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Skötselplanens syfte: 
Golfbanan är huvudfokus för all strategisk planering inom Malmö Burlövs Golfklubb. Golfbanan är 

huvudsakliga anledning till att medlemmar/greenfeegäster söker sig till Malmö Burlöv Golfklubb och 

betalar medlemskap/greenfee för att få tillgång till Malmö Burlövs Golfklubbs faciliteter. 

Kraven på banpersonalen ökar i takt med att spelfrekvensen ökar, klimatförändringar påverkar 

golfklubben, fler medlemmar och greenfeegäster vill ha tillgång till spel på banan över längre säsong 

och till och med under hela året.  

Skötselplanen är därför ett värdefullt verktyg för att bistå banchefen i ambitionen att möta de högt 

ställda förväntningarna hos dagens golfare. Det är också ett dokument som beskriver aktiviteter som 

sker på banan för att ge medlemmar och greenfeegäster en förståelse för det mångsidiga och stora 

arbete som krävs och läggs ner för att hålla banan i ett gott skick.  

Viktigt att komma ihåg är att all banskötsel är baserad på väderförhållanden, markens beskaffenhet 

och dessa egenskaper påverkar och styr aktiviteter som skötsel i hög grad. Det medför att aktiviteter 

på banan i realiteten kan skilja sig drastiskt åt och i motsats till vad som står i detta dokument.  
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Mål 
Att förse medlemmarna med en golfbana i bästa möjliga skick genom att bedriva arbetet efter ett 

dokumenterat, strukturerat program för skötsel, underhåll och förbättring. 

Att förse medlemmarna med en golfbana i bästa skick för att spela på grästees och ordinarie greener 

under så stor del av året som möjligt.  

Under lågsäsong, vintermånader, gäller det förutsatt att det inte leder till slitage och sämre 

förutsättningar för banan till kommande säsong. Banans ”tillstånd och långsiktiga hälsa” går alltid 

före möjligheten till spel. ”Vinterspel” är inte en rättighet utan en möjlighet. 

Roller & ansvar 

Policybeslut för golfbanan 
Årsmötet beslutar om budget och större investeringar/projekt. 

Extra årsmöten som inkallats för att fatta beslut under pågående verksamhetsår. 

 

Förvaltning av golfbanan och banpersonal 
Banchef eller banförman i det dagliga arbetet. 

Samarbete mellan banchef och anställd personal  
Veckovist informationsutbyte 

Behovsstyrt informationsutbyte 
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Resurser 

Personal 
Banchef  Stefan Borg 

Banförman  Magnus Vinding 

    

 

Kvalifikationer 
Banchef  

Att sköta golfbanan, hantera, leda och planera banpersonal-teamet i enlighet med klubbens 

skötselplan för golfbanan, att följa gällande arbetsmiljölagstiftning och i enlighet med gällande 

uppförandekod och miljöpolicy. 

 

Banpersonal  

Att utföra rutinmässiga uppgifter för underhåll av golfbanan enligt anvisningar från Banchef, i 

enlighet med klubbens skötselplan, att följa gällande arbetsmiljölagstiftning och i enlighet med 

gällande uppförandekod och miljöpolicy. 

Sommarpersonal 

Lärlingsarbete och introduktion vid påbörjan av säsongsarbete. 

 

Utbildningar och utveckling av personal 
• Nödvändiga utbildningar för banpersonalen identifieras och planeras av banchefen 

• Repetitionsutbildning enligt vad som krävs/vilka som finns tillgängliga 

• Kvalifikationer som erhållits via genomgångna utbildningar 

• ”Hands on” och arbetsmomentsutbildning ges på arbetsplatsen 

• Säkerhets- och riskbedömningsutbildning 

• Maskinutbildning 

• Röj- och motorsågsutbildning 

• Utbildning i första hjälpen  

 

Karriärutveckling 
Arbetsrelaterad utbildning erhålls via erfarenhetsutbyte mellan banpersonal och ges löpande. ”På 

plats” utbildning och mentorskap av banchef och banförman. Utbildning genom att delta i kurser och 

utbildningsverksamhet via SGF och andra intressenter inom golfen. 

