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Förord 
Denna utvecklingsplan är en uppdatering av planen som gjordes för perioden 2018-2022. Då inga av 

de planer som presenterades 2018 har kunnat realiserats måste utvecklingsplanen uppdateras. En 

del förutsättningar har i viss mån förändrats, samt att ny kunskap implementeras. 

Inledning 
 

I detta dokument beskrivs översiktligt vad som föreslås hända med golfbanan under närmaste 5 åren. 

Bankommittén påbörjade arbetet under 2017 och en första plan var klar sent 2017. Uppdraget av 

styrelsen var att sammanställa en prioriterad åtgärdslista för golfbanas utveckling de närmaste 5 

åren. Föreliggande plan (2021-2025) är en uppdatering och förfining.  Då de ekonomiska 

förutsättningarna är/varit begränsande så är det extra viktigt att alla saker är väl genomtänkta så att 

det blir bra och att inga onödiga resurser förbrukas.  

Det ska noteras att bevattningsfrågan inte tas upp i detta dokument, trots att bevattning är av 

yttersta vikt för att en golfbana ska finnas till, speciellt i det torra klimat som råder i södra Skåne. 

Bevattningsanläggningen på golfbanan behöver moderniseras och denna process har redan påbörjats 

som ett separat projekt under en tre års period.  Det finns mycket som tyder på att en fortsättning på 

bevattningsprojektet kommer att ske. 

Planen delas upp i årliga etapper, samt en framtidspaning i slutet av skriften. Framtidsspaningen 

försöker beskriva vad som händer inom ett 10-årsperspektiv. Utvecklingsplanen kommer att tas upp i 

styrelsen för godkännande, samt att detta material kommer att presenteras på årsmöte och för alla 

medlemmar för synpunkter. 

Arbetet har gjorts av ledamöter från bankommittén (Stefan Angel, Krister Munter, Susanna 

Gustafsson, P-O Gustafsson och Peter Pettersson). 

Analys och förutsättningar 
 

Golfanläggningen innefattar golfbanan, träningsområden och klubbhus. Golfbanan vart färdigställd 

1991. Det var tydligt uppdrag till Tommy Nordström att göra en mästerskapsbana. Detta innebär ett 

problem för de golfare med högre handicap då golfbanan kan bli för svår. 

På första nio hålen fanns redan trädridåerna, med andra niohålen hade en mer kuperad natur. 

Mellan trädridåerna på första nio hålen var det öppna fält. För att skapa ”rumsupplevelse” till 

golfhålen anlades många bunkrar. Från början fanns närmare 160 stycken bunkrar. Många bunkrar 

har lagts igen och idag finns det 113 stycken kvar år 2020. Skälen att minska antal bunkrar har varit 

skötselbesparande och minska på svårighetsgraden på banan. För att skapa rumskänsla planteras i 

början på 90-talet också oxlar på många platser. Idag har oxlarna vuxit till sig och skapar rumslig 

avskärmning, därav har många bunkrar idag inte lika stor betydelse som rumslig avgränsare. Vi som 

spelar på banan har ju en sorts hat-kärlek till bunkrarna. Bunkarna är djupa och strategiskt placerade, 

främst vid greenområdena. Även ett hyggligt slag kan bli dåligt om inte den rätta studsen finns. Våra 
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greenfeegäster har under hela golfbanans levnad ofta klagat på bunkrarna. Det har mycket sällan 

varit kvaliteten, utan mer varit att de varit för svåra. När man spelar banan för första gången förstår 

man inte alltid problem man ställs inför och många uppfattar banan som orättvis. Har man hamnat i 

en bunker blir det fler bunkerbesök eller omöjliga chipplägen eller i värsta fall att man slår out of 

bounds. Detta faktum har oftast solkat ned golfupplevelsen, även om kvaliteten övriga delar av 

banan varit bra.  I de studier som gjorts av hur banan upplevs kan det konstateras att de första nio 

hålen anses som tråkiga med upprepande oxelhäckar, hål fram och tillbaka, allt för många 

upprepningar av hålstruktur, samt allt för många oschyssta bunkrar. Däremot anses de sista nio hålen 

mer roliga att spel, med en större lekfull variation, trots att det bara är ett enda par tre hål på denna 

slinga. 

