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Arbetet med Masterplanen har gjorts inom Bankommittén under våren 2015.
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Bakgrund
När de tomter som är till försäljning väl är sålda och byggnation påbörjas, kommer det att vara svårt
att spela hål 15 som det nu är tänkt. I vilken takt tomterna säljs vet vi inte, men troligen innebär att
när byggnationen av en tomt påbörjas kommer infartsvägen att byggas. Infartsvägen går längs med
tomterna i mot golfbanan från Mossbyvägen. När infartsvägen är på plats kommer den att inkräkta
på ruffområdet till vänster om fairway utifrån dagens sträckning. Dessutom finns det risk att
utslagsområdet också påverkas. Hur Myresjöhus har tänkt planera detta är ännu inte klarlagt.
Slutsatsen blir att när byggnation påbörjas måste vi räkna med att hål 15 inte längre kan spelas som
det i dag görs.
Arbetet med Masterplanen har gjorts inom Bankommittén under våren 2015.

En golfbana
Nu kan det tyckas att detta kanske inte skall behöva förklaras, då alla i golfklubben spelar golf.
Abbekås designades som en par 72 håls bana, vilket idag är den absolut vanligaste typen. Någonstans
mellan par 69 och par 73 finns och fungerar alldeles utmärkt. Fördelningen mellan par 3, par 4 och
par 5 kan variera men åter är den vanligaste fördelningen 4 stycken par 3, 4 stycken par 5 och resten
par 4. Att göra en par 72 håls bana till en par 71 innebär ur spelupplevelse inga problem. Många äldre
”sk” finare/bättre golfbanor i främst Storbritannien har i många fall par 70 eller par 71.
Hålens längd av de tre vanligaste håltyperna brukar varieras i längdhänseende och svårighetsgrad.
Om detta kan skrivas mycket om, men kontentan är att en variation avseende par, längd
svårighetsgrad, plus en massa andra aspekter mellan respektive hål är att föredra, för att skapa en
lustfylld vandring med klubba och boll. En annan viktig egenskap är att avstånden mellan green och
nästa tee skall hållas så kort det bara går, utan tulla på intern och extern säkerhet. I början slogs
bollen ut från samma plats som hålet var placerat, men som alla inser är detta rätt opraktiskt om
flera golfpartier spelar samtidigt. Avstånd mellan green och tee har i de flesta fall ökat ju högre
speltrycket blivit. Idag, främst på utländska banor designa hålen utan att minimera avståndet mellan
green och tee, då det åks golfbil på banan.
Abbekås utmärks av utmanande green- och greenområdesdesign, generösa utslagsområden, att
banan är lång, oftast med en påtaglig vind, hårda och välvårdade gräsytor. Par 3 hålen är långa och
par 5 hålen är mycket långa jämfört med många andra golfbanor. Par 4 hålen är halvlånga, med
förhållande lite variation mellan hålen av främst längd. Om man skall skriva något negativt om
golfbanan så är längdvariationen mellan håltyperna för liten, oftast är det driver vid utslagen och
gångavstånden mellan green och tee är något för långa. Dessutom är golfbanan lite för svår för
många golfare, exempelvis kan man bara rulla in bollen till 2 av 18 greener.
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Försäljning av tomterna
I dags läget är 6 tomter som skall säljas, vilka ligger längst söderut utmed hål 15 vänstra sida. I skiss
nedan redovisas dessa 6 tomter. I den ursprungliga planeringen var det 12 tomter som skulle säljas.
De 6 andra tomterna som inte (ännu) går att sälja redovisas i figur 1 som en grå yta strax norr om de
tomter som nu är ute till försäljning. Notera att stora delar av ruffen utmed nuvarande hål 15
sträckning ockuperas av tomterna. Om alla 12 tomter kan komma att säljas kommer inte
utslagsplatserna kunna vara kvar.
OBS: då det saknas dåligt underlagsmaterial från detaljplan har en manuell infogning tomter och ev
tomter gjorts i karta från hitta.se. En bedömd onoggrannhet är ca 5 meter.

