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Masterplan och skötselplan för
Kävlinge GK 2019-2028
Kävlinge Golfklubb grundades 1989 och banan öppnade 
för spel 1991. Omgivningarna vid Kävlingeåns dalgång 
består av öppna landskap och odlade åkrar. Under årens 
lopp har vi planterat tusentals träd och buskar som gett 
banan en fin parkkaraktär.

Masterplanen innehåller idéer, visioner och planer 
framtagna av Bankommittén i Kävlinge GK.

På anläggningen finns en 18-hålsbana, och sedan 2013 
en korthålsbana med sex inbjudande hål. Denna 
masterplan gäller endast 18-hålsbanan. 

Förslagen som finns i masterplanen utgår ifrån en möjlig 
budget baserad på tidigare års investeringsramar. 
Prioriteringar eller tidsram är ej specificerade. 

I dagsläget okända, större investeringsmöjligheter kan 
påverka storlek på projekt som eventuellt ej finns med i 
denna masterplan.

Masterplanen har styrts av följande:
• En översyn av banans spelstrategi för olika grupper 

av spelare idag och inom den närmaste framtiden. 
Banan ska passa spelare med högt och lågt handicap, 
juniorer och äldre spelare. 

• Bra kvalitet: Banan ska upplevas som vacker och 
välskött i alla delar samt ta tillvara närliggande natur. 

• Speltempo: Det är viktigt att banan är effektiv att 
spela. En fyrboll ska kunna spela banan på 3,5–4 
timmar.

• Effektiv banskötsel: Banförändringar ska också leda 
till effektivare arbetssätt. 

• Miljö: Vi arbetar för en miljövänlig golfanläggning 
som ska klara dagens och morgondagens miljökrav.

• 50/50 – jämlik golf på lika villkor. Vår golfbana ska 
upplevas som rättvis för både kvinnor och män.  



Att bygga en golfbana igår, idag
och imorgon.
Golfbanor som byggdes för 40–50 år sedan, hade helt 
andra golfspelare än de som idag äntrar en golfbana. 
Utrustningen är också helt annorlunda idag – bollarna 
flyger mycket längre, stannar snabbare och klubborna 
har andra skaft och träffytor. Idag finns hybridklubbor 
som gör det lättare att ta sig ur ruff jämfört med en 
järnklubba.

Sammantaget har denna utveckling gjort det möjligt för 
flera människor att spela golf och kunna njuta av spelet. 
Det gör också att hinder, som tidigare var hinder, inte 
utgör hinder i lika hög grad idag. De golfbanor som 
byggdes då, var utmanande för de spelare som njöt av 
spelet med den utrustning som fanns att tillgå då.  

Genom åren har utvecklingen tagit golfen vidare och 
idag är det framförallt inte längden på hålet som ska 
avgöra om hålet är svårt eller inte. Just längd som 

svårighet gör det mer problematiskt för en del grupper 
att ta sig an spelet. Nybörjare tröttnar och slutar för 
tidigt. Spelet är inte lätt trots all ny utrustning.

Konsten att bygga och utveckla en golfbana idag är att 
skapa en bred bana, dvs en bana som tillfredsställer 
nybörjaren, medelgolfaren och spelare med lågt 
handicap. Lägg till att det finns en obalans i medlems-
strukturen då endast ca 30 % av klubbens medlemmar 
består av kvinnor. 

Vi är övertygade att golfklubbar måste tänka nytt och 
sträva för att uppnå 50/50. Kävlinge GK har för några år 
sedan identifierat utmaningen med banan och denna 
obalans i medlemsstrukturen. Flera projekt finns därför 
planerade sedan tidigare och har integrerats i denna 
masterplan. 



Spelstrategi.
Det är delarna som gör ett golfhål. Det är svackorna, 
kullarna, bunkrar, klippningen och vattnet, som när de 
sätts samman, ger ett intressant golfhål. Ett golfhål ska 
också ses tillsammans med andra hål och utgöra en 
helhet. Att beakta naturen, väder, vind och hålets 
utformning ger en golfupplevelse.