I gruppen har vi diskuterat under ett flertal möten, analyserat, försökt jämka ihop vad som är de 

största problemen och hitta en lösning som vi kan leva med i den strama budgeten och ekonomiska 

plan.  

Slutsats: Det som har styrt arbetet i framtagandet av detta dokument har varit att i första hand ska 

de förändringar som görs på banan innebära en förbättring för de golfspelarare med högre HCP, som 

också utgör stommen i alla golfklubbar. Banan är designad med hög svårighetsgrad och det gäller att 

göra den något lättare/schystare för den breda massan, men ändå inte förstöra en del av 

grundkaraktären som banan har. 
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Etapp 2021 -1 
 

Den första etappen bygger på att de första 9-hålen behöver bli något enklare, samt införandet av 

hektometer tee med fem nya utslagsplatser. Dessutom föreslås det läggas igen några bunkrar, vilken 

förhoppningsvis underlättar spelet, men ändå inte förstör karaktären på banan.  En viss justering av 

trädridåer kan göras för att minska störningarna i golfspelet, främst för de med högre HCP. 

Vi i gruppen tror att detta kommer innebära att fler tycker att de bli roligare att spela golfbanan och 

ta bort en del av stämpeln att främst första 9-hålen anses som tråkiga. 

Hektometer tee 
De nya hektometer tee på Abbekås GK kommer att utgå från befintliga utslagsplatser samt en 

komplettering av fem nya utslagområden, som alla placeras framför dagens röda tee på fem hål (se 

nedan). Förslaget är att det blir fem hektometer tee för varje hål. Därigenom hoppas vi på att 

golfbanan kan göras mer attraktivare att spela och mer harmonisk.  

Följande nya tee föreslås byggas: hål 2, tee på 240 m; hål 3, tee på 80+90 m; hål 5, tee på 350 m; hål 

7; tee på 370 m och hål 14, tee på 105 m. Dessa fem tee påbörjas under hösten 2020 med flyttning 

av massor till de nya utslagsområdena.   

På några ställen samsas flera hektometer tee från samma utslagsplats, medan på andra ställen kan 

dessa separeras. I samband med införandet av hektometer tas stolparna bort som visar längd, par 

och index på hålet och ersätts av mätplattor för respektive hektometer tee. Detta innebär viss 

effektivisering av skötseln av banan. En del av stolparna flyttas till ny plats, där en översiktsbild 

(banskiss) på respektive hål och information om hålet återfinns. Banskiss på respektive hål har varit 

efterfrågat av många greenfee-gäster. För varje hektometer tee köps speciella skyltar in (skyltar med 

siffror exempelvis 49), där man tydlig kan se var hektometer-tee är utplacerad.  

Man ska vara medveten om att det inte är en exakt vetenskap, utan det är mycket tyckande och 

därav kan exakta måtten på olika hål ändras något. 

Följande hektometer tee föreslås: 

Tee 64 – detta motsvarar dagens vit tee är en elit-herrtee  

Tee 60 – något längre än dagens gula tee eller nästan lika lång som idag. Är tänkt att passa de bättre 

herrarna, med lägre HCP och tillräcklig slaglängd  

Tee 56 – Något kortare än dagens gul tee och passar många herrar och även elitdamer 

Tee 53 – bättre damer och mer kortslående herrar.  

Tee 47 – I första hand damer som slår normallångt 

I framtiden hoppas vi kunna bygga fler utslagsplatser framför tee 47 och kunna erbjuda en bana för 

mer kortslående damer, som är exempelvis 4100-4300 m, d.v.s. detta skulle motsvara tee 41 till 43.  

Greenfeegäster, främst kvinnor, har klagat på att banan är väldigt svår och att korta banan skulle 

vara en väg göra banan mer tillgänglig.  Delar av tee 43 inkluderas utifrån föreslagen byggnation av 
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fem nya tee. Dessutom på några hål kommer tee 43 och tee 47 kunna samsas på samma utslagsplats. 

Tee 43 kan också användas för de damer som med åren slår allt kortare, det vill säga kunna gå fram 

på samma sätt som herrar går fram till röd tee. Dessutom kan denna tee användas för nybörjare och 

ungdomar/barn som inte slår så långt, kanske framförallt yngre tjejer.  

