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Banbesök: Fjällbacka GK

Toppbana där naturen   har fått styra
När höstmörkret sänker sig över västkusten och termometern sjunker minskar även trängseln på en av västkus-
tens många pärlor, Fjällbacka GK. Men det är precis som det brukar. Fjällbacka är en bana mest för sommarfolket, 
75–80 procent av medlemmarna bor någon annanstans. De som tar chansen att gå några rundor här får uppleva en 
förstklassig bana i en underbar miljö.



43

Text & foto: Lennart Tidman, Textbyrån MLT

Fjällbacka GK har funnits sedan mitten av 1960-talet. Initi-
ativtagare var Harry Järund som fått smak för spelet under 
sina år i Lund. Han var med och konstruerade den första 
Tetra Pak-maskinen. Den som gjorde Tetra Pak till ett stor-

företag och familjen Rausing till en av världens rikaste.
Fjällbacka GK fick en blygsam start. Tidigt beslöt man 

sig för att den skulle bli ett aktiebolag. Andelar bjöds ut för 
100 kronor styck och köparen lockades med fritt spel på 
banan. 100 kronor var förstås en större summa 1965 än den 
är i dag och försäljningen gick till en början trögt. Genom 
operation dörrknackning fick man till slut ihop 57 köpare 
och projektet drogs igång.

HÖGA AMBiTiOnER
1967 invigdes de första nio hålen och sedan dess har Fjäll-
backa målmedvetet arbetat sig upp till den höga nivå den 
håller i dag.

– Mycket har hänt genom åren och ambitionen har hela 
tiden varit att höja ribban. Hela tiden förbättra. De senaste 
åren har vi storsatsat på ombyggnad av alla greenområden 
och greener till USGA-standard, säger Course Manager Ro-
bert Molin.

Den satsningen liksom bygget av en bro över Anråsälven, 
ombyggnad av vagnbod och klubbhus, har kostat ett antal 
miljoner. Tanken är att detta ska finansieras genom försälj-
ning av tomtmark.

LinKS ELLER SEASiDE?
Fjällbacka ligger nära havet men inte så att man har nå-
gon kontakt. Skärgården dominerar utanför och en havsvik 
i närheten av sjuans green är det närmaste man kommer. 
Det präglar ändå banan genom havsvindarna och underla-
get man spelar på. Det är gammal havsbotten och leran är 
upplandad med snäck- och musselskal.

– Vi diskuterar ofta vad vi ska kalla den, säger Robert 
Molin. Är det en linksbana, eller semi-seaside?

– Den påminner om links på det viset att vi inte har någon 
fairwaybevattning utan låter det bränna till på sommaren. 
Kommer det lite regn så blir det grönt på en vecka igen. Vi 
försöker bygga efter naturen, inte mot den. Till 90 procent 
ligger hålen antingen i med- eller motvind. På sommaren 
har vi havsbrisen.

nATUREn STYR
Naturen har i hög grad styrt hur banan lagts ut. Arkitekten 
Erik Röhss hade Anråsälven att ta hänsyn till liksom Långe-

berget som ligger som en gigantisk 
granitkloss mitt i alltihop och runt 
vilken de 18 hålen sträcker sig.

– Det är väldigt effektfullt, särskilt 
på sjuan där den skarpa klippväggen 
stupar rakt ner. Många som kom-
mer hit är helt bedårade av miljön, 
säger Robert.

Miljön är viktig på Fjällbacka 
GK. Förutom Anråsälven, som har 

kontakt med tio av hålen, och Långeberget har växter och 
djur en framskjuten plats. På hemsidan kan man få en his-
torie- och naturlektion som sträcker sig från bohusgrani-
tens uppkomst för 900 miljoner år sedan via istidsperioden 
för 15.000 år sedan till dagens växt- och djurliv. Med hjälp 
av en kartläggning gjord av en av medlemmarna, Gunilla 

Toppbana där naturen   har fått styra

”Många som kommer hit
är helt bedårade av miljön

Den bohuslänska graniten och den vackra Anråsälven
– allt kan avnjutas när man befinner sig på treans green.
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Mattsson, kan man lära sig var man hittar vildkaprifol, 
kanadapoppel, ängshavre, åkerfräken, skogsnycklar och 
mycket mera.

