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Dette dokumentet inneholder retningslinjer for banen til Jæren GK på Grødem og vil danne grunnlaget for videre utvikling av banen og med de forandringer
som kan/vil komme i fremtiden.
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Hull 1 – Par 4

Område

Tilstand

Forbedringer

Vei

Tilstand på vei ned til første tee
kan bli bedre.
Det er satt opp ett skilt med god
plass og dette må vi utnytte med
info om banen etc.

Planere og kjøre på ny grus.

Info skiltet

Tee’er

Fairway

Dårlig drenering av både dame
og herre tee.

Det er et generelt problem at det
er dårlig drenert før første

Det bør inneholde følgende info:
 Banekart
 Slopetabell og hull indeks
 Turneringskalender
 Info fra Greenkeeper
 Info om flagg plassering
 Lage dreneringsgrøfter for å
få vekk overflatevann og
”dresse” tee’ene med sand
for å få endret struktur på
massen.
Lage en kum som vil samle opp det
som vll komme fra ny grøft som vil gå

Nytt

Utbedres år

Bør gjøres årlig
Steinlegge området rundt skiltet.
Samle bosspann og ball vasker til
oppslagstavla.

Stikking og dressing 3-4 ganger årlig for
og få en bedre drenerende overflate

2013

Stikking av området som ligger langs
venstreside av fairway for og forsøke og

2013

Kostnad

bunker på venstre side og hele
venstre side av fairway.
Greener

Greenene er tilfredstillende og
forbedret.

fra green hull 1 og helt ned til bunker
hull 8.
Dresse fairway og lufte.
Det vil fortsatt foregå hullstikking av
greenene for å få skiftet ut topplaget
med mer sandjord.

gjøre området tørrere

Dele opp greenene i 3 soner for å få info
på score kortet angående flagg
plassering.

2013

Lage ”for” greener
Bunkere

Rough
Semi
Rough
Drenering

Noen bunkere har dårlig
dreneringsevne.

Sjekke dreneringer i alle bunkere.

Klippe roughhøyde så langt ned
som mulig
2 klippe bredder

Se om vi kan få gresset ”tynnere” slik
at det ikke blir så tett som nå.

Det er et generelt problem at
det er dårlig drenert.

Fornye eksisterende bunkere ved og
skifte ut sanden, og få en ny som er mer
drenerede

2013

Lage flere nye drenerings grøfter med
sluker for å få ledet bort overflate vann.
En grøft fra samle kum på hull 8 og mot
bunker på venstre side hull 1.
Lage en ny drenerings grøft mellom hull 1
og hull 8 i roughen.
Ny grøft fra svingen hull 8 som kan
samles i en samle kum ved bunker hull 1.

Bekker og
vannhinder
Tre og
beplating

Nye
Hindringer
Diverse

Holde området ryddig og kappe
ned busker.
Noen av de nyplantete trærne er
døde.

Se om vi må skifte ut med nye trær

På sikt må det ses på om det kan bli
beplantet (busker etc.) på området rundt
tee, dette for å lage et fint første inntrykkk
av banen.

Årlig HMS gjennomgang av banekomitè

2013

5000,-

HULL 2 – PAR 3

Område

Tilstand

Forbedringer

Vei

Tilstand på vei kan bli bedre.

Planere og kjøre på ny grus.

Steingard

Steingarden kan se bedre ut.

Rette opp steingard

Tee’er

Dårlig drenering av både dame
og herre tee.

”dresse” tee’ene med sand for å få
endret struktur på massen.

Det er et generelt problem at det
er dårlig drenert og særlig
venstre side av fairway.
Greenene er tilfredstillende og
forbedret.

Dresse fairway og lufte.

Fairway

Greener

Bunkere
Rough

Bunker har dårlig
dreneringsevne.
Klippe roughhøyde så langt ned
som mulig

Det vil fortsatt foregå hullstikking av
greenene for å få skiftet ut topplaget
med mer sandjord.
Sjekke drenering i bunker.
Se om vi kan få gresset ”tynnere” slik
at det ikke blir så tett som nå.
Bedre drenering på sør siden av
”haugen” og samle dette opp i
drenering for fairway. Også jevne ut
terreng i det samme området.

