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Situationsanalys
Falun-Borlänge GK’s anläggning är belägen i ett lugnt, attraktivt och ekonomiskt välmående område i
landskapet Dalarna mellan de två tätorterna Falun och Borlänge. Golfbanan ligger i ett böljande landskap
med omgivande skog, åker- och betesmark. Genom området passerar Lilla Aspån som skapar mindre och
större vattenområden och ett vackert brosystem. Även bäckar från högre belägna områden skapar
vattenfyllda diken som genomkorsar anläggningsområdet.
Utmaningen för golfare är nivåskillnader i landskapet, träd i fairway, vattenhinder och relativt små greener.
Dräneringsproblem finns för greener och fairways då banan ligger på gammal lerjord och har ett relativt tunt
matjordslager. Vissa greener ligger i skugga och längs hela anläggningen finns träd som dör. Genom kort
avstånd mellan mötande fairways uppstår säkerhetsproblem. Anläggningen har begränsade områden för
övning.

Målsättning
En golfbana som passar alla kategorier av golfspelare med träningsytor och en spelplats med
intressant spellayout och strategi. Golfbanan ska kunna vara spelbar och vara öppen även vid större
regnmängder och väderomslag. Erbjuda ett snabbt spel med så få bortslagna bollar som möjligt i
otillgängliga ruffområden. Banan ska tåla slitage där det mesta av spelet förs.

Allmänt sett ska banans finish höjas vilket ställer behov på kompletterande bevattning, dränering
samt röjning av sidoområden. Så små förändringar och arbeten som möjligt ska utföras under den tid
banan är öppen för spel.
Anläggningen ska vidare vara en trevlig arbetsplats för klubbens anställda och entreprenörer, där de
får stöd och erkänsla för sitt arbete från medlemmar. Förtroende ges till de ideella arbetskrafter som
erbjuder sin tid till klubben.
Åtgärder enligt denna plan ska utföras i den ordning de prioriterats, under förutsättning att
finansiering finns.
Vi måste även på allvar adressera de säkerhetsproblem vi har på anläggningen, exempelvis utslag
från 8:an som riskerar gå mot 7:ans green.
Det finns separat upprättade bevattningsplaner, dräneringsplaner samt trädplaner för hela
anläggningen varvid detta i mindre utsträckning berörs närmare i denna Masterplan.
Översiktlig plan 2021 - 2024
Arbete med greener samt dränering av fairways har högst prioritet. Banan ska kunna tåla större
regnmängder och ett ökat slitage. Green på hål 6 ska byggas om inom perioden så den får en design
liknande övriga greener medan resterande greener ska få en dränering som möter framtiden.
Ta bort så mycket av hinder i form av diken och högruffar vid spelytor för att förhindra att spelaren
behöver leta bollar. Istället för högruffar skapas en layout som ökar spelstrategin genom
trädplanteringar och utmanande bunkrar. Greenerna förbättras för att skapa fler möjligheter till
hålplaceringar.
Förbättra greenområdena genom jämnare fore-greener och ”snällare” ruffar runt om greenerna.
Gallra skog och sly kring tee och greener för att ge förutsättningar till en tidig säsongstart.
Förlänga hål genom byggnation av nya tee och att nyttja befintliga tee maximalt.
Öka möjligheter till träning genom förbättrade övningsområden.
Förbättra samtliga diken på banan, säkerställa vattenavrinning från banan före det att en storskalig
dräneringsinsats görs på samtliga hål. Skapa vackra vattenspeglar genom röjning i vattendragen,
samt på något sätt öka cirkulationen av vatten.
Borttagning av träd runt greener för att förbättra ljus- och luftintag på greenområden. Trädplantering
ska ske succesivt, gärna med lite större träd som avgränsar bana och skapar tydliga hinder.
Broarna ska få beklädnad för att minska halkrisken där det erfordras. De tydliga gångvägar som finns
mellan hålen och längs hålen ska generellt få en yta och höjd så de inte är blöta och leriga.
Införskaffa skyltar med hålöversikt/ -information även på tee 46, likt de skyltar som sitter vid tee 56.
Införskaffa koppar (gärna nedsänkta) att lägga avslagna peggar i. Skall finnas vid både tee 46 och 56.
Denna Masterplan innehåller förändringar/förbättringar av mindre karaktär som ej torde medföra
några större investeringar.
Vid sidan av denna plan håller det även på att upprättas en mer visionär plan som berör hela
anläggningen och som troligen kommer medföra en annan nivå av investeringar. Den planen kan
komma att omfatta nya greenområden, nytt klubbhus, ny layout på centralområdet, nya
övningsområden mm.
Denna ”vision” kommer ha ett tidsmässigt fokus på att Golfens SM-vecka kommer arrangeras av
Dalarnas Golfförbund 2025, där vi såklart hoppas att Falun-Borlänge GK skall bli en av spelplatserna.