BÄSTA ÅRET HiTTiLLS
Enligt många medlemmar är den gångna säsongen den kan-
ske bästa hittills.

– Vi har lagt ner mycket på att ge ett bra helhetsintryck. 
De nya greenerna har växt till sig och vi har jobbat på att 
ha det snyggt och välputsat, säger Robert.

Förändring och nytänkande är inte främmande för Fjäll-
backa GK. Det är en anläggning med en ovanligt ung led-
ning. Course Manager Robert Molin är 31 år liksom nye 
klubbchefen Tomas Järund, givetvis släkt med grundaren 
Harry Järund. Robert och Tomas är dessutom gamla skol-
kamrater.

• Här är Course Manager Robert Molins fakta om Fjäll-
backa GK:

Ägarförhållanden: – Mark och byggnader ägs av ak-
tiebolagen. Föreningen arrenderar och sköter driften av 
anläggningen. Föreningen äger maskiner och inventarier. 
För att bli medlem får man betala en dubbel årsavgift som 
inträde, som man inte får tillbaka om man går ur.

Banan: – Semi-seaside med inslag av gammal linksbana.

Spelklar: – 1967 invigdes de första nio hålen. 18-hålsba-
nan invigdes 1973.

Banarkitekter: – Erik Röhss ritade den ursprungliga ba-
nan. Han hade tidigare anlagt banor som Lysegården och 

Banbesök: Fjällbacka GK

Fakta/Robert Molin

Ålder: 31 år.
Karriär: – Jag halkade in på ett bananskal. Jag har en gymnasie-
utbildning som bilmekaniker och när de 1998 sökte en mekaniker 
hit så sökte jag det. Efter att ha jobbat lite på fabrik tidigare 
så kändes det fantastiskt att jobba här. Jag har gått GUB, VUB, 
HGU 2008 och HMU 2006. Det ser jag som min starka sida att 
jag behärskar alla delar av arbetet på banan, allt ifrån att slipa 
aggregat till att bygga nya greener.
Handicap: – 29,8. Började spela 2000.
Medlem i SGA: – Sedan 1998.

Öijared. Susanna Gustafsson var ansvarig för ombyggnaden 
av greenerna och greenområdena 2005-2006.

Säsong: – De sista åren har vi stängt ungefär vid jul. Vi 
försöker vara lite försiktiga med öppningen för när vi öpp-
nar vill vi presentera en bra bana. Det brukar bli i mars/
april men det är hela tiden vädret som styr. Ombyggnaden 
av greenerna har betytt mycket, de är fantastiskt tåliga. Förr 
kunde det se riktigt illa ut när vintern släppte greppet med 
många döda fläckar där det legat is och vatten och snömö-

Greenområdet på inledningshålet 
med den vackert stensatta dammen.

Långebergets branta klippvägg
följer spelarna längs hål 6. Bilden är tagen från sjuans tee.
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VI TACKAR FÖR ÅRET SOM GÅTT

SAMT ÖNSKAR ALLA

En God Jul
OCH

Ett Gott Nytt År
Stockholm

Löddeköpinge

Mobil: 0708-80 84 50 • Tfn/Fax: 08-560 310 03 • www.golf-tradgard.se

Återförsäljare för

glet kunnat härja fritt. Det är helt borta nu. När vi öppnar 
på våren är greenerna bra.

Anställda på banan: – Fyra är anställda på heltid, tre 
kommer in sex månader mellan april och september och 

ytterligare en jobbar två månader under högsäsongen 15 
juni till den 15 augusti. Vi har som regel att alla som job-
bar här ska spela golf. Vi tar några timmar varje vecka om 
det finns möjlighet och spelar antingen här eller på någon 
grannklubb. Det märks att det ger någonting tillbaka. Vi är 

Långebergets branta klippvägg
följer spelarna längs hål 6. Bilden är tagen från sjuans tee. Anråsälven ger en vacker inramning. Här rinner den vid 13:e hålets green.
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också väldigt öppna när det gäller att delta i träffar eller gå 
utbildningar.

