Torshälla GK
Förslag på förädling av banan och omgivande natur.

Följande uppgifter och önskemål har jag fått av klubben:
1. Skapa en bana för vår snittmedlem men med egenskaper så
även höghcp och låghcp kan få en trevlig spelupplevelse från rätt
utslagsplats.
2. Utslagsplatserna behöver harmoniera mer längdmässigt så att
spelare kan byta tee oftare utan att tappa för många slag.
3. Justering av banlängderna. Tee 2 och 4 är för långa. Tee 5 är för
kort med ej uppbyggda tees. Dessa utslagsplatser samt Tee 3
behöver harmoniera bättre.
4. Se över våra bunkrar gällande placering och uppbyggnad.
5. Skapa en mer intressant slinga på hålen 1-9.
6. Se över klipplinjerna.
7. Se över närspelsområdena.

Efter att jag studerat banan som helhet och hålen var för sig har jag ca 160
förslag på justeringar som kommer göra banan mer attraktiv och roligare att
spela för fler och även harmoniera mer med klubbens vision och ert 50/50
projekt.
Dessa förslag finns markerade och inritade på de bifogade hålskisserna från er
banguide. Hålskisserna jag fått av er är på vissa hål inte med verkligheten
överensstämmande. Därför kan vissa av mina förslag upplevas märkliga vid en
första anblick. Vissa förslag är smådetaljer andra är större arbeten som kräver en
insats både tidsmässigt och ekonomiskt, alla är dock betydelsefulla för
helhetsupplevelsen av Torshälla Golfklubb. Under banvandringen kommer vi gå
igenom allt punkt för punkt där jag mer ingående förklarar syfte och effekt.
Kort bakgrund
Jag har via er hemsida tagit del av klubbens vision. Där läser jag bl a om att ni
vill utmärka er som den familjevänliga klubben. Era värdeord är Bemötande,
Glädje, Kompetens och Förändring. Ni har så klart full koll på er egen vision
och vad de olika värdeorden betyder men jag vill belysa vissa saker som bottnar
i mina förslag till er.

Snitthcp för män är 19,5 och för damer 31,8, det är alltså för dessa som banan
framförallt ska anpassas till. Samtidigt som banan ska upplevas utmanande och
rolig för spelare med lågt respektive högt hcp.
Hål 10-18 är designade av Douglas Brasier och hål 1-9 är designade av Sune
Linde. Båda är erkända och respekterade golfbanearkitekter och är upphovsmän
till ett flertal populära banor i Sverige. Ni har två 9-hålsslingor med helt olika
karaktär. Det kan och bör vara en styrka då många tycker om variation i hur
hålen är uppbyggda och spelas samt med hur landskapet och omgivande natur
upplevs. Hål 1-9 uppleves däremot tråkigare av väldigt många. En golfbana kan
förändras och utvecklas på många olika sätt. I mina förslag till er har jag haft
fokus på att förbättra det som redan finns istället för att radikalt förändra.
1. En bana för snittmedlemmen.
De flesta herrar spelar från Tee 2 som idag mäter 5 902 meter, det är för
långt för de allra flesta. Samma gäller från Tee 4 där de flesta damer spelar
ifrån. Tee 4 mäter idag 5 048 meter. Också alldeles för långt för de flesta.
Detta har jag justerat och beskriver mer ingående i punkt 3.
Bunkrar är ett gissel för de flesta motionärer/snittgolfare. Duktiga spelare
brukar vara bra på bunkerslag. En elitspelare ligger hellre i en bunker nära
green än att behöva spela en delikat chip eller pitch från kortklippt läge.
Många av justeringarna gör det alltså svårare för eliten men lättare för
motionären. Onödiga bunkrar har jag därför föreslagit ska bort och ersättas
med klippt spelyta.
Ett exempel: På hål 15 har jag föreslagit en liten flyttning av bunkern kort
green. Idag är 15:e ett vackert och fint hål och en ärlig utmaning för alla
som kan spela höga slag, d.v.s. alla som har en någorlunda hög
svinghastighet. Äldre män och nästan alla damer har inte den förmågan.
För er snitt medlem är hålet ett ”monster”. Det finns ingen väg in till green
för alla de som enbart kan spela låga slag. Med föreslagen justering förblir
hålet vackert och utmanande för alla och för er snittmedlem skapar vi en
ärlig väg in till green.
2. Harmoniering av utslagsplaterna
Jag förstår er önskan om att ni vill få framförallt herrar med lägre
svinghastighet att spela från ett kortare tee. De hade fått en betydligt
trevligare golfupplevelse. Ni har meddelat mig önskemål om en slinga på

