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Förutsättningar
Samtliga medlemmar med e-postadress, totalt 1308 st, fick mail om enkäten. 30 st medlemmar
har samma e-postadress som sin partner.
40 st medlemmar över 18 saknar e-postadress.
333 svar har kommit in, svarsfrekvens på 26 %. Tyvärr har ett okänt antal medlemmar gett upp
att svara pga. funktionsfel när man skulle bekräfta att man inte är en robot. Detta fel är helt
Evry:s ansvar som levererar hemsides-programmet åt KhGK.

Fördelning av svaren
Ålder
18-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
80+

3%
1%
2%
5%
6%
8%
20%
10%
11%
16%
11%
7%
1%

Handicap
-5
5,1 - 10,0
10,1 - 20,0
20,1 - 30,0
30,1 - 40,0
40,1- 54

2%
10%
38%
34%
14%
3%

Medlemskap
Distansmedlem
Fullvärdig medlem
Medlem Nya banan
Studerande

1%
85%
13%
1%

År som medlem
0-10 år
11-20 år
21-30 år
31-40 år
41-50 år
51-55 år

40%
28%
16%
12%
3%
1%

Där svaren i enkäten är av betydelse i skillnad mellan Herrar och Damer redovisas i så fall
de tabellerna.
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Spel på banorna
GAMLA BANAN hur många rundor, inklusive tävlingar, spelar du per år?
Både 18 och 9-hålsrundor?

Herrar
1. 0 rundor
2. Mellan 1 - 10
3. Mellan 11 - 20
4. Mellan 21 - 30
5. Mellan 31 - 40
6. Fler än 41

3%
22%
24%
19%
15%
16%

Damer
1. 0 rundor
2. Mellan 1 - 10
3. Mellan 11 - 20
4. Mellan 21 - 30
5. Mellan 31 - 40
6. Fler än 41

14%
20%
27%
15%
13%
11%

NYA BANAN hur många rundor, inklusive tävlingar, spelar du per år?
Både 18 och 9-hålsrundor?

Herrar
1. 0 rundor
2. Mellan 1 - 10
3. Mellan 11 - 20
4. Mellan 21 - 30
5. Mellan 31 - 40
6. Fler än 41

2%
40%
28%
20%
8%
4%

Damer
1. 0 rundor
2. Mellan 1 - 10
3. Mellan 11 - 20
4. Mellan 21 - 30
5. Mellan 31 - 40
6. Fler än 41

0%
32%
41%
16%
9%
3%
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Tävlingsspel
Herrar
Tävlar aldrig, spelar endast med familj eller vänner
Tävlar ibland, spelar oftast med familj eller vänner
Tävlar mycket, mer tävling än spel med familj eller vänner

27%
65%
9%

Damer
Tävlar aldrig, spelar endast med familj eller vänner
Tävlar ibland, spelar oftast med familj eller vänner
Tävlar mycket, mer tävling än spel med familj eller vänner

38%
57%
5%

Tävlingsformer

Herrar spelar helst
Både singel och par/lagtävlingar
Lag - scramble, green-some etc
Singeltävlingar
Tävlar aldrig i klubbtävlingar

44%
26%
6%
24%

Damer spelar helst
Både singel och par/lagtävlingar
Lag - scramble, green-some etc
Singeltävlingar
Tävlar aldrig i klubbtävlingar

32%
38%
1%
29%

Alternativ till hur man vill spela tävling

Alla
Ingen åsikt på alla förslag
Jag kan tänka mig spela i lagtävlingar med lottade lag, dvs individuell
anmälan och blir inlottad i lag
Jag kan tänka mig spela i lagtävlingar med lottade lag, dvs individuell
anmälan och blir inlottad i lag, Jag kan tänka mig spela singel med
tillsammans med olika hcp-klasser (ex: A+B+C)
Jag kan tänka mig spela singel med tillsammans med olika hcp-klasser (ex:
A+B+C)

47%
25%
15%
12%
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Förslag till utveckling av klubbtävlingar
Herrar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Behåll, blanda inte klasserna, det tar bara längre tid
Det är väldigt få singeltävlingar, förutom ett par st under golfveckan.
Fler tävlingar
Fler lag vid populära tävlingar exempelvis Backhamres pokal
Fler lagtävlingar
Fler lagtävlingar under hela året.
Fler singeltävlingar (inte bara Khamn veckan). Kanske återinföra Två Generationer.
Fler tävlingar med gemensam start. Tävlingar där alla medlemmar är välkomna. Även
nya med högt hcp.
Fler tävlingar på hösten
Fler vanliga singeltävlingar under säsongen inte bara Karlshamnsveckan och KM
För att seniortävlingar ska kunna genomföras måste tävlingsledningen ha tillträde till
klubbhuset efter klockan 15 även på hösten
Genusutjämning. Undvik ensam man/ kvinna i lottade bollar.
Gärna fler olika former av lagspel.
Gärna mer kanonstart
Gärna mera singeltävlingar
Hade kunnat tänka mig någon mer vårtävling och någon hösttävling. Då gärna i lagform
Inte bara tänka på greenfegäster, utan även på oss som betalar medlemsavgift. Vi vill
oxå tävla, även på helger!
Jag tycker att fler tävlingar skall göras på Nya banan. Det gäller ju att få båda banorna
lika populära.
Klubbmästerskap över 2 dagar med cut andra dagen.
Lite roliga tävlingar. Kolla på Sbg gk
Lägg tävlingar på nya banan som alternativ, det kommer lyfta hela anläggningen
Mer hålpriser
Mer lagtävlingar
Mer mixade tävlingar damer herrar.
Mer Singel tävlingar.
Scramble utan lottade lag
Separat damklass skulle ge fler deltagande kvinnor.
Skulle vilja att det fanns en singeltävling per månad
spelar gärna fler lagtävlingar där man anmäler sig med partners
Svårt
Utökat tävlingsutbud