På Kävlinge GK strävar vi efter en rättvis bana. Vi vill ha 
tydliga hinder för rätt kategori av spelare. Tydliga hinder 
ger spelaren möjligheten att “tänka” golf innan hen slår. 
Tydliga hinder utmanar och ger huvudbry. Dolda hinder 
skapar överraskningar som kan upplevas negativt.

Bunkrar med upphöjda kanter som är synliga är att 
föredra framför gömda bunkrar. Tee som ger spelare en 
överblick av hålet med hinder och spelytor, ger en bra 
start. Däremot ska banan skapa synvillor ibland för att 
lura spelare att det är svårare än vad det verkar vara.

Viktigt att det finns olika spelvägar för olika kategorier 
av spelare. Det ska kunna löna sig att riskera för att 
belönas. Med detta synsätt kommer det att finnas olika 
målområden längs vägen för olika typer av spelare. Det 
ska t ex kunna löna sig att slå över ett vatten för att nå 
en kort flagga lättare med nästa slag.

Hål 3 är ett bra exempel på ett hål som inbjuder till att 
riskera eller spela säkrare för flera grupper.



Greenområden.
Greenerna på Kävlinge GK är något mindre till ytan 
jämfört med andra banor. Många greener är upphöjda 
vilket gör dem intressanta och det skapar också 
intressanta möjligheter. Det är viktigt att försöka se 
greenerna samt områdena runt omkring som en helhet 
när man bedömer greenerna och hur de ska förändras.

Det läggs mycket resurser på våra greener. De kostar 
mycket tid och pengar för att hållas i godkänt skick. 
Greenerna är också den del av banan som många 
golfspelare bedömer banans kvalitet runt. Många anser 
att bra greener är lika med en bra bana, vilket är något 
man kan ifrågasätta en aning. Däremot är det en mycket 
viktig del av en golfbana som tillsammans med området 
runtomkring utgör utmaningar. 

Greenområdena, dvs greener och området runt 
greenerna, ska skapa svårigheter för olika spelartyper. 

Det ska vara viktigt var man landar eller inte landar sin 
boll. Att använda sig av synliga bunkrar, avrinningar, 
svackor och kullar tillsammans med olika flagg-
placeringar, skapar intressanta situationer. 

Bra bollrull på greenerna – jämn rull och med bra 
snabbhet – höjer upplevelsen och gör banan mer 
utmanande med flera möjliga intressanta 
pinnplaceringar som skapar strategitänk.



Greenområden.

Här ses green och greenområde för hål 1. Greenen 
vaktas av två bunkrar, kort vänster och höger om 
greenen. Både till vänster och bakom greenen finns 
förrädiska avrinningar. Själva greenen har flera 
onduleringar. 



Teeområden.
Våra teeområden är både bra och mindre bra. 

Det är önskvärt att en utslagsplats passar väl in i 
omgivningen och inte är för artificiell. När spelaren går 
upp på tee ska spelaren kunna bilda sig en uppfattning 
om hålet. Upphöjda teeområden är därför att föredra 
om landskapet kräver det. Utslagsplatser som utsätts 
för mer slitage, ska vara större. Vidare ska de vara 
jämna och rätt placerade för att ge en strategisk 
överblick.

En positiv spelupplevelse handlar mycket om att 
anpassa banans längd efter spelarens förmåga. På 
Kävlinge GK har vi ersatt färgmarkeringarna mot 
numeriska tees (hektometer). Med hektometer kan 
spelaren själv välja kortare eller längre bansträckningar 
utan att vara fastlåst vid ”herrtee” eller ”damtee”. 

Det är viktigt att kunna erbjuda flera bra alternativ.

