Styrdokument för
GolfStars golfbaneskötsel
2019-04-01

v 2.0

GolfStar inför stjärnklassificering av banorna
Inför säsongen 2019 inför GolfStar klassificering av alla sina
banor (se avsnitt 3 nedan). Primära syftet är att du som
golfare i förväg ska veta hur du kan förvänta dig att en viss
bana ska presentera sig. Vår STAR-klassificering av banorna
underlättar även för dig att välja en bana som passar just din
spelnivå och -preferens.
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Allmänt
Detta styrdokument anger målinriktningen för skötseln av samtliga de banor som
GolfStar driver (se avsnitt 3 nedan). Målet för alla våra insatser är att erbjuda en
konsekvent banstandard på alla fyr-, tre- respektive tvåstjärniga banor. I beskrivningen här nedanför är det tydligt markerat hur minimi-nivåerna för de tre stjärnklasserna (,  och ) skiljer sig åt avseende flera av parametrarna.
Vår målsättning med stjärnklassificeringen är att den ska vara implementerad på
alla banor fullt ut senast under säsongen 2020. Fram till dess kan mindre
variationer alltså tillåtas.

Begränsningar
Styrdokumentet är fastställt för huvudgolfsäsongen (juni – september) och för
Stockholms normala väderleksvariationer. Vi lägger under helgerna extra stor vikt
på att banorna verkligen håller den aviserade standarden då banorna ofta är helt
fullbokade. Lokala och temporära avvikelser från dokumentet kan förekomma vid
exceptionella väder- och andra förhållanden som GolfStar inte kan påverka samt
beroende på lokala förutsättningar. Även speciella event, såsom större tävlingar,
etc. kan medföra tillfälliga avvikelser från detta styrdokument.

Innehåll
Styrdokumentet är uppdelat i tre avsnitt: 1 Banområden, 2 Kringområden
och 3 GolfStars golfbanor 2019.

1 Banområden
1.1 Tees
• Antal tees ska minst vara:
 Fyra (Vit, Gul, Blå och Röd/respektive hektometer)
 Tre (Vit, Gul och Röd/respektive hektometer)
 Två (Gul och Röd/respektive hektometer)
• Tees ska vara plana, fasta och friska samt hålla klipphöjderna:
 8-12 mm
 9-12 mm
 10-12 mm
• Tees ska hållas fria från gräsklipprester.
• Tees ska definieras tydligt och ha en sträckning som motsvarar utspelsriktningen.
• Markeringarna placeras minst två meter från bakkant och minst fyra meter från
varandra samt flyttas minst:
 Fyra ggr/vecka
 Tre ggr/vecka
 Två ggr/vecka
• Teeskyltar med hålöverblick och annan information ska finnas vid varje
utslagsområde på -banor.
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• Skador på tees ska repareras med en sand/gräsfröblandning minst varje vecka
• En Bänk, en Bolltvätt (hålles funktionell och vätskefylld) och en Papperskorg
(tömmes frekvent) ska finnas vid minst:
 Varje utslagsområde.
 Vartannat utslagsområde.
 Vart tredje utslagsområde.

1.2 Fairways
• Klipphöjden ska hållas på:
 9-13 mm
 13-15 mm
 15-17 mm
• Fairways ska vara helt gräsbevuxna men några få bara ytor kan temporärt
accepteras.
• Fairways ska:
 Stripas/mönsterklippas
 och  Ingen mönsterklippning/B & W

1.3 Ruffar
• Klipphöjden ska vara 32 – 50 mm men klippes mer frekvent på -banor.
• Ruffarnas klippriktning ska vara motsatt fairways samt alterneras för en bättre
definiering.
• Ruffen ska hållas mager och i möjligaste mån klöverfri.

1.4 Långruffar
• Dessa ska ligga minst 40 m från de ovan nämnda landningsytorna på fairways och
hållas mestadels oklippta.
• Långruff accepteras enbart framför vita tees.

1.5 Skogsområden och planteringar
• Skogsområden beaktas på samma sätt som huvudruffen. De lägre sittande
grenarna i dessa områden ska trimmas under 2,5 m.
• Döda träd ska avlägsnas. Döda spelpåverkande träd kan ersättas med nya.