Damer
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Att jag kan hitta någon att spela med!
Dam och herrklass.
Fler lagtävlingar för alla åldersgrupper
Fler tävlingar
Gärna några tävlingar med endast 9 hål
Ha flera tävlingar
Någon rolig tävling som inte är så mycket allvar, kan kanske locka nya golfare att tävla.
Tävlingskommittén gör ett utmärkt arbete.
Önskar en tävling för olika generationer tex mor/dotter, farmor/barnbarn
Önskar fler tävlingar över hela säsongen
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Nyheter och hemsida
Nyheter från klubben läser man
I klubbens nyhetsmail
I klubbens nyhetsmail, i sociala medier
I klubbens nyhetsmail, på hemsidan
I klubbens nyhetsmail, på hemsidan, i sociala medier
I sociala medier
På hemsidan

47%
14%
11%
16%
6%
6%

Hemsidan besöker man
11%
7%
30%
52%

Aldrig
Dagligen
En till två gånger i veckan
Någon gång i månaden

14. Vad gör du i hemsidan?
Av 98 svar har följande sökningar med nyckelord gett dessa resultat

BOKNING

39%

Akt bokningsläge. Tävlingar. Dagens i restaurangen
Aktuell bokning Nyheter Dagens lunch
Aktuellt bokningsläge.
Anmälan till tävlingar..Resultat från tävlingarna. Tidsbokningar m.m
Boka tid!
Bokar bana eller checkar träning, tävling. Kollar öppettider
Bokar banor, tävlingar
Bokar starttid
Bokar starttid.
Bokar tid
Bokar tid eller kollar info från klubben
Bokar tid Kollar tävlingar
Bokar tid och tittar lite
Bokar tider
Bokning och anmälan till tävling
Bokning/ tävling/allmän info
Bokningen
Bokningsläge ,tävlingar, nyheter
bokningsläge på banan.
Bokningsläget, Tävlingar
Enbart för bokning
kollar bokning och tävlingar
Kollar bokningar, information om seniortävlingar. Styrelsereferat.
Kollar bokningar, vädret via kameran, information
Kollar boknings tider
Kollar bokningsläge, tävling under sommaren
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Kollar bokningsläget och bokar spel.
Kollar bokningsläget och slopetabellerna.
Kollar tävlingar och bokningsläge
Mest letar nyheter o bokar tider.
Nyheter Bokningsläge Kalender
när jag skall boka satrttid
Tidsbokniing Golfkrogen
Tidsbokning
Tidsbokning Kalender Nyheter
Tidsbokningen
tävling, bokningsläge, träning
Tävlingar, bokningar

Kolla

27%

Bokar bana eller checkar träning, tävling. Kollar öppettider
Bokar tid eller kollar info från klubben
Bokar tid Kollar tävlingar
Kolla vad som händer
kollar bokning och tävlingar
Kollar bokningar, information om seniortävlingar. Styrelsereferat.
Kollar bokningar, vädret via kameran, information
Kollar boknings tider
Kollar bokningsläge, tävling under sommaren
Kollar bokningsläget och bokar spel.
Kollar bokningsläget och slopetabellerna.
Kollar lediga tider
Kollar lediga tider, banstatus, shopens öppettider
Kollar nyheter
Kollar resultat o information
Kollar resultat och nyheter
Kollar runt lite.
kollar slope banans skicjk
kollar starttider
Kollar starttider eller tävlingar.
Kollar tävlingar och bokningsläge
Kollar tävlingar och resultat.
Kollar tävlingar.
Kollar tävlingsprogram, söker slopetabell
Kollar öppettider i shop och restaurang
Tävling kolla juniorsidan

Nyheter

14%

Aktuell bokning Nyheter Dagens lunch
Bokningsläge ,tävlingar, nyheter
Foton o ev. nyheter
Kollar nyheter
Kollar resultat och nyheter
Läser nyheter
Läser nyheter
Mest letar nyheter o bokar tider.
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Nyheter
Nyheter
Nyheter Bokningsläge Kalender
Nyheter, baninfo, tävlingar
Starttider nyhetsflödet
Tidsbokning Kalender Nyheter

Bokning av starttider
Bokar aldrig
Appen MGBokning
Med mingolf.se
Mina golfvänner bokar åt mig
Ringer eller besöker shopen
Via Hemsidan - Banorna - Aktuellt bokningsläge

1%
13%
49%
8%
1%
29%

Träning
Uppvärmning
Jag värmer ALDRIG upp på driverangen/övningsfältet innan jag spelar en runda
Jag värmer ALLTID upp på driverangen/övningsfältet innan jag spelar en runda
Jag värmer IBLAND upp på driverangen/övningsfältet innan jag spelar en runda

