
Bryngfjorden
Plan 72

Vårt utvecklingsarbete under 3 år i 72 punkter
2023-2025



Banutveckling

• Spelbarhet
• Upplevelse



Anläggningsutveckling

• Upplevelse
• Utveckling



Bryngfjorden
Plan 72

72 steg till en ännu trevligare upplevelse för 
Partners, Medlemmar och Gäster



Plan 72 – 2023 

Banutveckling 2023
1. Renovera och förlänga vägen på hål 1 bakom green
2. Bygga väg till höger om green hål 4 och hela vägen till tee 4 hål 5
3. Förbättra vägen mellan tee 4 och tee 2 på hål 6
4. Förlänga vägen på hål 7 förbi tee 2
5. Förlänga vägen på hål 13 fram till och med övergång bäck
6. Förbättra vägen på hål 14 mellan tee 4 och tee 2
7. Förlänga vägen från green på hål 15 till tee 4 på hål 16
8. Ny tee 2 på hål 6 
9. Ny tee 2 på hål 11 
10. Renoverad och större tee 2 på hål 16
11. Ny tee 4 på hål 13 
12. Renoverad och större tee 4 på hål 14
13. Fairwayförbättring på hål 5 – jämna ut dräneringssättning
14. Fairwayförbättring på hål 16 – jämna ut dräneringssättning
15. Rensa och klippa höjden innan hål 1
16. Uppfräschning av uppvärmningsbur hål 1
17. Kiosken – utbud byggs ut med matigare mackor
18. Flytta 6 tee-stenar med hålinformation

Anläggningsutveckling 2023

1. QR-kod för lokala regler 

2. Tolv teknikplatser på drivingrange

3. Två fräscha övergångar över bäck på träningsområdet

4. Tio nya utslagsplatser range

5. Ny simulator till swingstudion

6. Alla fastigheter har lika fasadbeklädnad



Plan 72 – 2024 

Banutveckling 2024
1. Förlänga väg vid green på hål 13
2. Förlänga vägen vid greenbunker på hål 18
3. Ny tee 4 på hål 4
4. Större tee 1,2 på hål 7 
5. Större tee 4 på hål 7
6. Förlänga tee 2 på hål 8
7. Bredda tee 4 och räta ut lutning på hål 16
8. Fairwayförbättring på hål 3 – landningsområde
9. Fairwayförbättring hål 8 – landningsområde
10. Fairwayförbättring hål 12 – jämna ut dräneringssättningar
11. Fairwayförbättring hål 13 – jämna ut dräneringssättningar
12. Ta bort kullen och klippa gräset till vänster om green 10
13. Ta bort sly till vänster om green på hål 7 och ha hög ruff istället
14. Ö:a Banan – Pitch’n put – nyöppnar med nya greener
15. Ö:a Banan – Pitch’n put – nyöppnar med ny bevattning
16. Kiosk – inredning och automater uppdateras
17. Uppdaterad banguide i tryckt format
18. Flytta 6 tee-stenar med hålinformation

Anläggningsutveckling 2024

7. Tak över 24 platser på drivingrange

8. P-platser vid drivingrange

9. Alla maskiner, redskap och all utrustning på utmärkta platser 
under tak

10. Loungemiljö i klubbhuset

11. Utemiljö under tak vid klubbstuga (ej restaurang)

12. Gräskant på stora träningsbunkern



Plan 72 – 2025 

Banutveckling 2025
1. Längre väg vid green på hål 9
2. Förlänga väg vid green på hål 11
3. Ny tee 4 på hål 1
4. Större tee 4 på hål 9
5. Större tee 4 på hål 10
6. Renoverad och förhöjd tee 4 på hål 12
7. Större tee 2 på hål 12
8. Större tee 2 på hål 14
9. Renovera tee 5 på hål 15
10. Renoverad och utjämnad tee 4 på hål 18
11. Fairwayförbättring hål 6 – jämna ut dräneringssättningar
12. Ändra greenbunker på hål 14 
13. Ö:a Banan – Pitch’n put – renoverade tees
14. Ö:a Banan – Pitch’n put – slyröjning är klar
15. Trädäck med grillplats mellan hål 14 och 15
16. Greener indelade i tre områden för enklare flaggplacering
17. Klockor på drivingrange, 1:ans tee och klubbhus.
18. Flytta 6 tee-stenar med hålinfo

