
Motion 1 

Undertecknad yrkar på ombyggnad av green på hål sju, en sänkning av densamma. 

Denna sänkning bör vara tillräckligt stor för att göra den acceptabel för en större del av klubbens 

medlemmar. Idag hamnar en överväldigande majoritet i backen kort om green. Några få på green, 

om de inte rullat upp i slänten ovanför och därmed tvingas till en chip nerför och då inte sällan 

hamnar i . . ., just det, backen innan green. 

Hål sju diskuterades länge under förra höstmötet med div. alternativ som alla förkastades. Detta 

förslag skulle väsentlig förbättra hålets karaktär genom att göra greenen större och synligare från 

green. Fler skulle kunna spela det som ett par tre hål och inte som nu i praktiken par fyra. 

Börge Öberg 

 

Motion 2 

Motion angående ändrad bansträckning avseende hål 7 – 7B – 8. 

Undertecknad anser att hål 7 slopas och ersätts med hål ”7B”, som nu ligger vilande.  

Hål 8 blir då ett par 4, detta innebär att ny tee måste byggas på hål 8. 

Lars Torstensson 

 

 

Utkast, Svar på motionerna till höstmötet 

De två motionerna berör delvis samma fråga. Styrelsen har därför valt att behandla dem tillsammans. 

Den ena motionären vill förändra greenområdet på hål 7. Den andra motionären vill bl.a. avveckla hål 

7. Detta beskriver i sig att det finns olika syn på vad som kan göras och att önskemålen kan vara 

motstridiga. 

Hål 7 har index 5 och är således ett av banans svårare hål, vilket i praktiken medger att en stor del av 

klubbens medlemmar kan spela hålet som ett par 4 och ändå kamma hem sina två poäng.  

Att bygga om en green är en stor och dyr investering. Klubben har f.n. tre greener som är 

ursprungliga, nämligen 11, 12 och 17. Hål 17 är en lergreen som vi har problem med framför allt i 

samband med stora regnväder. Styrelsens bedömning är att dessa hål bör prioriteras vid ombyggnad. 

Hål 8 är ett signaturhål.  Golfbanearkitekten Christian Lundin konsulterades, så sent som hösten 

2016, om tee för hål 8, bl.a. med hänsyn till säkerheten. Han förordar tee på nuvarande platå efter 

att i datasimuleringar kommit fram till att detta är säkrare än en sådan placering av tee som 

motionären föreslår. Dessutom är det svårigheter att anlägga tee enligt motionärens önskan 

eftersom en sådan kommer in mot mark som klubben inte disponerar. Vi vill också erinra om att tee 

8 innevarande år renoverats i enlighet med den verksamhetsplan och budget som höstmötet 2016 

antog. 

Styrelsen föreslår höstmötet besluta att lämna båda motionerna utan åtgärd. 

 


