Nyheter på banan inför säsong 2015
Vår vision är att Hills Golf & Sports Club ska vara Sveriges bästa golfupplevelse och i detta arbete ingår att
kontinuerligt förbättra banan. Styrelsen beslutade om ett flertal ändringar av banan inför säsong 2014, bland
annat fick vi två helt nya hål. Totalt har nio golfhål byggts om, helt eller delvis, sedan arbetet påbörjades 2012.
Ändringarna har fallit väl ut och nu bygger vi vidare på ”Nya Hills” inför nästa säsong. Vår proffsgolfare och
delägare Johan Edfors är huvudsaklig designer, men vi har också lyssnat mycket på synpunkter från er
medlemmar. Detta är vilka förbättringar som har gjorts under vintern 2014/2015.

HÅL 2



Träd har tagits ned bakom green
Greenområdet har dräneras

HÅL 3


Ytterligare dränering har installerats på fairway

HÅL 4




Vi har fällt ett antal träd, synliga från tee
Greenområdets bakre vänstra platå har förstorats.
Greenens lutning har justerats och blivit mindre brant.

HÅL 6



Utgallring av träd på högersidan
Hålan vid parkeringsfickan framme vid green har fyllts igen

HÅL 7


Fairwaybunkern närmast fairway har tagits bort för att öka sikten och bredda spelvägen.

HÅL 8


Fairway har breddats med 15-20 meter där det idag smalnar av i jämnhöjd med bergknallen.

HÅL 16





Ondulering på fairway har jämnats ut
Fairwaybunker till höger, nivån har sänkts
Hålor innan bunkern har jämnats ut
Gräs har lagts på ingången till fairway från vägen

HÅL 18





Arbetet med att göra om hålet från par 4 till att bli par 5 har slutförts genom att en ny backtee har
anlagts. Hålet har därmed förlängts 50 meter, och du som spelar från tee 60 och 65 får en bra längd på
hålet.
Hålet har kompletterats med fem stycken bunkrar vid green, vilket har gjorts både spelstrategiskt och
ur säkerhetssynpunkt.
Fairway innan greenområdet har jämnats till, vilket innebär att slagen från 70-90 meter in mot green
blir mer naturliga, och lite enklare. Vi minskar också slitaget av banan på utsatta ställen, eftersom
bollarna tenderar att hamna i ”botten” av svackorna.

33 GREENBUNKRAR – OMBYGGNAD MED CAPILLARY CONCRETE



Våra 33 greenbunkrar har renoverats och får ny botten och ny sand.
Genom att göra bunkrarna mindre hårda blir de mer lättspelade. De kräver också mindre mantimmar
för skötsel. Vi kommer genom detta få samma kvalitet på alla våra bunkrar.

12 KM VILTSTÄNGSEL


Stängsel har satts upp för skydd mot bland annat vildsvin som besöker Hills och förstör stora ytor.

STEGAR


Ett antal stegar har byggts och placerats ut för att möjliggöra för den som spelar lite snett, och hamnar
på fel sida viltstängslet, att kunna hämta bollen.

TOALETT


Ska byggas och utplaceras på banan under försäsongen. Dess placering på banan är ännu inte helt
spikad.

HALFWAY HOUSE


Vi har sett över både öppettider och menyn och hoppas att säsong 2015 upplevs som förbättring på alla
plan.

