Examensarbete HGU 2015-2017.
Av Peter Landgren Bedinge GK
FINISH?

Tveksam finish i bilden ovan.
Frågeställningar: Finish på en medelgolfbana typ
Bedinge GK. Vad är finish? Viktigt eller inte? Kostnader?
Bryr sig golfaren eller det är bara greenerna som gäller?
Jag skall försöka besvara ett antal frågor kring vad en finishhöjning på en
medel golfbana typ Bedinge GK kan tänkas kosta i form av
personalkostnader och andra kostnader. Och om det är viktigt och värt
att satsa på eller det egentligen inte spelar någon större roll för golfarna.
Finish för mig är när en bana har det där lilla extra som att det är städat
och fint runt klubbhuset och att det är trimmat runt träd och pinnar ute på
banan. Men också att där inte är ogräs i bunkrar och på gångvägar till
exempel. Att bunkrarna är i ordning. Det finns massor av småsaker som
gör en finish bättre eller sämre.

Ser lite trist ut eller hur?
Jag skall också gå in på om finish på en golfbana är något som
golfspelarna bryr sig om eller det kvittar om greenerna är bra.
Jag får ofta uppfattningen när jag pratar med folk att det är greener,
greener och greener som är viktigt och bara de är bra så spelar finish i
övrigt mindre roll och det är en intressant fråga.
Mitt huvudfokus i detta arbete kommer att vara vad en finishhöjning på
en medel/normal bana i Sverige är värd. Är detta med finish något
golfspelaren bryr sig om och är han/hon beredd att betala mer för en
högre finish.
Jag har kommit fram till efter att ha intervjuat och diskuterat med både
medlemmar på min egen klubb och medlemmar från ett tiotal andra
klubbar att de allra flesta tycker att finish är viktigt. Men det är väldigt
olika vad man anser vara god finish och vad det egentligen innebär.
Detta är då medelgolfare med blandade handicap.
De banor som idag har en hög finish är också populärare banor bland
gemene man. På dessa banor är man överlag lite mer personal och har
något högre medlemavgifter.
Men jag hävdar att man kan höja finishen med ganska små medel och
då handlar det framförallt om att prioritera rätt….Och vad är då rätt? Är
det värt att prioritera finish? JA är det korta svaret….
Med tanke på att det i Skåne som jag verkar i finns så pass många banor
så för att överleva på sikt måste man erbjuda något extra. Och då tror
jag krävs att man håller hög kvalité på detaljerna. Det är i mitt tycke idag
för många banor som är något mellanting och sådär lite lagom bra. Man
behöver höja dessa banor ett snäpp och då är det inte greenerna för de

är ofta bra utan de här övriga detaljerna som kan vara ren katastrof på
sina håll.
Jag är inte så säker på att man behöver vara så mycket mer personal
alltid utan man behöver ha utbildad och intresserad personal och lägga
fokus på rätt saker. Sen är det ju så att när man behöver vara mer
personal så handlar det kanske om 0,5-1 person och det lönar sig
garanterat är min övertygelse.

Vad gäller frågan om vad en finishhöjning på just Bedinge GK kan
tänkas kosta så har jag identifierat ett antal område som behöver
förbättras för att finishen i min värld skall vara tillfredställande.
Det gäller då bunkerkanter, ogräs i bunkrar, dammkanter, beskärning av
träd, ogräs på gångvägar och mer röjning runt träd och pinnar.
Och detta är inget som kräver särskilt mycket material eller maskiner
som vi inte har utan det handlar om mer personal eller kanske i vårt fall
mer effektivt arbetssätt och prioritering.
Jag har gjort en liten egen undersökning som är högst ovetenskaplig och
frågat cirka 100 golfspelare om hur viktigt de anser det vara med finish.
Dessa är golfare med ett handicap från 5 till 30. Åldersspannet på dessa
är mellan 30 till 70 år. Så det är stor spridning på hur länge man spelat
golf och hur mycket man spelar. Det är också golfare som är medlemmar
i allt från Tegelberga till Barsebäck. Alltså klubbar med vitt skilda
förutsättningar. När man frågar dem så anser cirka 80% att finish är
viktigt men det är väldigt olika med vad man anser vara god finish. På
frågan om man är beredd att betala mer för detta så är de flesta beredda
att betala något mer för det men jag tror inte det behöver kosta mer på
många ställe utan bara ett annat arbetssätt och prioritering.
Sen har jag också lagt märke till att när jag är ute och spelar med folk så
kan de tycka att finishen var kanon på en bana men jag med mina ögon
inom yrket tycker det var lite sämre och skulle kunna höjas betydligt. Så
det är väldigt olika vad man ser och tittar på bland spelare.
Man kan ju med små medel hålla en ganska hög finish och jag tycker att
det lönar sig att satsa på detaljerna. Många banor är jag säker på lätt
kan höja sin finish om man bara börjar prioritera den framför vissa andra
mindre viktiga moment. Ofta har jag upplevt att man exempelvis kör ut
och klipper någon yta som kanske lika väl kunnat vänta någon dag. Men
bara för att det är onsdag så måste ju inte fairway klippas utan då hade

