Verksamhetsplan banor och
ö vningsområ den Lyckorna GK

Verksamhetsplanen för banor och övningsområden redovisas nedan i
två avsnitt, dels gällande 2016, och dels kommande aktiviteter de
närmaste två åren därefter. Banutvecklingsgruppen består under
2015/2016 av Lennart Lundström (kontaktperson i styrelsen), Niclas
Hedlund (head greenkeeper), Håkan Larsson (greenkeeper), Stefan
Bjurhoff (tränare) och Marcus Jonsson (klubbchef/VD).
År 2016 kommer att präglas stort av det faktum att klubben kommer att ha en ny maskinhall,
samtidigt som den nuvarande försvinner i och med att dagens maskinhallsområde börjar
förvandlas till bostäder i Dala Trähus regi.
Vår förhoppning är att de nya lokalerna skall möjliggöra effektivare skötsel och drift av den
stora maskinparken vi förfogar över, samtidigt som vår personal får tillgång till moderna och
mer lättarbetade utrymmen. Personalens normala entré till banan blir vid tee nr 14, och via
den nyanlagda transportvägen ner mot 13:e tee. Det nya sliprummet med moderna
maskiner kommer att väsentligt förbättra arbetsmiljön och även innebära en förbättrad
kvalité på samtliga klippta ytor. Möjligheten till ökade intäkter genom externa slipuppdrag
kommer att utredas. Nuvarande personalrum frigörs för annan verksamhet.
Under kommande vinter 2015/16 kommer VA-ledningar och anslutningar att byggas om i
och med att Grindstugan ej längre tillhör klubben.
Vår avsikt inför nästa säsong är att bland annat genomföra följande åtgärder för att höja
kvalitén:
-

Fortsatta driftsåtgärder för att förbättra de finklippta spelytorna
Få till bra och fungerande toaletter på banan.
Rekrytera 1-2 dam/damer till banutvecklingsgruppen, gärna en junior.
Förbättra skötsel av klubbhusområde och kiosken vid 10:an.
Tillsätta en projektgrupp som jobbar fram en plan för uppsättning av
vildsvinsstängsel. Allt ska vara startklart om en akut situation uppkommer.
Genomföra nödvändiga investeringar i maskinparken.

För att långsiktigt utveckla 18-hålsbanan, korthålsbanan och övningsanläggningen behövs
investeringar. Banutvecklingsgruppen har på uppdrag av styrelsen arbetat fram en treårig
investeringsplan som hittills innehåller sju ”paket”. Projekten utgörs dels av åtgärder för att
avhjälpa akuta problem och dels av projekt som för att förbättra golfupplevelsen på
Lyckorna. Arbetet med att beräkna kostnader för respektive projekt har påbörjats. Projekten
redovisas i matrisen på nästa sida.

Investeringsplan fö r utveckling av
banor & ö vningsområ den 2016-2018
Projektets namn
Teerenovering 18-hålsbanan
Projektkostnad

2016

2017

2018

x
85 000

x
85 000

x > 2020
85 000

x

x > 2019

tba

tba

Bunkrar på Lyckorna
Projektkostnad

30 000

Renovering greenyta 18-hålsbanan
Projektkostnad

x
50 000

Bevattningsanläggningen
Projektkostnad

x
112 777

Dränering, dämmen 18-hålsbanan
Projektkostnad

x
55 000

Entré & Exitvägar 18-hålsbanan
Projektkostnad

75 000

tba

tba

"Bäst på golfträning i Bohuslän"
Projektkostnad

x
150 000

x
tba

x
tba

Teerenovering 18-hålsbanan
Ett teerenoveringsprojekt startades upp under 2015 då hål nr 9, hål nr 14 (backtee) samt hål
nr 17 (herrtee) åtgärdades. Målsättningen är fortsättningsvis att renovera 2-4 tees per år.
Följande tees är aktuella under 2016: 8, 12, 15 och 18. Diagram över status tees Lyckorna
GK, se bilaga 1.

Bunkrar på Lyckorna
En satsning på 18-hålsbanans bunkrar har länge varit efterfrågat. Ett bunkerprojekt är
förknippat med stora kostnader och kräver stor kompetens. Under 2016 initieras ett arbete
som inledningsvis fokuserar på att inventera befintliga bunkrar samt planera för en
ombyggnad. Flera frågor behöver besvaras innan det praktiska arbetet kan påbörjas. Vilken
typ av bunkrar skall vi ha på Lyckorna? Ska bunkrarna ligga på samma plats som tidigare eller
ska några flyttas? Ska vi ha fler eller färre bunkrar? Vilken typ av bunkersand är lämplig?
Vilken uppbyggnad/dräningering fungerar bäst på vår bana? I vilken entreprenadform? Hur
påverkar nya bunkrar ur skötselsynpunkt? När planeringen av ett bunkerprojekt är klar kan
projektet exempelvis verkställas över tre år (2017-2019) där sex hål på 18-hålsbanan byggs
om årligen.