Nytt

Stikking og dressing av teestedet 3-4
ganger årlig, for bedre drenering
Lage til for blå tee.

Utbedres år

Kostnad

2013
2013

2013
Skifte ut sanden i eksisterende bunker, og
få en mer drenerende sand på plass

2013

3000,-

Semi
Rough
Drenering
Bekker og
vannhinder
Tre og
beplating
Nye
Hindringer
Diverse
Diverse

2 klippe bredder
Det er et generelt problem at
det er dårlig drenert.

Lage flere nye drenerings grøfter med
sluker for å få ledet bort overflate vann.

2015

Ny bru bak green venstre side for lettere
tilgang til hvit tee.

2013

Holde området ryddig

Årlig HMS gjennomgang av banekomitè

2013

500,-

HULL 3 – PAR 5

Område
Vei

Tilstand
Tilstand på vei kan bli bedre.

Forbedringer
Planere og kjøre på ny grus.

Steingard

Steingarden kan se bedre ut.

Rette opp steingard

Tee’er

Dårlig drenering av både dame
og herre tee.

Lage dreneringsgrøfter for å få vekk
overflatevann og ”dresse” tee’ene
med sand for å få endret struktur på
massen.

Fairway

Det er et generelt problem at det
er dårlig drenert.

Dresse fairway og lufte.

Greener

Greenene er tilfredstillende og
forbedret.

Bunkere

Bunkere har dårlig
dreneringsevne.

Det vil fortsatt foregå hullstikking av
greenene for å få skiftet ut topplaget
med mer sandjord.
Sjekke drenering i all bunkere.

Nytt

Utbedres år

Kostnad

Hvit teested må utbedres. Forsøker og
legge drensrør, og stikker og dresser 3-4
ganger årlig for og få bedre drenering

2013

0,-

Stikking og dressing årlig for og forbedre
dreneringsevnen

2013
2013

Skifte ut sanden i eksisterende bunkere
med en mer drenerende sand. Få sjekket
opp med andre baner hvordan de gjør
det(Stavanger GK)

2013

8000,-

Rough

Klippe roughhøyde så langt ned
som mulig

Semi
Rough
Drenering

2 klippe bredder

Bekker og
vannhinder
Tre og
beplating
Nye
Hindringer
Diverse

Diverse

Det er et generelt problem at
det er dårlig drenert.

Se om vi kan få gresset ”tynnere” slik
at det ikke blir så tett som nå.

Lage flere nye drenerings grøfter
med sluker for å få ledet bort
overflate vann.

Stikking og dressing for og forbedre
dreneringsevnen

Holde området ryddig

Vurdere flere nye bunkere på venstre
side av fairway i bakken, dette for å
samle opp baller fra utslag.
Vurdere ”stier” med drenering mellom
green 3, Tee 4, green 5 og Tee 6 dette for
å få minske slitasjen og forbedre
dreneringen.
Årlig HMS gjennomgang av banekomitè

2013-2014

2013

10000,-

HULL 4 – PAR 3

Område
Vei

Tilstand

Forbedringer

NYTT

Utbedres år

Dårlig drenering av både dame
og herre tee.
Det er et generelt problem at det
er dårlig drenert.

”dresse” tee’ene med sand for å få
endret struktur på massen.
Dresse fairway og lufte.
På lang sikt må det vurderes
utskifting av vekst laget for å få bedre
drenert masse.
Det vil fortsatt foregå hullstikking av
greenene for å få skiftet ut topplaget
med mer sandjord.

Stikking og dressing 3-4 ganger årlig

2013

Kostnad

Steingard
Tee’er
Fairway

Greener

Bunkere

Rough
Semi
Rough

Greenene er tilfredstillende og
forbedret.

Bunkere har dårlig
dreneringsevne.
Klippe roughhøyde så langt ned
som mulig
2 klippe bredder

Sjekke drenering i all bunkere.
Bunker på høyre side er gravet opp
og nye drens rør er lagt ned.
Se om vi kan få gresset ”tynnere” slik
at det ikke blir så tett som nå.

