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Bakgrund
Utvecklingsplanen är framtagen av Ryas Bankommitté (BK) och syftet är att det skall finnas ett
dokument som beskriver hur vi skall utveckla och sköta våra banor och kringområden.
Utvecklingsplanen godkänns av styrelsen. Utvecklingsplanen uppdateras efter hand och är således ett
levande dokument. Varje ny uppdatering innebär en ny version av dokumentet (år och månad den är
uppdaterad).

Direktiv för Utvecklingsplanen
Rya skall upplevas som en klassisk golfbana.
Den kustnära upplevelsen med vida utsikter skall förstärkas.
Banan skall göras ännu roligare att spela för alla (målgrupp officiellt handicap).
Långsiktigt planera banan och skötselplanen så att vi blir bättre ur säkerhets- och
miljösynpunkt
 Skötselkostnaden skall minska eller hållas oförändrad genom att överföra resurser från
spelfria delar i området till spelintensiva områden.





Allmänt
Rya Golfbana är unik i många avseenden. Det har spelats golf på Rya i 80 år vilket gör oss till den
äldsta 18-hålsbanan i regionen och banan ligger på en unik plats med fantastisk utsikt över Öresund
och Danmark.
Utvecklingsplanen innehåller både delar som gör att banans kvalitet kommer bli bättre, exempelvis
åtgärder som gör att områden som idag blir vattensjuka och kan drabbas av svampangrepp ges bättre
förutsättningar samt delar som gör att banan upplevs som roligare och säkrare att spela.
Det kommer finnas ett antal bilagor till Utvecklingsplanen där vi beskriver olika ämnesområden var
för sig. Syftet med bilagorna är att intresserade medlemmar skall kunna få en detaljerad bild över Rya
East, Trädvårdsprogram, Skötselplan, Klippmanual samt hantering och skötsel av våra vattenhinder.
När bankommitté och banpersonal behöver experthjälp och rådgivning tar vi hjälp av Johan
Benestam, bandesigner och landskapsarkitekt.
När det gäller synliga förändringar på banan finns det några saker som kommer att prioriteras extra
mycket:

Greenområden
Arbetet med att förbättra greenernas kvalitet och förmåga att stå emot regn är redan påbörjat. Varje
höst kommer ca 2,5 ton gammal såbädd per green att bytas ut mot sand (Drill and Fill), på våra
problemgreener kommer detta arbete att utföras oftare.
Vi har gjort många av våra foregreener större vilket bidrar till högre spelupplevelse och känslan av en
kustnära bana. Fokus framöver kommer ligga på att förbättra kvaliteten på våra foregreener genom
att vi ser till så vi har rätt förutsättningar samt ökad skötsel.
Bunkrar
Genomsnittshandicapen för herrar i Sverige är 19,3 och för damer 27,7 och i bankommitténs
instruktion står att ”Banan ska göras ännu roligare att spela för alla ”. Detta påverkar oss när vi
bedömer banans bunkrar.
Alltför grunda bunkrar utan bakkant förlorar i regel sin verkan, framför allt för låghandicaparen. Låga
bakkanter gör dessutom att de inte syns så bra på avstånd och bunkrarna tappar då lite av sin
psykologiska styrfunktion
Efter femtio år av kantskärning har några bunkrar som anlades av Sundblom tappat formen, andra har
blivit för stora för att passa in. Vi kommer därför att behöva renovera vissa bunkrar, och i vissa fall
dela upp en alltför stor bunker till två mindre. Vi vill värna om Rya som klassisk golfbana och detta
kommer att åtgärdas under de kommande åren. På sikt vill vi alltså att Ryas bunkrar ska stämma mer
överens med exempelvis 3:ans greenområde, med något mindre och något djupare bunkrar, men det
är funktionen som är huvudsaken. När det är svårt att nå ökad synlighet enbart genom att höja en
bakkant kan vi till exempel förstärka intrycket genom att släppa upp höga gräs i bakkanten.
När bunkrar inte längre fyller någon viktig funktion läggs de igen för att spara in skötselkostnader.
Tee
Tee43 tas i bruk våren 2016.
Ryas tees klipps i rektangulär form där naturen tillåter detta.
Säkerhet
Det finns ett antal hål på Rya där det finns uppenbara säkerhetsrisker. Målsättningen är att öka
säkerheten genom att skapa mer utrymme och tydligare avgränsningar mellan vissa hål. Åtgärderna
syftar även till att förstärka känslan av att man ”befinner sig i ett rum” när man spelar ett specifikt hål.
Dammar och vattendrag
Snart har 100 år gått sedan tegelbruket hämtade lera ur våra dammar och de sjuder av liv som gynnas
av bårderna av vegetation runt vattenspeglarna. För att det ska fungera bra både för oss golfare och
för livet i dammarna så lämnar vi i framtiden något bredare vegetationsbårder där de inte påverkar
golfspelet. Men där vi vill se om bollen verkligen går i vattnet håller vi rent från högruff och buskar.
De ursprungliga djupa dammarna ska vi röra i så lite som möjligt, men senare tiders grunda dammar,
liksom bäckens utlopp vid åttan, måste ibland rensas för att de inte ska växa igen och blockera
vattenflödet.
Hål för-hål beskrivning
Nedan följer en beskrivning på förbättringar hål för hål på Rya Old Course, Rya East Course samt
Övningområde med prioriteringsordning.

