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HEJ!

OMBYGGNATIONER WAXHOLMS GK
Här kommer ett nytt nyhetsbrev från Fjällman Golf Design.
Sedan det senaste nyhetsbrevet har jag
varit engagerad i flera ombyggnadsprojekt
samt planering av ett större projekt i Tyskland. Min förhoppning är att detta projekt blir
verklighet under 2016.
Dessutom genomförde jag en längre studieresa till Australien och Nya Zealand i början
på året. Självfallet en stor upplevelse.
Under våren lämnade jag över ordförandeposten i EIGCA till Tom Mackenzie. Men jag
sitter fortfarande kvar i styrelsen som ansvarig för genomförandet av beslutad 5 årsplan, samt ordförande i föreningens etiska
kommitté.

Under 2014 påbörjades, tillsammans med Waxholms GK:s nya
ägare Unipeg, ett omfattande förändringsarbete på 18 hålsbanan. Under tre års tid kommer flera åtgärder att göras såsom
nybyggnation av greenområdena på hål 10 och 14 på nya positioner. Dessa arbeten påbörjas under juli månad i år. Förra
året avslutades ombyggnationen av greenområdena på hål 1
och hål 11.Dessutom byggdes ett antal nya utslagsplatser på
nya positioner.
Förändringarna på Waxholms golfbana syftar till att ytterligare
förbättra en redan bra och utmanande bana samt erbjuda
samtliga golfare, oavsett spelskicklighet, en angenäm golfupplevelse.
Här några illustrationer om förändringarna på hål 1.

Önskar Er alla en skön sommar.
Peter Fjällman
FÖRE OMBYGGNATION
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STUDIERESA TILL AUSTRALIEN—THE SANDBELT COURSES
Under januari och februari i år genomförde jag en omfattande studieresa till Australien och Nya Zealand. Jag
hade förmånen att besöka all de kända och välrenommerade golfbanorna i de båda länderna. Självfallet en
stor upplevelse och inspirerande i min yrkesutövning. Störst intryck gjorde de så kallade Sandbelt banorna i
Melbourne med sina karakteristiska utformningar och unika markförhållanden samt utmärkta spelbetingelser.
Hann också med ett kort besök på Mornington Peninsula, ett område söder om Melbourne med nästa 30 golfbanor. Jag besökte The National GC som förmodligen måste vara en av världens bästa golfanläggningar med
sina 54 hål och fantastisk miljö nära havet.

ROYAL MELBOURNE GC

STUDIERESA TILL NYA ZEALAND
JACK´s POINT— QUEENSTOWN

Utöver de välkända golfbanorna på
Nya Zealand hann jag även med att
besöka några mindre uppmärksammade linksbanor såsom Muriwai,
Hokitika och Nelson. Och självfallet
Paraparaumu där flera NZ Open avgjorts.

CAPE KIDNAPPERS

ÅRSMÖTE / KONFERENS EIGCA NORTH BERWICK
Sedan 2005 har jag suttit i styrelsen för The European Institute of Golf Course Architects,
EIGCA, varav de två senaste
som ordförande. I samband
med vår konferens och årsmöte
i North Berwick, Skottland, lämnade jag över ordförandeskapet till Tom Mackenzie.
För mer information om EIGCA
gå in på www.eigca.org
GOLF ENVIRONMENT ORGANIZATION RECEIVES
EIGCA HARRY COLT AWARD

The European Institute of Golf Course Architects has
presented its Harry Colt Award to the Golf Environment
Organization (GEO). The trophy, which is awarded to an
Vart tredje år arrangerar de tre stora golf arkitekt föreningarna i världen en gemensam studie tour. I år är det
dags för EIGCA att ordna en vecka i södra England under september månad. Vi kommer att besöka Sunningdale, Berkshire, Royal St Georges och Royal Cinq Port.
Vi kommer att bli ett hundratal golfbanearkitekter från
USA, Australien och Europa.

organisation or individual for their outstanding contribution to golf and golf development, was presented to Jonathan Smith, the Chief Executive of GEO, during the
President’s Dinner at the end of the EIGCA’s annual meeting in North Berwick.

STUDIEBESÖK MUIRFIELD
Under konferensen i North Berwick hann jag även med ett studiebesök på Muirfield, den klassiska golfbanan och värd för otaliga Bristish Open.

I början på juli månad besökte jag ”mina ” tre banor i Finland:


Kurk GK som 2015 firar sitt 30 årsjubileum. Under 2014 blev ombyggnationen av Valley och Lake slingorna klara.



Lakeside GK—Devils Field—blev klart för spel 2006. En utmanande
bana med för området karaktäristiska naturinslag.



Etelä-Saimaa invigdes 2006 och har i olika sammanhäng framhållits
som kanske Finlands vackraste golfbana. Banan slingrar sig fram på
en halvö längs landets största sjö Saimaa.
Min gode vän Ari Matti
Ilkka slår ut på 12:e hålet
Lakeside GC.
160 meter över
Sorijärvi...här gäller det
att välja rätt klubba och
tro på vad man gör…...

Kontakta oss
Fjällman Golf Design

Det spektakulära 10:nde hålet på
Etelä-Saimaa.

Peter Fjällman

Först en generös fairway, sen andra
slaget över vatten och sen en wedge
till en ö-green….Puh……..

Box 194
185 23 Vaxholm
070 765 83 30
info@fjallmangolfdesign.com
Besök oss på vår webbplats:
www.fjallmangolfdesign.com

Många spelare tycker hål 14 på Kurks Lake slinga är banans
signaturhål.
Jag håller med !!