• Tee 60 (kan bli tee 61 med kommande förändringar)
• Tee 58 (kan bli tee 57 med kommande förändringar)
• Tee 54
• Tee 50 (kan bli tee 48 med kommande förändringar)
• Tee 45

Tee 45 är en möjlighet vi ser som kan byggas ut. Idag 
finns det inga riktiga utbyggda tee 45 på alla hål. Klot är 
utplacerade på en del fairways. Det är å andra sidan inte 
många spelare som spelar från dagens tee 45. 

I denna masterplan finns en förbättring av tee 45 med, 
men i skrivandets stund har det inte högsta prioritet vad 
gäller själva genomförandet.



Teeområden.
Exempel från tee 18. En förhöjning av tee skulle kunna 
ge en bättre överblick av hela hålet.



Vägar.
Alla vägar på en golfbana ska göras så naturliga som
möjligt. Hellre några extra svängar på vägen än en rak
väg. 

Om man kan försöka dölja vägen bakom ett planterat
träd förbättrar det hålets upplevelse.

Bra att ta hand om större skötselvägar så att dessa inte
förstör banans karaktär. 



Klippning.
Hur klippningen utförs på en golfbana är en mycket 
viktig del hur en golfbana upplevs. Viktigt är att 
klippningen ska kunna förstärka spelstrategin och 
framhäva hinder och utmaningar. Olika spelare ska 
mötas av rätt bredd på fairway.

Semiruff och ruffområde vill vi hålla nere så mycket att 
spelare som avviker från fairway ska kunna hitta sin 
boll. Det är viktigt för att hjälpa till att flera spelare ska 
kunna hålla ett snabbare speltempo. 

Det kommer att finnas högre ruff på banan men det ska 
krävas väldigt sneda slag för att hamna där. 



Bunkrar.
Bunkrars roll kan vara att skrämma och varna spelaren. 
Bunkrar kan ha höga kanter, inte för att enbart 
avskräcka, utan också för att dölja en green en aning. 
Bunkrars roll är också att förstärka och pynta ett golfhål. 

På vår bana finns en del bunkrar som är renoverade
med ny dränering och ny sand men det finns även 
bunkar som inte är omgjorda.

På senare år har vi höjt upp kanterna på
fairwaybunkrarna för att synliggöra dem. Vi har tagit 
bort några dolda greenbunkrar, som har ersatts med 
avrinningar istället. 

På Kävlinge GK har vi hellre några mindre tydliga
pottbunkrar med trattlutning, än större bunkrar. 
Pottbunkrar är estetiskt mer tilltalande och skötseln av
dem är också effektivare. 

Viktigt är att samma typ av sand används i alla bunkrar
på banan. 

Vi planerar att renovera våra bunkrar, dvs skapa bättre
dränering, kantbeskära, lägga i ny sand etc.



Bunkrar.
Hål 15. Två bunkrar vaktar greenen. Den vänstra 
bunkern fungerar också som lite avskärmning, då den 
döljer en kort pinnplacering. 



Bygga rum med hålavskiljare.
Banans olika hål följer en slinga runt klubbhus och
parkering. Det är en stor fördel då det gör det möjligt
att kliva in i banan från flera hål, nära parkeringen. 

Under några år har vi arbetat med att skapa rumkänsla
på varje hål. Man ska inte veta hur hur nästa hål ser ut.
Det ger en känsla av att man inte går runt och runt, utan
att man som spelare kommer till ett “nytt hål”.

Vi tänker oss att använda kullsystem och träd för att
skapa mer rumkänsla på varje hål.   

Under åren har många träd planterats för att skapa den 
golfbana vi har idag. Träden utgör inte bara ett vackert
inslag, utan fyller också en funktion att dela av hål.

Hål 13 kantas av många träd på vänster och höger sida.



Klimatpåverkan ställer krav på 
dränering och vattendepåer.
Klimatet förändras och vi kan räkna med med långa

perioder av mycket regn, varvat med långa perioder
utan nederbörd.