1.6 Bunkrar
• Sandmängden i bunkrarna ska följa USGA-rekommendationerna.
• Då placeringen av varje enskild bunker medför varierande dräneringsegenskaper,
blöt-/torrcykler och bunker-bas medges viss standard-variation mellan bunkrarna
på en bana.
• Krattning av bunkrarna ska ske minst:
 Green- & Fairwaybunkrar: Varannan dag
 Green- & Fairwaybunkrar: Två ggr/vecka
 Green- & Fairwaybunkrar: Varje vecka
• Bunkrar ska vara ogräsfria och ha tydligt definierade kanter, i möjligaste mån
med en 50 mm ”läpp” i spelriktningen.
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• Hela krattan placeras i bunkern och nära kanten efter krattning. En kratta ska
finnas på minst var 12:e bunkerkant-meter.

1.7 Huvud- och sidovattenhinder
• Alla vattenhinder ska vara tydligt definierade och markerade.
• Dammar och diken i områden med klippta ytor ska ha tydligt markerade gränser.
• Dammområden och dammar ska i möjligaste mån hållas rensade från
snabbväxande skymmande växter och alger.

1.8 Foregreener och approacher
• Klipphöjden ska vara samma som för banans tees (se ovan).
• Ska rensas från gräsklipprester.

1.9 Greener
• Klipphöjden/Rullhastigheten (stimp) ska ligga mellan:
 2,5-3,0 mm/9,0-10,5
 3,5-4,5 mm/7,5-9,0
 4,0-5,0 mm/7,0-8,5
• Greenerna ska erbjuda ett fast och torrt underlag för ett jämnt och konsekvent
bollrull.
• Reguljära vertikalskärnings-och greendressnings-arbeten utförs med minimal
spelpåverkan och minst:
 En gång/vecka
 Två gånger/månad
 En gång/månad

1.10 Flaggplaceringar
• Hålbyten för att minimera slitaget ska ske minst:
 Fem ggr/vecka, där greenens tillgång till plana ytor så medger.
 Tre ggr/vecka
 Två ggr/vecka
• Flaggplaceringar ska följa Royal S:t Andrews rekommendationer.
• Hålen ska placeras på en (om möjligt) minst 1x1m- plan eller svagt och jämnt
lutande del av green där bollen kan stanna kvar och minst två meter från en
kraftig lutning, kam eller foregreen.
• Hålplaceringarna ska om möjligt följa ”6-regeln”: -6 vardera i greenens framkant,
mitten och bakkant, -6 vardera till vänster, mitten och höger samt –6 vardera
lätta, medelsvåra och svåra.

1.11 Greenflaggor
• Flaggorna ska följa det s k ”treflaggfärgs-systemet”: Röd – främre delen av green.
Gul – mitten av green och Vit – bakre delen av green.
• Alla flaggor på -banor har ett topp-prisma för säker avstånds-bedömning
med kikare.
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1.12 Gångvägar och broar
• Gångvägar och broar ska underhållas årligen och erbjuda en säker och jämn yta
att färdas på samt visa vägen till nästa tee.

2 Kringområden
På anläggningar med två eller fler banor av olika stjärnklass ska kringområdenas
klass följa anläggningens högst klassade banas.

2.1 Övningsområden
• Mattutslagsplatser ska hållas välvårdade och medge peggning för både höger- och
vänster-spelare.
• Rangebollar/utslagsmattor ska vara:
 Helt nya vid säsongsstart/Högst två år gamla
 och  Högst två/fyra år gamla
• Avståndsmarkeringar ska finnas och vara läsbara från utslagsplatserna.
• Klipphöjd och markens jämnhet ska medge maskinell bollplockning.
• Puttinggreen(-er) ska ha samma kvalitet som ordinarie greener på anläggningens
högst klassade bana.
• Områden för träning med egna bollar ska vara välklippta.
• Övningsbunkrar ska ha likartad kvalitet som bunkrar på anläggningens högst
klassade bana.

2.1 Banornas närområden och klubbhus
• Områdena runt banorna ska upplevas som välstädade och välskötta.
• Områdena kring klubbhus, restauranger, hotell och parkeringar ska hållas välvårdade och ha tydlig skyltning samt erbjuda dricksvattenkranar och sittplatser.
• Klubbhusen ska erbjuda all rimlig och tänkbar service.

3 GolfStars golfbanor 2019
GolfStar driver 2019 banskötseln på följande arton 2-, 3- och
4-stjärniga golfbanor runt Stockholm:
: Brollsta 18, Kungsängens Kings Course, Kyssinge 18, Lindö Dal och
Waxholm 18.
: Bodaholm, Gripsholm, International, Kungsängen Queens, Kyssinge 9, Nya
Lindö Park, Riksten och Viksberg.
:
Brollsta 9, Bromma, Lindö Äng, Lövsättra och Waxholm 9.
På övriga banor inom GolfStar-familjen ansvarar respektive samarbetsanläggning för skötseln av
banor och kringområden, inte GolfStar.
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