Medlemskap i föreningar 
• Svenska Golfförbundet (SGF). 

• Swedish Greenkeepers Association (SGA). 

• British & International Golf Greenkeepers Association (BIGGA). 

Finansiella aspekter att förhålla sig till 
Överenskommen årsbudget för inköp av material och tjänster för att genomföra löpande banarbeten 

och investeringsbudget för att genomföra banprojekt och/eller investeringar enligt beslut av 

årsmötet, t.ex. överenskomna utgiftsnivåer för underhåll och förnyelse av maskiner. 
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Tidpunkt för större arbeten på golfbanan 
Tidpunkt för större nödvändiga arbeten på banan kommer att kommuniceras i god tid till 

medlemmarna genom meddelanden på klubbens hemsida och/eller i separata medlemsutskick. 

Banchefen initierar dessa arbeten i samråd med klubbchef för att tidpunkten ska var bästa möjliga 

och i så god tid innan så att tävlingar, medlemmar och gäster kan planera in golfspel utifrån behovet 

av underhåll.  

Akuta åtgärder på banan kan uppstå och kan behöva hanteras med kortare framförhållning. 

Information kommer att delges medlemmar via hemsida och/eller mailutskick. 
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Golfbanans skötsel 

Green 
Att ge ärliga, fasta och snabba ytor under den huvudsakliga golfsäsongen.  

Under lågsäsong kan avsteg från detta gälla.  

Underhållsprogram 

Aktivitet Frekvens 

Hålpipluftning En till två gånger per år 

Spikluftning (solida pinnar eller knivar) Tre till fyra gånger per år 

Djupluftning (med bryt) En till två gånger per år 

Gödning Vid behov under växtsäsongen enligt separat 
gödningsplan 

Kemiskbekämpning Endast vid behov, alltid sista utvägen IPM 
(Integrated Pest Management) 

Toppdressing En till två gånger i månaden under växtsäsong  
Under vår och höst i samband med luftningsarbete 

Stödsådd En till två gånger per år med krypven 

Klipphöjd  Sommar 3 mm - 5 mm 
Vinter 5 mm - 7 mm 

Klippfrekvens Fem till sju gånger per vecka från maj till 
september (efter behov) 

Vältning Tre till fyra gånger per vecka 

Vertikalskärning En till två gånger per månad under växtsäsong 
(undantag under vitgröeblomning) 

Ändra hålplacering (totalt 27 hål) Sju dagar per vecka under högsäsong 
Övningsgreener med lägre frekvens  

Användande av provisorisk green Enligt anvisning av banchef  

Frost policy Se Vinterregler bilaga 1 

Borttag och/eller beskärning av träd och 
grenar som hämmar ljus och luftcirkulation  

Enligt anvisning av banchef  

 

Tees 
Att ge en fast, jämn yta under den huvudsakliga golfsäsongen, med möjlighet att variera utslaget 

beroende på väder och spelförmåga. Under lågsäsong kan avsteg från detta gälla. 

Underhållsprogram 

Aktivitet Frekvens 

Hålpipning En till två gånger per år 

Vertikalskärning En till två gånger per år 

Klipphöjd 8mm – 12 mm 

Klippfrekvens Två till tre gånger per vecka mellan maj och 
september 

Reparera uppslagen torv (sanddress) Två gånger per vecka mellan maj och september 

Dressning hela ytan Tre till fyra gånger om året 

Flytt av teemarkeringar (teekulor) Tre till fem gånger per vecka 

Gödning Vid behov under växtsäsongen enligt separat 
gödningsplan 
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Olika tee på delar och/eller hela Malmö Burlöv Golfklubb  

Tee 43 

Tee 48 

Tee 53 

Tee 57 

Tee 61 

 

 

Inspelsytor och foregreen 
Att tillhandahålla en fast, jämn yta under den huvudsakliga golfsäsongen för att ge golfaren möjlighet 

att spela in på green genom att använda olika typer av slag, låga rullande såväl som höga slag.  

Under lågsäsong kan avsteg från detta gälla. 