Stikking og dressing

Reparere skade på forkant green, skifte ut
litt masse

2013

Skifte ut sanden i eksisterende bunkere
med sand som har bedre dreneringsevne

2013

5000,-

Drenering
Bekker og
vannhinder
Tre og
beplating
Nye
Hindringer
Diverse

Diverse

Det er et generelt problem at
det er dårlig drenert.

Stikking og dressing

Vurdere ”stier” med drenering mellom
green 3, Tee 4, green 5 og Tee 6 dette for
å få minske slitasjen og forbedre
dreneringen.
Årlig HMS gjennomgang av banekomitè

2013

HULL 5 – PAR 4

OMRÅDE
Vei

TILSTAND

FORBEDRINGER

NYTT

Utbedres år

Dårlig drenering av både dame
og herre tee.

”dresse” tee’ene med sand for å få
endret struktur på massen.

Stikking og dressing av teestedet 3-4
ganger årlig

2013

Det er ett problem at det er
dårlig drenert i starten på høyre
side av fairway.

Dresse fairway og lufte.
På lang sikt må det vurderes
utskifting av vekst laget for å få bedre
drenert masse.
Det vil fortsatt foregå hullstikking av
greenene for å få skiftet ut topplaget
med mer sandjord.
Sjekke drenering i all bunkere.

Kostnad

Steingard
Tee’er

Fairway

Greener

Bunkere
Rough

Greenene er tilfredstillende og
forbedret.
Bunkere har dårlig
dreneringsevne.
Klippe roughhøyde så langt ned
som mulig

Se om vi kan få gresset ”tynnere” slik
at det ikke blir så tett som nå.

Stikking og dressing for og få en mer
drenerende overflate

Stikking og drssing

Skifte ut sand i bunkerene med en mer
drenerende type sand

2013

2013

2013

5000,-

Semi
Rough
Drenering

Bekker og
vannhinder
Tre og
beplating
Nye
Hindringer
Diverse

Diverse

2 klippe bredder
Det er et generelt problem at
det er dårlig drenert.

Lage flere nye drenerings grøfter
med sluker for å få ledet bort
overflate vann.

Stikking og dressing

Vurdere ”stier” med drenering mellom
green 3, Tee 4, green 5 og Tee 6 dette for
å få minske slitasjen og forbedre
dreneringen.
Vurdere og sette opp ett lite lysthus med
toalett.
Årlig HMS gjennomgang av banekomitè

2013-2015

2013

HULL 6 – PAR 5

OMRÅDE
Vei
Steingard
Tee’er
Fairway

TILSTAND

FORBEDRINGER

NYTT

Dårlig drenering av både dame
og herre tee.
Det er et generelt problem at det
er dårlig drenert og høyre side
av øvre del, noe på venstre side
av øvre del

”dresse” tee’ene med sand for å få
endret struktur på massen.
Lage en ny drenerings grøft som går
midt i fairway og side greiner ut, samt
en grøft på venstre side av fairway
på øvre del.
Øvre del samles opp i bekken på
høyre side og grøft på venstre side.
Området venstre for green må
dreneres ut i dammen.
Dresse fairway og lufte.

Stikking og dressing 3-4 ganger årlig

Greenene er tilfredstillende og
forbedret.

Det vil fortsatt foregå hullstikking av
greenene for å få skiftet ut topplaget
med mer sandjord.

Utbedres år

2013
Er en del huller i fairway både på venstre
og høyre side i den øvre delen som må
utbedres. Bør graves opp og legge i ny og
drenerende masse som ikke blir skyllt
vekk under torven. Legge drensrør fra
hullene og ut i bekken på høyresiden.
Legge drensrør fra hullene på
venstresiden og ut i terrenget mellom hull
3 og hull 6

2013

Stikking og dressing
Greener

Kostnad

2013
Årlig

10000,-

Bunkere

Rough
Semi
Rough
Drenering

Bekker og
vannhinder
Tre og
beplating
Nye
Hindringer
Diverse

Diverse

Bunkere har dårlig
dreneringsevne.

Lage en drenings grøft i forkant av
green og ut i samme drenering som
for fairway.
Sjekke drenering i all bunkere.

