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Kvällsseminarie ”Så sköts din golfbana” 
 

 

  

 

 

  

Har du någon gång funderat på dessa frågor och vill hitta 

svaren vill vi ge dig den möjligheten onsdagen den 16 

november. Under kvällen kommer vi ge dig en fördjupad 

förståelse för hur och varför en golfbana sköts på ett visst 

sätt. Vi hälsar dig välkommen till ett kvällsseminarie på 

Samuelsdals GK!  

Kvällens föreläsare är Tony Mullborn från Dalsjö GK som 2010 fick utmärkelsen ”årets 

greenkeeper” och Thomas Andersson, bankonsulent på SGF. Förutom den information vi 

kommer erbjuda er har ni en unik möjlighet att ställa de frågor ni grunnat på under 

spelsäsongen om varför banan ser ut som den gör och varför man gör vissa åtgärder och 

varför man inte gör andra åtgärder.  

Vi börjar kvällen med en matigare smörgås som Dalarnas Golfförbund bjuder på.  

Sista anmälningsdag är den 11 november 2011! 

Anmälan och frågor skickas till Thomas Andersson på thomas.andersson@golf.se eller telefon 

0733-95 23 46 

 

 

Blir banan bättre desto mer arbete 

klubben lägger ned på den? Hur 

ser sambandet ut mellan insatser 

och bankvalitet? 

Varför kan inte greenerna vara 

bra redan från början? Vad har 

vi för framtida utmaningar 

inom banskötsel? 

mailto:thomas.andersson@golf.se
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Tid och plats 

Datum:  Onsdag den 16 november 2011 

Tid:  17.30 – ca 20.00  
 
Plats:  Samuelsdals GK  
 

Program  

17.30 – 18.00 

 

Välkommen, kaffe och smörgås  

Håkan Glimåker DGF, Tony Mullborn Dalsjö GK och Thomas Andersson, 

SGF  

18.00 – 18.45 
 
 
 
 
 
 

18.45 – 19.30     
 

 

 

19.30 – 20.00 

 

Med balans mellan gräsets intäkter och utgifter skapar vi kvalitét 

Tony Mullborn går igenom hur balansen ser ut på banan mellan de 
insatser som görs och det resultat som fås. Du kommer också få en 
förståelse för varför vissa åtgärder är nödvändiga och till vilket syfte.  
 

Framtida utmaningar inom banskötsel 

Thomas Andersson går igenom vilka utmaningar vi står inför vad gäller 
banskötsel för att leva upp till de krav spelaren ställer och den ekonomi 
klubben kan erbjuda.  

 
Allmän frågestund om banskötselfrågor 
 
  

  

 

Välkomna! 

Håkan Glimåker, DGF, 0706 – 24 32 52 

Tony Mullborn SGA, 0705 – 55 81 29 

Thomas Andersson bankonsulent SGF, 0733-95 23 46 


