
Bosjökloster GK 
Förslag på förädling av banan och 

omliggande natur. 



 Följande uppgifter har jag fått i uppgift att komma med förslag på:

1. Se över teeavstånd. Eventuellt tillägg av tees. 

2. Hitta ytor som inte behöver klippas. 

3. Se över bunkrarna vad gäller placering, storlek och skötsel. 

4. Säkerhetsproblem på hål 5, 6, 7, 9 och 11. 

5. Se över klipplinjer. 

6. Se över inramningen av hålen. 

7. Säkerhetsaspekter på träningsområdet vid klubbhusområdet. 



 
1. Teeavstånd  
Det jag reagerar mest på är att tre av fyra par 3 hål är exakt lika långa från fyra av era 
tees. Det är bara tee 60 som skiljer sig något. Från t ex tee 45 är tre av hålen 125 
meter! Det är för lite variation för att vara kul och utmanande. Vad gäller tee 45 så är 
125 meter dessutom långt för de flesta. Det är Driver som gäller för de allra flesta 
damer från alla par 3:or.  
Därför föreslår jag nya tee 45 på hål 12 och 15 för att göra hålen kortare så att fler 
damer kan få möjligheten att spela ut med annan klubba än Drivern. Betänk att 
snitthcp för damer i klubben är 33,5 och medelåldern är 56 år!  
 
Från tee 57 är tre av hålen 140 meter! Utan att bygga nya tees går det att få mer 
variation på dessa hål om den som sätter ut teemarkeringarna på morgonen har 
direktiv om att variera längderna. Givetvis med beaktande av totallängden.  
Det blir roligare för fler om fler klubbor i bagen kan användas!  
 
I övrigt har klubben hittat en bra balans med tee 60, 57, 52 och 49. Tee 45 skulle bli  
ca 4400 m med föreslagna nya tees på hål 12 och 15. För att ytterligare värna om era 
äldre medlemmar och öka möjligheten att de förblir medlemmar längre kan tee 45 
kortas till 4200-4300 meter.  
 
Det var också ett önskemål från klubben om bättre kvalité på framförallt tee 49.  
På de flesta hålen står tee 49 längst fram på det stora teet eller delar yta med tee 45.  
För att få så bra teeyta som möjligt behöver teemarkeringarna flyttas ofta och teena 
lagas och dressas med sand, mull och gräsfrö varje vecka. Det handlar om resurser och 
enligt er greenkeeper Thomas Nilsson räcker inte personalen till för att sköta det 
optimalt. På ett flertal hål kan kvalitén förbättras om teeytan görs större. Jag vill här 
också nämna att era mindre tees ( byggda 2013) hade upplevts betydligt bättre om ni 
använt en mindre teeklippare. De flesta banor använder samma storlek på teeklipparen 
som de använder att klippa greenerna med. På grund av er klippares storlek går det 
inte att enbart klippa teeytan på ett bra sätt. Det är därför som även kanterna och en 
bit nedanför klipps. Det ser inte bra ut, men jag förstår att det görs. Med en mindre 
klippare går det att enbart klippa teeytan. Den visuella upplevelsen skulle bli avsevärt 
mycket bättre.  
 
2. Ytor som inte behöver klippas  
På femton av hålen finns det möjlighet att utöka den ljusa ruffen (högruff) utan att 
spelet blir svårare. På bifogade hålskisser finns det grovt markerat. Utmarkering av 
exakta linjer gör jag tillsammans med greenkeepern om klubben beslutar om att 
realisera mina förslag. Utökningen av den ljusa ruffen kommer bidra till en mer 
markerad och trevligare inramning av hålen. För miljön blir det bättre för framförallt 



småfåglar och pollinerande insekter och för ekonomin blir det positivt i form av 
mindre drivmedel.  
Personalen frigör också arbetstid som kan läggas på mer kvalitativa arbeten, t ex 
lagning av tees eller andra kvalitétshöjande åtgärder.  
 
3. Bunkrarnas placering, storlek och skötsel 
Arkitekten Douglas Brasier har skapat en fin inbunkring av banan. Flertalet bunkrar 
syns tydligt och ger en känsla av att de ligger på ”rätt” plats. De tillför hålen i form av 
avvikande färg på sanden och ger hålen dynamik. Det är bra och ska därför beaktas 
vid beslut om flyttning, minskning eller borttagning av dem. En bunker kan ha många 
syften, inte enbart straffande. De kan t ex vara en riktningsgivare eller en 
fondmarkering.  
 