Nuläge
Attraktivt rakt par 5 hål
Lerjord på fairway som skapar
dräneringsproblem och ojämn yta.
Delar av fairway kan ligga under
vatten vid kraftig nederbörd. Attraktiv
å genomkorsar banan.
Nedslagsplatser kan vara blöta.
Stor lutning från bakre del av green
till framkant.
Sliperspalissaden riskerar rämna vid
dammen.

Vad har gjorts 2019–2021
Trädnedtagning bakom green
Vad vill vi förbättra/förändra
Förbättra greenområdet ned mot dammen så att vi kan utöka möjliga flaggplaceringar till de nedre
delarna av greenen.
Säkerställa palissaden mot green.

Nuläge
Tee ytor är smala och därmed svåra
att sköta.
Möjlighet till bra utslag från tee men
de små bunkrarna till höger mindre
synliga från utslagsplatserna innan ån.
Det är dräneringsproblem till vänster
om green.

Vad har gjorts 2019–2021
Träd har planterats längs fairway på höger sida, björkarna längs fairway på vänster sida har stammats
upp.
Vad vill vi förbättra/förändra
Skapa inramning till övningsområdet genom att skapa en björkridå på höger sida om fairway/ruff
Förbättra gångytorna vid tee 60/56.

Nuläge
Goda utslagsmöjligheter. Fairway kan
bli blöt av samma skäl som för hål 1.

Vad har gjorts 2019–2021
Ny bakre tee för 56/60 har byggts.
Förbättrat gångvägen under björkarna mot tee för hål 4.
Greenen dränerades hösten -20.
Vad vill vi förbättra/förändra
Om möjligt lägga igen dräneringsdiken på spelfältet.
Förbättra säkerheten på bron med gångmatta och ytterligare en horisontell planka.
Färdigställa den nya bakre teen.

Nuläge
Mycket kort hål med vatten längs
höger kant som kan skapa långsamt
spel. Läge för 60 tee ej optimalt vid
spelare på tee för hål 2
Problem med green. Blir blöt vid lite
nederbörd och maskhögar bildas.

Vad har gjorts 2019–2021
Siktröjning i skogsdungen till höger för att kunna se green från tee.
Vad vill vi förbättra/förändra
Lägga igen bunkern till höger om greenen och ersätta den med en gräsyta.

Nuläge
Attraktivt hål men kan förbättras bl.a.
genom att öka storleken på vattnet till
vänster. Problem med bunker vid
green då vatten och lera trycks upp.

Vad har gjorts under 2019–2021
Ny tee för 42 anlagd och tagen i bruk.
Vad vill vi förbättra/förändra
Efterkontroll av vattenavrinningen. Då kan det krävas att något görs åt bunker och vattenhinder.
Utöka fairway från green mot tee.
Dika höger sida hitom bunkern från tee sett.
Skapa stenkant i främre del av dammen.
Snygga till/röj vänster sida mot ledningsgatan.

Nuläge
Problem med greenens kvalité. Det
finns inte heller tillräckligt med
ytor för flaggplaceringar

Vad har gjorts under 2019–2020
Bunker ersatt med avrinningsyta.
Träd har tagits ned vid green.
Vad vill vi förbättra/förändra
Ta fram plan för ombyggnad av green genom att få bort onduleringar och skapa platåer.
Klippa avrinningsyta i framkant på green.