Klippe roughhøyde så langt ned
som mulig
2 klippe bredder

Se om vi kan få gresset ”tynnere” slik
at det ikke blir så tett som nå.

Det er et generelt problem at
det er dårlig drenert.

Lage flere nye drenerings grøfter
med sluker for å få ledet bort
overflate vann.

Nye bunkerene er ikke så galne enda!
Bunker ved greenen må sanden skiftes ut
med en mer drenerende sand

2013

Drenere vekk «vanndammen» som er til
venstre for greenen

Holde området ryddig
Noen av trærne er døde.

Se om vi må skifte ut med nye trær.
Rydde opp i skogen
På sikt kan vi vurdere å lage 2 til bunkere
på venstre siden av fairway øvre del
Vurdere ”stier” med drenering mellom
green 3, Tee 4, green 5 og Tee 6 dette for
å få minske slitasjen og forbedre
dreneringen.
Årlig HMS gjennomgang av banekomitè

2013

3000,-

HULL 7 – PAR 3

Område
Vei

Tilstand
NA

Steingard

NA

Tee’er

Dårlig drenering av både dame
og herre tee.
Det er et generelt problem at det
er dårlig drenert.
Greenene er tilfredstillende og
forbedret.

Fairway
Greener

Bunkere

Forbedringer

Nytt

Utbedres år

”dresse” tee’ene med sand for å få
endret struktur på massen.
Dresse fairway og lufte.

Stikking og dressing 3-4 ganger årlig

2013

Det vil fortsatt foregå hullstikking av
greenene for å få skiftet ut topplaget
med mer sandjord.

Denne greenen er den som er
mest ”plaget” med at den ligger i
skyggen og fryser først.
NA

Rough

Klippe roughhøyde så langt ned
som mulig

Semi
Rough
Drenering

2 klippe bredder
Det er et generelt problem at
det er dårlig drenert.

Se om vi kan få gresset ”tynnere” slik
at det ikke blir så tett som nå.
Gjøre ferdig åpen grøft som er på
høyre side av dame tee.

Årlig!

2013

Kostnad

Bekker og
vannhinder

Holde området ryddig.

Montere pumpe slik at vi kan få
sirkulasjon i vannet når det lite nedbør.

Problemer at vannet ”gror” igjen,
når det er liten sirkulasjon.
Tre og
beplating

Rydde i skogen bak greenen på hull
7.

På sikt må det ses på om det kan bli
beplantet (busker etc.) i området på høyre
side av tee.

Nye
Hindringer
Diverse
Diverse

Årlig HMS gjennomgang av banekomitè

2013

HULL 8 – PAR 4

OMRÅDE
Vei

TILSTAND

FORBEDRINGER

NYTT

Utbedres år

Dårlig drenering av både dame
og herre tee.
Det er et generelt problem at det
er dårlig drenert og særlig den
første delen fairway og siste del
mot greenen.

”dresse” tee’ene med sand for å få
endret struktur på massen.

Stikking og dressing 3-4 ganger årlig

2013

Kostnad

Steingard
Tee’er
Fairway

Greener

Bunkere

Greenen ligger lavt og har
problemer med å få bort
overflate vannet.

Bunkere har dårlig
dreneringsevne.

Dresse fairway og lufte.
På lang sikt må det vurderes
utskifting av vekst laget for å få bedre
drenert masse.
Det vil fortsatt foregå hullstikking av
greenene for å få skiftet ut topplaget
med mer sandjord.
På lengre sikt bør vi vurdere og lage
en ny green som ligger høyere en
fairway slik at vannet kan renne ”av”.
Sjekke drenering i all bunkere.

Stikking og dressing

2013

2013
Stikking og dressing årlig

Skifte ut eksisterende sand med en mer

2013

5000,-

drenerende sand
Rough

Klippe roughhøyde så langt ned
som mulig

Semi
Rough
Drenering

2 klippe bredder
Det er et generelt problem at
det er dårlig drenert.

Bekker og
vannhinder
Tre og
beplating
Nye
Hindringer
Diverse

HULL 9 – PAR 4

Se om vi kan få gresset ”tynnere” slik
at det ikke blir så tett som nå.

