
 

Säkerhet  
 
 
Det är ditt och styrelsens ansvar att se till att risker i samband med golfspel elimineras. Ditt ansvar 

ligger främst i att alltid se till att dina slag kan ske utan risk. Är du osäker- ropa FORE!  

Styrelsens ansvar ligger i att förebygga risker genom t.ex. ombyggnader, speglar m.m. Denna analys 

genomfördes april 2008 och gäller tills vidare. Får ej ändras utan styrelsens beslut.  

Hål 1 Risk: Slag till hål 2 och 18, störst från gul tee Åtgärd från spelare: Ropa FORE! Annan åtgärd: 

Öppna upp sikten, anlägg ”holmar” med träd och buskar. Vattenhinder. Prioritet: Ordnas senare.  

Hål 2 Risk: Slag till och från hål 1 och 3. Åtgärd från spelare: Ropa FORE!  

 

Hål 3 Risk: Sneda utslag. Åtgärd från spelare: Ropa FORE! Annan åtgärd: Utkikstorn finns, ta bort 

kullen framför röd tee. Prioritet: Ordnas senare.  

 

Hål 4 Risk: Ingen uppenbar.  

 

Hål 5 Risk: Dolt utslag från gul tee. Åtgärd: Utkikstorn finns. Se även banarkitektens förslag (under 

Golfbanan - Banutvecklingsplan). Prioritet: Ordnas senare.  

 

Hål 6 Risk: Liten. Spelare gömmer sig mot out på höger sida. Anna åtgärd: Öppna sikten genom att ta 

bort träd. Prioritet: Ordnas 2008. Aannan åtgärd: Eventuellt anlägga en damm. Prioritet: Ordnas 

senare.  

 

Hål 7 Risk: Dolt utslag från tee och slag mot 6:ans green. Åtgärd från spelare: Ropa FORE! ”Ställ 

bagen väl synlig” Annan åtgärd: Skylt vid tee. Prioritet: Ordnas under säsong.  

 

Hål 8 Risk: Dolt utslag från röd tee. Annan åtgärd: Höj området för röd tee sätt upp spegel Prioritet: 

Ordnas senare.  

 

Hål 9 Risk: Ingen.  

 

Hål 10 Risk: Dolt utslag. Annan åtgärd: Sätt upp spegel Prioritet: Ordnas under säsong.  

 

Hål 11 Risk: Långa slag mot tee på hål 18. Åtgärd från spelare: Ropa FORE  

 

Hål 12 Risk: Klackat utslag från gul tee till green hål 17. Annan åtgärd: Plantera buskar mot green 

Prioritet: Ordnas senare. Risk: Blint inspel på green. Annan åtgärd: Sänk kullen i dogleg.  

 

Hål 13 Risk: Slag från gul tee hamnar på fairway hål 16. Åtgärd från spelare: Ropa FORE.  
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Hål 14 Risk: Ingen.  

 

Hål 15 Risk: Utslag kan träffa spelarE på hål 14. Åtgärd från spelare: Ropa FORE.  

 

Hål 16 Risk: Dolt utslag från tee med stor risk för spel ut på hål 13. Åtgärd från spelare: Ropa FORE 

och använd forcaddie Annan åtgärd: Ringklocka och out mot hål 13 enligt nuvarande beslut (Från 

dass – klockan). Prioritet: Ordnas innan säsong. Annan åtgärd: Bygg om området mot hål 13 genom 

att anlägga holmar med buskar och träd samt eventuellt damm/ar. Använd bakre gula 

teeplaceringen. Prioritet: Utreds Annan åtgärd: Beskär ekarna och förbättra doglegområdet. 

Prioritet: Ordnas under 2008.  

 

Hål 17 Risk: Ingen större. Annan åtgärd: Kan ändå vara bra att anlägga holmar med träd mot hål 12. 

Prioritet: Ordnas senare.  

 

Hål 18 Åtgärd från spelare: Ropa FORE! (För slag mot och från hål 1.)  

 

Övrig fara Alla skyddsnät vid röda tees skadade. Annan åtgärd: Reparera. Utslagsplatser på rangen 

fara vid passage. Annan åtgärd: Inför säkerhetszon. Gångväg till korthålsbanan. Risk vid passage av 

rangens bortre del. Annan åtgärd: Förläng nätet.  

 