Gräs på banan: – Vi sådde de nya greenerna med röd-
svingel. På gott och ont. Det gör greenerna hårdare och 
många medlemmar var negativa i början. Det krävs ett helt 
annat spel för att lyckas. Det är svårt för medelgolfaren att 
få bollen att stanna. Här är det mer chip-and-run. På de 

gamla greenerna var det lättare att lägga upp bollen vid flag-
gan.

– Från början var tanken att de nya greenerna skulle sås 
med rödsvingel och brunven, men ju längre vi kom desto 
mer drog vi ner på brunvenen. De sista vi sådda var helt 
utan brunven och vi har märkt att de har betydlig mindre 
skador. Vi fick problem med rotdödare ett tag och både vi 
och konsulenterna tror att det var brunvenen som drog till 
sig den.

– Det är viktigt att berätta för spelarna vilken typ av 
greener vi har så att de inte tror att de är gamla blöta vit-
gröegreener de kommer till. Det märks att både medlemmar 
och greenfeegäster blir mer och mer nöjda. Vi får ofta höra 
nu att greenerna upplevs som rättvisa. Puttar man rakt så 
går bollen rakt.

– På tees har vi ängsgröe, rödsvingel och rajgräs. Fairways 
såddes med ängsgröe men i dag består de av alla förekom-
mande gräsarter som finns i naturen runt oss.

Klippytor: – Greenytorna är på ett hektar och foregreen 
på 0,35 hektar. Sedan har vi speciell klippning av semiruffen 
omkring greenområdena, men inte runt fairway, den ytan är 
1,3 hektar. Fairways är på tio hektar, tee 0,6, och det som vi 
kallar mellanruff, 20 hektar, den klipper vi på 64 millimeter. 
Hela banområdet är på cirka 50 hektar.

Underlag: – Mest lera, det är gammal havsbotten.

Bevattning: – Vi har bevattning på green, inspel och tee. 

Banbesök: Fjällbacka GK

Personalen på Fjällbacka GK. Överst från vänster: Håkan Pettersson, Else Ingeborn, Claes Grundewald, Roger Andersson, Maria Engelbrektsson, Bente 
Toreld, Course Manager Robert Molin och Christoffer Toreld. Underst från vänster: Johan Järund, Rune Axelsson, Tomas Järund, Jens Jarlengrip. På bilden 
saknas Bert-Ola Jansson, Hans Alvemar och Anders Isaksson.

Foto: Fjällbacka GK

Hål 16 är ett av banarbetarnas favorithål.
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På de nya greenerna installerade 
vi en mycket bra bevattningsan-
läggning som heter vale-in-head 
som tillåter att vi dirigerar varje 
spridare för sig. Ingen bevattning 
alls på fairway, vilket gör att grä-
set blir starkt. Där finns inte så 
mycket vitgröe eftersom den inte tål 
sommartorkan. Vi tar vatten från 
kommunens gamla vattentäkt som 
tidigare användes för att ta vatten 
in till Fjällbacka och så har vi en 
damm som ligger uppe på ett berg. 
Blir det en längre torrperiod är det 
på gränsen men det funkar.

Dränering: – Det har varit åker-
mark tidigare så här finns gammal 
grundvattendränering som faktiskt 
fungerar väldigt bra fortfarande. Det vi arbetar på nu är att 
få bort ytvatten så fort som möjligt. Vi lägger någon vecka 
varje år på att gräva nya dräneringar. Varje år förbättrar och 
spolar vi de gamla.

Hur har årets säsong varit? – Den har varit jättebra. 
Banan visar upp sin bästa sida när den får torka upp ordent-
ligt och det fick den verkligen göra i år. Antalet medlemmar 

har också ökat i år efter att ha minskat lite varje år tidigare. 
Ekonomiskt är det inga problem, det är en stark klubb.

Har nedgången vänt? – Vi har inte känt av någon 
nedgång. Vi satsar mycket på att presentera en bra produkt 
som både medlemmar och greenfeegäster uppskattar. Då blir 
man mindre känslig. Vi har kanske några färre medlemmar 
är under toppåren.

Från den högt belägna teen har man en hänförande utsikt över 13:e hålet.