Figur 1. Redovisning av försäljning av de 6 tomter och de ytterligare 6 tomter som i dagsläget inte går
att sälja, samt sträckningen av dagens hål 15.
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Hål 15
Hålet är i praktiken ett ganska långt par 4 hål då vinden oftast innebär 1-3 klubbors extra distans
(eller 10-30 m extra). Den första landningsytan för både sämre och bättre spelare är utslagsivande,
där man lätt hamnar i problem med bunkrar och ruff. Greenen är kraftigt upphöjd och lång, men
ganska smal. Bunkrarna är djupa vid green. Egentligen krävs en ganska kort klubba in mot greenen
för att ha viss kontroll på inspelet.

Figur 2. Dagens hål 14. Kopia från Caddee.
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Kan man utveckla banan på annat håll?
En fråga som man bör ställa är kan banan utnyttjas eller förändras så att dagens hål 15 inte behöver
användas eller att modifiera banan så att en enklare förändring kan göras. För Abbekås är ekonomi
en viktig aspekt.
När det gäller första frågan, om man helt enkelt kan hoppa över hål 15 och ersätta detta med ett
annat hål så är svaret NEJ! Det skulle innebära stora transportsträckor, som är helt meningslösa. Om
man skulle ta bort något så är det både hål 14, hål 15 och hål 16 för att få en något sånär fungerade
bansträckning. Istället behövs tre nya hål byggas till en stor kostnad på någon ny mark som vi inte
äger – räkna med ca 1 miljon per hål. Det går också att bygga om alla dessa tre hål, men återigen blir
kostnaderna uppåt 2-3 miljoner. Dessa alternativ därmed helt uteslutna.
En förändring av dagens sträckning kan vara ett alternativ. I nedanstående tabell redovisas vilka
alternativ som finns. Noter att inköp av ny mark eller nybyggnation av greener har uteslutits då dessa
alternativ är allt för kostbara. Även om man kan utveckla banan måste hål 15 vara kvar i någon form
och detta kommer kosta pengar också.
Hål

1
2
3
4

Kan
något
förändras
NEJ
NEJ
NEJ
JA

5
6
7
8
9

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
JA

10

JA

11
12
13
14
15
16
17
18

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
-----NEJ
NEJ
NEJ

Vad kan göras

Problem

Bedöms kostnad

Hålet kan förlängas
till par 5

Utslaget kommer att
komma i konflikt
med spel vid green 2

3 nya tee och viss förlängning av fairway –
samma storlekordning som att göra ett par
fyrhål av dagens 15

Hålet kan förlängas
till
ett kort par 4 hål

Inga direkta

Hålet kan förlängas
till ett par 5 hål

Nedtagning av två
trädridåer och
utslaget från vitt och
gult kan bli dolt

2 nya tee och kanske något speltekniskt
intressant hinder på fairway – något högre
kostnad som att anlägga et par tre hål på
muvarande 15
3 nya tee, förlängning av fairway och
nedtagning av två trädridåer– samma
storlekordning eller något dyrare som att
göra ett par fyrhål av dagens 15

Ovanstående innebär att hål 15 är kvar i någon form och oavsett vad som görs med hål 15 kommer
nya tee och eller nya tee och ny fairway behövas byggas också. Konsekvensen är att kostnaderna
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utökas ytterligare än att bara bygga om hål 15. En tanke som kanske flera tänker är att göra hål 15 till
par 3 och därigenom bara bygga nya utslagsplatser (3 stycken). Nya tee för ett par 3 hål blir ca 50 %
större för att tåla slitaget. I genomgången i senare kapitel redovisas kostnaderna för detta också.
Slutsatsen blir att gör om hål 15 till ett par tre hål innebär att kostnaden för både hål 15 och ett av
nedanståendealternativ blir minst dubbelt så dyrt som att bara göra om hål 15 till ett par tre hål.
Därav måste dessa alternativ förkastas.
Vi har även funderat på det går att göra förändringar så att exempelvis Sixtens Corner tas i anspråk,
men återigen innebär en ombyggnation av Sixtens Corner att hål 15 ändå måste byggas om, d.v.s. det
blir minst dubbla kostnader. Dessutom om man tar exemplet Sixtens Corner så är inte detta område
helt lämpat att bygga ett hål, utan i så fall blir det minst två hål för att få en viss logik i hur man går
mellan hålen.

