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Attraktivare Fullerö-bana  
Långtidsplan för FuGK:s 18-hålsbana – uppdaterad 2018-09-20 
 
Under hösten 2010 gjorde bankommittén en sammanställning av över 120 idéer om  
säkerhet, estetik, spel och banskötsel, idéer som kommit från BK, andra kommittéer och 
klubbmedlemmar. Sedan dess har ytterligare idéer tillförts, många har förverkligats och andra tagits bort. 
För att ordna en attraktivare golfbana har undertecknade inventerat/besiktigat hålen ur olika vinklar 
sedan 2012. Det gäller ur både estetisk och spelmässig synvinkel från såväl tee56 som tee47 
(gul/röd tee) samt även möjligheterna att anlägga nya tee. (Skillnaden mellan herrarnas 
”standard”-bana och damernas har ökat från knappt 14% till drygt 16% under dessa år. Önskvärt 
är <25%.)  
Vi har koncentrerat oss på förändringar som ska uppfattas som positiva av medlemmar och gäster. 
De ska ge golfspelaren en trevligare, mer estetisk och mer spännande spelmässig upplevelse. 
För närmaste åren gäller bland annat  

• att förstora våra vattenhinder (dammar) så att vi får större marginal vid långa 
   torrperioder som sommaren 2018 
• att hålla dammar och diken fria från vass etc. 
• att byta dåliga spridare och justera så att bevattningen fungerar. Styrelsen bör 
  budgetera kostnaden för 10 spridare/år. 
• att höja/bygga upp tee38  
• att ordna bättre dräneringar  

 • att dressa fairways för ökad spelbarhet 
 • att bygga om/lägga igen bunkrar. Många bunkrar ska synliggöras bättre,  

  andra ersätts med så kallade avrinningsytor.  
• ändra klipplinjer för mer effektiv skötsel 

 • att plantera träd för att skapa egna ”rum” för varje hål 
 • att renovera och/eller bygga nya tee  
 • att gångarna mellan hålen underhålls 

 
Framtida idéer på Fullerö GK: 
  
Hål 1 
  • Dika utmed vägen till vänster. 
  • Byte av träd till vänster om fairway. Ytterligare trädplantering. 
 
Hål 2 
  • Trädplantering höger sida före bäcken. 
  • Ny bunker efter bäcken vid björkarna höger sida, eventuellt även träd. (Prio!) 
 
Hål 3 
  • Öka ut diket ytterligare lite före green. 
 
Hål 4 
  • Ta bort bunker bakom green. Avrinningsytor anordnas. 
  • Byta ut björkar mot annat trädslag pga fuktig mark 
 
Hål 5 
  • Nät som skydd vid tee47? 
  • Trädplantering eller fler kullar efter böjen till vänster om fairway. 
  • Nuvarande greenbunker utökas mot framkant av green. 
 
Hål 6 
  • Dikning och dränering till vänster utmed fairway efter doglegen. 
  • Nuvarande vänster greenbunker tas bort, avrinningsytor anordnas. (Prio!) 
  • Höger bunker ny dränering. 
  • Fixa området kort höger före green genom förhöjning.  
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Hål 7 
  • Förstora och synliggöra höger greenbunker – flyttas fram i höger framkant. 
 
Hål 8 
  • Vänster bunker vid green skärs upp så den blir mer synlig. 
 
Hål 9 
  • Nytt tee 47 längre fram – 25-40 m. (Prio!) 
  • Flytta fairway åt höger.  
 
Hål 10 
  • Gräva ur dammens bakkant i riktning mot stenen. 
 
Hål 11 
  • Hål 11 okej 
 
Hål 12 
   • Hål 12 okej 
 
Hål 13 
  • Diket till vänster om tee59 på hål 13 kulverteras och teet höjs och breddas.  

Gemensamt tee56 med hål 18. 
  • Kullen före bunkern sänks/borttages. (Prio!) 
  • Försök	  att	  fixa	  området	  vänster	  om	  green	  –	  "blött"	  och	  oftast	  sönderkört	  –	  området	  höjs?	  
 
Hål 14 
  Hål 14 okej 
 
Hål 15 
   • Om möjligt – sänk vänstra delen av kullen. 
 
Hål 16 
   • Hål 16 okej  
 
Hål 17 
• Om möjligt pga bevattningen: tee47 flyttas till gul tee från par4-tiden (och tee56 till gamla  
     tee56) (Prio!) 
 
Hål 18 
  • Diket till vänster om tee56 kulverteras och teet höjs och breddas.  

Gemensamt tee56 med hål 13. 
 (Hål 18 ska vara estetiskt och spelmässigt tilltalande 

 så att man går från banan med fina känslor.) 
 

 
Johan Nyman, banchef (2012, -13, -14, -15, -16, -17) Jan F Lindberg, bko (2012, -13, -14, -15, -17, -18) 
Tomas Jansson, pro (2012)   Peter Brandt, ordf FuGK (2014, -15, -16) 
Roger Sundin, pro (2016, -17)   Claes Sävenhed, styrelsen FuGK (2016) 
Åke Westman, styrelsen FuGK (2016)  Kenneth Ericson, medlem BK (2016, -17) 
Carl-Johan Lönnberg, SGF:s bankonsulent (2016) Håkan Karlsson, medlem BK (2018) 
Niklas Åhman, banchef (2018)   Fredrik Angnero, styrelsen FuGK (2018) 
 
 

Ursprungligt dokument: 2012-09-18 
Uppdateringar: 2013-10-06  

2014-08-29 
Omskrivet dokument: 2015-09-17 

Uppdatering: 2016-09-21 
2017-08-31 

Större uppdatering: 2018-09-20 
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Under 2012-2018 har bland annat följande förändrats: 
  • 150- och 100-markeringen ändrats till vippa/Colorflex + platta 
  • dränering har ordnats på ett flertal hål 
  • nya träd planterats på hål 1 
  • vatten grävts in och bunker tagits bort på hål 3 
  • skogsdungen vid green 13/green 16 rensats 
  • kullen till höger på hål 14 har förlängts 
  • nya tee har byggts på hål 8, 15 och 16 
  • bunkern bakom green 16 har lagts igen och kulle byggts i stället 
  • större damm har grävts ur vid green 18 och fairway förskjutits mot bäcken 
  • nya broar/övergångar byggts 
  • kullen/limpan på hål 11 mot hål 12 förlängts åt vänster – bunkern lagts igen 
  • vildsvinsstängslet förlängts runt hål 13-18  
  • ny bunker till höger om green anlagts på hål 2 
 

Synpunkter på och idéer till förändringar 
och förbättringar lämnas till Bankommittén 

 
 
 
 


