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Bakgrund och nuläge

En unik golfanläggning av sin tid
När Österåker byggdes 1988-89 så var detta ett unikt projekt i Sverige, ingen annan hade 
byggt 36 hål på en samma gång i Sverige då. 2006 byggdes 9-hålsbanan  Hagby, vilket 
idag ger oss totalt 45 hål.

Markförutsättningar och bevattning
Västerled och Österled är byggda på gammal sjöbotten och lermark vilket ger svåra 
förutsättningar för att hålla banan torr. En stor del av banskötselns resurer går åt till att 
hålla detta i schack, men ibland är vi maktlösa och banan måste stängas pga att den är 
vattensjuk.

Sättet att bygga på har förändrats väsentligt sedan våra banor byggdes, framför allt 
när det gäller hantering av ytvatten. Här är vår gamla Hagbybana bra att jämföra med 
 (numera integrerad i Nya Österled). Banan byggdes 2004-2006 och en har mycket bra 
ytvattendränering som klarar mer nederbörd.

Med ytvattendränering menas att ytvattnet så fort det är möjligt leds ner i brunnar och 
sedan vidare i rör och ut i dammar eller vattendrag. Markdränering är också mycket vik-
tigt för att inte få vatten stående i markprofilen. Både ytvatten- och markdränering är av 
stor vikt för att få hög kvalitet och lång golfsäsong.

Österled och Västerled är relativt platta banor och markmässigt lågt belägna vilket gör 
att ytvattnet får svårare att ledas iväg på ett snabbt och effektivt sätt. Vattnet blir snabbt 
stående i lågpunkter som bidrar till kvävskador på gräset och sämre kvalitet. 

När banorna byggdes så skapades även kullar som hindrar ytvattnet från att rinna ut från 
fairways.

Vatten är mycket bra på att hitta nya vägar. Täpps det till i en dränering så hittar vattnet 
något annat ställe att rinna till eller så kommer det bara rakt upp på det lättaste stället.
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Vad behöver vi göra?

Bevattningsanläggning
Österåkers bevattningsanläggning är ej uppdaterad sedan banorna byggdes. Den är över 
25 år gammal vilket betyder att rör och slangar som ligger i marken lever på övertid och 
även turfytorna påvisar en hel del ålderstäcken. Systemet är byggt med PVC-rör vilka har 
en livslängd på ca 20 år. 

Bevattningssystemet på fairway är ett enkelradigt system där alla spridare sitter på ett led.

Moderna bevattningssystem har flerradiga system där spridarna sitter i kanterna på fair-
way och vattnar inåt mot fairway: Med ett flerradigt system vattnas inte ruffarna i onödan 
vilket bidrar till lägre energi- och vattenförbrukning. Moderna rör- och slangsystem består 
av PEM-rör som har en livslängd på minst 50 år. 

Bunkrar
De flesta av våra bunkrar har inte renoverats sedan öppning och många har markduk 
under sanden som täpper till och stoppar vattnet att ta sig till dräneringsrören.

Fairways
Fairways har mycket mask som ställer till det på hösten när den kryper upp, det blir mycket 
lerigt vilket innebär stängning av banan. Här behöver vi jobba hårt med ett dressprogram 
de närmaste åren för att skapa en stabilare turf.

Högruff
Högruffen som ger våra banor så härlig karaktär är rik på ogräs som är i princip omöjlig 
att få bort genom besprutning. Högruffen kan vara torr och fin, men ner mot marken 
finns tjockt och saftigt ogräs. Den blir svår att slå ur och det är dessutom svårt att hitta 
bollen i = långa rondtider. 

Greener
Greenerna håller allt som oftast en mycket bra och hög kvalitet, men det ska tilläggas att 
vi behöver ha lite tur med vädret under vintern annars kan vi ha problem fram till mid-
sommar.

Slutsats
Kort och gott så är vi sårbara och alldeles för beroende av gynnsamt väder! Vi tvingas 
idag lägga en stor del av banskötselns resurer till underhåll istället för kvalitetshöjande 
åtgärder, och vid ett flertal tillfällen tvingas vi stänga banorna pga att de är vattensjuka.

Vad kan vi göra?

I och med vårt lyckade arbete med att förädla och utveckla vår mark så ger det oss möjlig-
heten och mycket goda förutsättningar att skapa oss en unik positionering på golfkartan. 
Finansiering sker helt genom markförsäljningar och belastar ej medlemmarna. För att 
förtydliga så går vår anläggningsutveckling i hand i hand med vår markutveckling.
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Utveckling av anläggningen

Attraktionskraft och kvalitet
En anläggning med hög kvalitet och en attraktiv design på banorna samt en lång golf-
säsong är  grundförutsättningar för att Österåkers Golf ska vara en attraktiv och ledande 
anläggning i framtiden. 

Vår positionering
Vi har under hösten/våren tagit in synpunkter och förslag från medlemmar och potentiella 
medlemmar hur de ser på val av golfklubb och vilka faktorer som är viktiga.

Som ni alla vet så är det hård konkurrens mellan klubbarna i Stockholm och det är av 
yttersta vikt att hitta sin positionering på golfkartan. Vi har en stor anläggning så det är 
mycket att väva in, allt från fastigheter, träningsområde, självklart golfbanorna men även 
nya aktiviteter som kan husera på vår anläggning.

Några frågeställningar/tankar
• Hur många golfhål behöver vi ha/vill vi ha?
• Vilken karaktär/design ska vi ha på banorna? 
• Roligare golf = mer poäng i scorekortet
•  Hur ska träningsområdena se ut, ligger dom på rätt ställe? Kan vi få fler att testa och 

fastna för golf?
• Klubbkänsla
• Atmosfär i och runt klubbhuset
• Det självklara valet vid konferens 
• Mer än bara Golf!
– Hur lockar vi hela familjen till oss?
– Gym
– Lekplats
– Pool
– Mountainbike
– Motionsspår 
– Paddle tennis/tennis
– Boulebanor
– Längdskidor (konstsnöspår)
– Skridskor och pulka backe
– Boende på banan

Hur går vi vidare?
Vi har träffat flera golfbanearkitekter som tittat på våra banor och vi har gått igenom vad 
vi kan och måste göra för att Österåkers Golf ska vara en attraktiv och ledande anlägg-
ning i framtiden. 
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Masterplan

Vad är en masterplan?
Det är en långsiktig plan för banans utveckling som stämmer överens med klubbens över-
siktliga mål med verksamheten. Utifrån denna kan sedan analyser göras för att utveckla 
anläggningen. Det kan vara en total renovering eller ombyggnad av hela banan, men det 
kan också vara en specifik åtgärd som att ändra bunkrarnas utformning, se över bevatt-
ningsanläggningen, bygga om greener med mera. Ett arbete som pågår över tid.

Vår masterplanen tar form – presentation i höst
Vi börjar nu masterplanarbetet och kommer under hösten att presentera hur det fortskri-
der samt vilken eller vilka banarkitekter som vi kommer att samarbete med. Nedan finner 
ni en tänkt tidsaxel för framtidsarbetet. 
Under hösten 2015 påbörjar vi en renovering ”light” av Västerled.

Österåkers Golf – det självklara valet
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