
22

Redo att möta   framtiden

Vänstersidan på hål 3 har stängts med tuffa bunkra samtidigt som hela högersidan gjorts snällare för 
att styra bort långtslående spelare från att spela för nära en grannfastighet.

Banbesök
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Redo att möta   framtiden

Jag hade hört mycket spännande saker om Laholms GK 
sista året, det snackas bland golfspelarna i region om 
förändringarna. Med tanke på coronabegränsningarna så 
passade det mycket bra för mig att besöka Laholms GK. 
Sagt och gjort, jag åkte till Laholm.

Text & foto: Göran Tyrsing, SGA
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Jag mötte upp Course Manager, 
Mattias Eriksson, och hans team till 

frukosten.
Med en gång kände man att stäm-

ningen och teamkänslan var på topp. 
Alla greenkeepers var välkomnande, 

glada och framför allt trevliga och 
hjälpsamma mot varandra.

Trygg i rollen
Mattias är gammal på klubben, men 
ny sedan ett år i rollen som Course 
Manager.

Jag frågade hur det kändes med den 
nya rollen. Hur är teamet? Känner du 
press, krav?

Mattias sa att han kändes sig trygg i 
rollen. Mycket tack vare att teamet är 
så duktigt och alla vet precis vad som 
skall göras och framför allt hur det 
skall göras.

– Jag gillar inte att peka med hela 
handen och säga åt folk hur de skall 
göra, och det behövs inte här. Alla är 
jätteduktiga och villiga att göra sitt 
bästa. Och press från klubbchefen 

känns inte, inte någon negativ press i 
alla fall. Det är förbaskat mycket att 
göra och har varit så en lång tid nu. 
Men Jyrki Välimäki, klubbchefen, och 
vi på banan har ett jättebra samarbete. 

Bra team
Det märktes att teamet klubbchef/ban-
chef var riktigt bra. Klubbchefen, Jyr-
ki, beskrev hur han och Mattias hade 
hjälps åt med att informera medlem-
marna om banans förändringsprocess 
redan innan den var påbörjad.

– Jag skriver gärna fakta och siffror 
och så får Mattias ta tankar, känslor 
och förklaringar. Jag tycker det fung-
erar toppen säger Jyrki, och Mattias 
nickar instämmande.

Stärkt klubbkänslan
– När vi skulle påbörja projektet med 
att designa om banan, framför allt 
bunkrarna, så började vi med att ta 
upp de saker som kanske kunde vara 
föremål för kritik och förklarade hur 
och varför de gjordes. Vi gjorde det via 

medlemsmail och medlemsträffar. Det 
ledde till att nästan samtliga i klubben 
är stormförtjusta i förändringarna. 
Det var mycket folk här i vintras och 
promenerade och följde banans ut-
veckling. Informationen medlemmar-
na fick gjorde dem intresserade och 
engagerade. Det är inte ovanligt att 
medlemmar i allmänhet tycker att det 
är jobbigt att förändra banan. Det är 
byggen, maskiner, och fairways som 
körs sönder med mera. Men här möts 
vi bara av: ”När börjar ni designa om 
de sista nio hålen?”. Folk är glada och 
det har nog stärkt klubbkänslan, säger 
Mattias och Jyrki.

Dåliga bunkrar
Hur kom ni på tanken att designa 
om bana?
– Vi, greenkeepers, tyckte inte att våra 
bunkrar höll måttet. Det kom upp 
mycket sten. Det var ofta wash outs. 
Vi lade helt enkelt mycket tid och 
pengar på bunkrarna trots att de inte 
var speciellt roliga att se på eller spela 

Laholms GK:s dreamteam.

Banbesök
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ur. Samtidigt fick vi samma svar på 
våra spelarenkäter, och medlemmarna 
höll med. Vi hade också några ställen 
där vi behövde styra bort spelet från 
vissa delar av banan. Detta kunde 
också åstadkommas med bunkrar som 
stängde spelvägar samtidigt som andra 
öppnades genom att byta en bunker 
mot en runoff-yta.