5600 meter och en på 5 400 meter för att spelare inte ska tappa för många
slag beroende på slopevärderingen. Att göra alla 100% nöjda är nästintill en
omöjlig uppgift. Även om huvuduppdraget är att skapa en bana för
snittmedlemmen uttrycker ni också en önskan om att även spelare med lågt
och högt hcp ska få en trevlig upplevelse från rätt utslagsplats.
Efter att ha studerat hålens längder, hur de är uppbyggda och tänkta att
spela och på vilka avstånd hinder ligger från tee och vilken kategori spelare
de rimligen skulle påverka har jag förslag på fem olika slingor med bättre
harmoni och balans än idag. Detta genom att enbart bygga nio-tio nya tees
och bygga ut ett. Beslutar ni er för att trots detta justera längderna
ytterligare går det såklart att bygga några nya tees till. Jag tror dock inte att
det ska behövas.
3. Justering av banlängderna
Tee 1 - 6 357m. Justeras ev. till 6 277m
Tee 2 - 5 902m. Justeras till 5 708m
Tee 3 - 5 439m. Justeras till 5 296m
Tee 4 - 5 048m. Justeras till 4 826m
Tee 5 - 4 107m. Justeras till 4 464m
De justerade längderna är ca.längder +/- 10 meter. Exakt mått får vi när vi
bestämt på vilka ställen de nya teena ska byggas.
Grundtanken har varit att skapa fem olika tees som så många som möjligt
ska ha kul att spela ifrån. Beaktande av olika spelarkategoriers slaglängder
och av forskning från USGA och R&A ligger också till grund för föreslagna
banlängder. (Bifogas)
Tee 1 för manliga elitspelare och duktiga killjuniorer. Elittävlingar.
Tee2 för de flesta herrar och duktiga tjejjuniorer.
Tee 3 för herrar med lägre svinghastighet och bättre damer.
Tee 4 för de flesta damer och äldre herrar.
Tee 5 för äldre damer, manliga veteraner och nybörjare.
Tee 2 (herrtee) har förkortats med 194 meter. Att förkorta nuvarande
normala ”herrtee” med mer tror jag kommer att upplevas negativt av yngre
killar och de herrar som har ett hcp understigande 18 och fortfarande har
en hyfsad svinghastighet.

Tee 3 har förkortats med 143 meter. Skillnaden i längd jämfört med Tee 2
är i förslaget 412 meter mot nuvarande 463 meter.
Tee 4 (damtee) har förkortats 222 meter. Detta innebär bl a att många
damer inte tvingas att ta Drivern på de flesta par 3 hål utan får (som de
flesta herrar) möjligheten att välja klubba. Det går i fin samklang med er
50/50 vision.
Tee 5 har förlängts 357 meter och fått åtta riktiga tees samt fyra ”riktiga”
tees på fairway att spela ifrån. Något som borde göra denna slinga betydligt
mer attraktiv för passande spelarkategorier.
Enligt SGF bör inte det främre teet understiga 4 300 m. Här är det något
längre beroende på att jag prioriterat att de ska få spela från så många
riktiga tees som möjligt. Min förhoppning är att fler (äldre) damer och
manliga veteraner spelar från detta tee. De kommer få mycket roligare och
en trevligare golfupplevelse.
Det är viktigt att klubben kommunicerar fördelarna för alla parter. Många
förstår inte sitt eget bästa vid val av tee då erhållna slag enligt slopen styr
mångas val. USGA förespråkar ”Tee it forward” och har gjort i ett antal år.
De vill få spelare att förstå att de skulle få en mycket bättre golfupplevelse
om de spelade från ett tee som var mer anpassat för deras slaglängder.
(läs också om slaglängder i bifogat dokument från SGF)
4. Bunkrarna
De bunkerjusteringar som ni redan gjort på t ex hål 7, 9 och 16 är bra och
passar in på ett mycket bättre sätt än tidigare. De ser bättre ut, är lättare att
sköta och slitskador har minskats. De är också mindre än tidigare och
närmre green vilket är bra. Jobben är dessutom professionellt utförda. Bra.
Detta har jag tagit till mig och tycker ni ska fortsätta med. Därav många
förslag gällande minskning av bunkrar.
Brasier har på hål 10-18 en stil på bunkrarna och Linde har på hål 1-9 en
annan stil. Det finns också några bunkar som inte alls harmonierar
formspråksmässigt och sticker ut som ”fula ankungar”. Dessa finns på hål
10, 17 och 18. Innan vi bestämmer exakt hur vi ska göra med dem behöver
jag veta lite mer om hur ni själva tänker kring dessa. Därför mina noteringar

