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Synpunkter eller förslag på utvecklingsplanen kan mailas till: 
greenkeeper@mjolbygk.se 



Åtgärder som berör hela banan 

 Dräneringar ses över och nya grävs  

 Bevattningen byts ut  

 Renovering av teeytor 

 Renovering av greenområden  

 Samordna kring tee med enhetlig skyltning, bolltvättar och bänkar mm 

 Förbättra next tee skyltning 

 Anlägga ytterligare två tee platser per hål 

 

 



Hål 1 

 Förstora greenbunkern 

 Bygga en väg mellan hål 1 och 2 

 Området upp mot tee färdigställs 

 Utöka klippbart i björkdungen vä före green 

 Utöka klippbart bakom green intill berg  



Hål 2 

• Anlägga en bunker på hö sida efter dogleg   

• Fördjupa och utöka högra greenbunkern  

• Förlänga greenytan i bakkant  

• Öka säkerheten mellan hål 2 och 3 (skylt vid 
tee och i banguide) 



Hål 3 

• Ombyggnad vid dammen av utlopp och 
färdigställa vid överfart  

• Placera en fontän i dammen 

• Ny bro ”köksvägen”  

• Jämna och utöka ytan där flest dropp sker  



Hål 4 

• Skapa bättre yta för klippning vid bakre hö 
greenbunker 



Hål 5 

• Lägga igen första fairwaybunkern   

• Gör efterföljande fairwaybunkrar runda 

• Anlägga en fairwaybunker på vä sida vid 
200m 

• Fördjupa greenbunkern  



Hål 6 

• Anlägga en trappa till röd tee  

• Placera en fontän i dammen  

• Utöka klippytan ytterligare bakom green 



Hål 7 

• Bredda fairway till hö efter dammen 

• Skapa bättre yta för klippning vid  

        fairwaybunkrar 



Hål 8 

• Rensa från vass mot spelytan 



Hål 9 

• Höja tee i nivå med väg  

• Flytta fram röd tee 

• Förstora höger och vänster greenbunker för 
förenklad skötsel 



Hål 10 

• Flytta fram röd tee  

• Göra klippbart intill bergen båda sidor 

• Placera en fontän i dammen 



Hål 11 

• Placera ett säkerhetsräcke i bakkant på tee 
för banpersonal  

• Anlägga en trappa till tee 



Hål 12 

• Plana ut fairway 

• Fördjupa greenbunkern 

• Ta bort kullen i bakkant av greenområdet  



Hål 13 

• Anlägga en trappa till röd tee 



Hål 14 

• Utöka klippytan vänster sida upp mot tee 

• Utöka klippytan vänster sida green  



Hål 15 

• Placera en next tee skylt till röd tee 

• Lägga igen den vä greenbunkern  



Hål 16 

• Inga övriga åtgärder 



Hål 17 

• Flytta fram röd tee 

• Anlägga en fairwaybunker vä sida vid 216m och 
klippbart i området innanför 

• Utöka klippbart vä och hö sida upp mot green 

• Utöka green ytan i framkant  



Hål 18 

• Utöka och bredda tee i tre etage  

• Iordningställa slänten och anlägga en 
plantering i framkant  

• Anlägga en damm bakom green med en 
fontän och ta bort bakre bunkern  

• Snygga till vid teeplats  

• Rensa upp och göra klippbart vä sida före 
diket 