Kävlinge GK har en bana som ligger på sandjord. Det är 
därför viktigt med bra dränering för att undvika att

banan blir ospelbar under perioder med mycket
nederbörd. Under hösten 2017 fick banan ta emot
mycket nederbörd under långa perioder vilket gjorde

banan svår att spela. Vi har många hål som klarar
mycket nederbörd, men vi har också områden som

kräver en hel del dränering. Hål 3, 4, 5, 6 och 13 (100 m 
från green) samt hål 15 behöver förbättras.

Under 2018 fick Sverige vara med om en mycket varm
och ihållande sommar från slutet av april till mitten av

augusti. Under hela denna period fick Kävlinge GK 
endast ca 25 mm nederbörd och det vatten som

samlats upp tidigare under vintern och våren, räckte

inte för att vattna hela banan under denna period av
torka. 

Kävlinge GK behöver därför förstärka sin vattendepå
med ca 2500–3000 kubikmeter, vilket ska kunna räcka

under ytterligare en månads torka. 

På nästa sida tee 4 under juli 2008.





Miljö och hållbarhet.
Kävlinge GK arbetar för en miljövänlig golfanläggning för 
att klara dagens och morgondagens miljökrav. Detta 
inbegriper bl a hantering av avfall, besprutning, 
maskinpark samt effektivisering av banskötsel. 

Vi tror att restriktionerna på besprutning kommer att 
fortsätta att öka. Med anledning av detta behöver vi 
motståndskraftigare gräs på greenerna. År 2016 tog 
därför klubben ett beslut att köpa in en såmaskin och så 
in nytt gräs (krypven) på våra greener som är 
motståndskraftigare mot t ex mögel. 

Mögel och svampangrepp är ett gissel för många 
grässorter, men krypven är tåligare än vitgröe. Genom 
att byta ut gräset är det vår förhoppning att vi därmed 
kan minska den lilla besprutning som sker idag.

I våra banprojekt tänker vi alltid effektivisering. En
förändring ska kunna klara av en bra bankvalitet med 
mindre mängd bränsle. Exempel på det är t ex 
pottbunkrar som kräver mindre skötsel och mindre
bränsle.

I den mån det är möjligt använder klubben sig av
eldrivna maskiner.



Golfbanan.
Kävlinge GKs golfbana har under de senaste 7–8 åren
förbättrats och förändrats för att kunna vara
konkurrenskraftig i dagens golfspel. En del arbete
återstår, vilket denna masterplan försöker fånga upp. 
Det finns några specifika delar att nämna om banan. 

Kävlinge GKs greenområden är byggda i början av 1990, 
men kan nog anses vara modernare idag jämfört med 
då. Vi har relativt små greener, och många greener är
upplyfta, så kallade platågreener. Det spännande och
intressanta med det är att bollen riskerar att rulla av
greenen vid inspel. Att inkludera området runt 
greenerna när man beskriver greener är viktigt. 
Området kan bestå av t ex avrinningsytor, bunkrar, 
kullar och ruff. Vi anser att hela området är viktigt för
spelupplevelsen på Kävlinge GK. 

Vi vill förstärka dessa greenområden i denna

masterplan. Det ska finnas lättare områden att placera
sin boll på för vissa kategorier av golfspelare, men även
svårare områden som ger andra spelare en utmaning.  

Banan i Kävlinge är byggd på åkerjord. Genom årens
lopp har vi planterat många träd som klär banan vackert
idag. Vid hål 7, 8, och 12 ser man idag Kävlingeån tydligt
och det är viktigt att behålla synfältet mot ån framgent. 
Vid hål 9 ska man kunna skapa fri sikt ner mot ån från
tee. Idag finns det mindre träd som har fått växa
ohämmat.

Det är viktigt att skapa hål man kommer ihåg och vill
spela igen. I Kävlinge har en del hål fått stenpallisader
innan green för att försköna hålet. Vi tänker oss att
använda olika metoder för att skapa vackrare och
roligare hål.  



