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Vad hände 2013?
Så här i början på det nya året kan det vara på plats att titta tillbaka på vad
som hände under 2013. Med en viss rodnad av skam på kinderna måste
jag erkänna att hemsidan inte uppdaterades särskilt många gånger under
förra året. Härmed lovas bot och bättring! Som ett första steg i denna utfästelse kommer här ett nyhetsbrev som kommer att följas av flera.
NÅGRA HÖJDPUNKTER UNDER 2013


Slutförandet av ombyggnationen av greener och greenområden på
Kurk Golfklubb, Finland (hål 1-18 Valley och Lake).



Nya samarbeten med flera golfprojekt i Sverige samt utomlands bland
annat i Tyskland och Ryssland. Mer information kommer under 2014!



Vald till President i The European Institute of Golf Course Architects—
EIGCA.



Påbörjat ombyggnation av två nya greenområden på Troxhammars
GK.



Färdigställt en omfattande utvecklingsplan för Vaxholms GK.



Vann KM i foursome på Vaxholms GK…………...

”En god golfbana skall vara tilltalande för ögat, svårspelad, enkel
och sträng i konstruktionsdetaljer
och till sist, för att verkligen
kunna anses värd beröm, äventyrlig och rik på chanser”.
Rafael Sundblom, golfbanearkitekt, Svensk Golf 1937

ETELÄ-SAIMAA GC, VILLMANSTRAND, FINLAND

Utvecklingsplaner för
golfbanor

TROXHAMMAR GK , 12 hålsbanan

Illustrationer ombyggnationer greenområden på Kurk GK , Finland.
Överst hål 17
Nederst hål 14

Fler och fler golfklubbar
har insett behovet av att
upprätta långsiktiga planer för utvecklingen av sin
golfbana. Tillsammans
med en professionell golfbanearkitekt kan golfklubbens styrelse eller banutvecklingsgrupp skapa ett
levande dokument som
säkerställer att golfbanans framtida förändringar utförs på ett planerat
och professionellt sätt.

Fjällman Golf Design har
medverkat i flera sådan
projekt genom årens lopp
och på sätt byggt upp en
bred kunskap om förändringsplaner för en golfbanan.
Bland flera utvecklingsplaner kan nämnas;

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OM UTVECKLINGSPLANER (även kallat MASTER PLAN) FÖR GOLFBANAN ELLER
DELAR AV GOLFBANAN.

KONTAKTUPPGIFTER PÅ SISTA SIDAN.



Saltsjöbadens GK



Ågesta GK



Hagge GK



Hulta GK



Söderköpings GK



Ålands GK



Troxhammars GK



Vaxholms GK

Terräng modellering—Värmdö Kommun på uppdrag av JVAB 2012/ 2013

Även detta hände 2013….
Under 2012 fick Fjällman Golf Design uppdraget av JVAB att inkomma med förslag
till mark modellering av ett markområde i Värmdö Kommun. Området hade använts
som upplag för jordmassor från schaktningsarbeten i kommunen. Önskemålet var
nu att försöka forma och anpassa schaktmassorna till det omgivande landskapet.
Efter flera diskussioner med olika instanser inom kommunen kunde projektet genomföras 2013.
Med förhoppning om att öka den biologiska mångfalden i området, anlades även en liten damm.

Vad händer 2014? Bland annat följande….

Kontakta oss



Alnö GC. Planerad nybyggnation av 6 eller 9 hål.

Fjällman Golf Design



Troxhammars GK. Färdigställande av två nya greenområden.

Peter Fjällman



Tyskland. Ombyggnation av befintlig 18 hålsbana. Detaljer i
projektet klara under våren 2014.

Box 194
185 23 Vaxholm



Litauen. Utvecklingsplan av befintlig 18 hålsbana.

070 765 83 30



Ålands GK. Planerade ombyggnationer enligt utvecklingsplan.

info@fjallmangolfdesign.com



Diverse aktiviteter inom EIGCA såsom planering och genomförande av den årliga konferensen, som genomförs i Estoril, Portugal i början av april.

Besök oss på vår webbplats:
www.fjallmangolfdesign.com



Försvara titeln i KM foursome på Vaxholms GK……….

Vid EIGCAs årsmöte i Malmö 2013 lämnade Rainer Preissman (till höger på bild) över ordförandeskapet i föreningen till Peter Fjällman.

Northwind Traders
Storgatan 123
12345 Stockholm

SÄTT FRIMÄRKET HÄR