Anläggningsutveckling 2025

13. Uteservering under tak

14. Solceller på lämpliga takytor

15. Belyst drivingrange

16. 200 skåp för medlemmar att ha golfutrustning i under säsong

17. Fullgod kvalitet på samtliga gräsytor på träningsområde

18. Asfalterad infart och parkering*

* I dagsläget har vi inte 100% inflytande – beroende på kommunala 
beslut och finansiering. Vi jobbar dock hårt med frågan och står kvar i 
ambitionen.



Plan 72 - Banutveckling

5 kategorier:

1. Vägarbete

2. Tees

3. Fairway-förbättringar

4. Sten-flytt

5. Övrigt 

Övergripande:

• Ökat fokus i skötseln på greenområden avseende gödsling, luftning, sådd och klippning.

• I ökad och genomtänkt omfattning leda trafiken på banan så att gräsytorna får 
möjlighet att hålla högsta kvalitet. Med trafiken avses golfbilar och vagnar samt vid 
vissa känsliga områden även hur vi går.



Bryngfjorden
Plan 72

Banutveckling – hål för hål 
... första 54 stegen



Renovera och förlänga vägen runt och 
bakom green
2023

Ny tee 4
2025

Under 2023 kommer höjden innan tee att rensas och klippas samt träningsburen att renoveras.



Inga åtgärder.



Fairwayförbättring - landningsområde
2024



Bygga väg till höger om green och hela 
vägen till tee 3/4 på hål 5
2023

Ny tee 4
2024



Fairwayförbättring– jämna ut 
dräneringssättning
2023



Fairwayförbättring hål 6 – jämna ut 
dräneringssättningar
2025

Ny tee 1, 2, 3, 4 på hål 6
2023

Förbättra vägen 
2023



Renovera och förlänga vägen mellan 
green på hål 7 till tee 2 på hål 8 
Bonus

Ta bort sly till vänster om green 
på hål 7 och ha hög ruff istället.
2024

Större tee 1,2 på hål 7 
2024

Tas bort när tee 3, 4 är klar

Större tee 3, 4 på hål 7
2024

Förlänga vägen på 
hål 7 förbi tee 2
2023



Fairwayförbättring hål 8 –
landningsområde
2024

Förlänga tee 2
2024



Längre väg vid green på hål 9
2025

Större tee 4 på hål 9
2025

Under 2023 kommer matigare mackor och under 2024 uppdaterar vi inredning och utseende.



Ta bort kullen och klippa gräset 
till vänster om green 10
2024

Större tee 4
2025



Förlänga väg vid green på hål 11
2025

Ny tee 2
2023



Större tee 2
2025

Fairway – jämna ut 
dräneringssättningar
2024

Renoverad och 
förhöjd tee 4
2025



Förlänga väg vid green
2024

Fairwayförbättring – jämna ut 
dräneringssättningar
2024

Ny tee 4
2023

Förlänga vägen fram till och 
med övergång bäck
2023



Ändra greenbunker
2025

Förbättra vägen mellan 
tee 4 och tee 2
2023

Större tee 2 
2025

Renoverad och 
större tee 4 
2023



Förlänga vägen från green på hål 15 
till tee 4 på hål 16 
2023

Renovera tee 5
2025



Fairwayförbättring på hål 16 –
jämna ut dräneringssättning
2023

Bredda tee 4, 5 och 
räta ut lutning
2024

Renoverad och 
större tee 2 
2023



Inga åtgärder.



Förlänga vägen vid greenbunker 
2024

Renoverad och 
utjämnad tee 4
2025



2023 – Ö:a banan får renoverade greener och uppdaterad 
bevattning – öppnar 2024 som Bryngfjorden Pitch’n Putt

2024 – Bryngfjorden Pitch’n Putt röjs och 
får uppdaterade tees – klart 2025

PITCH’N PUTT

Dessutom ...

