vi på detaljerna som bildar helheten, vilket denna policy lyfter fram.

Skötsel av banorna
ÅGK har en organisation som dagligen tar hand om våra banor. För att sköta en anläggning
professionellt krävs uppdaterad och utbildad personal. Utbildning och samarbeten med experter är
en viktig del i den långsiktiga skötseln av banorna.
Banorna ska upplevas av spelaren och dess sällskap i lugnast möjliga miljö, därför undviker vi att om
möjligt framföra skötselfordon och utföra arbeten i omedelbar närhet till spelare. Ute på banorna
finns naturligtvis situationer då det under arbetsdagen är oundvikligt. Men, vi planerar till exempel
fordonens rutter så att genomfart i klubbhusområdet inte görs.
Styrelsen anlitar en bankonsult och en banarkitekt som enligt uppdrag ger direktiv, utlåtanden och
beslutsunderlag till banchefen.
Styrelsen godkänner årligen följande styrdokument:
-

Skötselbudget, (till exempel material, frön, gödsel, drivmedel, etc) och
bemanning/personalkostnader
Investeringar, (till exempel maskiner)
Skötselplan, innefattar på någon nivå en beskrivning av alla arbeten som görs för att
spelytorna ska bli enastående (klippscheman, dräneringar, stödsådd, dressprogram, etc.)
Utbildningsplan för anställda, (till exempel Svenska Golfförbundets anvisningar)
Beskrivning av banornas delar, dokument och ritningar som beskriver i detalj hur respektive
del av banorna ska vara (klipphöjder för de olika gräsytorna, bunkerdjup, hårdhet och
snabbhet på greener, grästyper som används i de olika ytorna, dammar och vatten kanter)

Utveckling av banorna
Alla åtgärder som vidtas på banorna som på ett eller annat sätt förändrar upplevelsen av platsen ska
godkännas av styrelsen. Banarkitekten har en central roll i prioritering och design av åtgärder som
vidtas på banorna. För att säkerställa att våra banor utvecklas mot att bli enastående samarbetar vi
med branschexperter, såsom agronomer och shapers, vid genomförande av åtgärder.
Styrelsen godkänner årligen följande styrdokument:

-

Masterplan där den långsiktiga utvecklingen av banorna framgår och viktiga arkitektoniska
inslag på respektive hål som bör bevaras beskrivs
Förändringar som genomförs under året (t ex fällning av träd, justering av tees)
Årets planerade förbättringar av (/investeringar i) banan med estimerade kostnader

Uppsättning av banorna
Det ska vara roligt att spela golf på ÅGK. Hanterbara utmaningar och möjligheten att överträffa sin
egen förmåga är några av de saker som gör golf roligt. Nyckelord vid uppsättning av banorna är
snabbt spel, balans och rolig utmaning.
Hålplaceringar är en central del i hur banorna spelas, därför gör vi det med omsorg och med syfte att
ge svagare spelare möjlighet att lyckas samtidigt som bättre spelare utmanas. Vi tar avstamp i R&A:s
och USGA:s rekommendationer.
Ålands Golfklubb eftersträvar i första hand att en boll rullar bra och håller linjen på våra greener. Vi
håller också en jämn greenhastighet som är anpassad till greenerna.
Greenernas snabbhet mäts (stimp) alla dagar och resultatet av mätningen görs tillgängligt för gäster
och medlemmar. Ett målvärde från vilket en avvikelse på 1 fot sätts för respektive bana, vi kan ha
olika målvärden för olika delar av säsongen.
Det är inte roligt att leta boll. Till de delar banan består av långt ”vajande” gräs (som är i spel) ska det
vara glest och om inte det kan uppnås ska gräset klippas som ruff.
OBS: Dagar med långa rondtider (över 5 timmar) ska loggas och personalens uppfattning om orsak
ska noteras.
Styrelsen godkänner årligen följande styrdokument:
-

ÅGK:s riktlinjer för uppsättning av banorna

Uppföljning och ansvar
Banchefen ansvarar för att den dagliga skötseln och att uppsättningen av banan görs i enlighet med
denna policy och nämnda styrdokument. Banchefen ansvarar (om inte annat beslutas av styrelsen)
för att beslutade utvecklingsåtgärder genomförs.
Styrelsen beslutar om åtgärder, godkänner planer och följer under säsong upp:
-

Att banorna sätts upp enligt ÅGK:s riktliner för uppsättning av banorna
Att nämnda styrdokument som beslutats om följs och att åtgärder genomförs

Uppföljningen görs i nära samarbete med banchefen samt med bankonsult och/eller banarkitekt.
Beslut om förtydliganden av policys och styrdokument kan vid behov tas löpande av styrelsen.

