
HÅL 15, PAR 5
Förslag:
• Ny tee 59, 56, 53, 46, samtliga tees höjs för att skapa vy över Öresund
• Bokträdet vid tee behålls, fungerar som back-drop på hål 6
• 4st nya FW-bunkrar byggs för att förstärka de spelstrategiska och estetiska värdena
• Bunkern som korsar FW byggs om till två bunkrar med en glugg emellan så att flaggan kan skönjas 

på långt håll
• Ny FW-del nere i svackan till vänster om FW
• Popplar mot hål 7 tas bort och ersätts med havtorn och slånbär, växer redan idag. Eken sparas
• Nytt kullsystem vid höger FW-bunker mot hål 7
• Nytt kullsystem mot tee hål 16
• 2st greenbunkrar byggs om
• Kullsystem bakom greenen tonas ner, svåra att sköta som FG, brant sluttning
• Ny kulle mot kiosk för att förbättra de estetiska värdena 
• Ny kulle höger bakom greenen för att dölja gångväg
• Run-off yta till vänster om greenen, ytavrinning
• Spara ädellövträden till höger om greenen mot hål 7
• Förbättra gångvägen till höger om greenen
• Justera klippkonturer och tee riktning

Tee 59, 447m
Tee 56, 420m
Tee 53, 410m
Tee 46, 377m
Tee 41, 280m

59, 251m
56, 221m
53, 214m
46, 186m
41, 87m

59, 241m
56, 214m
53, 207m
46, 180m
41, 85m

Förhärskande
vind riktning

Original 

Fotomontage



HÅL 16, PAR 3
Förslag:
• Ektrappor byggs till teesen
• Bakom greenen skaps en FW/FG run off mot befintlig damm. 
• Bef. kulle till höger bakom greenen behålls, planteras strandråg
• Höger greenbunker som delas med hål 4 blir två bunkrar, området 

mellan de tre bunkrarna ska vara högruff/strandråg
• Planteringar av havtorn/slånbär vid maskinhallen, skärma av 

maskinhallen mot golfbanan, även plantering vid damm maskinhall, 
skärma av från hål 18

• Justera klippkonturer och tee riktning
• Rensa dammen bakom greenen, se fotomontage hål 4

Tee 59, 157m
Tee 56, 151m
Tee 53, 151m
Tee 46, 143m
Tee 41, 143m

Förhärskande
vind riktning



HÅL 17, PAR 4

Förslag:
• Ny tee 46
• Ektrappor där det behövs upp mot tees
• Björkar sparas till höger om FW i höjd med militärbunkern
• Poppel vid militärbunker bör tas bort, men bör utredas mer i detalj
• Greenområdet förses med en strategiskt placerad approachbunker 
• Ny greenbunker höger om greenen, kommer synas väl vid inspel
• Vänstersidan av greenen skapas en brant run-off
• Högersidan skapas en slänt in mot greenen, intressanta bollstudsar istället 

för tre greenbunkrar
• 3 nya FW bunkrar byggdes 2016
• Pilträdet bakom greenen sparas för vidare studier hur den påverkar 

greenkvalitén. Den skadar greenen både på ytan och i profilen
• Näverlönn höger bakom green sparas i detta stadium 
• Justera klippkonturer och tee riktning
• Högerslänt upp mot landborgen ska årligen skötas för att hålla vegetationen 

i lagom höjd, vegetationen binder marken (erosionsrisk)

Tee 59, 377m
Tee 56, 357m
Tee 53, 325m
Tee 46, 290m
Tee 41, 271m

59, 265m
56, 244m
53, 211m
46, 178m
41, 156m

59, 210m
56, 189m
53, 157m
46, 125m
41, 107m

59, 235m
56, 215m
53, 182m
46, 147m
41, 127m

Förhärskande
vind riktning



HÅL 18, PAR 4

Förslag:
• Samtliga tees höjs med ca 0,5m för bättre överblick över hålet från tee till green
• Ny tee 46
• Ektrappor där det behövs för att ta sig upp på tee
• Gångväg förlängs mot tee 59
• Poppel vänster vid militärbunker, bör övervägas att på sikt tas bort
• Ta bort en al i oxeldunge höger om hålet
• 4st nya FW bunkrar byggdes 2016
• Skapa kullsystem mot hål 1, plantering med strandråg
• Greenbunkern byggs om och vrids
• Dammkonturen justeras och får organiska former mot dagens runda damm
• Justera klippkonturer och tee riktning
• Gallra lätt till höger om tee 53, skuggar mycket

Tee 59, 351m
Tee 56, 331m
Tee 53, 315m
Tee 46, 270m
Tee 41, 244m

59, 181m
56, 162m
53, 146m
46, 101m
41, 76m

59, 255m
56, 235m
53, 220m
46, 173m
41, 150m

59, 270m
56, 250m
53, 232m
46, 188m
41, 162m

59, 212m
56, 193m
53, 176m
46, 132m
41, 107m

Förhärskande
vind riktning



HÅL 1-18 
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