 

Förslag på hektometer tee och längder hål för hål 

 

I nedanstående förslag har vi redovisat längderna hål för hål. Vi har bara justerad längderna på några 

hål. Varje längd från respektive hektometer tee har justeras till jämna 5-tal meter. I svagt grå färg 

redovisa vårt förslag till tee 43. 

Hål Par 64 60 56 53 47 43 
 

1 4 330 330 315 305 265 240 
 

2 4 350 340 300 300 240 240 Ny tee 

3 3 145 135 125 110 90 80 Ny tee 

4 4 405 365 355 340 303 270 
 

5 5 510 475 455 410 410 345 Ny tee 

6 3 160 145 135 125 105 95 
 

7 5 565 525 505 425 360 360 Ny tee 

8 4 355 335 325 325 265 267 
 

9 3 190 160 150 140 125 105 
 

 
35 3010 2810 2665 2480 2163 2002 

 

10 4 360 360 325 315 270 250 
 

11 4 390 375 360 350 300 250 
 

12 5 530 515 490 445 430 370 
 

13 4 353 325 305 295 280 250 
 

14 3 180 155 135 125 115 105 Ny tee 

15 4 

320 320 295 285 245 

207 Tee 43 
finns 
redan 

16 4 325 325 305 295 265 255 
 

17 5 535 460 445 420 380 340 
 

18 4 375 325 315 305 270 272 
 

 
37 3368 3160 2975 2835 2555 2299 

 

 
35 3010 2810 2665 2480 2163 2002 

 

 
72 6378 5970 5640 5315 4718 4301 

 

  Tee 64 Tee 60 Tee 56 Tee 53 Tee 47 Tee 43  

 

Dagens golfbana är från 

Vit  = 6377 meter => d.v.s. detta motsvarar tee 64 (om vi skulle ha hektometer tee) 

Gul = 5815 meter => 58 

Blå = 5624 meter => 56 

Röd = 4912 meter => 49 
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Noterbart är vi föreslår att dagens blå tee blir den tee som vi antar att de flesta tävlingar för herrar 

kommer att spelas från, d.v.s. en kortning av banan med ca 200 m. På samma sätt görs för damerna 

där banan också kortas med 200 m. De som vill spela en något längre eller mycket längre bana har ju 

fortfarande den möjligheten. Avkortning av banan görs i många fall på de hål som upplevs som 

svårast. Ett exempel är hål 2, som spelas svagt uppför, med en upphöjd green och alltid (nästan) 1 till 

2 klubbors motvind. Greenområdet är hårt bunkrat och out of bounds finns bara några meter till 

höger om green. Hålet spelas 30–50 meter längre än vad som anges i scorekortet, många står med 

träklubbor och försöker komma intill greenen. Detta hål förslås kortas med ca 40 meter från tee 56 

och 55 meter från tee 47, samt att de två bortre fairwaybunkrarna (till vänster) läggs igen. Vi anser 

att med denna åtgärd kommer fler golfare att få en mer rimlig chans att spela hålet som det är tänkt. 

Nya utslagsplatser: ca 135 000 kr, där den största posten är bevattningen. 

Hektometer-teeskyltar, banskisser, mätplattor, omslopning, ny hänvisningsskyltar mm: 60 000 kr 

 

Bunkrar 
I första etappen är det också tänkt att göra en del justeringar av bunkrar för att öka spelbarheten, 

främst på de första nio hålen – här har vi tänkt mest på de något sämre spelarna, som i många fall 

bara kan rulla in bollen och har svårt att komma ur djupa bunkrar. Därutöver finns det fortfarande 

bunkrar som nästan aldrig någon besöker.  

Följande bunkrar föreslås i etapp 1 läggas igen: 

Hål 1 – lägga igen den första fairwaybunkern på höger sida på enklaste sätt - de är inte i spel och 

drabbar bara de sämre spelarna. Gjordes för att skapa inramning när banan var ny.  

Hål 2 – ta bort de två semigreenbunkrarna till vänster. De fylls på enklast sätt igen i botten, där det 

blir ”gräsbunkrar” kvar.  

Hål 4 – ta bort den första bunkern vänster sida. Bunkern fylls upp och görs till en svag kulle som 

harmoniserar med området.  