om detta i hålskisserna.
Under banvandringen kommer vi att kunna diskutera detta.
Tio bunkrar föreslås ersättas av klippt spelyta. På vilket sätt och med vilken
klipphöjd framgår av hålskisserna.
Ni är redan medvetna om att sanden behöver bytas i många av era bunkrar.
Därför enbart en liten påminnelse om det här. Kvalitén på sanden är för
många betydelsefull för hur banan upplevs och därför är detta ett jobb ni
ska ha högt upp på er prioriteringslista.
5. Hål 1-9 mer intressant
Jag har blivit informerad om att hål 1-9 upplevs tråkigare av många. Det
förstår jag när jag studerat hålen och omgivande natur och landskapet som
helhet. Det saknas kontraster och definition av landskapet och omgivande
miljö runt hålen. Den trädplantering som gjorts är inte heller helt optimal.
Inte som det ser ut nu i alla fall. Många gånger planteras ett flertal träd
inom samma område. Detta för att se vilka som klarar sig, växer bra och
passar in. Nu spretar det på en hel del ställen och ser trist och ovårdat ut på
några andra. Trädvård är i dagsläget också något som ni bör ha högt på
prioriteringslistan.
Det finns en hel del om detta i förslagen till er.
På hål 5 har ni anlagt ett kullsystem som definierar hålet bättre.
Detta ska ni förstärka på fler ställen. Markförhöjningar kompletterat med
planteringar som definierar, avgränsar och ramar in hålen mer. Detta
kommer ge ”spänst” åt landskapet och skapa förutsättningar för att fler ska
tycka om denna slinga. Känslan av att idag vara väldigt öppen kommer att
minskas rejält. Omgivande miljö är viktig för helhetsupplevelsen.
Justering av klipplinjer på denna slinga kommer också bidra till att göra den
mer intressant med bl a mer livfulla och definierade greenområden.
6. Klipplinjer (och klipphöjder)
På femtiosju ställen har jag identifierat hur banan kan justeras gällande hur
och på vilken höjd gräset klipps. Det finns säkert möjlighet att göra något
mer på fler ställen. En golfbana är ett levande väsen och varje gång jag går
en bana upptäcker jag nya saker.

Vissa justeringar ger en inramande effekt, några syftar till att göra bunkrar
mer i spel eller mer definierade, flera har en påverkan hur hålet upplevs
definitionsmässigt.
Vissa är för att göra det lite tuffare för duktiga spelare och lättare för
snittgolfaren och några är för att enbart underlätta för snittgolfaren.
På hålskisserna framgår kanske inte allting helt glasklart men under
banvandringen förklarar jag syfte och effekt av alla justeringar.
Klipphöjderna jag fått i uppgift om att ni klipper på under högsäsong är
Green 2,8mm, Tee/Foregreen 8mm, Fairway 12mm, Semi 32mm och Ruff
64 mm. De harmonierar bra och behöver ej justeras.
7. Närspelsområden
Jag har lite kort tittat på båda närspelsområdena. Det stora närspelsområdet
till höger om driving rangen och till vänster om hål 1 samt det lite mindre i
anslutning till klubbhuset. Vid stora området går det dessutom att spela lite
längre slag in mot en av greenerna. Det är bra att detta erbjuds. Båda
områdena klipps på ett trevligt sätt, bl a med en generös foregreen.
Något jag har föreslagit även ska finnas på de greenområden där det passar
på banan. Idag är det bara ett varv med foregreenklipparen runt alla
greener på banan.
Det som stack ut i mina ögon runt närspelsområdena var de extremt höga
vallarna framför bunkrarna. Det finns inte på ett enda ställe på banan.
Dessa vallar kan med fördel minskas och göras mer lika de som finns runt
banan. Det blir snyggare, mer lättskött och fler spelare kan träna bunkerslag
i riktning mot green istället för bakåt. Misstänker att många som vill
förkovra sig som bunkerspelare måste göra det då det är oerhört svårt för de
allra flesta att komma över den främre höga kanten från ett normalläge i
sanden.
I övrigt har jag inget att anmärka på gällande närspelsområdena. Har inte
heller identifierat något annat som skulle förbättra dessa men lyssnar såklart
på eventuella önskemål och bidrar med idéer.
Banvandring
Torshälla är den 33:e banan jag får möjlighet att föreslå förbättringsåtgärder
för. I mitt presentationsmaterial är jag medvetet ganska kortfattad. I arbetet
med alla mina kunder är det ett krav på att vi ska genomföra en
banvandring, det ingår så att säga i helhetspaketet och brukar vara mycket

uppskattat. Många får en annan syn på sin bana efter en sådan och jag får
möjlighet att förklara orsak, verkan, syfte och effekt på alla justeringar jag
föreslår ute på plats. Det är mycket bättre än att bara förklara och visa med
skisser och bilder. På hålbilderna som bifogas finner ni 157 förslag på
detaljnivå. Punkt för punkt går vi igenom alla på banan.
Bifogas:
Torshälla 1-9.pdf
Torshälla 10-18.pdf
WebPage.pdf (SGF)
Bildcollage2020.pp
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