Övriga noteringar
För tydlighetsskull konstateras att godkända planer, budgetar eller investeringar på årsnivå inte är
beslut om inköp. Beslut om inköp fattas i enlighet med de regler som finns för det.
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ÅGK:s riktlinjer för uppsättning av banorna
Uppsättningen av banorna ska som helhet göras medvetet med utgångspunkt i hur hålet ska spelas
från tee till green med huvudsakligt syfte att ge:
-

våra gäster och medlemmar en rolig upplevelse, (det är roligare att lyckas än att misslyckas)
förutsättningar för snabbt spel
golfarna ett test på deras förmåga att slå olika typer av slag

Hålplaceringar
ÅGK har följande regler, som tar avstamp i R&A:s och USGA:s rekommendationer. Vi har en
balanserad placering av hål:
-

Lika många hålplaceringar till höger, vänster och i mitten av green
Lika många långa och korta hålplaceringar på green
Lika många utmanande som lätta placeringar, i tveksamma fall gör vi hålet lättare att spela

Vid val av hålets plats ska också följande tas i beaktande:
-

Hur kommer hålet att spelas. Långa inspel kräver mer greenyta vid landning än korta inspel.
Bollen ska kunna stannas vid hål (även om bollen kommer rullande från ovansidan)
Hålet placeras aldrig närmare greenkanten än 3 meter, så nära placeras det bara i
undantagsfall och max på 1 eller 2 av hålen under en dag
Hålet placeras aldrig närmare än 3 meter från en kraftig ondulering
Ytan runt hålet (cirkel med radien 1 meter där hålet utgör mitten) ska ha jämn lutning eller
vara plan
Ytan runt hålet ska vara fri från skador (nedslagsmärken eller andra slitningar)
Greenen belastas jämnt

Håldjup: koppen ska vara 2,5 cm under greenens yta. Hålet ska skäras vertikalt och inte vinkelrät mot
lutningen.

Placeringar av tee-markeringar
-

-

Placera tee-markeringarna där det är så plant som möjligt för såväl bollens läge som
spelarens stans.
Ta ut avstånd mellan tee-markeringarna så att såväl höger- som vänsterspelare kan ta plan
stans. Tänk på avståndet bakåt i svingen
Rikta tee mitt i fairway
Observera att man kan variera längden på hålen men att banan inte får avvika mer än 100
meter per 18 hål för att den ska ha giltig banvärdering, något den måste ha för att en rond
ska vara handicapgrundande.
o På korta par 4- och 5-hål kan placeringen av tee skapa utmaning för spelare att nå
green på ett respektive två slag
o På par 3-hål kan placeringen av tee varieras mellan olika dagar så att samma hål
spelas med olika klubbor för spelarna.
Vi har inte brett mellan tee markeringarna då det ger ett ojämnt slitage och signalerar att det
inte finns en eftertanke i hur hålet ska spelas den dagen.

Bunker och bunkersand
-

Kontrollera att bunkerkanterna är välskurna för att underlätta spel- och regelsituationer.
Hellre för lite än för mycket bunkersand, dock med marginal till gummibotten.
2–3 cm lös sand sedan hårdare underlag.

-

Nästan ingen lös sand i bunkerväggarna så att bollen inte pluggas i väggen utan stoppas och
rullar ner till mer normalt bunkerläge.
Extra fokus och påfyllning av de greenbunkrar som är mest välbesökta. Det handlar om ett
10-tal bunkrar per bana som skall definieras i skötselplanen.
Bunkrarna är krattade och jämna för att ge så rättvisa lägen som möjligt

Markering av banan
Pinnar som markerar banornas hinder och gränser sätts tydligt. Vita pinnar som markerar banornas
gränser används som regel inte som ett taktiskt hinder.
Pliktområden placeras tydligt runt alla vattenområden. Pliktområden kan i undantagsfall användas
för att snabba på spel vid skogar och ruffar där bollen är mycket svår att hitta. Beslut om sådana
områden tas av tävlingskommittén.
Droppzoner, på hål med ”forced carry” kan droppzoner användas för att ge alla en möjlighet att få
ett resultat på hålet, beslut om droppzoner tas av tävlingskommittén.

Uppsättning av banan på klubbtävlingar
Vid tävlingar beslutar tävlingsledningen om uppsättningen av banan, om inget annat meddelas följs
riktlinjerna i kapitel ”Uppsättning av banan vanliga dagar” ovan. I vissa fall t ex under KM kan banan
prepareras i god tid innan så att t ex snabbheten på greenerna växlas upp under KM veckan. Hur
detta hanteras beslutas av tävlingskommittén.
Tävlingskommittén presenterar årligen sin tävlingskalender och sina förväntningar på banan för
banchefen och styrelsen.

Uppsättning av banan vid exceptionella händelser
Styrelsen tar beslut om eventuella exceptionella händelser som avviker från ovan.
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