Vilka alternativ finns för hål 15
Förklaring till skisserna på förändring av hål 15
I nedanstående skissritningar har förslag på hu håldragning skulle kunna lösas och nya tee placerats
ut. För att förstå riskerna har i de flesta fall en streckad linje, med en vinkel på 15 grader på båda
sidor om tänkt mittlinje. Den 15 graders vinkel eller 30 grader totalt brukar beskrivas som 92procent-regeln, d.v.s. 92 % av alla bollar som slås från tee hamnar innanför den streckade linjen, med
8 % utanför. När myndigheter gör tillåtlighetsbedömningar av nya golfbanor brukar man använda sig
av 30 grader kring tänkt mittlinje. Utanför denna linje anses det som högst osannlikt att någon boll
slås (om avsikten är att träffa spelfältet).
Är utslaget innanför 15 grader så är det uteslutet att hålet kan dras på detta sätt och är det innanför
30 grader så är det mer av en bedömningsfråga.
När det skrivs att man går en extra längd så är ju detta inte riktigt sant, genom att avståndet faktiskt
gås idag men efter utslaget skett. En mer korrekt beskrivning är att man går ett extra avstånd mellan
green och tee, utan att ”spela” golf, d.v.s. endast en transportsträcka.
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A. En par 3
De flesta hål kan alltid minska sitt par, d.v.s. ett par 5 hål kan utan problem bli ett par 4 eller till och
med ett par 3 hål. Detta gäller också hål 15. Hålet kan bli ett bra par 3 hål. Greenens och
greenområdets utformning gör att längden på hålet bör ligga kring 100-120 m från rött och 130-150
från gult. Placering av tee kan göras på dagens fairway, men även en vridning av hålet mot väster går
genomföra, dock bör hålet kortas något ytterligare då greenen blir mer tvärställd. Utslagens
placering föreslås enligt nedanstående skiss.

Slutsats: Hålet kommer att fungera utan problem och par 71 på bana fungerar också. Det finns dock
några stora problem och det är att det blir en lång gångsträcka mellan greenen hål 14 och nya tee hål
15. Avståndet blir 200-210 m extra jämfört med idag. Dessutom ur harmoniskt golfdesignsperspektiv
brukar man aldrig designa två par 3 hål i rad. När det görs är det oftast en nödlösning, vilket de flesta
golfare förstår. Därmed brukar dessa banor sänkas ur ett klassperspektiv. Inga säkerhetsproblem
föreligger.
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B. En kort par 4 längs med dagens sträckning utnyttja befintlig röd tee
En kort par 4 är vad banan saknar. I denna lösning har dagens gula tee placerats på dagens röda tee.
Ny röd tee byggs. Förslaget är att både gul och vit tee samsas från samma utslags område och på
samma sätt för röd och blå.

Slutsats: Hålet kommer inte att fungera, då stora säkerhetsproblem mot tomterna från främst gul
och vit tee. En annan aspekt är att utslagsområdet kommer att bli väldigt intetsägande, där
alternativa spelvägar saknas, utom möjligen för dem som slår så långt att de kan nå greenen. Extra
gångsträcka blir ca 50 meter.
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C. En kort par 4 med nya tee längs med fairway och befintlig fairway
I detta förslag kortas hålet ytterligare för att minska risken för snedslag som kan hamna på tomterna.

