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En rödtråd genom hela arbetet har varit att det skall vara roligt att spela golf i Hudiksvall. 

Den s.k Barsebäckskänslan där man kan slå snett, hitta bollen och spela ut sig i banan är en viktig del.
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Hål 1
Par 4
Gul: 330m.
Röd: 300m. 

Bedömning:
Hålet är ett bra öppningshål, relativt lätt och utan konstigheter. 

Förbättringspotential
Otydliga klipplinjer av fairway
Svårt att hitta bollen till vänster i skogsdungen för stenigt och mycket gräs. 
Vänstergreen bunker syns dåligt från fairway.
Området bakom green och mot gult tee på hål 2 är i dåligt skick, vattensjuk och ger 
en negativ bild för resten av upplevelsen.

Förslag
Första hålet ska vara så pass spelbart att man inte skall behöva leta efter bollen. 
Detta då förseningar redan på hål 1 blir en följdeffekt
1. Röja bort sten och gallra grenar och ev något träd i dungen till vänster vid ca 
125-50 m från green.
2. Kullen 240 m från tee till höger: rensa bort gräs med röjsåg och ta ev bort tall. 
3. Göra om vänster bunker så att den syns bättre vid inspelet till green.
4. Ta bort höger green bunker och utvidga vattenhindret som nu inte är i spel. 
Konturen på vattnet skall gå i greenkant.
5. För att råda bot på det tråkiga området bakom green föreslås en damm som 
samlar upp vattnet.



Hål 2
Par 4 
Gul: 385m. 
Röd:335m.

Bedöming:
Ett för golfaren tufft hål pga längden.
Fin inramning av greenområde, dessutom är själva greenområdet i sig ett bra sådant 
med relativt tydliga målområden.

Förbättringspotential
Otydliga referenspunkter från tee, svårt att urskilja var fariway är.
Vänster greenbunker är svår att urskilja vid inspel mot green.
Blött område kort green. Blött område lång green.

Röd tee är för långt på 2 sätt. 
Det första är att förhållandet mellan gul och röd är för kort.
Rekommenderat är någonstans 20-25% kortare för röd tee. 
Det andra är att ett par 4 hål för damer över 300 m är väldigt långt.

Förslag
1. Bygga 1 nytt rött tee ca 45 meter längre fram. Hålet blir då ca 290 m och en 
betydligt bättre utmaning. Men spara minst halva nuvarande för alternativt tee.
2. Ta bort fairway bunkrarna som ersätts med träd.
3. Tydliggörande av vänsterbunkern så att den blir mer i spel vid inspel.
4. Förbättra dränering framför green.
5. Gallra ur höger om fairway från 100 m för bättre insläpp av ljus till greenen.
6. Vid urgallring se till så att det går hitta bollen snabbare, ta bort låga greenar och 
stenar.



Hål 3
Par 4 
Gul: 250m 
Röd: 215m.

Bedömning: 
Ett kort hål som ger golfaren en bra möjlighet att göra ett bra resultat. 
En trevlig utmaning för de olika hcp-grupperna. 
Bra greenområde 
Förbättringar 
Fairway är i dag otydlig från tee. Inga tydliga spellinjer 
Förslag 
1. Ändra klippkonturerna på fairway så att spelet flyttas mer mot vänstersidan och 
sätter på så sätt diket mer i spel. 
2. Höja bakkanten på diket för att tydliggöra hindret. 
3. Gallra ur dungen vänster om green än mer för att släppa in mer ljus till greenen. 
Även ta bort stenar och grenar. Hålla en lägre gräsnivå(ruff) lång vänster om green 
för att snabba upp spelet. 
4. Gallra ur grenar och sten dunge kort höger green. 
5. Förstora bunkern. Idag är den för smal mitt på. Risken är 
att man får ett läge som inte är rättvist.



Hål 4
Par 4 
Gul:320m 
Röd: 275m

Bedömning:
Tydlig spelidé, mycket svårt 
greenområde.
Förbättringar
Osäkert utslag då man inte kan helt 
förvisso sig om att det är fritt. Det finns 
golfare som hör dåligt, men det finns få 
golfare som är blinda!
Greenytan är alldeles för liten och otydlig 
vid inspel.
Minska fairway ytan, klipper onödigt 
mycket fairway.

