Ny hålordning på niohålsbanan
Det blir mycket nytt på niohålsbanan i år. Förutom att vi bygger om hål fyra och introducerar
hektometersystemet*, kommer vi att ändra på hålordningen på niohålsbanan. Varför då? För att
komma bort från säkerhetsproblemet, det dumma avslutet på hål fyra, där man dels är tvungen att
parkera bagen i backen, för att visa sin närvaro, och dels är tvungen att gå tillbaka i spelriktningen för
att komma till nästa tee.
Den nya hålordningen kräver ett litet antal nya gångvägar, som kommer att anläggas inom kort.
Så här är det tänkt. (För tydlighets skull används nuvarande hålnummer konsekvent i den här
beskrivningen, men de ska naturligtvis ändras till den nya ordningen till säsongsstarten.)
Man spelar hål ett och två precis som vanligt. Hål tre likaså, men när man kommer fram till green går
man upp på vänster sida istället och följer en ny gångväg fram till sexans tee. Väl där ställer man
bagen på vänster sida av sexans tee och spelar sen hålet som vanligt. Efters sexan spelar man sjuan.
Uppe vid green på sjuan går man istället på höger sida om green på en ny väg som sedan leder upp
till femmans tee. Femman spelas som vanligt, men när man är klar, går man ”runt hörnet” upp till
fyrans nybyggda tee. Eftersom den snutten passerar sexans tee, kommer vi att bygga någon form av
barriär mot sexan, så att man inte stör dom som ska slå ut där, när man går förbi. Exakt hur den ska
se ut är inte bestämt ännu. Man går vidare och spelar hål fyra, men väl framme vid nedförsbacken
framför green går man till vänster om dammen och ställer bagen där. När man spelat klart går man
på en ny väg fram till åttans tee och spelar sedan åttan och nian som vanligt.
En av våra bankillar, Ulf Löfstrand, har gjort ett jättejobb i vinter med utglesning av skog (mest gran)
på båda sidor av fyrans och femmans fairway. Och Björn Öhman har kört ut timmer och ris med vår
nyinköpta (begagnade) traktor. Mer ljus och luft, för att ge torrare och bättre grästillväxt är tanken.
Det ska bli spännande att se hur det blir.

*hektometersystemet: de färgade teekulorna ersätts med tvåsiffriga tal som representerar hur
många gånger hundrameter slingans totala längd är. Ex: ”59” motsvarar 59 x 100 m = 5 900 meter. På
niohålsslingan anger man på samma sätt, alltså hur lång en full artonhålsslinga är dvs två rundor på
slingan.