Slutsats: Hålet kommer fungera. Det finns trots allt stora säkerhetsproblem mot tomterna från
främst gul och vit tee. Extra längd att gå blir ca 130 m att gå mellan green 14 och nya tee hål 15.
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D. En kort par 4 med nya tee i fd äppelodlingen mot befintlig fairway
I detta förslag kortas hålet ytterligare för att minska risken för snedslag som kan hamna på tomterna.

Slutsats: Hålet kommer att fungerar lite bättre än föregående förslag, då risken att slå in på tomterna
har minskat. Det skall notera att äppelodlingen utgör ett visst skydd mot snedslag åt vänster, d.v.s.
mot tomterna. Extra längd att gå blir ca 150 m att gå mellan green 14 och nya tee hål 15.
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E. En par 4 från nästa samma utslagsområde och ny fairway
I detta förslag bibehålls befintliga tee och en ny fairway byggs nedanför dagens fairway, mot hål 16.

Slutsats: Det kommer att bli stora säkerhetsproblem från gul och vit tee och kommer inte att
fungera. Dessutom ju längre man slår desto mindre dogleg spelas hålet, d.v.s. risken för att slå in på
tomterna ökar ännu mer.
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F. En ny par 4 med ny tee och ny fairway

Slutsats: Hålet kommer att ligga lite för sig själv nedanför tomterna. Vid utslagen kommer man inte
uppleva att tomterna/husen syns eller finns. Hålet blir ett kortare par 4:a där naturliga valet inte
kommer att vara driver vid utslaget. Fortfarande finns vissa säkerhetsproblem från gul och vit tee,
men då har skyddet från äppleträden inte tagit hänsyn till. Extra gångsträcka blir ca 70 meter.
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Sammanfattning säkerhetsrisker
I nedanstående tabell redovisa säkerhetsriskerna och de extra gångsträckorna för de 6 förslagen.
Förslag

A. En par 3
B. En kort par 4 längs med
dagens sträckning
utnyttja befintlig röd
tee
C. En kort par 4 med nya
tee längs med fairway
och befintlig fairway
D. En kort par 4 med nya
tee i fd äppelodlingen
mot befintlig fairway
E. En par 4 från nästa
samma utslagsområde
och ny fairway
F. En ny par 4 med ny tee
och ny fairway

Klara 15
grader
JA

Klarar 30
grader
JA

Extra
gångsträcka
200-210 m

ANM

NEJ

NEJ

50 m

Säkerheten inte
tillräcklig

JA

NEJ

130 m

Säkerheten inte
tillräcklig

JA

JA nästan

150 m

30 grader klaras
nästan från gul
tee

JA

NEJ

0m

Säkerheten inte
tillräcklig

JA

JA nästan

70 m

30 grader klaras
nästan från gul
tee
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Kostnader för de olika grundalternativen (A-F)
Notera att den övriga kostnaden på 25 000 är främst medtagen som en reservpost, som vi hoppas
inte behöver nyttjas för bygget.
Förslag

A. En par 3

Ny
Nya
Fairway tee
Nej
JA

Kostnad

ANM

Tot 110 000 kr

Nya tee 50 %
större än ett par
4 hål och
justerad
bevattning

Material Byggkostnad
62 000
23 000

B. En kort par 4 längs
med dagens
sträckning
utnyttja befintlig
röd tee
C. En kort par 4 med
nya tee längs med
fairway och
befintlig fairway
D. En kort par 4 med
nya tee i fd
äppelodlingen mot
befintlig fairway
och delvis ny
fairway

25 000

NEJ

Delvis

Redovisas ej då säkerheten
inte kan klaras

NEJ

JA

Redovisas ej då säkerheten
inte kan klaras

JA

JA
Tot 120 000 kr
nästan
Material Byggkostnad
67 000
28 000

Möjligen delvis
ny fairway
Övrigt
25 000

JA

JA

Redovisas ej då säkerheten
inte kan klaras

JA
stora
delar

JA

Tot 145 000 kr

E. En par 4 från nästa delvis
samma
utslagsområde och
ny fairway
F. En ny par 4 med
ny tee och
huvudsak ny
fairway

Övrigt

Material
82 000
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Byggkostnad
38 000