Hål 5 – ta bort bunker vid green vid mitten/högersida. Fylls igen så att det blir en lättare grässlänt, 

som kan klippas som foregreen.  

 

Kostnad Igenläggning av bunkrar: 50 000 kr. 
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Trädridåer 
 

Hål 4: den först högra utstickande trädridån tas bort. 

Hål 7: två mindre öppningar i första trädridån till höger i dogleggen 

Hål 9. Till stor del borttagning av trädridån närmast green (0-30 m). Några oxlar kan vara kvar 

närmast green! 

 

Totalkostnad för etapp 1 blir 245 000 kr. 
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Etapp 2022 -2 
 

 

Utveckling av övningsområde 
Utveckla chippinggreen i samarbete med elit- och juniorkommittén. Detta innebär att green 

förstoras, fairway och ruffområden utvecklas, samt att undersöka om det går att belysa området för 

träning under den mörka årstiden. Kostnad 20 000 kr  

Bunkrar  
Hål 10 – fyll helt igen greenbunkern längst bort till höger i spelets riktning. Den görs som en 

gräsbunker.  

Hål 17 – den mittersta greenbunkern mitt i spelfältet läggs igen i plan med övrig mark eller möjligen 

en svag svacka för att underlätta för den som måste rulla in bollen till green. 

Hål 18 -  ta bort 3 av fairwaybunkrarna till vänster om hålet som ligger dubblerat. Förslag att spara 

bunkern som ligger närmast fairway. 

Kostnad ca 20 000 kr. 

Bunkergreen (övningsgreenen vid knattebanan) 
Förbättra bevattning med två spridare ytterligare till bunkergreen, så att hela ursprungliga greenytan 

kan åter klippas som green.  Kostnad 20 000 kr 

Tee 43  
Bygga ytterligare 3 utslagsplatser på hål 1, 4 och 6, med att massor och bevattning förbereds. 

Därigenom kan de första 9 hålen ha en tee 43 på nästan alla hål. Kostnad för år 2022 ca 40 000 kr. 

 

Totalkostnad för etapp 2 blir därmed 100 000 kr. 
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Etapp 2023 - 3 

Bunkrar 
Ombyggnation av ca 5 bunkrar som har med åren blivit feldoserade, d.v.s. djupa i framkant och 

därmed en stor risk att man hamnar i utförsbacke eller alldeles intill framkant. Dessutom finns det 

andra renoveringsbehov utgående från dränering och dåligt material i bunker. Några exempel på 

bunkrar är stora greenbunkern på hål 2, mittersta bunkern på hål 3, den bakre greenbunkern på hål 

3, de två vänstra greenbunkern på hål 6, högra greenbunkern på hål 18. 

Kostnad 40 000 kr. 

Tee 43 
Färdigställande av de tre utslagsplatserna på hål 1, 4 och 6, med färdigt gräs. 

Påbörja byggnation av utslagsplatser på hål 9, 10 och 11, med uppfyllnad av massor, samt dragning 

av bevattning.  

Kostnad 50 000 kr 

Rangen  
Utveckling av rangen i en första etapp 

1. Grästee-området måste läggas om så att det blir plant, samt kunna skötas som tee och/eller 

utveckla utslagsplatser med fler mattor, ELLER utöka området med utslag från mattor! 

2. Få upp tydligare siktmål för längre slag kan man exempelvis sätta upp flaggstänger på ca 180 

m med ca 20 m brett  

Kostnad för år 2023 blir 20 000 kr 

 

Totalkostnad för etapp 3 blir 110 000 kr  
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Etapp 2024 -4 
 

Tee 43 
Färdigställande av de tre utslagsplatserna på hål 9, 10 och 11, med färdigt gräs. 

Påbörja byggnation av utslagsplatser på hål 12, 13 och hål 17, med uppfyllnad av massor, samt 

dragning av bevattning. 

Kostnad 40 000 kr 

Bunkrar 
Lägga igen den mittersta högra fairwaybunkern på hål 4, som en gräsbunker. Dessutom renovera 

ytterligare någon bunker på banan 

Kostnad 10 000 kr. 