Varje förslag/åtgärd är prioriterad efter principen ”mest pang för pengarna”. Prioritetsordningen är
baserad på följande struktur:
1 - BK tycker detta skall åtgärdas inom 1 år
3 - BK tycker detta skall åtgärdas inom 3 år
5 - BK tycker detta skall åtgärdas inom 5 år
10 - BK tycker detta skall åtgärdas inom 10 år

RYA OLD COURSE
Hål 1
Ryas öppningshål har saknat tydliga avgränsningar i sidled, särskilt mot vänster. Två nyanlagda bunkrar
hösten 2015 som ersätter den stora/grunda bunkern kommer i kombination med att fairway har flyttats 510 meter till höger tydliggöra hålets spelidé.
Prioritering 1
Färdigställa pågående ombyggnad inför säsongen 2016.
Prioritet 3
Gränsande mot 18:e kan planterandet av någon eller några för
området passande lägre buskar el. mindre träd göra att avgränsningen
mellan hål 1 och 18 blir tydligare.
Översyn av greenområde.

Hål 2
Andra hålet är ett fint korthål med linkskaraktär. På sikt ser vi att hålet kan bli ännu bättre genom att
ersätta befintlig bunker med 2 mindre som omges av ett omfattande, ondulerat foregreenområde.
Prioritet 3
Permanent lågt staket utmed gång för att leda spelarna till höger om greenen.
Prioritet 5
Översyn bunker och foregreenområde.

Hål 3
Tredje hålet är ett av Sveriges bästa seaside/links hål. Här är säkerheten mot cykelstigen prioritet nummer
ett. Vi har utifrån ett säkerhetsperspektiv satt upp ett nytt staket och förskjutit spellinjen från tee österut
genom att nytt bunkersystem och nya klipplinjer som förstärker kravet på en genomtänkt spelstrategi från
tee. Vi har även anlagt nya bunkrar, kullar och sänkor på vänstersidan för att skapa en tydlig avskiljare
mellan 1:an och 3:an. Även detta stärker behovet av planering av utslaget.

Prioritet 1
Färdigställa pågående ombyggnad inför säsongen 2016.
Utöka foregreenområdet.

Hål 4
Hål fyra är ett av Ryas signaturhål. Här krävs endast små justeringar.
Prioritet 1
Permanent lågt staket vid gång ovanför vänster bunker för att minska slitage på
foregreen.

Hål 5
Femte hålet är banans svåraste, inte minst pga att det ursprungligen skapades som par-fem hål och greenen
är därför inte är ägnad att ta emot långa slag. Förbättringspotentialen ligger framförallt i att öppna upp
greenområdet på bredden för långa inspel. På sikt bör de höga popplarna ersättas av lägre vegetation.

Prioritet 1-3
Översyn av gångstigen uppför landborgen.
Prioritet 5-10
Översyn greenområde.
Ersätta popplarna med lågväxande träd/buskar eftersom de skuggar fairway.
Höstlöven gör det svårt att hitta bollarna och döda pinnar på marken gör det
omständligare att klippa. Popplarna börjar nu också nå sin maxålder = risk för
stormfällning.
Prioritet 10
Ny bunker på höger sida av fairway (synlig från tee) för att stimulera
långtslående att tänka mer strategiskt vid utslaget.

Hål 6
BK bedömer att förändringar på hål sex har relativt låg prioritet. På sikt skall hålet göras intressantare genom
att ersätta höger greenbunker (alternativt båda) med ett ondulerat foregreenområde. Detta skulle göra hålet
mer lättspelat för höghandicaparen och mer utmanande för låghandicaparen.

Prioritet 5-10
Översyn av greenområdet.

