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Banplanens syfte 

Banplanen är styrelsens arbetsdokument för strategisk och ekonomisk styrning av utveckling och 

underhåll för golfbanan. Planen uttrycker styrelsens inriktning gällande den närmaste 

treårsperioden. För det närmaste verksamhetsåret upprättas en Genomförandeplan för banarbeten 

där enskilda insatser planeras. Banplanen antas av styrelsen och inarbetas i budget- och 

verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret. De insatser styrelsen avser genomföra 

presenteras i Verksamhetsplanen för nästkommande år. 

Övergripande inriktning och projekt 

Lidköpings golfbana är en bana av huvudsakligen parkkaraktär. Inslag av gran förkommer vid hål 3, 4 

och 15, 16. Som en följd av angrepp av granbarkborre har granbeståndet förtunnats och ytterligare 

utveckling i den riktningen är trolig. I den mån utgångna granar skall ersättas bör detta göras med 

lövträd för att förstärka banans karaktär. 

Under senare år har utbredning av invasiv växtlighet, främst jättebalsamin, skett på ytor utanför det 

hävdade banområdet. Genom gallring och övergång till extensiv skötsel av aktuella ytor avses 

oönskad växtlighet kunna begränsas samtidigt som områdets parkkaraktär ytterligare förstärks. 

Träd och annan växtlighet utgör naturliga hinder på banan. För en balans mellan den naturliga 

tillväxten och de enskilda hålens utformning görs årlig beskärning och gallring. Behov av 

ersättningsplantering tillförs banplanen. Inom banområdet finns ett antal träd (främst ekar) som i 

naturvårdinventeringar bedömts ha särskilt skyddsvärde. För åtgärder avseende skyddsvärda träd 

anlitas särskild kompetens. 

Banans anlagda dammar har tidvis kraftiga inslag av oönskad växtlighet, främst trådalger. Genom 

utgrävning och förbättrad cirkulation har förhållande avsevärt förbättrats. Ytterligare arbeten för 

ombyggnad av vattenföringen i området planeras i syfte att ha klart och friskt vatten i samtliga 

dammar. 

Banans östra gräns utgörs av Öredalsån som med ett meandrande lopp ger ett starkt karaktärsdrag 

åt hål 6-8. Åns erodering påverkar banans kantområden med risk för ras vid belastning. Eroderingen 

medför också att träd av spelstrategisk betydelse kan komma att falla samt att banas spelytor på sikt 

kan komma att påverkas. Särskilt utsatta kritiska platser identifieras, bevakas och förebyggande 

förstärkningar av åkanten utreds. 

Öredalsån utgör ett av banans mest värdefulla natur- och skönhetsvärden. Intrycken av ån skall 

tillvaratas genom gallring oönskad vegetation och invasiva arter i ravinsystemet. Området längs ån 

har stor betydelse för fågellivet varför betingelser för fåglar och insekter skall beaktas.  

”Bättre spelupplevelse” genomförs som projekt under perioden 2021–2023. Avsikten är att erbjuda 

spelalternativ som ger en intressant banutformning oavsett spelarens individuella förutsättningar. I 

första hand genomförs projektet så att utslagsplatser placeras så att de anpassas till spelarkategorier 

med olika slaglängd. Varje hål skall erbjuda spel från fem utslagsplatser (orange, röd, blå, gul och vit) 

som anpassats utifrån hålets längd, form och spellinje i förhållande till hinder. Arbetet sker i 

samarbete med VGF:s slopeansvariga. För banan som helhet kommer då fem alternativa spelslingor 



med olika längd och delvis olika bansträckning att erbjudas. Under 2021 har korta (orange) tees 

anlagts. Under hösten 2022 kommer vita tees att anläggas.  

Skyltning av banan ingår som en del i ”Bättre spelupplevelse” då projektet färdigställs. Skyltarna 

placeras optimalt så de passeras oavsett vilken utslagsplats som används. Efter varje hål skyltas tydlig 

vägvisning till efterföljande utslagsalternativ. 

De allra flesta av våra bunkrar på banan byggdes/byggdes om under 2013 och kommer att behöva en 

renovering år 2024, i detta arbete behöver besluts tas om vilket sätt uppbyggnad av bunkrar skall ske 

i framtiden och hur/om dessa skall dräneras. 

För att hantera de extremväder som de sista åren blivit tydligare ökar behovet av att kunna tillföra 

och leda bort vatten från spelytorna på ett effektivt sätt. Här pågår ett arbete med dränering, både 

underhålla av befintlig dränering, som kräver genomspolning minst 1 ggr/år, och nyanläggning. Vid 

nyanläggning är vi tvingade att göra arbetet vintertid, dels för att inte störa spel under säsong dels 

för att ha lagom bärighet på marken, så skador på banan undviks så mycket som möjligt.  

Vår bevattningsanläggning behöver också utvecklas för att klara längre perioder av torrt väder. På 

kort sikt är målet att alla fairwayytor skall få bevattning och att alla sprinklers skall vara av 

modernare snitt. 

Under 2022 kommer vi att börja bearbeta våra greener med Topchanger, en metod som går ut på att 

istället för att dressa ut all sand, skjuter man med vattenkraft ner sand i greenbädden.   

Eftersom planering av bebyggelse som berör klubbhusområdet och närmaste delen av banan pågår 

planeras från klubbens sida i nuläget inga större åtgärder i området mellan klubbhuset och hål 9 och 

18. 

 

 