Hål 1
Par 5

Vänstersidan, ca 30–40 m innan green, 
kompletteras med en tydlig pottbunker 
med högre kant som syns från fairway. 
Det kräver att spelare med lågt handicap 
placerar sitt andraslag på rätt ställe, mer 
än att bara spela fram bollen.

Högersidan kompletteras med 
kullar för att skapa rumkänsla. 

Höger fairwaybunker tas bort. 
Den ersätts istället av kullar.

Klipplinjer: Fairway kommer att 
smalnas av längs hela vänstersidan.

Ljus ruff kommer att finnas som en 
inramning till vänster om green.

Flera träd kommer att 
planteras till vänster.



Hål 2
Par 3

På höger sida placeras 
kullsystem för avskärma 

mot hål 17. 
Klipplinjer: Ljus ruff ska inrama 

hålet både till vänster om fairway 
och 15–20 m förbi greenen. 

Rikta om tee med 
hjälp av klipplinjer.



Hål 3
Par 4

Ny tee 50 flyttas fram 35 m. 
Hålet blir kortare och mer 

strategiskt både för utslag och 
andraslag. Gynnar också 50/50.

I och med att driving range har 
byggts om har en kulle skapats 
till höger om fairway. Här skall 
plantering av buskar ske för att 
smycka hålet.

Tee 54 och 58 klipps mer i 
linje med spellinje.

Bakom greenen finns ett kullsystem. 
Genom att plocka bort idagen kulle 

(vänster) kan en naturlig avrinningsyta 
skapas. En ny, intressant pinnplacering 

skapas därmed. 

Dräneringsjobb 
behövs.



Hål 4
Par 5

Efter ca 220 m (tee 58) bör 
träd/kullar placeras. Dessa 
placeras på vänster sida. 

Skapa en inramning av björkar, 
gallra bort andra träd.

Kullar kommer att placeras på 
höger sida längs fairway för 

att smalna av hålet. 

Ny tee 58 och tee 50 skapas. Hålet blir 
kortare och ska inbjuda fler spelare att 
kunna spela hålet strategiskt och längs 
vägen vara tvungna att placera bollen. 
Helst ska dessa tee höjas upp för att 
möjliggöra fri sikt över en svacka på 

fairway.

Nytt greenområde skapas där båda 
bunkrarna tas bort. Avrinningar görs 

istället. Lättare för högre handicappare. 
Svårare för låghandicappade spelare. 

Effektivare att sköta.

Dräneringsarbeten måste 
göras längs fairway. 

Vattenhindret dras närmare 
fairway på högersida.  



Hål 5
Par 4

Viss del av fairway behöver dräneras.

Ersätt bunker med kullar/slänt. 
Drabbar fel spelkategori och 

sparar skötseltimmar.

Justera tee 54/58 i spellinje. Ny 
tee 60 skapas. Hålet blir ca 35 

m längre från vit tee.

Kullsystem skapas alternativt 
att träd planteras för att 

avskärma hålet mot hål 6.

Klipplinjer: Fairway klipps 
smalare – främst indrag längs 
hela vänstersida. Högersidan 
ska dras i linje med bunkrar.



Hål 6
Par 4

Ett sidovattenhinder som följer hålet 
längs med vänsterkant. Det tjänar syftet 

att inte bara göra hålet intressantare 
men också hjälpa till med dräneringen.

Klipp tees i spellinjen.

Minska greenbunker till en 
pottbunker. Lättare att sköta 

och ger samma hotbild.

Kullsystem placeras till vänster. 
Tjänar syftet att flankera hålet.

Gallra träd.

Hålet behöver dräneras. 
Mycket väta på fairway.

Ta bort popplar – estetik.

Justera höger klipplinje, 
smalna av något.

Plantera trädridå till höger 
mot 15:e tee för att rama in 

hålet – estetik.



Hål 7
Par 4

En kulle placeras 25 m längre 
fram än höger fairwaybunker. 

Skapar ett smalare hål från tee.