20%
21%
60%

Put
tni
ngs

träning
Tränar ALDRIG puttning

11%

Tränar jag IBLAND puttning på puttinggreen vid Gamla Banan
Tränar jag OFTA puttning på puttinggreen vid Gamla banan

53%
36%

Driverangen långa slag på rangen
Jag slår mina långa slag där jag får plats
Jag tränar ALDRIG på rangen
Slår jag ALLTID mina slag från GRÄSTEE
Slår jag ALLTID mina slag från MATTA

37%
8%
24%
31%

Inspel och bunker
Jag tränar ALDRIG inspel och bunkerslag på övningsfältet
Jag tränar ofta inspel och bunkerslag på övningsfältet (2-3 ggr/månad)
Jag tränar sällan inspel och bunkerslag på övningsfältet (någon gång under
säsongen)

23%
26%
52%

Korthålsbanan
Jag spelar ALDRIG korthålsbanan
Jag spelar ofta korthålsbanan (2-3 ggr/månad)
Jag spelar sällan korthålsbanan (någon gång under säsongen)

21%
14%
65%

Utveckla korthålsbanan, grästee, olika tee med varierande avstånd, fler hinder?
Ingen åsikt
Instämmer
Instämmer inte

34%
59%
7%
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Bygga en studio med möjlighet till träning året om?
28%
66%
6%

Ingen åsikt
Instämmer
Instämmer inte

Övningsfältet är helt tillräckligt
18%
54%
28%

Ingen åsikt
Instämmer
Instämmer ej

Puttinggreen på övningsfältet bör utökas och om möjligt en inspelsgreen till i andra änden av
fältet för chip och kortare pitch, sidan om Nya Banans 9:e green
Ingen åsikt
28%
Instämmer
65%
instämmer inte
6%
Förslag till utveckling av övningsfältet.
Av 57 förslag har sökningar via nyckelord gett dessa resultat
BELYSNING

4%

Belysning på dela r av övningsfältet för träning i mörka
sensommarkvällar.
Belysning på rangen så man kan förlänga säsongen.

PUTTNING

46%

bygg ut puttinggreen vid gamla banan ut mot rangen
Bättre mattor förmannen pegga fördriver. Puttningsgreen men lite
lutningar att träna i. Kanskeäven på DV att man kan öva järnspett i
olika lutningar.
Chip/Puttområde i ansl till 1:a nya banan
En ny puttinggreen bakom 18 hålet på gamla. Den vid tee nr 1 är för
liten. Gärna mer ondulerad
Fler och mer underkerade greener att öva puttning på. Den nya
inspelningsytan ni ordnade förra året var bra i mitten men den
försvann i år synd.
Flera puttinggreener
Gärna puttinggreener som är lite mer utmanande.
Kuperad/Lutande putting green
Ondulerad puttingreen
Ondulerad övningsputtinggreen
Ondulering, höjdskillnad på putting-greenen
Puttinggreen med mer ondulering hade varit önskvärt.
Puttinggreen med ondulering.
Puttinggreen med större svårighetsgrad. Nivåer och lutningar.
Puttinggreen mellan hål 1 och 10 på nya banan
Puttinggreen vid nya banan
Puttinggreen vid nya banan.
Puttinggreen vid Nya banans start
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Puttinggreenen vid gamla bör göras mer kuperad för att efterlikna
spel på banan
Puttningen korta inspel nya banan
Räcker med en puttinggreen som man har vid gamla 1:an. Skulle
däremot vilja ha fler greener att kunna pitcha till. Gärna någon med
lite ondurleringar på.
Ser gärna förbättring och utökning av puttinggreenen vid 9e
Skulle vilja ha en mer ondulerad putting som tex Sölvesborgs
träningsfält.
Större ondulerad puttinggreen
Större puttinggreen med många hål, delvis ondulerad, vid nya
banan, 9:an.
Tydligare uppmärkning att putting green jämte Nya hål 9 just är en
putting green. Får alltid laga mängder med nedslag och ibland säga
till gäster att inte slå 100m slag mot den greenen

KORTHÅLSBANAN

4%

Fler platser under tak på rangen. Tak höjden behöver vara högre då
många jag pratat med känner att man ska slå i taket. Fairway
bunker för långa slag. Skåror i mattorna för peggar. Avstånd på
korthålsbanan som det fanns förr.
Korthålsbanan behöver tee förbättras, avståndsmarkering, bättre
mattor, greener

Lektioner med tränare
Herrar
Jag tar lektioner ibland (1-2 ggr/år)
Jag tar sällan eller aldrig lektioner

8%
68%

Damer
Jag tar lektioner ibland (1-2 ggr/år)
Jag tar sällan eller aldrig lektioner

54%
46%

Deltagande i gruppträningar under de två senaste säsongerna
Herrar
Har deltagit
Har inte deltagit

32%
68%

Damer
Har deltagit
Har inte deltagit

49%
51%

Två tränare eller en tränare och en assisterande tränare behövs för att täcka
behovet av tränare i klubben
Ingen åsikt

59%

Instämmer
Instämmer inte

37%
4%
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Juniorverksamheten
Det är viktigt att Karlshamns GK har en stor och välmående ungdomsverksamhet
9%
89%
1%

