Ombyggnation Gustavsviksbanan – Aktuell status
Vi har sedan början på 2017 haft tre större projekt igång, tre projekt som
alla tangerar varandra naturligtvis och som drar med sig ytterligare
mindre projekt. De tre stora projekten har varit ”Markbytet” som innebär
att vi byter mark med Örebro kommun och bygger tre nya hål för att
kunna ge bort marken där hål 13, 14 och 15 ligger, till kommunen.
Projektet har gått jättebra och vi ligger i fas. Återstår bara finslipning och
etablering, men de nya hålen kommer gott och väl vara redo till våren
2019.
Det andra stora projektet har vi kallat ”Säkerhet & vatten” och går ut på
dels att, av säkerhetsskäl bygga om hål 11 och 12 på grund av den nya
bebyggelsen, dels att gräva ur vår bevattningsdamm för att säkerställa
vattenförsörjningen till banan framöver. Både hål 11 och 12 är öppna med
nybyggda tees även om en del arbete med att etablera nysådda ytor på
hål 11 återstår. På hål 12 återstår att etablera en ny fairwaysträckning
och nytt greenområde. Arbetet påbörjas tidigast 2019 och tills vidare
spelas hålet som det gör nu.
Det tredje stora projektet är att bygga nya tees för att göra vår bana mer
tillgänglig för fler golfare samt för att många av våra tees var i behov av
renovering. Projektet har i princip gått enligt plan men den långa kalla
vintern ihop med den torra varma sommaren har gjort att de nysådda
ytorna inte kunnat etablera sig lika snabbt som planerat då vi inte har haft
tillräckligt med vatten. I princip samtliga nya tees för Tee 49 och Tee 57
är dock i spel.
Här följer en beskrivning hål för hål om samtliga större och mindre
projekt som pågår på banan och hur detta påverkar golfspelaren
under 2018.
Hål 1
Nytt bakre och nytt främre tee anläggs. Tee 57 spelas från det nybyggda
bakre teet och Tee 49 spelas från ordinarie tee hela säsongen.
Hål 2
Samtliga nybyggda tees är i spel.
Hål 3
Nytt främre tee anläggs, men det påverkar inte spel från ordinarie tees.
Diket vänster om green har lagts igen vilket medför en del MUA i det
området under merparten av säsongen.

Hål 4
Nytt bakre och nytt främre tee anläggs. Nybyggt bakre tee för Tee 57 är i
spel, Tee 49 spelar från ordinarie tee.
Hål 5
Samtliga tees har byggts om och är åter i spel.
Hål 6
Nytt främre tee byggs, men det påverkar inte spel från ordinarie tees.
På hålet pågår arbete med att leda vatten från de nybyggda hålen under
fairway och därför är det grävt rakt över fairway. Dessutom har dikena
lagts igen och ersatts av en mindre damm vid mynningen av bäcken som
kommer från nya hål 12. Detta innebär en del MUA i detta område under
merparten av säsongen.
Hål 7
Två nya tees har byggts och Tee 49 spelar nu från nybyggt tee.
På hålet pågår igenläggning av diket på högersidan vilket medför MUA i
det området under merparten av säsongen.
Hål 8
Tee 57 har renoverats och färdigt gräs har rullats ut. Provisoriskt tee för
Tee 57 kan därför förekomma.
Hål 9
Tre nya tees byggs och nya tees för Tee 49 och Tee 57 är i spel.
Hål 10
Nytt främre tee har byggts och är i spel för Tee 49.
Hål 11
Hålet spelas åter som Par 4 med ny sträckning och nya tees. De nya
fairwaybunkrarna är i spel.
Hål 12
Hålet spelas med nybyggda tees för både 57 och 49. Arbetet med att
färdigställa ny fairwaysträckning och nytt greenområde kommer att
påbörjas tidigast efter säsongen 2018.

Hål 13
Ingen påverkan
Hål 14
Ingen påverkan
Hål 15
Ingen påverkan
Hål 16
Hålet spelas från ordinarie tees. Hålet kommer att bli Par 4 under 2019.
Området där nya tees anlagts är Out of Bounds. Arbete med att etablera
ny fairway kommer att påbörjas successivt under hösten 2018 för att bli
klart 2019 och det kan innebära en del MUA i området.
Hål 17
Ingen påverkan på spelet.
Hål 18
Två nya tees har anlagts och Tee 49 är i spel med nybyggt tee. Tee 57
spelas från ordinarie tee. Området till höger om fairway där det tidigare
var en salixdunge, kommer i framtiden att bli en damm, men det kommer
vara markerat som MUA tills vidare.

