Information till medlemmar i Falun-Borlänge GK, oktober 2021
Vi vill med detta material ge en samlad bild över de initiativ och arbeten som just nu pågår, och vad
vi ser måste göras på kort och lång sikt. Arbetet ska ge underlag till beslut om vad som behöver göras
på kort och lång sikt med vår anläggning.
Tisdag 29 juni hölls ett medlemsmöte på klubben, med syfte att medlemmar skulle få chansen att
ställa frågor och ha synpunkter. Närvarande på detta möte var bl.a. våra bägge ordföranden, Jan
Malmberg från Falun-Borlänge GK samt Kjell Nyström Från Falun-Borlänge GK AB. Förutom
representanter från styrelserna deltog även Klubbchef Micke Norman samt 8 medlemmar.
Det kom vid mötet fram många förslag och idéer, främst gällande vilka förbättringar medlemmarna
vill få till stånd. Mycket av diskussionerna kom att fokusera på skicket på våra greener. Det finns ett
missnöje från vissa medlemsgrupper gällande greenernas kvalitet. FBGK AB informerade om att vi
har en plan för att förbättra kvaliteten på greenerna, och det var genom en form av dränering som
kallas System 25. Vi dränerade förra hösten tre av våra greener (3, 14 & 17) enligt denna metod och
planen var att vi denna höst skulle fortsätta och dränera ytterligare 6 greener.
Diskussionen på mötet fortsatte om vilket alternativ som är bäst; att fortsätta dränera ytterligare
greener eller undersöka om vi har möjlighet att bygga om greenerna. Vi vet sedan tidigare analyser
att vi har undermåliga greener, t.ex. vad det gäller såbäddens tjocklek, vilket medför att det är väldigt
svårt att upprätthålla bra greener. Enkelt förklarat kan man säga att såbädden är det lager direkt
under gräsytan. Rekommendationen är att den skall vara 30 cm tjock, medan den på våra greener är
avsevärt tunnare. Vi har alltså väldigt dåliga förutsättningar att få till fina och hållbara greener. Med
stor sannolikhet att detta är orsaken till att våra greener blir ”klara” betydligt senare på
försommaren än andra golfbanor i regionen.
Diskussionen på mötet fortsatte om vilket alternativ som är bäst; att fortsätta dränera ytterligare
greener eller undersöka om vi har möjlighet att bygga om greenerna istället. Det spekulerades i vad
en dylik ombyggnad skulle kosta, men oavsett vilka antaganden som gjordes kan det bedömas kosta
ett antal miljoner kronor. Föreningsstyrelsen tog på sig uppgiften att fördjupa sig i denna fråga och
skaffa fakta i stället för spekulationer.
Förutom greenernas kvalitet informerades det på mötet om behovet att dränera fairways samt att
utformning/skick på våra byggnader och vår parkeringsplats behöver ses över. Även vårt
centralområde har diskuterats i flera år utan frågan resulterat i några konkreta åtgärder.
Föreningsstyrelsen beslutade på nästföljande styrelsemöte att tillsätta tre arbetsgrupper.
Grupp 1 skulle fördjupa sig i frågan gällande ombyggnation av våra greener. Hur skulle det se ut, vad
skulle det kosta, vilka greener prioriteras samt hur lång tid skulle det ta att genomföra.
Grupp 2 skulle göra samma omtag gällande vårt centralområde. Parkering, klubbhus, restaurang,
omklädningsrum, kontor, möjlighet till övernattning, konferensmöjligheter mm. Hur ser vår vision ut
och vad skulle det kosta att realisera den.
Grupp 3 skall titta på och planera för hur vi skulle kunna ha råd att finansiera ovanstående.
Tanken var att dessa 3 grupper skulle jobba med respektive spår, och att vi till vår-årsmötet 2022
skulle ha ett färdigt förslag för våra medlemmar att ta ställning till och besluta om. Dylika frågor är
alltså ingenting som våra styrelser beslutar om utan detta kräver ett årsmötesbeslut Det är
medlemmarna som beslutar i frågor av denna dignitet. Ryktet som cirkulerar om att styrelsen fattat
beslut om ombyggnation av greenerna stämmer således inte med verkligheten. Vi jobbar för att ta

fram ett förslag gällande hur det skulle kunna se ut, hur det skall genomföras, vad det kommer att
kosta samt hur detta skall finansieras.