Det är stor skillnad på hur långt bollen går idag jämfört med när banan byggdes. Ur 
en spelteknisk synvinkel ligger många fairwaybunkrar för nära tee. Elitspelaren slår 
med lätthet förbi dessa idag. Av den anledningen kan det vara värt att titta lite 
närmare på detta. Det har jag inte gjort i detta skedet.  
 
Då det finns en uttalad önskan från klubbens sida att minska antalet bunkrar har jag 
sorterat ut några stycken jag tycker är tveksamma och som inte tillför något nämnvärt. 
Dessa är markerade i bifogade hålskisser. Jag föreslår att vi gemensamt diskuterar dessa 
på plats under banvandringen. Då kommer vi få klarhet vad det är som ska hända 
med respektive bunker. De som jag idag är helt säker på ska tas bort eller minskas  för 
att banan ska bli mer omtyckt av flertalet spelare, finns markerat i hålskisserna.  
 
Många bunkrar är stora. Att minska dem för att spara skötseltid anser jag inte ger den 
effekt ett så tidskrävande arbete skulle ta. De ska behålla sin ursprungliga form och 
personalen får vara ytterst sparsam med kantskärning. Om total sandyta måste 
minskas ur skötselsynpunkt är det bättre att ta bort någon eller några till helt och hållet 
och ersätta med spelyta av gräs.  
Det ska då inte gå att skönja att det en gång legat en bunker på platsen. Ersättande 
spelyta av gräs ska se helt naturlig ut och passa in i omgivningen med passande 
klipphöjd.  
 
Gällande problemet med sten i bunkrarna så är det oftast inte helt lätt att bli av med 
utan betydande insatser. Sanden behöver tas bort och siktas från sten eller ersättas med 
ny. Bunkerbotten behöver ofta också grävas ur och skålas om för att därefeter packas 
ordentligt innan sanden läggs på. En täckande vattensläpplig duk kan med fördel också 
användas för att förhindra att sten tränger sig upp i bunkern. Enligt greenkeeper 
Thomas har bunkrarna nyligen rensats från sten och fräschats upp. Senast bunkrarna 
fick helt ny sand var 1989. Behövs ny sand har jag förslag på vilken ni i så fall ska 



ersätta med. Bäckaskogs Grustag har en helt perfekt sand som i det närmaste är 
underhållsfri. Blåser inte bort, har neutral färg och är skön att spela ifrån oavsett torr 
eller blöt.  
 
4. Säkerhetsproblem hål 5, 6, 7, 9 och 11 
Om jag förstår det hela rätt så är det framförallt av topografiska orsaker som det är 
säkerhetsproblem på ovan nämnda hål. Man ser inte om det är spelare framför. Att 
flytta jordmassor och jämna till och plana ut för bättre sikt är kostsamma grejer. 
Persikopen på hål 6 och 11 kanske kan användas i större utsträckning om det 
kommunicerades bättre? Det står t ex inget i banguiden att man uppmanas att försäkra 
sig om det är fritt fram att spela genom att titta i periskopet.  
En annan åtgärd som skulle minska problemen är att höja teeytan. Det skulle däremot 
inkräkta på det estetiska intrycket av banan i den grad att jag i detta fallet råder er att 
kommunicera till spelarna att vara vaksamma med skylt, ringklocka eller semafor.  
På hål 6, 7 och 9 tror jag att föreslagna justeringar kommer öka säkerheten då det blir 
lite mer plats i luftrummet och att fairways sträckning kommer synas tydligare. Ju 
tydligare uppgift spelaren får från tee i form av det hen ser av vad hålet kommunicerar 
desto större möjlighet att det blir ett bra slag.  
 
5. Klipplinjer 
Då tiden för besiktning inte var helt optimal för att tydligt kunna se klipplinjerna 
överallt reserverar jag mig för att fler justeringar kan tillkomma. På de flesta hålen (tolv 
st) finns justeringar grovt utmarkerade i hålskisserna. Tillsammans med greenkeeper 
gör jag markeringar på banan så att linjerna går exakt där den ska. En klipplinje som 
endast ligger ett par dm fel kan göra att förväntad effekt uteblir. Huvudsyftet med de 
flesta justeringar är framförallt att hålen ska upplevas tydligare för spelaren.  
Mer definierade helt enkelt.  
 
