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Rapport från SGF:s bankonsulentbesök  

Syfte med besöket:  Var att vi skulle titta på säkerhetsproblematiken på green 9 
  
Medverkande: Banpersonalen, delar av Bankom. samt klubbchefen   
  
 

Sammanfattning och kommentarer: 

Det har tydligen varit en del incidenter med att bollar kommer flygande från 
bunkern framför green nio, vilket inte är acceptabelt. Låt mig redan här 
inledningsvis säga att helt komma ifrån risken, den kommer vi aldrig ifrån, men det 
gäller att i mesta möjliga mån minimera risken. För målet är självklart att man skall 
kunna röra sig fritt runt klubbhuset, utan att känna den otäcka känsla, att riskera att 
träffas. 
 
Problemet är till nästan 100 % s.k. toppade slag från bunkern, genom att man träffar 
med sulan på sin wedge istället för att träffa sanden innan bollen, så att bollen lyfts 
upp på green. Det finns ett risker som vi diskuterade på plats och vi beslöt att 
genomföra enligt en stege. 
 
Steg ett 
 
Se till att ta bort massor av överflödig sand i bunkern. Det gör att man känner inte 
riktigt med fötterna  hur mycket sand man skall ta med klubban i samband med 
bunkerslaget. Det gör att om bollen ligger ovanpå sanden och om man missar är 
risken påtaglig att det blir ett cleanat  eller toppat slag, och bollen far som ett 
gevärsskott över green och mot klubbhuset. Sulan eller även kallat botten på 
bunkern måste göras plan så mycket det går. Idag såg bunkern ut i profil som ett V. 
Ligger då bollen i ett uppåt läge blir risken påtaglig för att man toppar slaget. Dessa 
åtgärder kommer garanterat göra att bunkern känns djupare. Då kommer man som 
golfare omedvetet att ta mera sand för att lyfta upp bollen. 
 
Vi beslöt även att omgående klä in bunkern i lite semiruff, allt för att bromsa upp 
bollarna så att dem lösa slagen istället hamnar i gräs istället för i sanden. 
 

Loftahammars GK 
Guldknappsvägen 6 
590 95 Loftahammar 



 

Vidare så klipper vi ut foregreen ner mot tee 1. Det gör att man kan skapa sig en liten 
ny inspelsväg in mot green om man inte gillar utmaningen att slå över bunkern. 
Klipp upp denna yta redan nu med en s.k. hemmagräsklippare och sänk klipphöjden 
succesivt under en lång tid, så att man inte riskerar att skalpera ytorna för snabbt. 
Ytan måste även självklart dressas och gödslas intensivt i samband med 
nerklippningen. Denna yta måste sedan självklart utrustas med bevattning till 
hösten. På bilden nedan har jag försökt på fri hand visa hur den uppklippta ytan kan 
se ut när det är klart. 
 

 
 
Steg 2  
 
Hjälper inte dessa åtgärder långsiktigt så gäller det att förminska bunkern i vänster 
kanten. Idag utgör denna bunker ett mycket tufft hinder som döljer stora delar av 
inspelet mot green. Det gör att väldigt många, oavsett ålder, hcp, kunnande, kön etc. 
hamnar i bunkern. Då finns nästa steg att ta till nämligen att minska bunkern.  
 



 

 
 
Övrigt 
 
Så såg banan ut att vara i ett alldeles strålande skick. Vi mätte för skoj skull speeden 
på greenerna till 9 på stimpen. Vilket är helt ok med tanke på er kategori av 
medlemmar samt snittet i golf Sverige. I hela landet är medelgolfaren för män 49 år 
och har 23 i hcp. Motsvarande siffror för kvinnor är 53 år och 33 i hcp. Jag tror inte 
att Loftahammars medlemmar sticker ut i mängden från dessa siffror. Dessa 
medelgolfare vill inte ha för snabba greener. Det viktigaste är att bollen rullar bra 
utan irriterande små hopp uppåt och i sidled. Kan ni ligga på mellan 8,5 - 9,5 i stimp 
varje dag så är jag mer än övertygad om att golfarna är nöjda. 
 
Lycka till med åtgärderna och tveka inte att höra av er om ni undrar över någonting 
och kör så det ryker! 
 
Bästa hälsningar 
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