Greener indelade i tre områden för enklare 
flaggplacering och tydligare för spelare

Trädäck med grillplats mellan hål 14 och 15

Klockor på drivingrange, 1:ans tee och klubbhus.

Uppdaterad banguide – digitalt och i tryckt format.

Alla tee-stenar placeras om på respektive hål.



Bryngfjorden
Plan 72

Anläggning 
... sista  18



Bryngfjorden Plan 72 – anläggning 2023

1. QR-kod för lokala regler 

2. Tolv teknikplatser på drivingrange

3. Två fräscha övergångar över bäck på träningsområdet

4. Tio nya utslagsplatser range

5. Ny simulator till swingstudion

6. Alla fastigheter har lika fasadbeklädnad



Teknikrange 
2023

• 12 utslagsplatser på 
drivingrangen förses med 
Top-Tracer teknik. 

• Du kan träna genom att få 
viktig data om ditt slag.

• Du kan spela ett antal av 
världens bästa banor direkt 
på rangen



Bryngfjorden Plan 72 – anläggning 2024

1. Tak över 24 platser på drivingrange

2. P-platser vid drivingrange

3. Alla maskiner, redskap och all utrustning har utmärkta platser under tak

4. Loungemiljö i klubbhuset

5. Utemiljö under tak vid klubbstuga (ej restaurang)

6. Gräskant på stora träningsbunkern



Loungemiljö 
och tak över 
terassen
2024

Vi vill att alla ska känna sig 
välkomna att inte bara spela
bra golf utan också umgås före
och efter rundan.

Obs! Bilderna är inte så kallade renderingar
utan endast inspiration.



Bryngfjorden Plan 72 – anläggning 2025

1. Uteservering under tak

2. Solceller på lämpliga takytor

3. Belyst drivingrange

4. 200 skåp för medlemmar att ha golfutrustning i under säsong

5. Fullgod kvalitet på samtliga gräsytor på träningsområde

6. Asfalterad infart och parkering*

* I dagsläget har vi inte 100% inflytande – beroende på kommunala beslut och finansiering. Vi jobbar dock hårt med frågan och står kvar i ambitionen.



Uteservering, 200 skåp, 
solceller
2025 

• Vi blir inte självförsörjande direkt men 
det är ett viktigt första steg …

• Vi gör ett försök att bygga bort kön på
dagens skåp och ge lite mer service till 
våra medlemmar.

• Lounge-miljön flyttar utomhus …

Obs! Bilderna är inte så kallade renderingar
utan endast inspiration.