Ingen åsikt
Instämmer
Instämmer inte

Det är viktigt att föryngra klubben med många juniorer och knattar.
11%
87%
2%

Ingen åsikt
Instämmer
Instämmer inte

Klubben ska satsa på ett tjejprojekt 2021 för att få in fler juniortjejer i klubben.
41%
33%
26%

Ingen åsikt
Instämmer
Instämmer inte

Det är viktigt att juniorerna får fasta speltider på en bana sommartid
för att utvecklas.
43%
33%
24%

Ingen åsikt
Instämmer
Instämmer inte

Klubben ska skapa en budget för juniorerna och satsa mer resurser för att
utveckla verksamheten för juniorer och knattar
Ingen åsikt
Instämmer
Instämmer inte

40%
55%
Herrar 6% Damer 26%

Klubben ska stötta de juniorer som vill nå elitspel och ha ett lag i div 2.
Ingen åsikt
Instämmer
Instämmer inte

32%
63%
5%

Klubben behöver fler tränare för att skapa förutsättningar för både bredd och
topp bland juniorerna.
Ingen åsikt
Instämmer
Instämmer inte

59%
35%
6%

Det är bra reklam för klubben när juniorerna tävlar och representerar Karlshamn
GK
Ingen åsikt
Instämmer
Instämmer inte

22%
73%
5%
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Shopen
Utbudet i shopen är tillräckligt
Herrar
28%
52%
20%

Ingen åsikt
Instämmer
Instämmer inte

Damer
27%
44%
29%

Ingen åsikt
Instämmer
Instämmer inte

Jag köper i stort sett all min golfutrustning i shopen

Herrar
Ingen åsikt
Instämmer
Instämmer inte

15%
19%
66%

Damer
Ingen åsikt
Instämmer
Instämmer inte

15%
30%
54%

Jag köper mina kläder och skor för golf i shopen

Herrar
Ingen åsikt
Instämmer
Instämmer inte

19%
19%
63%

Damer
Ingen åsikt
Instämmer
Instämmer inte

16%
33%
51%
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Förslag till förändringar av utbudet i shopen
1 bättre storleksutbud kläder
2 Det är en bra shop
3 Finns ju knappt något alls att välja på klubbsidor. Finns ju inget annat val än att köpa
på ex Dormy. Där kan man även testa kan vi de?
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Fler märken. Fler skor.
Fler varumärken behövs för att man inte ska välja att handla på internet.
Flera märken- av damkläder
Footjoy med dubb tjejer
För mycket och för trångt i shopen, ser inte vad som finns. Bara hänga fram en av varje
modell?
Höst/vinterkläder
Inga synpunkter
Inte Ping
Klubbservice - att kunna lämna en klubba för service. Även om det inte görs på plats.
Köper ytterst sällan golfutrustning. Kläder kan jag köpa ibland om det är något jag
behöver.
Lite mer för vänsterspelare
Loggade klädesplagg bör gynna hela verksamheten, inte minst oss som vill ha dom.
Mer herrkläder
Mer hjälp vid val av nya klubbor
Mer kläder i olika prisklasser
Minska antalet märken och satsa på kända märken som inte ändra klubbar har. Ha ett
lågprismärke på damsidan

20 Saknar en del klubbmärken
21 Shoppens utbud tillräckligt. Fasta tider för tränaren att sälja klubbor.
22
23
24
25
26
27

Skulle gärna sett ett bredare utbud av fler varumärken i olika prisklasser i shopen.
Större utbud av skor och "förbrukningsvaror".
Större utbud för juniorer . Och större utbud med klubbmärke på kläder och produkter
Större utbud. Ganska dyrt att handla i shopen.
Ta gärna in även storlek xxl för oss lite större tjejer
Tsyler made klubbor kanske man kan byta in,och sälja beg klubbor,det finns mycket
bra klubbor,men tydligen har man inte den dealen.

28 Utökat utbud med olika prisklasser
29 Väldigt lite klubbor. Satsa på wedgar, putter och driver som folk byter ofta. Och inte
bara ping klubbor
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KLUBBHUSOMRÅDET
Klubbhuset och klubbhusområdet - förslag och synpunkter
Av 81 förslag har sökningar via nyckelord gett dessa resultat