Förslag
1. Speglar eller ljus. Det har även 
diskuterats att höja teeboxarna. 
2. Flytta fairway mer mot vänstersida 
tydligare klipplinjer.
3.Helt nytt greenområde



Hål 5
Par 5
Gul:520
Röd:435m

Bedöming: 
Greenområdet är bra. 
Förbättringar 
Avrinningsyta bakom green 
Hålet är idag för långt för medelgolfaren, det är få som klarar av att slå sitt andra så 
att ett 3e kan slås in mot green. Förvisso skall hcp beaktas då alla grupper inte skall nå
green på 3 slag varje gång. Men idag är detta en mer eller mindre omöjlighet för det flesta. 
Förslag 
Av tre anledningar bör tee förändras på detta hål. 
1:Gul tee bör flyttas ca 20 meter bakom nuvarande röd tee. Röd tee flyttas upp på 
kullen till höger av längdaspekt. 
2: Det blir säkrare både från tee 10 och vid inspel till green 4. 
3: Det blir en naturligare promenad från green 4. 
Som en konsekvens av att tee flyttas fram bör någon form av hinder anläggas på 
högersida från ca 170-220 från gul tee. Annars riskerar hålet att bli för lätt.
3. Ett utkikstorn bör snarast anläggas till höger så att man kan förvisso sig om ett säkert andra slag. 
4. Gallra ur vänster om fairway ca 75 meter kvar till green då fler spelare kommer hamna där.



Hål 6
Par 4
Gul:310m.
Röd:270m. Bedöming:

Bra utformat hål med bra svårighetsgrad. 
Bra längd för alla spelare.

Förbättringar
Vänster fairwaybunker är idag svår att 
urskilja från tee.
Båda höger bunkrarna bedöms inte vara 
i spel i någon större utsträckning.
Mer konturrik fairwaykant.
Dåligt ljusinsläpp på green.
Förslag
1. Tydliggöra vänster fairwaybunker.
2. Ta bort högerfairway bunker närmast 
green.
3. Gallra ur bakom green för mer 
ljusinsläpp.
4. Nytt greenområde



Hål 7
Par 3
Gul:139m.
Röd:111m. Bedöming:

Fin inramning och bra hinder i stort.
Förbättringar
Mindre bestraffande då greenen är väldigt liten till ytan.
Ändra hur greenen lutar kort höger.
Förslag
1. Ta bort båda bunkrarna till höger om greenen. Hålet är tillräckligt svårt.
Fylla igen den bakre och göra slänt. Den främre jämnas ut och ta bort=sänka 
greenkanten fram till så att det inte finns några omöjliga flaggplaceringar, då alla 
måste kunna användas då greenen är liten. Det skapas en avrinningsyta.

2. Den andra bunker till vänster skall själva slagytan höjas så den inte blir så djup.

3. Bygga någon form av staket så att det inte går att ta en genväg upp till hål 8 gul 
tee.



Hål 8
Par 4
Gul:370m.
Röd:296m.

Bedöming:
Tuff utmaning!
Fin inramning greenområde.
Förbättringar
Osäkert utslag då man inte kan helt förvisso sig om att det är fritt. Det finns golfare som hör dåligt, men 
det finns få golfare som är blinda!
Att det är blint är inte bra.
Hålet är ofta utsatt för förseningar och köbildning pga av blint utslag och svårt greenområde.
Svårt att hitta bollarna efter utslag.
Förslag
1. Gallra ytterligare, både stenar och grenar samt buskar, båda sidor om fairway efter
utslag.
2. Ta bort höger greenbunker.
3. Nytt förslag på hur 
dammen skall underlätta 
spelet på hålet.



Hål 9
Par 3
Gul:145m.
Röd:120m.

Bedöming:
Fin vy över hålet

Förbättringar
Alla bunkrar är inte i spel.
För lite ljus på tee.

