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1. GOLFBANAN
Sol, värme och en hel del sand behövs innan banan öppnar för spel på ordinarie greener. På Hills
gick tjälen ur marken så sent som den 9 april och arbetet med att förbereda alla spelytor inför årets
säsong tog vid i samma sekund. Marktemperaturer på +7 eller mer krävs för att tillväxt ska ske i jämn
takt.
Markus Lilleberg, Hills Course Manager, förklarade vilka åtgärder som nu görs för att ”väcka liv” i
banan. I vanliga fall är vår målsättning att öppna Hills för spel cirka två veckor efter tjällossning, men
vår situation är annorlunda i år eftersom vi har helt nya greenytor att arbeta med. I och med höstens
greenprojekt när 24 greenytor lades om helt, har teamet idag ett mycket ungt gräs att arbeta med,
som inte rotat sig ordentligt än.
Markus förklarade att greenytorna är sköra och därför kommer vi att hålla på tidpunkten när vi
öppnar, jämfört med ett vanligt år. Gräset behöver utveckla sitt rotsystem ordentligt och vi måste
mätta ytan med mycket sand för att göra den mer tålig för slitage. Tidpunkten när Hills öppnar styrs
av vädret. Det idealiska för en jämn tillväxt är hög lufttemperatur, lagom med sol och en hel del regn.
Då vi vet att många medlemmar och partners är ivriga att komma igång, öppnar Hills med
provisoriska greener inom kort. Exakt datum för detta kommuniceras ut via våra vanliga kanaler, dvs
hemsidan och sociala medier. All tävlingsverksamhet som varit inplanerad på Hills under de två första
veckorna i maj, har redan nu senarelagts. Detta för att inte riskera inställda event med kort varsel.
Mats Sterner kommenterade att det för oss på Hills är viktigt att du som spelar banan upplever en
magisk känsla från allra första stund. Det är också lätt att glömma bort när solen skiner och
termometern passerar tvåsiffrigt, hur kort tid som faktiskt gått sedan vintern släppte sitt grepp om
banan. För att försäkra oss om att spelupplevelsen på Hills nya greener blir den bästa tänkbara, och
för att maximera utfallet av investeringen som är gjord, måste tillväxten på greenerna få fortsätta
enligt plan.
Det blir även en ny upplevelse av hur man spelar Hills i år då vi även har designat om, och
vidareutvecklat, 14 av våra greener vilket gör att banan kommer upplevas på ett delvis nytt sätt.
Utöver nytt gräs och omformning av greenerna, så har vi också arbetat en hel del på hålen 4, 5 och 6.
Vi har skapat två nya fairway-bunkrar på 4:an, som kommer verka som siktmärken och bollstoppare.
På området mellan 4:an och 6:an har vi förflyttat en hel del massor, så att man lättare kan följa slagen

från tee ner mot vattenhindret. Detta har också resulterat i en helt ny tee för 6:an, vilket skapar en
bättre inspelsvinkel mot green. Även ytan mellan 4:ans green och 5:ans tee är förbättrad med mindre
ruff och en stor avrinningsyta ner mot vattnet. Över hela banan har vi rensat bort mycket sly för att
göra banan vackrare och trevligare.
Tills vi öppnar med ordinarie greener kommer vi ha ett fortsatt samarbete med de klubbar som erbjöd
reducerad greenfee till våra medlemmar i höstas. Information om vilka klubbar detta är finns på
hemsidan under ”Medlem”.
2. GOLFUTVECKLING
Mats välkomnade Daniel Grestam och informerade medlemmarna om att han blivit utnämnd till PGA
Club Pro of the Year, en mycket prestigefylld utmärkelse från PGA Sverige. Daniel påminde alla om
att även om säsongen på banan inte riktigt är igång så är det hög tid för att komma igång med
träningen. Sara kommer vara mammaledig denna säsongen så vi har i år en ny medlem i vår
tränarstab. Han heter Jonathan Grogan och kommer närmast från Tyskland, men har flyttat till
Sverige med familjen. Daniel och Jonathan har sammanställt årets kurser för både junior och senior.
På hemsidan under Golf Academy kan man läsa mer om varje kurs och anmäla sig.
3. NORDEA MASTERS
Claes Nilsson från Lagardère Sports, som arrangerar Nordea Masters, informerade om vad Hills
medlemmar kan förvänta sig av tävlingen. För första gången i tävlingens historia förväntar man sig att
sälja slut på biljetter, dels på grund av ett stort intresse och även för att Hills som arena kan ta emot
max 65.000 – 70.000 besökare under veckan. Claes Nilsson tror att just den relativt lilla arenan
kommer vara nyckeln i att skapa ett fantastiskt arrangemang då allt blir mer sammanhängande vilket
skapar en härlig stämning.
Alla medlemmar kommer få varsin veckobiljett med fritt inträde hela veckan. Biljetten kommer vara i
form av en ”badge”, som är personlig och ska bäras väl synlig under tävlingen. Medlemmar kan
hämta sin biljett i receptionen efter midsommar. Medlemmar har också fått en rabattkod att använda
vid köp av ytterligare biljetter. Utöver veckobiljetten kommer vi också erbjuda en egen lounge bakom
12:ans green, där endast Hills medlemmar kommer in, och ett mingelparty på en av kvällarna i
tävlingsveckan. Restaurangen kommer vara öppen varje kväll med möjlighet att äta, dricka och
diskutera dagens golfupplevelser.
Parkering under veckan kommer att ske på Åby och därifrån går bussar upp till entrén. Som besökare
kan man också cykla hit och parkera vid 4:an, vilket faktiskt inte är så långt från exempelvis Sisjön
och Askim. Från entrén leds åskådarna upp till Master Village, som kommer att finnas på den
ordinarie parkeringen. Läktare för åskådare kommer att finnas på flera platser runt banan. Lagardère
arbetar mycket med att göra tävlingen till en folkfest för alla, så det kommer finnas gott om aktiviteter
även vid sidan av golfen, bland annat barnaktiviteter på det ordinarie övningsfältet, talkshows, after
golf och diverse aktiviteter i Master Village. På hål 10 kommer man kunna kvala sig till en plats i
”beat-the-pro” under tävlingen där amatörer får en chans att mäta sig med proffsen.
Nordea Masters behöver ca 650 funktionärer, varav Hills ansvarar för 54 personer på hål 18, rangen
och chipgreenerna. Arne Hedström kommer vara funktionärsansvarig för Hillsarna och han har märkt
ett stort intresse och har nu planerat för 162 arbetspass som täcks av 54 funktionärer. De som vill
vara reserv till dessa funktionärsplatser kan höra av sig till receptionen eller Arne.
Hills lämnar över banan till Lagardère på onsdagen veckan före tävlingen. Men om vi behöver
ytterligare skydda banans kvalitet kan vi införa vissa restriktioner även före detta. Vi kommer under
säsongen vara extremt noggranna med att påminna alla om att vårda vår bana på bästa sätt. Framför
allt måste alla bli bättre på att laga sina torvor och nedslagsmärken. Ju bättre vi hjälps åt och sköter