BYGG

19%

- skapa större ytor för sittplatser utomhus vid kioskluckan - Trivsel: Rabattytor som idag
är fyllda med grov stenkross, fyll med jord och plantera växter - bygg däck utan tak för
lounge/bar/restaurang som livar med Befintlig utomhus däck med tak (mot 18:e Green)
- färgsätt Och ljussätt invändig miljö på ett behagligare sätt (vitt = tråkigt, Inger ingen
känsla som samspråkar med den utvändiga arkitekturen)
Bygg en altan framför kiosken där solen finns :-)
Bygg en uteservering med utgång från restaurangen och glasa in nuvarande
uteservering till en trevlig klubblokal med tillgång även när restaurangen är stängd.
Bygg ett trädäck mellan bagbod&kioskluckan ,ta bort stenarna ,stugor mot 17 tee ta
bort taket på uteplatsen klubbhuset.kiosk med självbetjäning ,typ Boa .
Bygg in terrassen och gör ett klubbrum av ytan där man kan sitta och umgås efter
golfrundan. Bygg en terrass framför kioskluckan där är det sol. Nuvarande terrass är
mörk och dyster och mycket mycket blåsig.
Bygg om terassen, helt felplacerad. Ingen sol bara en vindtunnel.
Bygg stenmur bakom 18 green på gamla. Fortsätt på befintligt.
Bygg uteplats under solen! Ordna så man kommer in efter restaurangens stängning.
Inte bara en restaurang! Var fikar man med medhavd macka på höst,vinter vår. Ordna
dörrar till duscharna . Bygg om uterestaurangen till klubbrum utan krav på
restaurangbesök.
Bygga ett öppet uteddäck i norr och vindskydda befintlig uteterass
Flytta kiosken till 10ans tee,bygga en mysig uteplats i solen
Inbyggd altan.-glas. Så den kan användas året om. Terass framför kioskluckanstörre.Gamla kiosken görs iordning!närmare nya banan
Klubbhuset är kanonfint men uteplatsen blev tyvärr inte så bra. Kall o blåsig o aldrig
någon sol. Någon ny uteplats behöver byggas.
Restaurangens uteservering saknar sol o det är kallt o kyligt att sitta där. Tråkigt att man
inte tänkt på det när man ritade huset. Finns kanske någon möjlighet att bygga en plats
i solen framöver.
Ta bort makadammen (stenar) och anlägg gräs, växter stora krukväxer -bygga en
uteplats.
Ta bort taket på uteplatsen om inte bygg uteplats mot gamla klubbhuset. Sol

TERASS

10%

Bygg om terassen, helt felplacerad.
Bygga ett öppet uteddäck i norr och vindskydda befintlig uteterass
Inbyggd altan.-glas. Så den kan användas året om. Terass framför kioskluckanstörre.Gamla kiosken görs iordning!närmare nya banan
Terass som man kan sitta ute på i anslutning till restaurangen
Terass u anslutning till restaurang- med sol!
Terass utan tak vid den befintliga terassen är ett måste.
Terass/ däck utan tak stort önskemål Glas mot blåst på nuvarande terass.
Terassen går ej att sitta på då det alltid är kallt och blåsigt där. Alla vill sitta på
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framsidan där det är lä och soligt. Detta bör göras något åt då man gärna vill sitta ute
och äta på sommaren.

TVÄTT

5%

Få upp en möjlighet att tvätta av klubbor och skor, vagn.
Klubbtvätt /högtryck vid skåpen
Möjlighet att tvätta/rengöra klubbor och utrustning behövs
Vill ha en plats där man kan tvätta klubborna.

Parkeringen vid Nya Banan kan tas bort och ge möjlighet till fler
uppställningsplatser
Ingen åsikt
Instämmer
Instämmer inte

27%
16%
57%

Flytta ställplatserna till annan plats och utöka parkeringen
38%
43%
20%

Ingen åsikt
Instämmer
Instämmer inte

Förslag till utveckling av området vid Nya Banan
Av 64 förslag har sökningar med nyckelord gett dessa resultat

STÄLLPLATSER

25%

Anlägg bra ställplatser med gräs så det går att sätta upp förtält. Varmvatten på
toaletterna. Kökets placering är inte bra intill sopstation. Bättre
grillplatsplacering med utekök. Bättre tömmningsstation och vattentillförsel för
husbil och husvagn.
Asfaltera parkeringen. Gör iordning fler ställplatser.
Behövs ett trevligare ställe för ställplats.
Det är lite stökigt för de som använder ställplatserna så länge spel pågår på
padelbanoena.
Flytta ställplatsen till extraparkeringen (där stugorna stod. Jämna ut, sätt dit el
och hugg ner lite träd så kan detta bli en kanonfin ställplats.
Flytta ställplatsen till ovanför 17:e tee Bygg 1-2 nya Padel banor till och lite
trevlig utemiljö så kommer det bli ett kanon ställe för ännu mer folk att komma
till och förhoppningsvis upptäcker Padel spelarna även golfen och framför allt
Karlshamn Golfklubb som en naturlig samlingsplats att sätta sina barn i klubbens
ungdomsverksamhet.
Funkar ställplatser och padelspel verkligen ihop? Blir man inte tokig på
bolldunkande från morgon till kväll?
För lite ställplatser
Försöka att ordna flera ställplatser och ev lite flera ordnade husvagnsplatser
med el
Om klubben vill ha gäster som har behov av ställplatser, behövs det flyttas till
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annan del. Kan inte vara trevligt att ha husvagn så nära padelbanorna.
Parkering bör kunna ökas utan att minska ställplatser?
Parkeringen behöver nog inte utökas, däremot är det bra att ha lite platser där
för de som vill spela nya banan eller padel. Vet ej hur stor efterfrågan på
ställplatser är.
Skapa förutsättning för alternativ ställplats. Utnyttja befintlig till vidare.
Ställplatsen har tappat sin tjusning med ljudet från padelbanorna. Vet att gäster
från andra delar av Sverige väljer närliggande klubb (Boa) när de upptäcker
förändringen på ställplatsen och redan hade bokat både spel och ställplats. En ny
lugnare plats hade varit bra.
Tror klubben vinner lite på att utöka ställplatser
Utöka ställplatser till skogsområdet söderut.