Hål 7
Sjunde hålet fick under 2014 ett nytt tee 53 och 56 och förvandlades därmed från att vara ett av banans
mest kritiserade till att bli ett av banans mest omtyckta hål med greenen väl synlig från tee. Sjuan har
potential att bli ytterligare ett signaturhål på Rya genom att poppelridån ersätts av lägre träd/buskar vilket
gör att fairwaygräset kommer bli tätare och att också utsikten mot Ven öppnas upp. 2015 utökades
foregreenområdet till vänster om green samt att vissa popplar längs vänstersidan togs bort. Fairwaybunkrar
som inte syns kommer att tas bort vilket även gynnar klubbens ekonomi.
Prioritet 1
Ny klipplinje av fairway med utgångspunkt från nya teets placering.
Gång samt entré till tee.
Ersätta nertagna popplar med lägre vegetation, detta görs så fort
rotskotten är borta.
Fairwaybunkrarna mellan 7:an och 5:an tas bort och ersätts med klippt ruff
(gräsbunkrar). Detta görs när vegetation till vänster är planterad, se ovan,
för att undvika att utslaget skall sakna hinder.
Dränering vänster om green skall ses över.
Förbättrad skötsel av nyplanterat område vid tee.
Översyn gräskvalitet green, foregreen.
Prioritet 3-5
Resterande popplar utmed vänstersidan tas bort för vidare vyer, tätare fairway tack vare bättre
solinstrålning, och bättre skötselekonomi. Popplarna ersättas av gles ruff med inslag av för området
passande lågväxande träd/buskar.
Prioritet 5-10
Ny bunker på högersida av fairway cirka 260 m från 59tee för att styra spelet mot vänster sida av
fairway. Bunkern skall synas från tee 48, 53, 56.
Översyn greenbunker.

Hål 8
Åttonde hålet rankas som ett av Sveriges bästa golfhål och några större förändringar är inte
nödvändiga.
Prioritet 1
Frigöra sikt från tee 56 och 59 mot tee 48.
Trappa till tee 59.
Se över området till höger om green.

Prioritet 3-5
Se över vattenhinder framför green.
Se över fairwaybunker till vänster (den del som från tee ligger i mask
bakom träden påverkar inte spelstrategin och kan därför förminskas).
Den återstående delen görs tydligare visuellt för att stärka hålets
”heroiska” kvalitet.

Hål 9
Greenen har under årens lopp kommit att luta allt mer. Idag är dess genomsnittliga lutning ca 5 %,
de mest lutande områdena ca 7%, medan rekommenderad lutning vid pinnplacering är max 3%.
Detta minskar antalet möjliga pinnplaceringar och sätter också en gräns för hur snabba banans
greener kan göras t ex vid större tävlingar .
Prioritet 1
Greenen justeras så att det blir lite mindre lutning som tillåter fler
flaggplaceringar. Frontbunker flyttas till höger för att uppmana till inspel från
vänster (säkerhetsaspekt, lättare för medel- och höghcp).
Översyn helhet vad gäller säkerhet.

Hål 10
Tionde hålet är ytterligare ett exempel på vilka vackra vyer vi har på Rya. Säkerheten mot hål nio kan ökas
genom att justera spelfältet något mer mot vänster.
Prioritet 1
Skapa fri sikt från tee ända fram till green genom att fälla ett träd.
Prioritet 10
Flytta fairway 8-10 meter närmare 11:an och längre ifrån 9:an genom att justera
klipplinjerna, se över bevattningen och ta bort några träd på vänstersidan.
Hålets spellinje förstärks med ny bunker alternativt buskar på höger sida.

Hål 11
Inga större förändringar är planerade på kort sikt.
Prioritet 5
Klippa fairway så att hålet får mer dogleg karaktär (vänster-höger) vilket
skapar fler slag från lutande underlag (sällsynt på Rya).
Prioritet 10
Översyn greenområde. Rotsystemet från popplarna bakom green skadar
redan idag foregreen och äter sig gradvis vidare in mot greenen och
kommer att där att försämra gräsväxten. Popplarna måste därför vid någon
tidpunkt fällas, vilket i sin tur skulle minska säkerheten för utslag från tolvans
tee. (Se tolvan)

Hål 12
Greenområdet har förbättrats avsevärt under 2015 tack vara dränering, ökat ljusinsläpp samt upprepade
Drill & Fill arbeten. Diket framför green lades igen 2015.

Prioritet 1
Förbättra fairwaykvalitet på vänstersidan, genom reducering av det skuggande
björkbeståndet V. om skyddsnätet vid 13. tee.
Prioritet 10
Flytta tee söderut för att minska säkerhetsrisken mot 11:an. Skulle innebära att
de höga popplarna bakom elvans green kan ersättas av lågväxande träd/buskar.
(Se elvan).