Underhållsprogram 

Aktivitet Frekvens 

Hålpipning  En till två gånger per år 

Vertikalskärning En till två gånger per år 

Klipphöjd 8 mm – 12 mm 

Klippfrekvens Två till tre gånger per vecka mellan maj och 
september 

Sanddressas Två till tre gånger per år 

Gödning Vid behov och enligt separat gödningsplan  

 

Bunkrar 
Att tillhandahålla hinder i banan som är insamlande eller avledande. Bunkrarnas placering ska vara 

tydliga för golfspelaren och ge möjlighet till alternativa spelvägar. 

Underhållsprogram 

Aktivitet Frekvens 

Tvättad sand  Påfylles två gånger per år eller enligt anvisning av 
banchef. Vissa bunkrar kan behöva kompletteras 
oftare. 

Sanddjup 50 mm- 80 mm 

Krattor Placeras i bunkern med kratthuvud i mitten av 
bunkern i spelriktningen och krattans skaft i bunkern 

Krattning Under högsäsong tre dagar i veckan. 

Gödning bunkerkanter Vid behov och enligt separat gödningsplan 
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Fairways 
Att ge en fast yta under den huvudsakliga golfsäsongen. Under lågsäsong kan avsteg från detta gälla. 

Underhållsprogram 

Aktivitet Frekvens 

Klipphöjder  10 mm - 14 mm 

Klippfrekvens Två till tre gånger i veckan under maj till september 

Luftning En gång per år 

Dränering Vid behov och enligt anvisning av banchef eller 
dennes ställföreträdande 

Klipplinjer Ses över årligen och justeras vid behov och enligt 
anvisning av banchef eller dennes ställföreträdande i 
samråd med banarkitekt 

Dressning En till två gånger per år 

 

Ruff & semiruff 
Att ge golfspelaren en tydlig markering var ruffområden finns och var mindre klippta delar gränsar 

mot fairway. Under lågsäsong kan avsteg från detta gälla. 

Underhållsprogram 

Aktivitet Frekvens 

Klippning  En till två gånger i veckan under högsäsong 

Klipphöjd semiruff första klippningen 30 mm – 40 mm 

Klipphöjd semiruff andra klippningen 80 mm – 100 mm 

Slyröjning i ruff En gång per år 

 

Bevattning 
Att använda så lite vatten som möjligt och att vattna på rätt ställen, samtidigt som man under 

perioder av torka kommer att bevattna mer för att upprätthålla grästillväxt.  

Underhållsprogram 

Aktivitet Frekvens 

Bevattning  Sker efter behov och till största del nattetid. Vid 
torrperioder kan behov av bevattning dagtid uppstå 
och då sker bevattning enligt anvisning av banchef 
eller dennes ställföreträdande 

Bevattningsstyrning Sker med hjälp av datoriserat bevattningsprogram 
som kan schemaläggas och ställas in beroende på 
väderförhållanden 

Bevattningsanläggning Skötsel och underhåll under högsäsong med 
fortlöpande finjusteringar. Under hösten tömning av 
anläggning och förberedelser för ”övervintring”. 
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Diken och dränering 
Underhåll av alla diken så att de är tydliga då de ligger i spelområdet och att flödet i dikena är bra. 

Underhållsprogram 

Aktivitet Frekvens 

Underhåll Manuellt underhåll och med grävmaskin 

Frekvens Vid behov och enligt anvisning av banchef eller 
dennes ställföreträdande 

Åtgärder Brådskande ärenden hanteras skyndsamt 
Icke brådskande ärenden hanteras under lågsäsong 

 

Dammar 
Bevattningsdammarna fylls på med vatten nattetid genom att det pumpas vatten till dessa men 

också från diken inom banans område. Vattenväxter i dammarna hålls efter under lågsäsong genom 

att grävmaskiner avlägsnar dessa. Under säsong så hålls vassen efter för att förhindra igenväxning. 

Vattenytorna i dammarna ska i möjligaste mån vara synlig för golfspelaren. 

Vinterspel 
För vinterspel gäller att uppklippta vintergreener ska användas. En kombination av vintertees och att 

använda mattor på delar av banan, kommer att krävas för spel från november/december och under 

påföljande vintersäsong. Avgörande och styrande för vinterspel kommer vara banans kondition, risk 

för slitage och rådande väderförhållanden. Beslut kring vinterspel sker i linje med klubbens policy för 

vintergolf. 