Ett högre kullsystem 
skapas för att avskärma 

hålet från hål 8.

Tee 50 flyttas bakåt 30 m och tee 58 flyttas 
aningen till vänster. Med dylika justeringar 
ska det sammantaget skapa ett smalare hål 

som kan spelas på olika sätt.

Stamma träd bakom green. 
Möjliggör att kunna se 

Kävlingeån bättre.



Hål 8
Par 3

Bunkern tas bort och istället skapa 
en bra avrinning/kulle.  Bättre för 
höghandicappare – lika svårt för 

låghandicappare.

Skapa en bakre klippkant, 
ca 2 m lång green. Uppnå att 
kunna se greenslut.

Tee 58 och tee 50 flyttas fram ca 
25 m. Hålet ”flyttas” därmed en 

aning åt vänster och inspelvinkeln 
blir naturligare mot green. 

Rensa sly och gallra mellan hål 
8 och 9. Skapa utsikt mot ån.

En stenpalissad placeras 
runt hela dammen. 



Hål 9
Par 4

Plantera flera träd till 

vänster om fairway. 

Förstärk kullar ytterligare 

med massor.

Minska både vänster och 

höger bunker till pottbunkrar. 

Skötsel och estetik.

Ny tee 50 gör 30 meter kortare. 

Tee 60 kan flyttas bak ca 10 meter.

Ta bort vänster bunker, 

ersätt med avrinning.

Glesa ur träd till 

höger om tee för att 

öppna synfält mot ån.

Utöka ljus ruff för att skapa 

inramning – estetik.



Hål 10
Par 4

Flytta tee 50 till vänster om 
dagens placering. Skapar ett 

utslagsläge som inte skymmer 
greenen. Rättvisare.

Smalna av fairway på 
vänstersidan (för spelare 

med lågt handicap).

Plantera vintergrön häck för att 
skymma lagringsplats.

Avrinningsytan skalas av längst upp 
vid greenen för att bollen lättare ska 

kunna rulla ner. Avrinningsytan till 
vänster om greenen klipps kortare, 
eventuellt dressas. Bollar ska inte 

kunna stanna mitt på. 

En eller två fairwaybunkrar placeras till 
vänster. Detta för att skapa en smalare 
passage för spelare med lågt handicap. 

Bästa linje för andra slaget är vänstersida 
och där bör det finnas hot. Alternativ till 

det är att skapa en träddunge.

Fixa vägen – kvalitet. Eventuellt 
flytta tillfartsvägen närmare tee 

och bort från målområde.



Hål 11
Par 3

Minska bunker till pottbunker. 
(Skötsel/estetiskt)

Utöka ljus ruff på både vänster 
och höger sida. Estetik.

En ny tee byggs som också justeras i 
riktning. Idag är den befintliga ojämn.   

Flytta fairway en aning 
till vänster.



Hål 12
Par 5

Fortsätt att plantera 
träd på höger sida.

Tajtare klippning (indrag av 
ruff) på vänster sida mellan 
fairwaybunkrar och green.

Utöka högruff till vänster 
om tee. Estetik.

Plantera buskar/träd – skapa 
rumkänsla mot hål 7.

Fortsätt att plantera träd på 
vänster sida (för spelare 

med lågt handicap).



Hål 13
Par 5

Dränering, spelbarhet.

Justera högersida fairway. 

Bredare innan bunker, närmare 

bunker. Något indraget efter 

bunker och framåt mot green.

Justera vänster klipplinjer 

något åt höger.

Tee 50 ska flyttas fram ca 35 

meter. 50/50-åtgärd.

Ljus ruff bakom green, 

inramning.

Utöka kullsystem, skapar 

inramning och avskiljning 

mellan hål 13 och 14.

Justera vänster klipplinjer 

något åt höger.

Kullsystem, alternativt träd, placeras 

ca 15–25 meter till höger om 

greenen. Detta hjälper till att avskilja 

hålet samt försvåra det en aning.