Rimbo Jord levererar naturligtvis såbädd och 
dräneringsgrus enligt USGA’s normer!
• God dräneringsförmåga
• Bra balans mellan vattenhållande/luftfyllda porer
• God näringshållande förmåga

Bygger du, levererar vi!

Greendress • Fairwaydress • Fairwaysand (sandcapping) 
• Såbädd • Dräneringsgrus • Bunkersand • Planteringsjord 
• Gräsmattsjord • Rött gånggrus • Krossprodukter

Rimbo Jord, din leverantör!



48

invintring: – Vi låter greenerna vila så mycket som möjligt, 
satsar på daggning och ser till att ha skarpa knivar när vi 
klipper. Den sista djupluftningen gör vi i september. Vi spru-
tar järn under hela vintersäsongen och har sänkt ph i sprut-
vätskan. Sista kvävegivan lägger jag i september/oktober. 

Klimatförändringar: – Det märks att vintern kommer 
mycket senare, upp till en månad. Förr kom den i december 
men nu kommer den inte förrän i januari. De sista åren känns 
det som att vädret blir mer extremt, antingen är det långa 
perioder med torka eller så kommer det en massa regn.

Medlemmar: – 1.430. 

Greenfeesamarbete: – Fjällbacka ingår i ett samarbete 
med Mjölkeröd, Strömstad, Torreby, Sotenäs och Dyneki-
len. Man betalar 150 kronor i greenfee vardagar måndag 
till torsdag under lågsäsong.

Miljö: – Vi fick Svenska Golfförbundets miljödiplom 2006. 
Vi sortera sopor, kör på miljöbensin, försöker minimera 
klippningen och en del annat. Med våra nya rödsvingel-
greener kan vi minimera användningen av gödsel, vatten 
och kemikalier.

Bekämpning/gödsling: – Vi sprutar lite mot ogräs på 
fairway, på de nya greenerna har vi inte använt något hittills. 
Vi tar hellre lite skador än sprutar kemikalier på dem. De 
medel vi använder är biologiska. Kvävegödlingen i år har 
legat på 0,7 kilo per 100 kvadratmeter.

Banskötsel, för- och nackdelar: – Den är väldigt 
lättskött. Banan ligger runt Långeberget så hålen kommer 
väldigt praktiskt ur skötselsynpunkt. Nackdelen är att den 
ligger nära havsnivån så när höststormarna kommer är det 
några fairways, framför allt ettans, som hamnar under vatten. 
Ettans och sjuttondes green har vi höjt så att man ska kunna 
stå torrskodd även om det blir översvämning på hösten.

Profilhål: – Vi som jobbar här har två favoriter, 13 och 
16. Från 13:s tee har man en fantastisk utsikt över älven och 
dammarna och 16 är ett intressant hål ur spelsynpunkt med 
berg och vatten och luriga vindar. Utsikten från backtee på 
sjuan är också fantastiskt vacker.

Svåraste hål: – Statistiskt är det nummer sju, ett par 4 
på 367 meter, som spelas rakt in i motvinden.

Hemsida: www.fjallbackagk.se  n

Banbesök: Fjällbacka GK

Maskiner (i urval)

Green:
Toro 3250 greenklippare
Toro 3250 vibroaggregat
Toro 3000 Vertikal
Tee:
Toro 3250 tee 
Semiruff:
Toro 3100D sidewinder 

Fairway:
Toro 5500
Toro 6700
Mellanruff:
Toro 4000
Bunkerkratta:
Toro Sand Pro 5020

Transportfordon:
JD Progator
JD Gator 03
JD Gator 05
JD Gator 04
JD AMT
Mule (Bollplockare på DR)

Traktorer:
John Deere 5400
Ford 2120
LG 50
Diverse:
Servicebil Ford Mondeo
Boggiekärra 12 ton
K-vagn högtipp 3 ton

Laholmsdressvagn
Cushman dressflak
Cushman upptagare
Luftare:
Spiker till bunkerkratta
Verti Drain 
Sisis stickluftare
Ryan stickluftare (FW)

Från 10:e hålets tee ser man ut över både 10:e och 6:e hålet.