TOALETT

11%

Anlägg bra ställplatser med gräs så det går att sätta upp förtält. Varmvatten på
toaletterna. Kökets placering är inte bra intill sopstation. Bättre
grillplatsplacering med utekök. Bättre tömmningsstation och vattentillförsel för
husbil och husvagn.
Borde finnas en puttinggreen vid nya banan. Flytta också kiosk, kur o kanske toa
till området vid slope tavlan 1a tee nya. Idag är säkerheten vi d inspel på 9an
riktigt dålig!!
Ev fler toaletter ute på banan. Har hört flera damer som har sagt detta.
Fräscha upp toaletten
Integrerad samlingspunkt med Padeln, t.ex kiosk, bord, toalett mm
Ordna uppställningsplatser öster om gärdsgården vid vägen längs hål 2 gamla
banan med el vatten samt användande av toalett vid ranchen och klubbhusets
toa/dusch.
Tvättställ för utrustningen. Gärna möjlighet att köpa kaffe, korv etc vid nya
banan. Plats finns vid toa- det runda lilla huset.

PADEL

13%

Det är lite stökigt för de som använder ställplatserna så länge spel pågår på
padelbanoena.
Flytta ställplatsen till ovanför 17:e tee Bygg 1-2 nya Padel banor till och lite
trevlig utemiljö så kommer det bli ett kanon ställe för ännu mer folk att komma
till och förhoppningsvis upptäcker Padel spelarna även golfen och framför allt
Karlshamn Golfklubb som en naturlig samlingsplats att sätta sina barn i klubbens
ungdomsverksamhet.
Funkar ställplatser och padelspel verkligen ihop? Blir man inte tokig på
bolldunkande från morgon till kväll?
Integrerad samlingspunkt med Padeln, t.ex kiosk, bord, toalett mm
Måste fixa till bänkar och bord att sitta vid när padel spelarna väntar på sin tur
eller har spelat klart för att vila ut
Om klubben vill ha gäster som har behov av ställplatser, behövs det flyttas till
annan del. Kan inte vara trevligt att ha husvagn så nära padelbanorna.
Parkeringen behöver nog inte utökas, däremot är det bra att ha lite platser där
för de som vill spela nya banan eller padel. Vet ej hur stor efterfrågan på
ställplatser är. Men det är bra att det är lite liv och rörelse runt padelbanan
också.
Sätt en snygg häck mellan infartsvägen och padelbanorna.
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Förslag till åtgärder och utveckling i båda banorna
Av 123 förslag har sökningar med nyckelord gett dessa resultat

TEE

28%

14:e hålet Nya banan - kan det ordnas en ordentlig gul tee där? Just nu(senaste
åren) är det varken grästee eller matta som duger där.
17:e herr tee GB ,borde flyttas i riktning mot ån 5-10 meter.
17:s gula tee gb skulle behövas byggas om. Bättre golfhål då
Att plana ut tee på nästan samtliga hål. Många är välvda, o det inte bra.
Backen upp till tee på 18
Bunkrarna mesans ! Bättre tee på 14:e nya banan..
Bygg fler tees för att bli en modernare bana som kan erbjuda mer variation i längd
på banan
Bättre upp och nedgång till en del branta teer för damer. Nu är det risk för
halkolyckor. Har själv ramlat baklänges på hål 17 nya banan.
DE ytor som man passerar med sion golfvagn måste slätas till (gäller främst nya
banan) Den långa vägen mellan nya banans green 1 och 2ans tee måste asfalteras.
Dränera och avled regnvattenflödet för att kunna bevara en fin släntad gång upp till
18 tee på gamla banan
Finishen runt tee
Fixa till alla Tee ´s så vissa blir bredare och framförallt att dom blir plana!, då kan
man dela av tee på mitten och använda ena halvan åt gången.
Flytta herrtee på hål 17 så inte höger sidan på banan är dold.
Flytta upp 16:e gul/vit tee till att ligga bakom/sidan om röd tee
Flytta vi/vit tee på 16 hålet närmare röd tee
GA banan 11:e hålet, minst 2 tallar ner. 17:e flytta tee. Nya banan 16:e tee
gemensamt med 13:e tre. 17 green ordna green så den kan användas. Alldeles fel
lutning förutom översta biten.
Göra iordning tees på gamla banan, de håller betydligt sämre klass än andra banor
och den nya banan. I övrigt väldigt fina banor. Tycker också klimatet är väldigt
trevligt med Jasmine i spetsen :-)
Ny tee på hål 16.
Nya banan hål 5 . Markering gul tee så man ser nerifrån ung.hur långt till hål .
Nya tees och åtgärda vattnet på 16.
Nästan alla tees behöver förbättras!
Området till och från tee/green
Plana av 14 tee NB.
Slätare tee på många hål. Men jag antar att det kanske behövs någon sorts av
avrinning och det är därför dom är som dom är.
Snyggt och enhetligt runt tee'er, både gul och röd.
Större avstånd mellan röd och gul tee på vissa banor
Ta bort den stora boken på vänster sida på hål 11 på nya banan. Idag är det oerhört
smalt inspel på vänster sida på green från gul tee.
Ta bort eller skaffa ny matta till tee på hål 14 nya banan
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Tee Bunkrar Vattenhinder
Teee på 16:17 gamla banan
Teerna
Tees de är alldeles för ojämna jag tycker det är en plats där man ska kunna pegga
upp för för sitt tänkta slag och inte enbart för att man ska hitta en yta som är
någorlunda jämn
Uppfart till 8:ans tee GB, Uppfart till 18 tee GB, Tee 17 GB, Tee 14 NB
Utslagsplatserna. Plana raka teer.
Vägar/stigar från Tee till Fairways är väldigt ojämna och "skumpiga", bör gå att
förbättra. Dags längd från Tee till Flagga information

