Måldokument och kvalitetsmanual för våra golfbanor
Dokumentet beskriver målsättning och kvalitet för våra 18 hålsbanor, Pay & Playbanan samt övningsområden under ”normala” förhållanden 2018. Det fastställda
måldokumentet ligger som underlag för upprättande av skötselplan och budget. Vi
vill på detta sätt skapa en ökad förståelse för hur kopplingen mellan kvalitet och
ekonomiska resurser hänger ihop.
Karaktär
Gustavsvik: Stadsnära/parkbana

Mosjö: Öppen parkbana

Banornas respektive unika
karaktärer ska succesivt
förädlas. Gustavsvik som en
tillgänglig stadsnära parkbana,
som i första hand vänder sig till
livsstilsgolfaren/motionären.
Mosjöbanans karaktär av öppen
parkbana har ett mer idrottsligt
fokus som ska attrahera alla typer av golfare men lätt
kunna sättas upp som en nationell/internationell
tävlingsbana. Pay- and Playbanan ska i första hand
attrahera och vända sig till nya golfare.
Vid eventuella planteringar ska naturligt
förekommande träd och buskar i omgivningarna användas och planteras så att
man accentuerar den ideala spellinjen och förskönar banorna.
Svårighetsgrad
Båda banorna ska skötas så att alla typer av golfare attraheras oavsett kön, ålder,
kunnande och intresse. Hinder ska vara strategiskt placerade utifrån olika
spelarkategorier.
Tillgänglighet
Golfspel ska erbjudas i största möjliga utsträckning hela året på Pay- and
Playbanan. 18-hålsbanorna öppnas på våren när väderleken tillåter och stängs
för vintern i november enligt årsmötesbeslut.
Banskötsel/Skötselplan
Vi strävar efter att hålla en jämn och god kvalitet under hela golfsäsongen.
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Skötselplanen ska utformas och baseras på banornas individuella behov med
hänsyn till spelfrekvens, markförhållanden och klimatskillnader. I planen
framgår vilka åtgärder som ska genomföras och när.
IPM-tänkande (Integrerat växtskydd)
Integrerat växtskydd är ett ekologiskt grundat program som syftar till att
förhindra, eller begränsa oacceptabla nivåer av skadegörelse från ogräs och
angrepp av svampar genom att använda en kombination av mekaniska,
biologiska och kemiska kontrollmetoder. Bekämpning av ogräs och sjukdomar
handlar om ett område som de flesta golfbanor slåss med. Greener angrips lätt av
svamp som på något sätt måste åtgärdas. På fairway är det ofta ogräs som
maskrosor och groblad som kräver ständig tillsyn och regelbundna åtgärder för
att inte sprida sig för mycket. Samtidigt som det kommer nya rön med aktuell
forskning kommer även ny lagstiftning och denna behandlas i Sverige inom
miljöbalken. Vi försöker undvika gifter i hanteringen och istället angripa källan
till problemet om möjligt ”friskvård istället för sjukvård”. Genom att tillämpa
IPM-tänkandet strävar vi efter en mer miljövänlig skötsel.
Estetiska krav
Anläggningarna (klubbhus, klubbhusområden, verkstäder, övriga fastigheter
samt övningsområden ska vara välstädade och välvårdade, så att både
golfspelare och allmänheten upplever besöket inbjudande och trivsamt. Helst
ska all utrustning och maskiner förvaras under tak, är detta inte möjligt så bör de
förvaras så osynligt som möjligt.
Greener
Greenerna ska vara fasta och väldränerade.
Bollrullen ska vara så jämn som
möjligt och prioriteras före stimp.
Stor hänsyn ska tas till årstiderna och
väderleksförhållanden. Stimpen ska
dock mätas regelbundet på samma
plats och dokumenteras noggrant.
Normal värde 8,5 – 9,5. Dessa värden
ska inte vara offentliga utan fungera
som ett redskap för klubbens
personal.
Skötseln ska inriktas så att ogräs, sjukdomar och fysiska skador i största möjliga
mån undviks och gräsplantan ska alltid sättas i fokus (IPM). Skötselinsatserna
ska anpassas till den önskade gräsartens krav på dress, gödsling, vattning och
luftning.
Stickluftning för att öka syretillförseln i profilen ska ske efter behov.
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Vertikalskärning ska göras så ofta som behovet finns för att motverka liggräs och
bildning av organiskt material i ytan. Skärning bör följas av dressning.
Dressning för jämnare bollrull och nedbrytning av det organiska materialet ska
ges utrymme och göras efter behov med hänsyn till grästillväxten under året.
Målsättningen är att när säsongen är slut ser man ett tydligt skikt på
ca 10 mm sand i den översta profilen. Det innebär att ca 100 liter dress per 100
m2 ska läggas på varje gång. Hjälpsådd ska göras när den rätt jordtemperaturen
infunnit sig. Krypven ska prioriteras och helst stödsås på sommaren. Även andra
sorter kan behövas användas, framför allt på våren.
Daggning bör göras när behov föreligger, framför allt på sensommaren/hösten
för att minimera risken för svampangrepp men framför allt öka spelupplevelsen.
Bevattning ska vara behovsanpassad och huvudsakligen ske på natten. Vid
extrema förhållande kan det även förekomma under dagen.
Vi strävar efter att greenytan ska ligga öppen och inte skuggas av omgivande
vegetation.
Inför vintern (november) ska brunnar och diken grävas för att undvika
vattensamlingar som fryser under vintern.
Greenområden
Greenkrage, foregreen och
runoffs ska i möjligaste mån
skötas med samma intensitet
som greenen när det gäller
luftning, dressning och
gödsling.
Vi ska sträva efter jämnhet,
täthet, hårdhet och en
klipphöjd så att chip and run
slag möjliggörs.
Course setup
Flyttning av hål och teemarkeringar bör ske dagligen under högsäsong för att få
en bättre fördelning av upplevelse och slitage. Flyttning sker för att åstadkomma
en bra blandning av kort, mitt, lång, vänster och höger, lätt, medel och svår
placering. Mycket stor hänsyn ska tas till vilken spelstandard golfaren som
spelar banan den aktuella dagen har.
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Teeytor
Klipphöjden utformas så att bollen
”bärs” upp av gräset utan att det blir
gräs mellan boll och klubba.
Uppslagna teeytor lagas regelbundet
(helst varje vecka) med sand/
fröblandning. Gräsplantan ska alltid
sättas i fokus. Dressning, luftning och
vertikalskärning ska göras efter behov.
Mätpunkterna skall vara väl synliga, tydliga och placerade i sidokanten på tee.
Fairways
Fairwayytorna kan variera i storlek.
Målsättningen är att dressa fairways om ekonomiskt utrymme ges.
Figurklippningen anpassas efter rådande naturförhållanden. Klipphöjden
utformas så att bollen ”bärs” upp av gräset utan att det blir gräs mellan boll och
klubba.
Skötseln inriktas så att gräsplantan alltid sätts i fokus.
Djupluftning, ytstickluftning, vertikalskärning och gödsling görs efter behov.