Förslag
1. Bunker längst höger är ej i spel. Se bilaga på greenområdet.
2. Gallra träd uppe vid tee för mer ljusinsläpp.



Hål 10
Par 4
Gul:355m.
Röd:305m.

Bedöming:
Tydlig spelidé
Förbättringar
Farligt spel mot hål 5

Förslag
1. Vid en eventuell greenodling till är ytan från röd tee 10 mot tee hål 9 en kandidat.
2. Ta bort vänstergreenbunker och skapa en större foregreen för mindre slitage på green.

Åtgärd för farligt spel mot hål 5. se förslag hål 5.



Hål 11
Par 4
Gul:285m.
Röd:255m.

Bedöming:
Mycket positivt med nytt vattenområde.

Förbättringar
Otydliga fairwaybunkrar.
Flytta spelet mot bunkrarna.

Förslag
1. Synliggöra fairwaybunkrarna från tee.
2. Koppla ihop de båda bunkrar till en stor
3. Flytta klipplinjerna på fairway mer mot fairway bunkrarna. Gödsla upp höger ruff.



Hål 12
Par 5
Gul:500m.
Röd:365m.

Bedömning:
Greenområdet
Bra utmaning med flera spelmöjligheter.
Förbättringar
Svårt att se green vid långa inspel.
Förslag
1. Gallra ur dungen höger om fairway ca 100 meter kvar.
2.Ta bort lövträd ca 200 meter kvar.
3.Spegel på rödtee för att ta bort blint spel för långtslående.



Hål 13
Par 3
Gul:140m.
Röd:125m.

Bedömning:
Fin inramning
Förbättringar
Greenen har för få flaggplaceringar
Bunkern är inte riktigt i spel
Förslag
Nytt greenområde



Hål 14
Par 4
Gul:320m.
Röd:230m.

Bedömning:
Fina naturelement och fin inramning
Förbättringar
Farligt spel mot hål 15
Greenområdet
Förslag
1. Röja och göra klippbart mer åt vänster upp i skogskanten. För att flytta spelet mer åt
vänster och få ett säkrare förhållande mot hål 15
2.Nytt greenområde



Hål 15
Par 5
Gul:460m.
Röd:370m.

Bedömning:
Bra utmaning med flera alternativ
Förbättringar
Greenbunker inte i spel
Svårt andra slag för lay-up
Förslag
1. Göra vid till vänster om fairway från 100 m till 50 m kort green.
För att förenkla lay-up.
2. Ta bort green bunker bakom green, den är inte i spel. Istället ha ruff.
3. Fortsätta att gallra ut träd på kullen höger om fairway.



Hål 16
Nu när hålet har omdesignats så hårt väljer vi att inte säga så mycket.
Faktorer som blir viktiga är att fairway håller en hög klass, är torr och jämn.



Hål 17
Par 3
Gul:160m.
Röd:130m.

Bedömning:
Fin inramning och tufft avslutningshål
Förbättringar
Otydliga hinder
För smal green
Förslag
1. Nytt greenområde. Nytt förslag har framkommit där bunkern bakom tas bort och ersätts 
med ruff samt att själva greenen flyttas 15 m närmare tee. Detta för att dels minska risken 
mot 18 tee men framförallt för att få in mer soljus på morgonen. I dagsläget tar det lång tid 
innan solen nå bakre delen av greenen. Eftersom det är en privat markägare har vi ingen 
möjlighet att gallra ur bakom green.



Hål 18
Par 4
Gul:305m.
Röd:260m.

Bedömning:
Efter en tuff utmaning hål 16-17 så är 18 betydligt beskedligare.
Förbättringar
Dåligt ljusinsläpp tees
För finare inramning bygg gärdesgård från hål 17 ner till 18 röd tee.
Förslag
1. Gallra skog vid tees men samtidigt måste dessa träd skydda från 17.
2. Gallra ur dunge vänster om fairway ca 100 m kvar.
3.Nytt greenområde. Ett problem här är de tallar som står ca 40 m kort green. Den 

vänstra tallen tas bort och på den högra gallras det nedersta varvet grenar bort.


