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Motion	  till	  Västerås	  Golfklubbs	  Styrelse	  inför	  årsmötet	  2015-‐03-‐25.	  

	  

Vi	  har	  en	  välskött,	  vacker	  och	  trevlig	  golfbana	  och	  efter	  utgallring	  av	  träd	  de	  
senaste	  åren	  har	  det	  medfört	  att	  vi	  fått	  in	  mera	  sol	  och	  ljus	  på	  banan,	  vilket	  
också	  gett	  banan	  en	  mjukare	  framtoning.	  

Vad	  som	  drar	  ner	  det	  positiva	  helhetsintrycket	  av	  banan	  är	  de	  igenvuxna	  
dammarna	  speciellt	  de	  vid	  hål	  14	  och	  15.	  Avsikten	  med	  dammarna	  är	  att	  öka	  
banans	  svårighetsgrad,	  men	  också	  skapa	  en	  variation	  och	  skönhet	  till	  banan.	  	  

Vi	  anser	  att	  dessa	  dammar	  bör	  rensas	  ur	  så	  att	  de	  återskapas	  till	  öppna	  och	  
vackra	  dammar	  som	  de	  var	  avsedda	  för	  samt	  att	  de	  därefter	  årligen	  rensas.	  För	  
att	  i	  någon	  mån	  undvika	  att	  de	  växer	  igen	  så	  bör	  den	  fontän,	  som	  tidigare	  fanns	  
vid	  hål	  14,	  återplaceras.	  

Vi	  föreslår	  också	  att	  en	  starkare	  fontän	  installeras	  på	  hål	  18,	  då	  den	  ger	  
blickfång	  inte	  enbart	  från	  klubbhuset	  utan	  även	  för	  de	  som	  passerar	  på	  
Skerikesvägen	  och	  att	  den	  bidrar	  till	  att	  dammen	  inte	  växer	  igen.	  

Vidare	  föreslår	  vi	  att	  den	  nya	  dammen	  vid	  hål	  7	  integreras	  med	  banan	  på	  ett	  
bättre	  sätt,	  till	  exempel	  genom	  att	  plantera	  ett	  antal	  buskar	  i	  bortre	  ändan.	  

	  

Västerås	  2015-‐02-‐15	  

Sten	  Rönnegard,	  Bengtåke	  Carlsson,	  Bror	  Dicksson.	  Johnny	  Nilsson,	  Catarina	  
Carlsson	  

	  	  

	   	  



Styrelsen	  besvarar	  Motion	  angående	  förskönande	  av	  dammar	  på	  banan.	  

	  

I	  likhet	  med	  motionärerna	  anser	  styrelsen	  att	  vi	  har	  en	  välskött	  och	  vacker	  bana.	  Vår	  banchef,	  Anders	  
Körberg	  arbetar	  kontinuerligt	  med	  att	  förbättra	  banan.	  En	  förbättringsplan	  för	  samtliga	  golfhål	  är	  
framtagen	  och	  motionärernas	  önskemål	  finns	  upptagna	  i	  denna.	  Dammen	  vid	  hål	  15	  åtgärdades	  i	  
höstas	  för	  att	  underlätta	  rensandet	  av	  densamma.	  Gällande	  hål	  14	  är	  det	  fråga	  om	  mer	  omfattande	  
arbete	  som	  kräver	  större	  investeringar,	  för	  vilka	  inga	  investeringsmedel	  finns	  avsatta	  under	  2015.	  

	  

Styrelsen	  föreslår	  årsmötet:	  

Att	  anse	  motionen	  besvarad	  i	  och	  med	  att	  en	  förbättringsplan	  finns	  framtagen,	  i	  viken	  motionärernas	  
förslag	  ingår.	  

Svar	  från	  banchef	  Anders	  Körberg	  till	  motion	  angående	  dammar	  hål	  14	  och	  15	  	  

	  

Vi	  arbetar	  hela	  tiden	  med	  att	  förbättra	  vår	  golfbana.	  Under	  de	  tre	  säsonger	  jag	  varit	  ansvarig	  har	  vi	  
arbetat	  med	  att	  ta	  fram	  en	  förbättringsplan	  för	  samtliga	  golfhål.	  I	  den	  planen	  finns	  bland	  annat	  de	  
problem	  som	  nämns	  i	  motionen	  upptagna.	  	  