Hål 14
Par 4

En pottbunker placeras ca 110 meter 
från green till vänster på fairway. Har 

till uppgift att smalna av hålet för 
spelare med lägre handicap.

Rikta tee.

Justera vänstersida fairway 
strax innan green.

Tee 50 ska flyttas fram ca 35 
meter. En 50/50-åtgärd.

Utöka ljus ruff. Estetik.

Justera vänstersida fairway.

Träd planteras eller 
kullsystem. Tajtare hål för 
spelare med lågt handicap.



Hål 15
Par 4

Dräneringsjobb måste göras ca 

120 meter innan green och 

fram till kanalen.

Höger bunkern drabbar fel 

grupp. Tas bort och skapar 

bollplaceringsmöjligheter. 

Tee 58 ska flyttas till höger, upp på 

en kulle. Hålet blir mycket bättre 

därifrån, man får överblick över 

hålet, inkl. vattnet innan green.

Rikta in båda teeområdena.

En stenpalissad placeras längs 

kanalkanten på den norra kanten. 

Bunkern tas bort och vatten skärs in 

med palissad. Följden blir att vattnet 

kommer något närmare green.

Ta bort vänster bunker. 

Istället plantera en del träd.

Placera en pottbunker med 

högre kant ca 110 meter till 

höger på fairway. 

Kullsystem placeras till höger om green 

för att skapa mer rumskänsla. Detta 

området är idag inte estetiskt 

tilltalande. 

Justera klipplinjerna, 

smalna av hålet, både 

vänster- och högersida.



Hål 16
Par 4

Justera fairway klipplinjer på 
både vänster och högersida.

Justera både vänster och 
höger klipplinjer på fairway, 

mer rakt på green.

Flytta tee 60 bakåt ca 30 meter. 
Placeras på nuvarande tee 60/hål 4. 

Stenpalissad runt hela vattnet 
mellan hål 3 och 16. Det lyfter 

hålet estetiskt och tar bort 
rasrisken.

Höja tee 58 med 1 meter, vilket 
gör att man kan se den 

avgränsande kanalen längre fram.



Hål 17
Par 3

Placera en pottbunker innan 
green. Det kommer att finnas en 
liten öppning att rulla in bollen. 

Placera ett kullsystem till höger 
mot hål 2 som avskiljare.

Ta bort bunker. Är dold idag. 
Skapa avrinning istället.

Flytta fram tee till ca 
110/120 meter från green 
för respektive tee 50/58.

Utöka ljus ruff på båda 
sidorna om fairway. Klär 

hålet – estetik.



Hål 18
Par 4

Justera fairway, vänster och 
höger klipplinjer.

Ljus ruff, inramning.

Rikta in och minska tee 50/58. 
Båda för stora.

Anlägg en mindre 
pottbunker. Estetik och 

skötseleffektivitet.

Avgränsa hålet tydligare mot 
högersida. Placera högre kullar 

till höger. Skapar rumkänsla och 
smalare hål.



Skötselplan.
Kävlinge GK har tillsammans med exporter noga
specificerat de olika skötselmoment som krävs för att
hålla golfbanan i olika nivåer. Likaså har momenten
tidssatts. 

De olika nivåerna är definerade som guld, silver och
brons. Kortfattat handlar det om att man i guldnivån
lägger mer tid och gör fler moment oftare än i de andra
nivåerna. 

Kävlinge GK har med sin personal tidigare befunnit sig 
på bronsnivå men siktat på silvernivån. Sedan år 2016 
befinner sig Kävlinge GK på silvernivå.  

Silvernivå är den skötselnivå Kävlinge GK vill befinna sig 
på. Uppstår det möjligheter där mer tid och större
kostnader kan fördelas på banskötsel, kan guldnivån
vara aktuell. 



Greener.