Svagaste länken
Efter en presentation med tidsplaner och 
budget tyckte klubben att det var dags 
att gå till handling. Bunkrarna var som 
sagt den svagaste länken.

– Därför bestämde vi oss för att ta ett 
krafttag på banan och börja med bunk-
rarna. Självklart medförde det mycket 
annat jobb runt greenområdena. När vi 
var där och jobbade var det både kva-
litetshöjande och kostnadseffektivt att 
samtidigt göra andra förbättringar i om-
rådet. För att göra arbetet i bunkrarna 
bra från början använde vi oss av lining, 
i vårt fall Better Billy Bunkers. 

– Vi, säger jag. Det var Christian 

Lundin från reGolf som gjorde master-
planen, designjobbet och genomförde 
det ihop med Nelson & Vecchio. Vi är 
mycket nöjda med jobbet de utför. Det 
hade varit omöjligt att hitta tiden att 
göra det själva för att inte tala om kva-
liteten i arbetet. Vilka yrkesmän! Det är 
fantastiskt hur de handskas på en grävare 
och hur duktiga de är med att inte köra 
sönder banan under tiden de jobbar här. 
Vi har även haft mycket nytta av Lundin 
när det gäller arbetet utanför banan med 
myndigheter med mera.

Korthålsbana
Vad står på tur nu då?
– Nästa projekt blir en korthålsbana. 
Den kommer att ligga direkt vid par-
keringen. Du kan nästan parkera vid 
första tee. Och det blir svingelgräs där 
spelet på marken blir minst lika, eller 
mer, viktigt än spelet i luften, vilket 
ofta passar kortslående. Den hårdare 
turfen kommer att öppna nya möj-
ligheter. Vi vill att de som inte slår så 
långt ändå skall uppleva tjusningen 

med golf. Den här banan kommer 
nog att vara utmanande och rolig för 
många, även om man i stort sätt puttar 
sig runt banan så skall den vara spelbar 
och rolig. 

Nu är den vackra ån på hål 6 fullt synlig.

Ett bra samarbete personifierat, ban-
chef Mattias Eriksson och klubbchef 
Jyrki Välimäki.
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– Det hade varit skönt att fokusera 
ett år på finish och kvalitet, säger 
Mattias. Men, säger han, vi har fått 
korthålsbanan finansierad av allmänna 
arvsfonden så det är bara att kavla upp 
ärmarna kommande vinter igen. Och 
det är mycket för ungdomarna och de 
unga familjerna vi gör det och de skall 
inte behöva vänta.

– Vi ser oss som en skidort säger 
Jyrki. Det skall finnas barnbackar, 
lite lagom backar och tävlingsbackar 
det vill säga golf för alla. Laholms GK 
med sina 27 hål och kommande kort-
hålsbana passar verkligen in i skidorts 
konceptet.

Ordentliga kliv uppåt
Tidigare har Laholms GK varit känd 
för sina fina greener med hög speed. 
Men nu känns det verkligen som ba-
nan har tagit ett par ordentliga kliv 
uppåt när det gäller spelupplevelse.

Och just upplevelsen har varit en 
viktig bit i arbetet. Därför har man 
designat, klippt och avverkat träd för 
att få fram den vackra ån som rinner 
genom banan. Man har fått tillstånd 

av myndigheter att plocka bort lite träd 
utmed ån för att ta fram det vackra i 
naturen.

De flesta golfarna, män eller kvin-
nor, trivs bättre på en vacker golfbana 
som visar upp naturen på bästa sätt. 

Mattias Eriksson stående i en runoff visar ett omdesignat korthål som tidigare upplevdes som tråkigt. 
Nu är det många medlemmars favorithål.

Och oavsett om man är riktigt ung 
eller gammal kommer man att hitta en 
bana som passar. 

Kul att se en klubb som tänker på 
alla och lyckas förverkliga sina tanker 
och idéer.  

Hål 7. En bunker designas om en annan tas bort och ersätts med runoff.

Banbesök