6. Inramning  
Omgivande natur sidan om hålen och omgivande natur i direkt anslutning till tees, 
fairway och greener är betydelsefull för helhetsupplevelsen. Den ljusa ruffen har redan 
nämnts i punkt 2. Den har utökats vid framförallt teena så att det ska upplevas mer 
ombonat och mysigare. En utökad färgskala och tydligare kontraster förstärker 
upplevelsen av inramning.  
 
Träd kantar sidorna av hålen och utgör den stora ramen runt varje hål. Det har 
planterats mycket träd under årens lopp vilket har varit mycket positivt för banan.  
Enligt flygfotot nedan från 1975 så syns det att det var väldigt lite träd runt banan.  
Nu har flertalet träd växt till sig ordentligt och trädbeståndet är väldigt varierande.  
Poppel användes ofta på golfbanor förr i tiden då det är en av de mest snabbväxande 
trädarterna. Det syns tydligt runt banan då det är popplarna som når högst mot 



himlen. Ur en estetisk synvinkel är krontaket på flera ställen inte balanserat. Ett antal 
popplar sticker upp här och där och förtar upplevelsen av ett balanserat och homogent 
krontak. De tar för mycket plats helt enkelt och gör att flera av era andra fina träd inte 
får det utrymme de förtjänar. I skriften om klubbens 20-årsjubileum 1994 läser jag bl a 
att det inte fanns ett enda träd vid området som kallas Möllebacken. Det står också att, 
citat ”Hela banan har nu en väl etablerad trädflora, som växer till sig allt bättre och 
som inom några år kommer att förändra karaktären på många av våra hål”. Detta 
skrevs alltså 1994. Det är nu tjugosex år sedan och det har hänt en hel del. Nu skriver 
vi 2020 och ert trädbestånd behöver omvårdnad för att det ska bli bra. En balanserad, 
tydlig och vacker karaktär tycker jag ska eftersträvas. Idag ”spretar” det och upplevs 
ovårdat på ett flertal ställen.  
 
Vid er granne Bosjökloster Slott finns bl a Skånes största träd, den så kallade 
Tusenårseken. 
Runt banan har jag sett ett antal fina ekar. Några syns fint och får ta plats, som t ex på 
hål 11. Andra syns knappt pga sly eller andra träd som täcker/skymmer. Ett sådant 
ställe är märgelgraven till vänster om hål 2 och bakom green på hål 3.  
Det skulle bli en magisk plats om ekarna togs fram runt märgelgraven. Ett signum för 
Bosjökloster Golfklubb och en plats som kan njutas av från hål 1, 2 och framförallt hål 
3 som skulle få en fantastisk fondvy. En magisk inramning.  
 
Alla klubbar har sin själ, eller som jag kallar det ”Sense of  place” som jag skriver om i 
min skrift om banutveckling, som ni fått ta del av.  Mina förslag till er avser  
bl a att förstärka era styrkor. Ni har en fantastisk ek i centrum av klubbhusområdet.  
Ett signum. För att förstärka er ”sense of  place” ska spelarna såklart uppleva era fina 
ekar runt banan. Vid nyplantering i framtiden ska ni i första hand tänka ek.  
 
Ett annat utmärkande signum hos er är fruktträden på framförallt hål 11, 14, 15 och 
18. Det ska ni också förstärka.  
Allt finns markerat i hålskisserna och jag ser fram emot att berätta mer och förklara 
varför under banvandringen.  
 
7. Träningsområdet vid klubbhuset  
Jag förstår problemet med att det kan hända incidenter då spelare tränar på 
framförallt området sidan om hål 18 och innan Driving rangen. I mitt tycke är det för 
långa slag som området idag medger att spela. Detta kan avhjälpas med nya regler för 
vad som är tillåtet och inte. Området kan också klippas på ett annat sätt för att 
omöjliggöra långa slag i oönskad riktning. För att ytterligare förstärka säkerheten går 
det att plantera passande buskage på ett antal ställen. Det skulle också öka känslan av 
avgränsning mot hål 18 och inramning runt själva träningsområdet. Jag visar på plats 
under banvandringen och då får vi möjlighet att grundligt diskutera problemen.  



Flygfoto 1975  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