Brons Silver Guld
Bekämpning (svamp) Efter behov Efter behov Efter behov

Djupluftning green 1 g/år 1 g/år 2 ggr/år

Dressning green 1 g/månad 2 ggr/månad 2 ggr/månad

Efter dressning - dra ner sanden 1 g/månad 2 ggr/månad 2 ggr/månad

Flytta hål - puttinggreener 1 g/vecka 2 ggr/vecka 2 ggr/vecka

Flytta hål och klot 4 ggr/vecka 5 ggr/vecka 7 ggr/vecka

Greenklippning 7 ggr/vecka 7 ggr/vecka 7 ggr/vecka

Greenvältning 2 ggr/vecka 5 ggr/vecka 7 ggr/vecka

Gödsling green 1 g/vecka 1 g/vecka 1 g/vecka

Luftning green (djupstick, spiking) 1 g/vecka 1 g/vecka 1 g/vecka

Vertikalskärning green 1 g/månad 2 ggr/månad 2 ggr/månad



Tee, foregreen och greenområde.

Brons Silver Guld
Dressning greenområde - 4 ggr/år 4 ggr/år

Greenområde + fairwaybunkerklippning (38 mm) 2 ggr/vecka 3 ggr/vecka 3 ggr/vecka

Gödsling greenområde 3 ggr/år 4 ggr/år 6 ggr/år

Dressning tee 1 g/år 2 ggr/år 4 ggr/år

Gödsling tee 1 g/månad 1 g/månad 2 ggr/månad

Laga tee Efter behov Efter behov Efter behov

Luftning tee 4 ggr/år 4 ggr/år 1 g/månad

Skära runt teestenar 1 g/månad 1 g/månad 2 ggr/månad

Tee och foregreeklippning 3 ggr/vecka 3 ggr/vecka 3 ggr/vecka



Driving range, ruff och övriga ytor.

Brons Silver Guld
Klippning driving range 1 g/vecka 1 g/vecka 2 ggr/vecka

Ruffklippning (50 mm) 1 g/vecka 1 g/vecka 2 ggr/vecka

Bekämpning (svamp och ogräs) Efter behov Efter behov Efter behov

Dränering Efter behov Efter behov Efter behov

Service och underhåll maskiner Mån-fre Mån-fre Mån-fre

Skära runt spridare Efter behov Efter behov Efter behov

Titta över vattenmarkeringar och banmarkeringar 1 g/månad 1 g/månad 1 g/månad

Trimma dammkanter 1 g/månad 1 g/månad 2 ggr/månad

Trimma runt träd och dylikt 1 g/månad 1 g/månad 2 ggr/månad

Trädskötsel (gallra, stamma upp) vinterjobb 1 g/år 1 g/år 1 g/år

Underhåll övrigt material Februari Februari Februari

Vatten och papper (tömma papperkorgar, 
fylla på bolltvättar) 2 ggr/vecka 2 ggr/vecka 1 g/dag

Vinterservice maskiner Januari Januari Januari

Bevattning (underhåll) Efter behov Efter behov Efter behov



Fairway.

Brons Silver Guld
Dressning - 1 g/år 2 ggr/år

Fairwayklippning 2 ggr/vecka 3 ggr/vecka 3 ggr/vecka

Gödsling 2 ggr/år 5 ggr/år 5 ggr/år

Luftning övriga ytor 2 ggr/år 2 ggr/år 2 ggr/år

Ringvältning 1 g/år 1 g/år 1 g/år



Bunkrar.

Brons Silver Guld
Bunkerkrattning maskin 2-3 ggr/vecka 2-3 ggr/vecka 5 ggr/vecka

Fylla på sand i bunkrar Efter behov Efter behov Efter behov

Kantskärning bunkrar – vinter/vår 1 g/år 1 g/år 1 g/år

Trimma bunkerkanter och rensa ogräs 1 g/4 veckor 1 g/2 veckor 1 g/vecka

Underhåll bunkrar (skyffla/kratta) 3 ggr/år 1 g/4 veckor 1 g/2 veckor