Renovering greenyta 18-hålsbanan
Renovering av greenytan och uppbyggnaden i översta skiktet genom vertikalskärning, dress
och stödsådd. Graden är en maskin som genomför en renovering av greenytan och
uppbyggnaden i översta skiktet. Genom att vertikala knivar skär ner i turfen så reduceras det
organiska innehållet (tatch) i ytan markant. Man räknar med att cirka 12-15% organiskt
material reduceras i greenytan. Samtidigt så fyller maskinen upp slitsen med ren sand, ca 2
ton/green. Detta innebär att man får en green som är mindre sjukdomsbenägen och som
samtidigt levererar en bättre spelyta och en snabbare och jämnare bollrull. Den kommer
klara av regn mycket bättre då ytvatten snabbar kan transporteras bort från ytan och ner i
profilen. Greenerna läker ihop väldigt fint och är fullt spelbara direkt efter ingreppet.
Normalt så kör man hela 18-håls banan inklusive övningsgreener på tre dagar. Man behöver
också ett antal man som hjälper till att bära sand, skrapa bort ”skräpet” som maskinen river
upp.

Bevattningsanläggningen
Nytt styrsystem samt hårdvara installeras i nya driftanläggningen. Nya ledningar, kopplingar
samt plöjning av rundslinga sker för att säkerställa bevattningen vid green 7, 10 och 11. Även
bevattningen vid tee 7 åtgärdas under 2016.

Dränering, dämmen 18-hålsbanan
Inkluderar dränering och dikning vid femmans greenområde. Åtgärder om kring femtonde
green. Akuta åtgärder vid sjuttons dämme samt förstärkning av munken för avvattning förbi
tian/åttan.

Entré & Exitvägar 18-hålsbanan
2016 avser ny entré från maskinhallen. Iordningställande av körväg som löper parallellt med
hål tretton och ansluter till befintlig körväg. En plan för ny dränering vid hål ett som är en
förutsättning för vidare åtgärder arbetas fram under 2016. 2017-2018 färdigställs ny entré
och exit till 18-hålsbanan. Arbetet sker parallellt med exploateringen av lägenheter som
delvis påverkar entré och exit till banan.

"Bäst på golfträning i Bohuslän"
På Lyckorna har vi redan i dag en fin träningsanläggning. Närspelsområde och övningsgreen
vid havet, en generös drivingrange med övningsgreen i anslutning, övningsgreen i anslutning
till ettan på 18-hålsbanan och en attraktiv korthålsbana. Tillgängligheten till anläggningen är
god och logistiken på anläggningen är mycket god med parkeringsplats i anslutning till
klubbhus och drivingrange.
Träningsstudioprojektet utgör det mest vesängliga tillskottet för att vi ska nå målsättningen
– att bli den bästa golfklubben i Bohuslän när det gäller golfträning. Vid sidan av en studio vill
vi starta ett investeringsprojekt som stärker detta. Projektet innebär:
2016: installation av nytt system för rangebollar. Betalkort ersätter tior för rationell drift.
Investering i nya rangebollar.
2017-2018: Dränering av främre delen av drivingrangen. En satsning på mål och målgreener
ute på rangen. Utveckling av grästee, antingen genom en större yta eller på en större yta av
konstgräs.
Konvertering av korthålsbanans hål ett och nio som byggs om till ett nytt närspelsområde
med knattar och juniorer som främst målgrupp. Golfäventyret med en 30m-bana och en
minirange. Mindre ombyggnationer för att göra området attraktivare behövs men det mesta
finns redan på plats i form av två fina svingelgreener samt en bunker. Entré till området där
nuvarande ettans utslag ligger. Hit flyttas boden med utrustning som i dagsläget står utanför
shopen.
Genom att skapa en attraktiv miljö för knattar, nybörjare och Pay&Play-golfare kan vi
samtidigt lätta på trycket på drivingrangen.
Miljön skulle vidare vara mycket användbar när vi tar emot skolungdomar och för
handigolfträningen som bedrivs på klubben.

