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Ny green på hål nr 5 

Vad planeras att göras? 

Styrelsen, bankommittén och banchefen föreslår att nuvarande green på hål nr 5 rivs och att en ny 

anläggs. 

Varför byggande av ny green på hål nr 5 föreslås 

Det finns flera skäl till varför en ny green bör anläggas… 

• Såbädden består av material som gör att greenytan aldrig kommer att nå toppklass.  

• Kils Golfklubbs målgrupp är medelgolfare som också kan kallas för familjebana. Sett ur det 

perspektivet är hålet i den nuvarande utformningen alltför svårt. 

• I den långsiktiga utvecklingsplanen för klubbens bana ingår, som en prioriterad del, att förbättra 

spelupplevelsen på hålen 1 – 9.  

• Investeringen är strategiskt riktig sett ur ett längre perspektiv. 

• Kils Golfklubb har likvida medel som gör att nyetableringen av greenen inte äventyrar klubbens 

ekonomi. 

Hur projektet ska genomföras 

Tidplan och arbetsmoment 

1. Arbetet startar vecka 37 2022 med bortschaktning av nuvarande växtbädd och dräneringslager. 

Det bortschaktade material används till att bygga upp underlag för en ny växtbädd 10 meter 

närmare tee. 

2. Kullen till höger om nuvarande greenen kommer att schaktas bort. Återvunna massor används till 

att göra en slänt mot greenen som är mindre brant jämfört med nuvarande. Den nya släntens 

lutning kommer att vara 0,25 meter på en meter.  

3. Nästa större arbetsmoment består i att lägga ner slangar för dränering och bevattning av 

greenen.  

4. Arbetet med att så växtbädden, som består av natursand och mull, startar. 

5. Greenen täcks med växtduk. 

6. Sådd av växtmaterial i slänterna runt greenen. 

7. Hela processen är extremt väderkänslig men med normal väderlek beräknas greenen vara 

spelbar till midsommar 2023 då medlemmar och gäster kan spela mot en ny green som kommer 

att luta mot tee med 2-4% (samma lutning som en vägbana har) och som kommer att ligga 20 

centimeter lägre jämfört med nuvarande. Avståndet från tee till green kommer att vara tio meter 

kortare jämfört med nuvarande. 

Övrig information 

• Byggtidens start är planerad i samråd med tävlingskommittén för att störa redan antaget 

tävlingsprogram. 

• Under byggtiden kommer ett provisoriskt korthål att spelas på den yta där 30/50-banan finns 

idag (utslag i närheten av kiosken) och där en green redan finns. 

• Arbetet kommer, i huvudsak, att utföras genom köp av tjänster. 
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