FAIRWAY

2%

Bättre fairways på gamla. De på nya känns bättre
Fairway utan ogräs
Få väck all ogräs från fairway

BUNKER

15%

Bunkrarna mesans ! Bättre tee på 14:e nya banan..
Bunkrarna, sanden är stenhård. Det är som om man slår ett slag på asfalt i de flesta
bunkrarna på nya och gamla banan.
Bunkrarna, så att det inte känns som att slå ett slag i asfalt, eftersom sanden ligger
på bunkrarnas sidor och inte är jämt utspridd. I alla fall om man jämför med
övningsfältets sandbunker.
Bättre bunkrar, de är för hårda
Bättre bunkrar.....
Bättre sand i bunkrarna
Bättre sand i bunkrarna, nu är det betong
Kvalitet på bunkrar, det får gärna vara sand i dem
Lite bättre puts runt gångar och tees och Absolut få bättre och mer sand i
bunkrarna. Idag är det på vissa hål somm att slå på en grusväg
Mer sand i bunkrar annars jättefina
Mer sand i bunkrarna blir gärna lite stumt
Minska bunkrarna vid inspel till 17:e Gamla banan
Mycket mer sand i bunkrarna. Toa på 1:a delen av Nya.
Nya banan - bättre efterhåll av vass och/eller gräs i vattenkanter o bunkrar. Fri
dropp för väg.
Samma djup på sanden i alla bunkrar
Skyltar som visar förbud att dra vagnar mellan bunker och green. Påminnelseskyltar
som påminner om att laga nedslagsmärke.
Tee Bunkrar Vattenhinder
Vit soft sand i bunkrarna

GREEN

10%

Bättre green på hål 17 nya banan
Bättre och snabbare greener
GA banan 11:e hålet, minst 2 tallar ner. 17:e flytta tee. Nya banan 16:e tee
gemensamt med 13:e tre. 17 green ordna green så den kan användas. Alldeles fel
lutning förutom översta biten.
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Greenerna kunde vara lite snabbare.
Göra greenerna svårare dom är för platta.
Lägg igen alla "vattenhinder" som är igenvuxna som den till höger om Green på
13:e nya banan
Ny green, hål 17 nya banan
Ondulerade greener på fler hål
Skicket på banan! (Skicket på tee, fairways och greener är det absolut viktigaste om
man vill att medlemmar ska trivas och om man vill ha greenfeegäster).
Snabbare greener
Snabbare greener
Snabbare greener. Dom har varit för långsamma i år. Drar ner helhetsintrycket.

GÅNGAR

10%

Bättre gångar.
Bättre upp och nedgång till en del branta teer för damer. Nu är det risk för
halkolyckor. Har själv ramlat baklänges på hål 17 nya banan.
Dränera och avled regnvattenflödet för att kunna bevara en fin släntad gång upp till
18 tee på gamla banan
Finishen på gångar mm mellan hålen. Vi har Sveriges bästa banarbetare som gör ett
fantastiskt arbete
Fixa till alla Tee ´s så vissa blir bredare och framförallt att dom blir plana!, då kan
man dela av tee på mitten och använda ena halvan åt gången.
Gångarna (förfärliga)
Gångvägarna mellan hålen rötter o regnskador!!
Gångvägarna mellan hålen! Banorna är bra
Kvalitén på gångarna från tee till fairway. Är t ex spår av regn på gångarna p g a
dålig avrinning. Vissa hål har ojämn och knöliga stigar ut till fairway t e x 13e gb.
Lite bättre puts runt gångar och tees och Absolut få bättre och mer sand i
bunkrarna. Idag är det på vissa hål somm att slå på en grusväg
Se över gångarna där det är nivåskillnad så dessa blir säkra.
snygga till grusgångarna mellan hålen på gamla banan

Det här vill jag att klubbledningen skall arbeta med i planeringen!
Allmänt medlemsmöte , vår och höst !!!
Allän puts o studs runt hela klubbhus/startområde viktigt, men att få till lite
stugor/boende o gemenskapsområde kanske kunde lyfta!
Angeläget att snabbt ordna nya uppställningsplatser då tydlig tendens finns att allt fler
åker omkring med husbil/husvagn för att spela golf. Särskilt viktigt då andra möjligheter
till stay over är begränsade. Att få övernattare medför snabbt fler och mer pengar för
greenfee även med hänsyn taget till spel via golfhäftet.
Att ha belysning på rangen och övningsfältet så man kan öva även om de blir mörkt.
Kunde ju varit med rörelsevakt.
Att på allvar ta itu med tränarens roll. Både avseende hans arbetsmiljö,
utvecklingsmöjligheter och inte minst lokal/lokaler att verka i.
Banorna och då tänker jag på bunkrar och tee
Bolltvätt och papperskorg vid varje tee!!!
Bra klubb, inget särskilt just nu