Min	  prioritering,	  liksom	  bankommitténs,	  har	  hittills	  varit	  att	  åtgärda	  de	  svagheter	  som	  gör	  banans	  
kondition	  och	  därmed	  spelbarhet	  sämre.	  Vi	  har	  lagt	  mycket	  tid	  på	  bland	  annat	  dikning	  och	  avvattning	  
för	  att	  förhindra	  inrinnande	  vatten	  på	  banan	  och	  vi	  har	  också	  arbetat	  med	  förbättringar	  av	  
täckningsgraden	  på	  vår	  bevattningsanläggning	  för	  att	  säkerställa	  en	  bättre	  finish.	  	  

Det	  finns	  mycket	  arbete	  kvar	  på	  dessa	  områden	  och	  prioriteringen	  är	  fortfarande	  att	  praktiska	  
förbättringar	  som	  hjälper	  banans	  kondition	  och	  rena	  säkerhetsåtgärder	  går	  före	  estetiska.	  	  

Vi	  är	  medvetna	  om	  problemen	  och	  tittar	  på	  lösningar	  inför	  framtiden,	  det	  gäller	  framförallt	  dammen	  
på	  hål	  14.	  	  

På	  hål	  15	  sänkte	  vi	  utloppet	  i	  dammen	  i	  samband	  med	  att	  vi	  hade	  grävmaskin	  på	  plats	  vid	  greenen	  
för	  avrinningsarbete	  i	  höstas.	  Det	  innebär	  att	  vi	  kan	  tömma	  ur	  och	  lättare	  reglera	  nivån	  vilket	  gör	  det	  
lättare	  att	  rensa	  dammen	  från	  sjögräs	  mm.	  

På	  hål	  14	  är	  problemet	  mycket	  större.	  	  

Enl	  sakkunniga	  krävs	  det	  minst	  två	  syresättare	  för	  att	  täcka	  upp	  storleken	  på	  dammen.	  Det	  är	  också	  
högst	  troligt	  att	  vi	  är	  tvungna	  att	  gräva	  ren	  dammbotten	  först	  då	  syresättarna	  i	  sig	  inte	  tar	  bort	  det	  
problemet.	  	  

Dammen	  är	  inte	  djupare	  än	  1,50	  -‐1,60	  vilket	  tillåter	  solljuset	  att	  nå	  ner	  till	  botten	  och	  hjälper	  
tillväxten.	  Idag	  byggs	  dammar	  med	  ett	  djup	  på	  över	  två	  meter	  för	  att	  förhindra	  detta.	  Alternativet	  är	  
att	  ha	  ett	  utlopp	  i	  botten	  för	  att	  kunna	  tömma	  och	  reglera	  dammytan.	  I	  det	  här	  fallet	  går	  inte	  det	  



heller	  då	  utloppet	  ligger	  cirka	  30	  cm	  under	  befintlig	  vattenyta	  för	  att	  få	  fall	  mot	  Svartån.	  För	  att	  
kunna	  använda	  syresättare	  krävs	  också	  att	  elkabel	  plöjs	  ner	  till	  dammen.	  	  

Allt	  som	  allt	  rör	  det	  sig	  om	  en	  kostnad	  på	  runt	  100.000	  –	  150.000	  kronor.	  	  

Det	  har	  aldrig	  legat	  en	  fontän	  vid	  14:s	  damm,	  däremot	  en	  reklambåt	  och	  frigolitgreen	  med	  reklam	  för	  
Viking	  Line.	  	  

Vi	  har	  sedan	  jag	  blev	  ansvarig	  banchef	  fått	  cirka	  200.000	  kronor	  per	  år	  för	  banförbättrande	  åtgärder	  
och	  jag	  liksom	  Bankommittén	  anser	  att	  det	  än	  så	  länge	  fortfarande	  finns	  andra	  prioriteringar	  än	  
dammarna	  att	  investera	  de	  pengarna	  i.	  	  

Under	  förra	  säsongen	  hade	  vi	  ingen	  fontän	  utplacerad	  i	  18:s	  damm.	  Det	  beror	  på	  att	  vi	  har	  ett	  jordfel	  
i	  kabeln	  till	  fontänpumpen	  och	  jordfelsbrytaren	  löser	  ut	  hela	  tiden.	  Vi	  är	  alla	  överens	  om	  att	  en	  större	  
fontän	  bör	  finnas	  om	  vi	  ska	  ha	  en	  fontän	  i	  dammen.	  	  

Bakom	  dammen	  på	  hål	  7	  ska	  vi	  titta	  på	  alternativ	  för	  plantering.	  Liksom	  ovan	  finns	  inget	  i	  år	  
budgeterat	  för	  detta	  men	  vi	  tar	  frågorna	  med	  oss	  inför	  nästa	  år.	  

	  

Med	  vänlig	  hälsning	  	  

Anders	  Körberg	  //	  Head	  Greenkeeper	  

	  