det kanske varit vettigare att ta ogräs i bunkrar och på gångvägar som
exempel. Ofta är det en prioriteringssak och inte en fråga om resurser.
Nu tänker jag ju på min egen bana som kanske är ganska torr på
sommaren och det behövs inte klippas så mycket men så ser det ju inte
ut överallt.
Jag har ofta hört bland medarbetare att det finns inget att göra eller vad
skall vi göra nu… och då har man inte riktigt tänkt till då det alltid finns
något mindre finish arbete som behövs göras. Man behöver nog någon
form av lista med de här uppgifterna som man alltid har i åtanke. Sen är
det väldigt olika bland medarbetare vad som anses vara hög finish….
Jag tror att det kommer mer och mer i mitt område Skåne som har så
många golfbanor att vissa får bli mer av pay and play banor och de
andra höjer sig överlag. Man kan då på så sätt tillgodose alla behov
bland golfare som har så pass olika tankar med sin golf och sitt intresse.
Där finns ett antal banor i Skåne som håller en lite högre finish än medel
banan och bland dem så finns både banor med mycket personal och de
med färre. Det bevisar att mycket vad gäller finishen är vad det är för
personal vid rodret på banan och vad den/de prioriterar och lär ut till nya
medarbetare. Mycket styrs av vad banchefen eller motsvarande har för
infallsvinklar gällande detta område.
En bana som exempelvis Ljunghusen som har en erkänt bra finish vilket
jag får höra från många golfare. Där har man lite mer resurser vad gäller
personal och ekonomi än vad medelgolfbanan har. Men det är också så
att man alltid prioriterat även de små sakerna och inte bara lagt allt fokus
på greenerna.

Vältrimmade pinnar och stenar ovan.

Sen kan man inte komma ifrån att är greenerna dåliga på en bana så
kan finish och övrigt vara toppen men det spelar ingen roll för greenerna
fäller avgörandet utan tvekan. Det är därför så många greenkeepers och
banchefer lägger så oerhört mycket krut på dessa och missar det övriga.
Man kommer undan med det mesta om greenerna är bra så är det tyvärr
tycker jag.
Något som dock också brukar vara viktigt är bunkrarna och det kan man
räkna som ett finish område. Är kanter dåliga och man har sten, ogräs i
dem så stör sig folk på det. Det är något som tydligt skiljer banor åt hur
bunkrarna ser ut. Det är ett tids och personal krävande jobb att hålla
bunkrarna i skick. Också det som ofta blir lidande om man är kort om folk
är min erfarenhet.
Men man skulle kanske prioritera detta mer istället för annat som kan
vänta. Jag vet från min egen bana som är lite kort om folk men vi skulle
kunna prioritera på ett annat sätt och lägga betydligt mer tid på
bunkrarna som är vår sämsta del och hoppa över något annat.

Ingen speciellt vacker bunkerkant eller?
Man ser också på vissa banor att man verkligen prioriterar bunkrarna
och det är min erfarenhet att det brukar vara uppskattat och viktigt för
många spelare. Det är något många lägger märke till och som kan vara
av stor betydelse när pratar om banan.
När det gäller klubbhusområde och parkering/infart tycker jag att det är
viktigt att hålla god ordning där. Man ser ofta att det inte prioriteras och
mest blir att man gör en insats där när man har lite tid över en

eftermiddag…. Första intrycket som det är känns som något man bör
satsa mer på. För att man fått gästen på gott humör och vunnit mycket
redan där innan spelaren gått ut på banan.
En annan grej som uppskattas förvånansvärt mycket bland golfare jag
pratat med är klippta gångar från tee till fairway. Det ger ett städat intryck
och en hög finish känsla. Även klippta gångar genom ruff till ett tee
exempelvis är något som många uppskattar. Detta är ju relativt enkla
saker att göra för att få en högre känsla av finish.
Många klubbar bland annat då vi på Bedinge tar hjälp av ett gäng
pensionärer som kommer en dag i veckan och gör finish arbeten. Och
det må väl vara hänt men man skall inte tycker jag vara beroende av
dessa för att finishen skall vara hög. De bör istället vara till hjälp med
projekt lite utanför banan med till exempel fastighetsskötsel och
klubbhusområde. På Bedinge har vi ett gäng på 10-12 gubbar som
kommer varje tisdag och de är helt avgörande för att finishen inte skall
vara helt eftersatt. Då kan jag tycka att man kanske bör vara en halv eller
hel anställd till istället för att det skall hänga på dessa glada seniorer. Där
finns ju alltid jobb till dessa ändå på en golfbana.
SLUTSATSER:
Mina slutsatser är att det med små medel och andra prioriteringar går att
höja finish markant på många medelgolfbanor typ min egen Bedinge GK.
Vissa banor behöver en person till i banpersonalen medan andra bara
behöver ändra arbetssätt och prioritera annorlunda. På min egen bana är
det en kombination av dessa då vi skulle behöva vara ytterligare en
säsongsanställd och ändra prioriteringarna något….
Vad gäller vad golfaren tycker och bryr sig om så får man nog säga att
en klar majoritet uppskattar god finish. Några har bara greenerna i
huvudet och sen spelar det andra inte så stor roll men det börjar
förändras får jag en känsla av när jag pratat med olika golfare.
Man kan säga att de banor som har det lilla extra också får nöjdare
medlemmar och mer gäster och i förlängningen mer intäkter. Detta i
förhållande till den kostnad det blir att höja sig ett par snäpp.
Mycket som jag varit inne på hänger på ledarskapet och vad den eller de
personerna anser vara viktigt på en golfbana. Det är också därför jag
gjort detta arbete för jag har erfarenheten av ansvariga utgivare på
golfbanor som inte alls prioriterar denna bit. Och det har kanske inte
behövts på samma sätt tidigare då det var mindre konkurrens och
golfarna ställde inte lika höga krav som idag.

Och så vill jag slå ett slag för att låta greenerna vila sig i form ibland och
inte rota så mycket i dem med alla möjliga åtgärder som stressar mer än
det gör nytta. Då har man kanske tid till annat nämligen…finish.
Så här trimmat och fint skall det vara!
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