Rangen- chppinggreen  
Utveckling av rangen i en andra etapp 

1. Utveckla belysningen på rangen och chippinggreen 

Kostnad 50 000 kr 

 

Hål 12 
Börja förbereda marken (foregreen) innan green så at den kan utvidgas för enklare och alternativa 

hålplaceringar och på sikt kanske högerdelen av green ska tas bort.  

Kostnad 0 kr 

 

Avrinningsområden 
Utveckla avrinningsytorna runt flera greener, samt göra befintliga avrinningsytor än mer tydligare! 

Här krävs det troligen en ny foregreenklippare, som är fyrhjuls/trehjulsdriven! Dessutom ska man 

vara medveten om att stora avrinningsytor kommer att kräva mer skötsel då dessa ytor närmar sig en 

green ur skötselhänseende. 

 

 

Totalt för etapp 4 blir kostnaden 100 000 kr   
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Etapp 2025 

Hål 8 alt området mellan hål 2/4 
Hål 8: Ta bort större delen av tvärgående trädridån till vänster om dagens öppning, samt utvidga 

fairway även till vänster och bakom om fairwaybunkrarna. Krävs nedläggning av bevattning, samt 

möjligen ytterligare en bunker intill dagens bunker bakom trädridån. Fairway till höger om 

fairwaybunkrarna mot popplarna kan därmed minskas, vilket innebär lättare skötsel för 

banpersonalen, samt att man ökar säkerheten mot hål 7. 

Hål 2/4: bygga upp större kullar mellan hål 2 och hål 4 i ett system för att mer separera områdena 

från varandra. Detta skapar en tydligare rumskaraktär på respektive hål. 

Kostnad 100 000 kr. 

 

Tee 43 
Färdigställande av de tre utslagsplatserna på hål 12, 13 och 17 med färdigt gräs. 

Kostnad 40 000 kr 

 

Totalkostnad för etapp 5 blir 140 000 kr 

 

 

  



11 
 

Framtidsspaning (utan inbördes rangordning) 
 

• Resurser för ökad skötsel och fler som jobbar på banan, så att vi kan sköta 

bana/anläggningen på mer korrekt sätt 

• Pay-and play-anläggningen måste börja rustas upp till en mer riktig par-tre-håls bana 

• Ska knattebanan finnas kvar? 

• Bygga om några greener som är tokigt designade (exempelvis green 2,5, 6, 13), samt justera 

fler bunkerområden: 

o Green 2: allt för undulerad och där vänstersidan lutar hela tiden. Denna konstruktion 

passar till proffsen, men för oss vanliga spelare blir det allt för svårt. 

o Green 5: stor green, men högersidan kan inte användas på grund av stor kulle. 

o Green 6: den bakre platån är så smal är näst intill omöjligt att stanna bollen på denna 

yta, samt att tvärgående kanten är så hög att det inte går att putta utför mot den 

nedre platån utan att den rinner av green.  

o Green 13: den smala längsgående bakdelen av green innebär allt för svåra 

pinplaceringar 

 

• Utveckla avrinningsområden kring greenerna, kan var i kombination med att greenbunkrar 

tas bort. 

• Plantering av lämpliga träd i dungar på banan där dessa skulle skapa en bättre 

rumsupplevelse. 

• Går det att korta gångsträckorna på banan? 

• Hål 12: palissad vid dammen i första hand mot green. 

• Hål 14: palissad vid dammen mot green och spelfält, samt säkra vattennivån på dammen. 

• Reservgreen för torvning av greengräs 

• Möjlighet att säkra klubbens långsiktiga ekonomi. 

• Arrendet för 22 hektar eller finns det möjlighet att köpa marken- vad är bäst? 

• Diskutera med kommunen om markfrågor/utbyggnad av Abbekås. I detta kan man ha med 

sig att minska gångavstånden mellan hål 10–11 och 17–18. Dessutom kan det finnas 

 

 

På längre sikt finns också fler ombyggnationer av bunkrar och att utslagsplatser måste byggas om pga 

sättningar. Dessutom kan BK tänka oss att utveckla banan för de bättre spelarna. 
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Bilaga 1. Hål 3 (exempel på justering av ingången till hålet) 
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Bilaga 2. Hål 8 (exempel på annan dragning av fairway på hålet) 

 
 



14 
 

Bilaga 3. Hål 2 och hål 4 (exempel på ett sammanhållet kullsystem mellan hålen) 

 