Nuläge
Det finns säkerhetsproblem på
green genom att sneda utslag från
hål 8 når green.
Banans enda längre par 3 från tee
60.

Vad har gjorts under 2019–2020
Vad vill vi förbättra/förändra
Förbättra området kring green.
Ta fram vattenspegeln på de två dammarna.

Nuläge
Blint vatten finns nedanför kullen på
höger sida. Gräskvalitén på fairway är
delvis dålig i backen upp mot green.
Planterade träd till höger om fairway
upp mot green behöver växa till sig
för att de ska vara en del i hålets
inramning.

Vad har gjorts under 2019–2020
Vad vill vi förbättra/förändra
Vidta åtgärder (trädplantering) som styr spelet från
7:ans green ut mot vänster sida av fairway.
Plantera något ytterligare men större träd i backen på höger sida.
Säkerställa bevattning i backen.
Plantera större träd till höger vid början av fairway.

Nuläge
Bra utslagsplatser. Bakom green finns
parkeringsplats för husvagnar/-bilar.
Gran vid bäcken är en del av hålets
signatur.

Vad har gjorts 2019–2021
Träd har planterats längs höger sida på den första delen av fairway.
Vad vill vi förbättra/förändra
Komplettera bevattning mot tee för att kunna skapa en fairway mot utslagsplatserna.

Nuläge
Högt belägna tee skapar en bra sikt
över landningsplatser. Detta gäller
dock ej från tee 46/42 för
kortslående.
Negativt med tee 46/42 nära allmän
väg.
Fairway-bunkrarna är för grunda
vilket ger begränsad utmaning och
bankaraktär

Vad har vi gjort 2019–2021
Planterat träd mellan hål 10 och hål 18 före vattnet från tee sett.
Dräneringsdiken och gropar har lagts igen.
Fairway har breddats.
Vad vill vi förbättra/förändra
Förtäta trädbestånd före vatten mot hål 18 för att bl.a. förstärka dog-leg känslan.
Lägga igen dräneringsdiket som finns mellan bunkrarna och träddungen på vänster sida.
Lägg igen de gropar som finns i semiruffen på vänster sida efter bunkrarna.
Bredda fairway bakom bunkrarna.

Nuläge
Utmanande slag mot green med
fairwaybunkrar och en högre belägen
green. Närheten till hål 12:s tee vid
inspel mot green skapar viss risk.

Vad har vi gjort 2019–2021
Fairway har flyttats till vänster.
Gångvägen vid tee 56 förbättrats med en tydlig kant.
Vad vill vi förbättra/förändra
Flytta fairway mer mot bunker och fortsätta densamma mer bakom bunker, dvs flytta
fairway lite vänster från tee sett.
Plantera ytterligare träd på höger sida där hålet viker för att få mer dogleg-karaktär.
Se över hålets bunkrar.
Gångvägen från hål 10:s green och fram till teerna grusas upp och får tydligare kant.

Nuläge
Attraktivt hål. Två nivåer på green
medför möjligheter till variation av
hålplacering. Estetiskt kan hålet
förbättras då gångvägen på vänster
sida är väl synlig från tee.

Vad har vi gjort 2019–2020?
Tagit ned träd i greens bakkant för att släppa in mer ljus på green.
Vad vill vi förbättra/förändra
Nyttja greenen liksom tidigare, mer uppklippt green i framkant och utklippt mot vattenhindret.
Lägg igen bunker till vänster bakom green.
Pröva om nya teer kan placeras på åkermarken på höger sida om bäcken.

Nuläge
Tee kan nås av långa/sneda utslag
från hål 12.
Passager runt green är begränsade
pga bunkrar mellan green och 14:e
tee.

Vad har vi gjort 2019–2021
Lagt igen mittenbunkern på höger sida samt påbörjat röjning mot 16:es green
Vad vill vi förbättra/förändra
Säkerställ trädridå mot 14:e tee
Snygga till vattenspegeln och området vid trumman
Skapa bättre sikt mot green på hål 16 genom röjning
Utöka antalet spridare för bevattning vid början av dammens högerkant
Röja mot green på hål 16 genom att ta bort stubbar och ris samt jämna till marken så den kan klippas
som semiruff.