banan nu under säsongen, desto mindre risk för att vi behöver använda mattor på banan, begränsa
antalet starttider eller stänga banan i förtid.

4. RECEPTION
Melinda Vaczlavik, som tillsammans med Sofia Lundh, ansvarar för receptionen informerade om årets
nyheter. Medlemmar kan nu ha fyra starttider bokade samtidigt (tidigare var det två) och man kan nu
boka sin tid 60 dagar innan (tidigare var det 30). Vi kommer att fortsätta att para ihop två-bollar under
perioder med högre tryck för att erbjuda fler spelare möjlighet att spela. Vi ser gärna att ni kommer in
till oss och meddelar att ni är här innan ni går ut. På så sätt får ni all information ni behöver och vi får
rätt statistik och ett trevligt möte. I personalen har vi ett par nya ansikten och ett par som ni kommer
att känna igen.
Vi kommer fortsätta att ha en medlemstävling per månad med varierande format. I mitten av
sommaren så kommer vi även ha en halv tävlingsvecka med blandade tävlingar. Den första tävlingen
som var planerad till slutet av april kommer tyvärr att utgå på grund av den senarelagda starten.
Medlemsgolfen kommer att starta den första onsdagen som banan är öppen.
Vi har 60 nya bilar är på väg in och i samband med det har vi höjt priset till 200 kronor för
medlemmar. Vi har även köpt in 4 elvagnar för uthyrning. Vi har gjort höjningar i greenfeen framför allt
för att signalera att vi är en medlemsklubb. Greenfee för gäst till medlem kommer på vardagar att
vara 650 kronor och på helgen 750 kronor. Detta pris kan varje gäst använda max två gånger under
säsongen.

5. RESTAURANG
Matilda Ljungberg och hennes team i restaurangen har under vintern fokuserat på vår eventkalender
med olika typer av aktiviteter. Vi har redan haft ett par dagar med afternoon tea och vår nästa aktivitet
blir en after golf med danskt tema. Målet med dessa aktiviteter är att skapa mer medlemshäng och
ett levande klubbhus, så vi uppmanar alla att stanna hos oss före eller efter sin runda.
I halfway house har vi gjort en del uppfräschningar och utökat utbudet, vilket vi hoppas ska ge en
förbättrad upplevelse. Vi jobbar också med att tillgodose golfarnas behov utanför lunchtid. Snart finns
ny kyldisk på plats med bland annat mackor, smoothies, chia-pudding och fruktsallad. Det kommer
bli tydligare att se vad vi har och vad som lätt kan tas med ut på banan.
Öppettiderna kommer vara liknande som förra året, men förlängt under helgerna. Vår förhoppning är
att kunna utöka detta ytterligare i framtiden. Personalen kommer utökas med ett gäng glada tjejer ute
på golvet och en ny kock i köket.
Vi påminner om att vi har ett medlemskort som du kan ladda på i restaurangen. När du sedan betalar
med kortet får du automatiskt 15% rabatt på all mat hos oss. Vi har även 10-kort på luncher, så om
du köper ett sådant med ditt medlemskort så landar priset på under 100 kr för en lunch.

6. HILLS VILLASTAD
Nu börjar Hills Villastad verkligen ta form. De första husägarna flyttar in i maj och bostadsrätterna
flyttar in till hösten. Flera av Villastadens invånare är redan medlemmar, men vi välkomnar också flera
nya i samband med inflyttningen. Vi har i samarbete med Gräsvårdsmaskiner AB erbjudit köparna att
köpa en egen golfbil, detaljer om detta finns på vår hemsida.

7. AVSLUTNINGSVIS…

Alla som jobbar på Hills ser fram emot säsongen med spänning. Vi är otroligt tacksamma att få driva
en anläggning där ägarna är en satsande och stöttande grupp. Vid årsskiftet hade vi 75 Pro
medlemskap kvar till den gräns vi räknar som fullt. Vi har upplevt ett ökat intresse bland nya
medlemmar, troligtvis på grund av de nya greenerna och erkännandet som Nordea Masters givit. Den
första september kommer vi att införa en inträdesavgift för nya medlemmar, så om ni har golfvänner
som funderar på att bli medlem så är det ett bra läge nu inför säsongen.