Ekologiska frågor 
Som en del av ovanstående underhållsprogram kommer vederbörlig hänsyn att tas till allt arbete som 

påverkar flora, fauna, fågel, insekt och djurpopulationer på banan. Om det är möjligt att göra det 

kommer eventuella fallna grenar eller ruttnande trädstammar att lämnas på plats som 

livsmedelskällor för att uppmuntra fågel-, insekts- och smådjurspopulationer. Malmö Burlövs 

Golfklubb har åtagit sig att stödja miljöfrågor förutsatt att dem är förenliga med spelande av golf, 

arbetsmiljölagen och säkerhet för alla användare av banan.  

Särskilda förberedelser  
Vid anordnande av tävling av större karaktär, kan särskilda förberedelser av banan vara nödvändiga 

att genomföra. För att säkert och effektivt genomföra förberedelsearbetet kan banan komma att 

stängas för medlems- och greenfeespel under viss period och/eller vissa tillfällen. Information om 

sådan stängning sker i god tid via klubbens hemsida och/eller i separata medlemsutskick. 

Omfattningen av mängden förberedelsearbete begränsas av Malmö Burlöv Golfklubbs personalantal. 

Vid stora tävlingar ska TK meddela banchefen inför säsongen, senast 31 mars, vilka tävlingar som 

kräver särskilda förberedelser så att erforderlig planering kan ske i god tid.  
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Maskiner & Lokaler 
Malmö Burlöv ska ha en maskinpark som är ändamålsenlig för de arbetsuppgifter som utföres på 

banan. Maskinerna ska vara moderna och uppfylla gällande godkänd säkerhets- och miljöklassning. 

Med moderna maskiner ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter på ett effektivt sätt med ett resultat 

och nivå på vår banan som vi vill ha. Skötsel av maskiner ska ske enligt gällande anvisningar.  

Att ha en tidsatt rullande plan för utbyten och införskaffande av maskiner i linje med gällande 

investeringsbehov och enligt klubbprincipen om avskrivning av tillgångar och/eller leasing. Årliga 

kostnadsbaserade underhållsplaner tas fram i långtidsplan för investeringar och likviditet. 

För att kunna sköta och vårda maskinerna på korrekt sätt, behövs ändamålsenliga lokaler. Lokaler 

som underlättar arbetet med maskinvård, ger säker hantering av maskiner, där hjälpmedel för 

maskinvård finns som följer gällande arbetsmiljölagstiftning. Att förvara maskinerna på ett tryggt och 

värdesäkrande sätt är nödvändigt. 
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Öppen eller stängd bana 
Beslutet att stänga banan på grund av ogynnsamma väderförhållanden, som t.ex. kan skada banans 

skick och/eller påverka säkerheten för banpersonal, golfare, andra nyttjare av marken och att utsätta 

dessa grupper för risk, kan göras av följande personal: 

• Banchefen 

• Banförman 

• Kanslichef 

 

Obs! Uppskjutande av spel i tävlingar eller avsluta spel i en tävling, kan fattas av den person som är 

ansvarig för tävlingen, om ett sådant beslut handlar om förutsättningar för/risker med att spela golf 

och inte potentiella skador på banan. 

 

Bagvagnar, elektriska bagvagnar, permobiler och golfbilar 

Sommar 
Vagnar, elektriska vagnar, permobiler och golfbilar är tillåtna på banan under normala 

markförhållanden. Under extrema markförhållanden såsom mycket vatten på banan, kan beslut kring 

begränsningar i användandet av vagnar, elektriska vagnar, permobiler och golfbilar göras av 

banchefen, dennes ställföreträdare eller klubbchefen. 

Vinter 
Vi rekommenderar att du bär dina klubbor för att minska slitaget på banan.  

Vinter - stängd bana och frost. Spelbegränsningar sker vid risk för skada på banan och beslutet fattas 

vid behov och enligt anvisning av banchef eller dennes ställföreträdande.  