Hål 13
Trettonde hålet, idag en ”autostrada” med svag karaktär upplevs av många som banans mest intetsägande
hål. BK har diskuterat olika alternativ att göra hålet mer spännande men valt att avvakta med lösningsförslag
då det trots allt finns andra saker som skall prioriteras högre. Fokus kommer läggas på att höja kvaliteten på
utslagsplatserna.
Prioritet 1
Höja gräskvaliteten på tee. Det största problemet här är skuggning från höga
träd på andra sidan bäcken, alltså utanför klubbens område. Någon förbättring
av gräskvaliteten kan vi dock förvänta oss när vi fäller en ensam hög björk
som blockerar västersol över tees bakre del.
Prioritet 3
Översyn av hela hålet från tee till green.

Hål 14
Hål fjorton är banans längsta par 3 hål. Ett flertal medlemmar tycker att tee 53 och 56 bör spelas kortare
och med samma spelriktning som tee 48. BK har diskuterat att bygga ett alternativt tee bakom tee 48, vilket
också skulle lyfta fram tee 53 och 56 ur skuggan från höga träd, vilket idag ger svag gräsväxt på dessa tees.
Utrymmet är dock begränsat vilket gjort att vi avvaktar.

Prioritet 1
Översyn klippning runt tee 48 och greenområde.
Prioritet 3
Förbättra tee-yta på tee48.
Översyn helhet.

Hål 15
Vissa anser att hål femton är intressant med sitt krav på ett välplacerat utslag och med den karaktärsstarka
terrängen utmed vänsterkanten. Andra anser att det är mindre bra, just beroende på den kuperade
terrängen, och kanske också pga inspelet mot en dold greenyta. Utgångspunkten för Rya har dock alltid varit
att vi ska anpassa oss efter hur naturen ser ut, och framhäva snarare än dölja
dramatiken i landskapet. Tee 48 flyttades upp från skuggan i dalen under 2015 vilket
innebär att alla, från tee, numera kan se havet och landningsområdet för utslaget.
Prioritet 5
Se över greenbunkrar.

Hål 16
Sextonde hålet är ett av Sveriges bästa korthål. På sikt kommer den stora tvärbunkern ersättas av två
mindre bunkrar vilket möjliggör att man kan rulla in bollen mellan dessa. Detta kommer gynna
höghandicaparen men knappast påverka låghandicaparen.

Prioritet 1-3
Översyn av gångstigen nerför landborgen.
Prioritet 5-10
Tvärbunkern görs om till två mindre med gräs emellan. Foregreen utökas och
klipps kort om de nya bunkrarna och även mellan dem.

Hål 17
För att öka säkerheten och skapa tydligare avgränsningar mellan sjöhålen kommer sjuttonde hålets spellinje
flyttas något österut.
Prioritet 1
Fairwaybunker mellan 17 och 18 ersätts med två mindre, tydligare bunkrar i stil
med de som byggts på hål 1 och 3.
Översyn dränering greenområde.
Prioritet 3
Översyn greenområde.

Hål 18
Intrycket av Ryas avslutningshål kan förbättras genom att förstärka avgränsningen mot hål 1 och 17.
Prioritet 1
Fairwaybunkern närmast tee görs om till gräsbunker och fairwaybunkern
närmast green görs tydligare i stil med nya bunkrarna på hål 1 och 3.

RYA EAST COURSE
Övergripande målsättning är att höja kvaliteten på banan och området kring parkeringen.
Prioritet 1
Underhåll av planterade ytor vid parkeringen.
Översyn hål 1, framför allt teeområde.
Översyn område mellan 6:e green-parkering-1:a tee
Prioritet 3-5
Översyn av hålens arrondering. (Framför allt långt gångavstånd från 4:e green till 5:e tee)

ÖVNINGSOMRÅDE
Övningsområdet (rangen, området för träning med egna bollar, chip- och puttinggreen samt studio)
får idag sämre betyg än övriga delar på vår anläggning. Detta beror på att kvalitet och finish inte håller
samma standard som övriga delar, avståndet till klubbhuset är relativt långt samt att kapaciteten
ibland inte räcker till. Under 2015 har vi satt upp nya siktpinnar på rangen samt tavlor med avstånd
till pinnarna, bytt ut de utslitna hinkarna, ersatt bunkern på vinterfyran med gräs (säkerhetsrisk) samt
ökat skötseln något jämfört med tidigare.
Prioritet 1
Höja kvalitetskänslan genom intensivare skötsel, ny utslagsmatta, enhetliga bollar och bättre
utrustning (exempelvis flaggor, hål, krattor).
Prioritet 1-3
Översyn av området för träning med egna bollar (höger om rangen).
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