Övrigt
25 000

Nedklippning av
befintlig gräsyta
dressning av
fairwayområde

Förordat alternativ

Vi kan konstatera att hål 15 måste ersättas med ett annat hål 15 och de nya hål 15 måste placeras
inom samma område. Sex olika varianterna på hur ett nytt hål 15 skulle kunna byggas/dras har
presenterats, allt från ett par tre hål till ett par fyr hål. Det kan konstateras att tre av alternativ inte
kan genomföras på grund av säkerhetsproblem. Av de återstående tre förslagen är ett par tre och två
par 4.
Kostnaderna för att bygga ett nytt hål ligger mellan 110 000 och 145 000 kr, där de stora kostnaderna
är nytt bevattningssystem, material, inhyrning av grävmaskinermaskiner och transport. Den
billagaste varianten är ett par tre hål, med ett par 4 hål är något dyrare. I kostnaderna har det räknat
med att i huvudsak ordinarie banpersonal gör arbetet. Ideella arbetsinsatser kan behövas under
kortare perioder. Ingen del av byggkostnaden kan ersättas helt av ideellt arbete. Sponsring skulle
kunna hålla ned kostnaderna för hela projektet. Exempel på sponsring kan vara gratis arbetsmaskiner
till bygget, färdigt gräs, kostnad för bevattning, material mm
Det spel- och golfmässigt bästa förslaget att till största del bygga ett helt nytt hål, men behålla
greenen, d.v.s. förslag F. Detta innebär att tee placeras längre ned i äppelodling och ny fairway byggs
nedanför dagens fairway. Trots att kostnaden för ombyggnation är dyrare (35 000 kr) än ett par tre
hål förordas detta alternativ. Kostnaderna är trots allt relativt små jämfört med om ett helt nytt hål
skulle byggas i jungfrulig terräng. För ett helt nytt hål kan man räkna med 500 000 till 1,5 miljoner
beroende på hur mycket markförberdelser som krävs och hur avancerad greenlösning som byggs. Ett
par tre hål kommer att innebära att hålet kommer att betraktas som en nödlösning med två par tre
hål i rad, samt att extra transportsträcka utan att man slår på någon boll.

15

Genomförandet av ombyggnad
Tidsplanen beror till stor del av när väl spaden sätts i jorden för byggandet av villan/orna. I dagsläget
ser det ut som om någon gång under hösten påbörjas husbyggnationen, av första villan. Detta
innebär att finns stor risk att hålet som dagens par hål inte går att spela, utan istället går det att på
fairway placera ut proversorisk tee och spela hålet som ett par tre. Hur lång tid hålet måste spelas
som ett tillfälligt par tre är inte klart. Om det finns möjligheter kommer hålet att spelas som en par 4
från nuvarande utslag och nuvarande sträckning. Detta förutsätter att vi inte stör bygget av vägen,
byggte av huset eller av andra byggnationer. Risk finns dock att byggtrafiken blir allt för omfattande
att spelet från dagens tee stör för mycket och medför allt för stora risker i byggarbetet.

Preliminär tidplan
1. Under hösten 2015 röjs delar av äppellunden upp och förbereds för att de schaktmassor som
blir över från bygget av väg och hus kan placeras för i först hand tee.
2. Den tillfälliga eldningsplatsen röjs upp under hösten/vintern.
3. Spelfältet där framtida fairway och semiruff klipps ned ordentligt. Redan idag har området
klipps ned till ruff.
4. Under våren 2016 läggs bevattning ned till fairway och ny tee.
5. Under våren 2016 byggs nya tee, ny bunker byggs, den gamla bunkern läggs igen och fairway
sanddressas. Området klipps regelbundet.
6. Helt klart kan hålet betraktas inför säsongen 2017.
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