20

Enkät 2020 – planering 2020–2025
Buggy bar som åker runt på banan sommartid och säljer dricka, fika, glass etc
Bättre finish på banan. Väg för golfbil. Waste area för att göra banan mer lättskött.
Bättre kiosk vid nya,gar varit under all kritik detta år.npgra greenfee checkar till gamla
för medlemmar i nya.
Bättre skick på vägarna som finns samt fri dropp på dessa.
Då vi själva åker runt mycket med husbil inser vi att ställplats för husbil genererar med
pengar till klubben än enbart avgiften på 150:-. Man betalar greenfee ibland två eller
fler dagar, äter i restaurangen, handlar i shoppen.
En fungerande ställplats!
En inomhus studio och en Pro/assistent till Henrik skulle lyfta och utveckla klubben
framåt
En långsiktsplanering för klubbens och banornas utveckling på lång och kort sikt där
olika aktiviteter prioriteras i tid och med hänsyn till ekonomi.
En tränare till, alldeles för lite för våra juniorer
Fler medlemsaktiviteten förutom golf- föreläsning m m
Flytta uppställningsplatsen till nytt bra ställe, Speltempo på banorna - onödigt långa
fikapauser efter 9:an, gäller båda banorna
Fortsätta att få människor att spela med andra än enbart de som de känner! Kanske
samla alla singel spelande till en träff!
För lite men en PRO, nästan hopplöst att hitta lektionstid med Henrik!
Förbättra respekten för green och fairway gällande torv o nedslagsmärken.
Göra snyggt vid gångar tex hål 1 & 18
Inför ett mellansteg i pris för medlemskap efter junioråldern för de som inte studerar,
typ upp till 25-26 år. Många slutar efter junior pga för dyrt med senior
Inga synpunkter
Investera i en attraktivare ställplats för husbil/vagn.
Kaffe, korv, mm behöva vid nya banan-plats finns vid toa. Skulle vilja att minska
greenfee kostnaden om jag har en gäst med mej ex minska med 100kr. Skulle vara
roligt att få spela gamla banan vid två tillfällen per år utan att betala greenfee för det.
Kiosk och restaurang, mkt viktigt då det finns två fina banor.
Klubbkänslan och en levande klubb med mycket aktivitet. Trevligt boende (även ny
uppställningsplats)
Långsikt underhåll och utvecklingsplan. Denna bör publiceras för medlemmarna
Mer info från styrelse och alla kommiteer
Ny ondulerad övningsgreen
Ny puttingreen lite ondulerad. Vatten hindret 16-17
Ny ställplats,
Nya banan borde ha en klocka vid hål4
Nya banan och hål 4 bättre trappa till platsen där man kolla utslagen
Nya banan, skicket på banan generellt ,
Någon form av toa på de första 9 på nya banan
Om det byggs en ny studio är det viktigt att se till att ALLA får samma möjlighet att
kunna använda den
RENOVERA GÅNGARNA PÅ GAMLA BANAN.
Se till att nya banan blir lika populär att boka som gamla. För det behövs riktade
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åtgärder. T ex att lägga lika mycket tävlingar på båda banorna. Gäller även seniorernas
veckotävlingar.
Se till att ordna några lediga tider på Gb för att spontant kunna åka och spela en runda
Nu kan det vara bokat hela dagar och en vecka innan.
Se till så att dom som bokat tider är på plats och använder sina tider. Kanske tästa med
ett liknande system som Gymmen har med att om man missköter deltagande- sedan
varning- sedan typ avstängning från spel viss tid
Speltempot, hade varit bra med åtgärder som snabbar på spelet. T.ex en marshal som
åker runt på banan (iaf när det är högt tryck) och påminner om att släppa igenom. De
som går och fikar efter 9 hål bör tappa sin plats i kön och inte gå ut på 10 förrän det är
ledigt. Kanske man kan ha små flaggor som sitter på pinnarna och som påminner alla
om att laga nedslagsmärken. Det hade också varit trevligt med någon som körde runt
på banan och sålde dricka, glass, snacks etc. Det hade förmodligen också gått snabbare
än att man ska gå till kiosken.
Studio!!!
Större budget till banarbetarna som gör ett fantastiskt jobb!
Ta väl hand om greenfeegäster.
Tillsätt en kommitté för att arbeta med att få fler GF gäster. Golfhäftet på gamla banan
efter kl 14:00
Toaletten vid nya banan är inte i vidare gott skick! Låsen, trappan. Utöka dem och
fräscha upp dem! Sittplatserna vid nya banan bör utökas och få ett tak. Möjlighet att
tvätta klubbor och blåsa av skorna vid nya banan vore toppen!
Tror att greenfeegästerna hade fördubblats om det funnits boende på banan.
Ungdomarna vår framtid
Utveckling av banan. Svårt att göra något åt placering av övningsfält mm. Vasatorp har
en optimal layout, med allt inom några steg från restaurang och klubbhus. Det ger en
helt annan känsla, än när det är utspritt som här.
Viktigt att vi som har spelrätt fortsättningsvis får 2 greenfeebiljetter per år till Gamla
Banan.
Övernattningsstugor.
Översyn toa nya banan hål 13. Ofräsch med gammalt ingrodd smuts i hörn. Gör till rutin
att göra storstädning av alla toaletter runt banorna. Räcker inte med Daglig avtorkning.
Fräscha toaletter är en liten men ack så viktigt del för helhetsintrycket på klubben.
Övningsgreen vid nya banans start - prioritet ett
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