Disciplinära åtgärder kommer att vidtas mot spelare som inte beaktar och respekterar BEGRÄNSAT 

SPEL eller STÄNGD BANA. 

Information om ÖPPET eller STÄNGT. På Malmö Burlöv Golfklubbs hemsida kan man se vad som 

gäller för banan spelstatus.   
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Dimma 
Vid dimma kan spelbegränsningar införas och/eller banan stängas då spel under sådana förhållanden 

är en säkerhetsrisk. Spelbegränsningar sker vid risk för skada för annan person som vistas på banan. 

Beslutet fattas vid behov och enligt anvisning av klubbchef, banchef, ställföreträdande banchef, 

tävlingsledare eller marshall.  

Disciplinära åtgärder kommer att vidtas mot spelare som inte beaktar och respekterar BEGRÄNSAT 

SPEL eller STÄNGD BANA. 

Information om ÖPPET eller STÄNGT. På Malmö Burlöv Golfklubbs hemsida kan man se vad som 

gäller för banan spelstatus.  

Banpersonalens säkerhet och arbetsplats 
Banchefen ansvarar för att arbetsuppgifter på banan hela tiden utförs i enlighet arbetsmiljölagen. 

Vi sätter säkerheten på banan som högsta prioritet. Extra stor hänsyn måste tas till banarbetare och 

spelare som befinner sig på banan och är inom räckhåll vid spel. På vår driving range gäller särskilda 

föreskrifter och som går att läsa om i efterföljande avsnitt. 

Banarbetare äger alltid företräde. Om banarbetare finns inom räckhåll, vänta på klartecken innan du 

slår och markera, (vinka), att du är redo. Provsvinga aldrig i riktning mot banarbetare eller annan 

spelare. Du får aldrig slå då banarbetare befinner sig i spelriktningen, om inte denne/denna inte 

givit klartecken och är beredd.  

Arbetsmiljölagen säkerställer bland annat följande 

• Arbetsplatsen är säker och utan risker 

• Säkra arbetsmetoder fastslås och följs 

• Maskiner och utrustning är korrekt underhållna och säkra att använda 

• Utrustning och skadliga ämnen används på rätt sätt och förvaras på ett säkert sätt 

• De anställdas välbefinnande påverkas inte av buller, damm eller ångor 

• Anställda förses med skyddskläderna, utbildningen, information och tillsyn som behövs för 

att de ska kunna arbeta säkert 

• Anställda har sunda arbetsförhållanden, inklusive tillräcklig belysning, uppvärmning, 

ventilation, och toalettutrymmen 

Föreskrifter som gäller för ovanstående är 

• Arbetsmiljölagen  

• Rapporteringen av skador sjukdomar och farliga händelser  

• Kontroll av ämnen som är farliga för hälsan 

Det är mycket viktigt att personalen, när man arbetar på banan, i maskinhallsområdet eller i de 

omgivande grönområdena, är medvetna om sitt ansvar för den egen hälsan, egna säkerheten och för 

sina kollegor.  

Dessa föreskrifter ska följas strikt av all personal. 

Arbetsmiljölagen finns att tillgå hos banchefen och klubbchefen i digitalt format. 

Disciplinära åtgärder kommer att vidtas mot spelare som inte beaktar och respekterar säkerheten för 

vår personal. 
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Kommunikation 
Banchef och banpersonal bör, där så är möjligt, undvika att diskutera frågor som rör banans tillstånd 

med medlemmar eller besökare. 

På samma sätt bör medlemmar och besökare inte lämna några negativa kommentarer eller klagomål 

om banan till banpersonal, utan förmedla detta direkt till ordförande eller styrelse. 

Professionell rådgivning 
Banchef kan vid behov ta hjälp av extern professionell rådgivning från t.ex. förbund, 

intresseorganisationer eller annan extern part för att t.ex. få rådgivning kring eventuella 

agronomifrågor, arbetsmiljöfrågor eller arbeten på banan. 

Banombyggnad  
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Bilaga 1 - Vinterregler för Malmö Burlöv Golfklubb 
 

Vinterregler är utformade för banans långsiktiga hälsa och för att minimera arbetet med att 

återställa banan i spelbart skick under våren. 