Nuläge
Tee är bra för utslag men det kan
krävas utökad inramning på vänster
sida. Växtligheten i dammen beror på
saknat av rörelse i vattnet, den är
liten, har höga kanter och gödning
från fairway.
Flera alternativa tee skapar möjlighet
till ökad längd på hålet.

Vad har vi gjort 2019–2020?
Tagit ned poppel på vänster sida.
Greenen dränerades hösten -20.

Vad vill vi förbättra/förändra
Bättre inramning av fairway på vänstersidan, plantera träd längs ruffkanten.
Försöka få till någon form av dike före greenen för att skapa ett flöde mellan dammarna/vattnet som
omgärdar greenen dvs skapa en ö-green. Diket mellan tee för 15 och green breddas.
Ta bort poppel och ersätta med björkar på vänster sida.
Ersätt toaletten med ny bättre torrtoalett-byggnad.
Ta ned granen i vänsterkant före toaletten.
Lägg igen bunker till vänster om green.

Nuläge
Landningsyta för de flesta golfare är
begränsad vad gäller sikt. Gräs till
vänster om green har dålig kvalitet
p.g.a. skugga och avrinning från
green. Lokalisering av bunker och
vandringsyta till nästa tee

Vad har vi gjort 2019–2021
Vad vill vi förbättra/förändra
Årligen se över träd och behov av röjning, specifikt vid greenens vänstra sida
Skapa riktmärken.
Se till att ängen till vänster om fairway sköts om, gräsbevuxen med sommarblomster.
Skapa riktmärke på höger sida före bunker.
Till höger om tee 56/60 och 52 finns en ö i vatten som bör snyggas till med plantering.
Nytt 60-tee på andra sidan ån, likt befintliga som inte används men flyttat mer vänster i
spelriktningen för att komma undan kraftledningarna.
Flytta tee-stolpen med banguide till tee-området samt förbättra gångvägen från tee
Rikta upp eller ersätt kuren.
Ta ned dött träd vid höger greenbunker.
Ringbarka asparna till vänster om green så de kan tas ned inom två år.

Nuläge
Bra skapande av fairway runt stenar,
träd och bunkers. Stark lutning av
fairways gör att bollar lätt rullar ner
på vänster sida. Fairwaybunkrarna till
höger markeras genom kullarna
bakom dem. Lutning på green, höger
till vänster, gör att green är svår att få
fast bollar på.

Vad har vi gjort 2019–2021
Gallring av träd och sly vid tee samt bakom green.
Planterat träd till vänster om fairway.
Vad vill vi förbättra/förändra
Ta bort träd bakom green.
Underlätta att ta sig upp till röd tee, halk- och skaderisk så som det ser ut idag. Bygg en liten trapp
som leder upp till tee 46.
Skära upp framkanten på vänsterbunker så den syns bättre från tee.
Tag bort stubbe vid de planterade träden.

Nuläge
Längre gångväg till tee från green 16.
Bra slag nedför mot green. Fairway
blöt framför green. Utslag från rangen
är ett problem. Träd i greenens
bakkant kan skapa avskärmning mot
rangen.

Vad har vi gjort 2019–2021
Greenen dränerades hösten -20.
Åtgärdat markområdet till vänster om vänstra bunkern ned mot diket.
Vad vill vi förbättra/förändra
Årligen se över behov av gallring.
Iordningsställ markområdet som förbättrats samt ta bort dasset mellan hål 17 och 18.

Nuläge
Tee styr golfarna mot den vänstra
sidan av fairway. Landningsplatser på
fairway är ofta blöta vid nederbörd.
Bra greenlokalisering på högre nivå än
fairway.

Vad har vi gjort 2019–2021
Planterat träd mot vänster sida mot hål 10.
Grusat dräneringsdike på vänster sida är igenlagt.
Vad vill vi förbättra/förändra
Åtgärder som styr spelet mer åt höger.
Plantera fler träd mot rangen och mot hål 10.
Bredda fairway något på vänstersidan.
Plantera träd till vänster om backen mot green.
Höja första out-pinnen mot rangen så den syns från tee.
Lägg igen hålen kring grusat dräneringsdike.