Lage en ny drenerings grøft mellom
hull 1 og hull 8 i roughen.
Ny grøft fra svingen hull 8 som kan
samles i en samle kum ved bunker
hull 1.

Stikking og dressing

Se om vi må skifte ut med nye trær.
Kappe trær ca. på midten, de som
står på venstre side av tee 8
Vurdere flere nye bunkere på høyre side
før steinen.
Årlig HMS gjennomgang av banekomitè

2013

OMRÅDE
Vei

TILSTAND
Tilstand på vei kan bli bedre.

FORBEDRINGER
Planere og kjøre på ny grus.

NYTT

Utbedres år

Dårlig drenering av både dame
og herre tee.
Det er et generelt problem at det
er dårlig drenert
Greenene er tilfredstillende og
forbedret.

”dresse” tee’ene med sand for å få
endret struktur på massen.
Dresse fairway og lufte.

Stikking og dressing 3-4 ganger årlig

2013

Kostnad

Steingard
Tee’er
Fairway
Greener

Bunkere

Bunkere har dårlig
dreneringsevne.

Rough

Klippe roughhøyde så langt ned
som mulig

Semi
Rough
Drenering

2 klippe bredder

Bekker og
vannhinder

Det er et generelt problem at
det er dårlig drenert.
Holde området ryddig

Det vil fortsatt foregå hullstikking av
greenene for å få skiftet ut topplaget
med mer sandjord.
Sjekke drenering i all bunkere.
Se om vi kan få gresset ”tynnere” slik
at det ikke blir så tett som nå.
Gjøre ferdig åpen grøft som er på
høyre side av dame tee.

Stikking og dressing
Stikking og dressing

Skifte ut eksisterende sand med en mer
drenerende type sand

2013
2013

2013

5000,-

Tre og
beplating
Nye
Hindringer
Diverse

Noen av trærne er døde.

Se om vi må skifte ut med nye trær
Vurdere ett par nye bunkere i bak kant av
fairway ved brua.
Årlig HMS gjennomgang av banekomitè

2013

DRIVING RANGE
Område
Vei
Steingard
Utslags
steder
Fairway

Drenering
Nye
hindringer
Diverse
Diverse

Tilstand
Tilstand på vei kan bli bedre.
Steingarden kan se bedre ut.

Det er et generelt problem at det
er dårlig drenert.
Mange groper i fairway.
Det er et generelt problem at
det er dårlig drenert.

Forbedringer
Planere og kjøre på ny grus.

Nytt
Stkking og dressing

Utbedres år
2013

Lage overbygde utslags steder.

2013-2014

Dresse fairway og lufte.
Fylle i groper/planere
Lage nye drenerings grøfter.

Lage til for flombelysning.
Mulighet for video filming.
Årlig HMS gjennomgang av banekomitè

2013

Kostnad

PUTTING GREEN
Område
Greener

Utslags
steder
Drenering
Nye
hindringer
Diverse

Diverse

Tilstand
Greenene er tilfredstillende og
forbedret.

Forbedringer
Det vil fortsatt foregå hullstikking av
greenene for å få skiftet ut topplaget
med mer sandjord.

Nytt

Utbedres år

Lage nye flyttbare utslags steder.
Det er et generelt problem at
det er dårlig drenert.

Lage nye drenerings grøfter.

Lage til for flombelysning.
Lage en ekstra putting green ved
flaggstenger hull 9.
Årlig HMS gjennomgang av banekomitè

2013

Kostnad

KORT HULLS BANEN
Område
Greener

Utslags
steder
Drenering
Nye
hindringer
Diverse
Diverse

Tilstand
Greenene er IKKE
tilfredstillende og bør bli
forbedret.
IKKE tilfredstillende og bør bli
forbedret.
Det er et generelt problem at
det er dårlig drenert.

Forbedringer
Hullstikking av greenene for å få
skiftet ut topplaget med mer
sandjord.

Nytt

Utbedres år

Lage green etter normal standard.
Lage normal standard tee steder
Lage nye drenerings grøfter.
Nye bunkere
Total ombygging av hele banen.
Lage banen i bedre stand og gjøres mer
attraktiv.
Årlig HMS gjennomgang av banekomitè

2013

Kostnad