Slagmatta ska användas under tiden november/december till mars om inte annat meddelas av 

MBGK.  

Under tiden första december till sista mars uppmanas golfspelaren till att bära sina klubbor för att 

minska slitaget på banan från bagvagnar. Var uppmärksam på att under vissa omständigheter så är 

det inte tillåtet att använda bagvagn och/eller golfbil på banan. 

Slagmattor 

En boll som landar på fairway eller i första klippningen av ruffen, skall spelas från den slagmatta som 

du bär med dig. 

ELLER 

Alternativ 1: På ett hål där det finns TVÅ höjder av klippt ruff, måste bollen flyttas till närmaste sida 

och placeras i andra ruffklippningen (ALDRIG NÄRMARE HÅLET). Har bollen landat i den andra 

ruffklippningen, måste bollen spelas som den ligger (INGEN lägesförbättring är tillåten). 

Alternativ 2: På ett hål där det bara finns en höjd på ruffklippningen, måste bollen spelas från 

slagmattan som du bär med dig. 

Slagmattor ska alltid användas vid slag från fairway och första ruffklippningen. Det gäller även vid 

inspel mot green till exempel för 25-metersslag. 

Slagmattor finnas att köpa i klubbhusets reception och i golfshopen. 

Övningsområde 

Under lågsäsong är grästee på övningsområdet stängd och inte tillåtet att använda för någon typ av 

träningsslag. 

Teemattor  

På vissa hål finns teemattor. Om teemattan kompletteras med grästee, så måste slagmatta användas 

från den anvisade grästeen. 

Banstängning och frostbegränsningar  

Dessa begränsningar beslutas av Banchefen eller ställföreträdande banchef.  

Information om ÖPPET eller STÄNGT. På Malmö Burlöv Golfklubbs hemsida kan man se vad som 

gäller för banan spelstatus.  

Om frosten inte släppt till klockan 11:00 och banpersonalen inte har tagit bort ”röd skylt”, kommer 

inte banan att öppnas den dagen. 

Disciplinära åtgärder kommer att vidtas mot spelare som inte beaktar och respekterar BEGRÄNSAT 

SPEL eller STÄNGD BANA. 
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Var extra rädd om banan på lågsäsong och vid vinterspel. Tänk på: 

• Tag inte upp din vagn på tee 

• Gå inte i onödan över tee 

• Gå inte i onödan över green vilket även gäller övningsgreener vid klubbhuset 

• Gräset växer väldigt lite eller inte alls vid lägre temperaturer, så lägg tillbaka uppslagen torv 

• Gräset växer väldigt lite eller inte alls vid lägre temperaturer, laga nerslagsmärken, gärna 

flera och inte bara ditt eget 

• Använd din slagmatta för att skydda banan 

• Om du snusar eller röker, kom ihåg att ta med snuspåsar och fimpar för att slänga i 

papperskorg eller soptunna. I NATUREN, UTE PÅ BANAN, HÖR DE INTE HEMMA 

• Brutna peg, tag med dem och släng i papperskorg eller soptunna. I NATUREN, UTE PÅ 

BANAN, GÖR DEM INGEN GLAD OCH HÖR INTE HEMMA DÄR 
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Bilaga 2 - Så sköts din golfbana 

Härefter finner du som vill veta mer länkar till olika information som rör banskötsel. 

 

SGF – Så sköts din golfbana 

https://golf.se/globalassets/klubb-och-anlaggning/banskotsel/allman-banskotsel/sa_skots_din-

golfbana_a5_low.pdf 

 

SGF - Youtube-kanal kring banskötsel 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKaPDBMLBJMJ6IHbyXj7z1VrNfmHS3xhD 

 

SGF – Jobba med golfbanan 

https://golf.se/for-klubben/utbildning/jobba-med-golfbanan/ 

  

Sterfhandbok – Skötsel av grönytegräs mot vinterstress 

https://golf.se/globalassets/utbildning/bana/bana/vinterhandboken.pdf 

 

SGF - allmän information om olika områden 

https://golf.se/sokresultat/?q=bansk%C3%B6tsel 
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