Föreningsstyrelsen har dock fattat beslut om att pausa planerna beträffande fortsatt dränering av
ytterligare sex greener denna höst. Pausen görs för att få fram ett underlag beträffande vilket håll vi
skall gå. Det vore olyckligt att lägga pengar på att dränera ytterligare greener om vi senare kommer
till slutsatsen att vi i stället skall bygga om ett antal eller samtliga greener.
Grupp 1 som skulle titta på förslaget gällande våra greener har haft ett antal möten där vi diskuterat
vilka förändringar som behöver göras för att säkerställa välmående och hållbara greener för
ytterligare en 20- till 30års period. Det är inte bara undermålig såbädd som kan behöva rättas till. Vi
har som exempel flera greener där lutningar och onduleringar med åren blivit för dominerande. Ta
hål 16 som ett bra exempel. Landar du bollen mitt på greenen med ditt inspel så är det troligt att
bollen ej stannar kvar på greenen och så skall det rimligen inte vara. Samma förhållande finns för
greenen på hål 4 där en boll mitt på green tenderar till att rinna ned till höger. På hål 1 är 50 procent
av greenen i en lutning vilket innebär att vi ej kan ställa flaggan där. Rent generellt så ska det finnas
fler möjligheter till flaggplaceringar. På många greener finns idag bara 2 till 3 lämpliga ställen att
placera flaggan vilket är för få placeringsmöjligheter.
Grupp 1 bjöd in Carl-Johan Lönnberg som jobbar som bankonsulent på Svenska Golfförbundet till ett
möte den 5 oktober. Drygt 5 timmar varade mötet tillsammans med Carl-Johan, där han lyssnade på
idéer och förslag samt delgav sina erfarenheter kring dylika projekt. FBGK är ju inte den första
klubben i Sverige som vill och behöver investera inför framtiden. Det är till stora delar just detta det
handlar om, att investera i vår anläggning så att den attraherar både medlemmar, greenfee-gäster
och sponsorer i en framtid.
Carl-Johan berättade att en normal ”livslängd” för en green ligger på 15-30 år, sen är den ur flera
aspekter uttjänt och bör restaureras/byggas om. På Aspeboda är greenerna sedan 1977.
Carl-Johan informerade oss även om vidden i ett dylikt projekt. Det är väldigt många saker man bör
tänka på och ta hänsyn till. Minutiös planering och att ej ha för bråttom är vitalt. Han belyste gång på
gång även vikten att ha medlemmarna med sig i ett sådant här projekt, och att information och
delaktighet är A och O.
Under mötet talades det även om de problem som finns med vatten på banan. Denna säsong har
banan behövt vara stängd 26 dagar p.g.a. att den varit ospelbar beroende på vatten som står på
fairway. Diskussionen tog därför en vändning och kom alltmer att handla om dränering och det
gjordes även en rundvandring på delar av banan. Tilläggas bör att delar av banan är dränerad men att
den dräneringen inte har full funktion. Banan får ta emot stora mängder vatten, inte bara i form av
det som faller på den, utan även från runtomkringliggande vattendrag, skogsfastigheter och
jordbruksområden.
Carl-Johan sade ordagrant: ”Innan ni ens funderar på att bygga om greener och investera i
centralområdet så MÅSTE ni adressera detta problem men hur ni skall få bort vattnet från banan. Det
är helt orimligt att behöva stänga banan så många dagar som ni behöver göra per säsong. Sök
experthjälp med detta. Den dränering ni i dagsläget har är inte ens i närheten av att vara rätt
dimensionerad”.
Det är således inte greenerna som ska ha första prioritet nu. I stället ska alla resurser läggas på att få
ordning på dränering och hur vi kan leda bort vattnet från vår bana. Arbetet/projektet med att ta
fram förslag på nya greener och ett uppgraderat centralområde kommer fortgå för att kunna

presenteras som en vision hur vår bana och anläggning kan utvecklas. Före det att något av de förslag
som en vision vilar på ska dock banan få en fungerande dränering. En uppdaterad dräneringsplan för
hela området kommer att tas fram med stöd av expertkompetens.
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