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Peter Fjällman 

Exemplarisk" renovering på Hulta 
Många äldre klubbar har fortfarande jordgreener och skulle behöva renovera. På Hulta GK mellan Borås och 

Göteborg har man lyckats halvera kostnaderna med hjälp av frivilliga krafter, smarta upphandlingar och god 

planering. – Hulta har gjort det smart och billigt men det kräver att man har rätt personer i klubben, säger 

SGF:s bankonsulent Kim Sintorn. 

Nuförtiden byggs i princip alla nya greener med USGA-standard. Men det finns fortfarande massor av banor som har 

gamla omoderna jordgreener. Beroende på en mängd faktorer kan det fungera allt från riktigt bra till stora problem 

med sjukdomar på våren med korta säsonger som följd. 

På Hulta blev man mer eller mindre tvingade att renovera eftersom banan inte längre fick dispens att använda 

bekämpningsmedel. Man ligger i ett vattenskyddsområde och när dispensen inte förnyades så beslöt man att 

renovera greener efter konstens alla regler. 

Man tog in anbud från två arkitekter och valde Peter Fjällman som bland annat renoverat Ågesta GK. 

– Det är viktigt att veta i förväg vad man vill ha för resultat. Vi ville kunna vara med och påverka processen och vill 

inte förändra identiteten på banan. Alla ska känna igen sig, förklarar Hultas ordförande, Thord Gustafson. 

Ifjol gjorde man de nio första greenerna och de stod klara i juni i år. Just nu pågår slutarbetet med de sista nio som 

ska vara sådda och klara innan september månads utgång. 

– Sår man i september så kan man spela i maj. Ifjol blev vi något sena men det blir vi inte i år, förklarar Gustafson. 

Ute på banan arbetar professionella golfgrävare men också ett stort antal frivilliga krafter. De är en jätteresurs som 

gör att kostnaden för hela projektet har kunnat hållas nere. Gustafson räknar med att de sparar en miljon tack vare 

medlemmarnas hjälp och den totala kostnaden för Hultas renovering stannar på 4.3 miljoner kronor. 

– Man brukar räkna med att det kostar 500 000 kronor per hål och det har vi lyckats halvera, säger Gustafson nöjt. 

Hälften av kostnaderna när man renoverar greener är material och transporter och hälften är arbete. Hulta har också 

lagt mycket tid på att handla materialet till bra pris och att slippa långa transporter. 

– Det går att hålla nere kostnaderna om man lägger ner tid och energi på upphandlingen, förklarar han. 

Från bankonsulenternas sida är man också imponerad över Hultas arbete. Kim Sintorn har mångårig erfarenhet och 

han tycker att Hulta GK har följt alla regler och hoppat över fallgroparna. 

– De har hela tiden varit medvetna om vad de vill ha och har kompetenta personer i klubben., säger han och tipsar 

andra klubbar som ska renovera om de två viktigaste sakerna. 

– Använd all tillgänglig kunskap och tänk efter vad ni verkligen vill ha för resultat. 

I princip alla äldre banor har fortfarande omoderna greener. Från och med slutet av 1980-talet användes oftast en 

standard som påminner om USGA-greener och många av dem skulle förmodligen godkännas som sådana om de 

testades idag. 
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Så byggde Hulta sina USGA-greener 

Steg 1: Torva av gräset 

Steg 2: Rita ut greenytan och sätt ut höjder enligt ritningen. 

Steg 3: Gräv ut greenbotten extremt noggrant, exakt 40 centimeter under där greenen ska vara. 

Steg 4: Forma greenområdet med kullar och bunkrar. 

Steg 5: Gräv ut för dränering enligt ett fiskbensmönster. 

Steg 6: Fyll i dräneringsgrus exakt 12 centimeter med 2-8 mm tvättat grus och packa ordentligt med vibrator. 

Steg 7: Fyll såbädden med rätt material exakt 34 centimeter och packa. 

  

Fördelarna med USGA-greener enligt SGF:s bankonsulenter Kim Sintorn och Peter Edman. 

• Torrare ytor. 

• Minskad risk för sjukdomar. 

• Starkare gräs med längre rötter. 

• Som resultat av detta längre säsong med bättre kvalité. 

Följ Hultas arbete här: 
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