Bryngfjorden Plan 72
Bana 2023

☐ 1.    Bygga ut och förbättra vägen på hål 1 bakom green

☐ 2. Bygga väg till höger om green på hål 4  till tee 3/4 på hål 5

☐ 3. Förlänga vägen på hål 7 förbi tee 2

☐ 4. Förlänga vägen på hål 13 till övergång bäck

☐ 5. Förbättra vägen på hål 14 mellan tee 4 och tee 2

☐ 6. Förlänga vägen från green på hål 15 till tee 4 på hål 16

☐ 7. Förbättra vägen mellan tee 4 och tee 2 på hål 6

☐ 8. Ny tee 2 på hål 6 

☐ 9. Ny tee 2 på hål 11 

☐ 10. Renoverad och större tee 2 på hål 16

☐ 11. Ny tee 4 på hål 13

☐ 12. Renoverad och större tee 4 på hål 14

☐ 13. Kiosken – utbud byggs ut med matigare mackor

☐ 14. Fairwayförbättring på hål 5 – jämna ut dräneringssättning

☐ 15. Fairwayförbättring på hål 16 – jämna ut dräneringssättning

☐ 16. Rensa och klippa höjden innan hål 1

☐ 17. Uppfräschning av uppvärmningsbur hål 1

☐ 18. Flytta 6 st tee-stenar med hålinformation

Anläggning 2023

☐ 1. QR-kod för lokala regler

☐ 2. Tolv teknikplatser på drivingrange

☐ 3. Två fräscha övergångar över bäck på träningsområdet

☐ 4. Tio nya utslagsplatser på drivingrange

☐ 5.  Ny simulator till swingstudion

☐ 6. Alla fastigheter har lika fasadbeklädnad

Bana 2024

☐ 1.    Förlänga väg vid green på hål 13

☐ 2.    Förlänga vägen vid greenbunker på hål 18

☐ 3.    Ny tee 4 på hål 4

☐ 4.    Större tee 1,2 på hål 7 

☐ 5.    Större tee 4 på hål 7

☐ 6.    Förlänga tee 2 på hål 8

☐ 7.    Bredda tee 4 och räta ut lutning på hål 16

☐ 8.    Fairwayförbättring på hål 3 – landningsområde

☐ 9.    Fairwayförbättring hål 8 – landningsområde

☐ 10.  Fairwayförbättring hål 12 – jämna ut dräneringssättningar

☐ 11.  Fairwayförbättring hål 13 – jämna ut dräneringssättningar

☐ 12.  Ta bort kullen och klippa gräset till vänster om green 10

☐ 13.  Ta bort sly till vänster om green på hål 7 och ha hög ruff istället

☐ 14.  Ö:a Banan – Pitch’n putt – nyöppnar med nya greener

☐ 15.  Ö:a Banan – Pitch’n putt – nyöppnar med ny bevattning

☐ 16.  Kiosk – inredning och automater uppdateras

☐ 17.  Uppdaterad banguide i tryckt format

☐ 18.  Flytta 6 tee-stenar med hålinformation

Anläggning 2024

☐ 7. Tak över 24 platser på drivingrange

☐ 8. P-platser vid drivingrange

☐ 9. Alla maskiner, redskap och all utrustning under tak 

☐ 10. Loungemiljö i klubbhuset 

☐ 11.  Utemiljö under tak vid klubbstuga (ej restaurang)

☐ 12. Gräskant på stora träningsbunkern 

Bana 2025

☐ 1. Längre väg vid green på hål 9

☐ 2. Förlänga väg vid green på hål 11

☐ 3. Ny tee 4 på hål 1

☐ 4. Större tee 4 på hål 9

☐ 5. Större tee 4 på hål 10

☐ 6. Renoverad och förhöjd tee 4 på hål 12 

☐ 7. Större tee 2 på hål 12

☐ 8. Större tee 2 på hål 14

☐ 9. Renovera tee 5 på hål 15

☐ 10. Renoverad och utjämnad tee 4 på hål 18

☐ 11. Fairwayförbättring hål 6 – jämna ut dräneringssättningar

☐ 12. Ändra greenbunker på hål 14 

☐ 13. Ö:a Banan – Pitch’n putt – renoverade tees

☐ 14. Ö:a Banan – Pitch’n putt – slyröjning är klar

☐ 15. Trädäck med grillplats mellan hål 14 och 15

☐ 16. Greener indelade i tre områden för enklare flaggplacering

☐ 17. Klockor på drivingrange, 1:ans tee och klubbhus.

☐ 18. Flytta 6 st tee-stenar med hålinformation

Anläggning 2025

☐ 13. Uteservering under tak

☐ 14. Solceller på lämpliga takytor

☐ 15. Belyst drivingrange

☐ 16. 200 skåp för medlemmar att ha bag/vagn i under säsong

☐ 17.  Fullgod kvalitet på samtliga gräsytor på träningsområde

☐ 18. Asfalterad infart och parkering*



Och sen då?
I slutet av 2025 eller i början av 2026 kommer vi presentera 

nästa del i vår utvecklingsplan för Bana och Anläggning.



Vill du hålla dig uppdaterad?

• Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!
• Kolla in hemsidan! – www.bryngfjorden.com/plan72
• Kom in i Bar MUA på Bryngfjorden när du är där!


