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Medlemmar på Carlskrona Golfklubb
 
 

Det är full fart på vår golfanläggning för att renovera och modernisera vår golfbana. 
Breddning och höjning av tee 3 samt 10 kommer att bli en klar förbättring inför 2022. Besökte även nya

tee hål 13 där vi äntligen blir av med betong fundament och får en fin gräs tee. 
Bevattning kommer elegant ifrån ett uttag på 17 fairway och dras upp i backen till 13 nya tee. 

 
Renovering av tee 12 samt vissa justeringar på tee 4 sker utav bara farten! 

Jag tror att det blir en fint lyft för spelupplevelsen inför 2022. 
Ny toalett planeras i området mellan trean och tian som vi redan har informerat om, några medlemmar

har framfört att vi enbart kommer att ha en toalett på banan och att man då är utan toalett efter 12
hålet. 

Tyvärr har vi svårt 2022 att få någon som tar emot latrintunnor samt nuvarande utedass har nått sin
tekniska livslängd och upplevs som mycket ofräscha av både medlemmar och gäster. 

Styrelsen har uppmärksammat önskemålet om ytterligare en toalett till, men vi måste leva med en toa
på banan under 2022.

 
Även om vi tycker vår bana är fin och rolig att spela så är våra byggnader kanske mest klubbhuset i

mycket bedrövligt skick. Tekniska livslängden och moderniteten på vissa saker är passerad sen länge. 
Vi måste börja fundera på en kraftig renovering eller möjligt riva för att bygga nytt. Troligt kan vi

inrymma en hel del genom att dra ned på banans budget, höja våra avgifter något samt låna en del på
banken. 

Styrelsen har börjat diskutera en längre plan för att åtgärda våra byggnader, men är lite osäkra på vad ni
medlemmar tycker. Fundera och skriv gärna en rad till styrelsen om vad ni tycker?

 
 

Ordförande, Johan Braun med styrelse
 
 
 
 
 