Semiruff/ Ruff
Klipphöjden och utformningen
ska göras så att onödig letning
av boll undviks. Det ska dock
”kosta slag” att hamna i ruffen.

Högruff
På Mosjö ska högruffen ska slås 2-3 ggr per år. Gräsklippet ska samlas upp och
transporteras bort för att på så sätt långsiktigt skapa en glesare högruff.
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Bunkrar
Bunkrarna ska vara formanpassade så att
bunkerkrattning kan ske med maskin. De
ska omslutas av semiruffklippt yta, vara
väldränerade och ha tydliga kanter (5-7
centimeter hög kant mot green och 3-4
centimeter bort från green).
Alla bunkrar ska innehålla samma typ av
sand och sanddjupet ska vara konstant
och luckert över hela bunkern. Sanden ska
vara fast i strukturen så att bollen inte
pluggas, utan ska ”sitta” upp.
Regelbunden krattning bidrar till att bunkrarna hålls fria från gräs och ogräs.
Vattenhinder
Vattenhinder ska vara välmarkerade och ha en välskött och tydlig vattenlinje
mot spelytan. Vattenvegetation bör inte skymma tänkt spellinje.
Där det så är möjligt ska miljön för levande djur och organismer prioriteras.
Träd och buskar
Vi ska eftersträva att vegetation
inte skuggar greenytor och tee.
Träd och buskar ska vara
planterade med ett syfte,
exempelvis att vara styrande,
skyddande eller som referens.
Skadade träd och grenar ska
beskäras eller tas bort.
Övningsområden & Range
Till övningsområden räknas drivingrange, övningsgreener, chipgreener och
övningsområden. Områdena ska vara utformade så att spelaren får träna slagen
som de spelas på banan, med mål och visuella intryck. Vi strävar efter att sköta
ytorna på samma sätt som på banorna.
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Banmarkeringar, m.m.
Markeringar skall hållas rena, vara enhetliga, väl synliga, sitta korrekt och rakt
regelmässigt enligt bestämmelserna i SGF:s spel och tävlingshandbok. Samma
modell ska eftersträvas på båda anläggningarna.
Reklam- & informationsskyltar samt banutrustning
Skyltar samt all banutrustnings såsom soptunnor, teeskyltar och bolltvättar,
flaggor och vimplar, flaggstänger m.m. ska vara enhetliga, snygga, välplacerade
och installerade i enlighet med Örebro kommuns skyltpolicy och Länsstyrelsens
regelverk.
Övrigt
Vi ska eftersträva underhållsfria gångvägar långsiktigt genom att lägga konstgräs
eller annan hårdgjord yta (exempelvis asfalt). Definitionen på gångvägarnas
kanter, avslut och början ska vara tydlig.
Slitageytor på banan ska styras bort med enhetliga rep etc.
Måldokumentet & Kvalitetsmanualen 2018 ligger till grund för skötselplan och
budget.
Örebro 2017-11-28
Styrelsen
Örebro City Golf & CC
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