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Hål 1, Par 4  
Öppningshålet behöver en klarare struktur från tee till green för att lättare vägleda golfaren. 
Högersidan efter dogleg förses två Target bunkers. Dessa byggs i ett nytt förbättrat 
kullsystem för att skärma av hålet mot andra hål längre bort i horisonten. Ett fåtal träd 
planteras framför allt på vänstersidan för att skärma av mot hål 17. Högersidan kommer 
även få ett antal träd. Hålet förses med ny tee 62, 52, 47. Tee 57 behålls intakt. 
Greenområdets vänstersida förses med en run-off istället för dagens greenbunker. Den 
högra greenbunkern byggs om och blir mindre och får bättre landskapsanpassning.   
 
Hål 2, Par 3  
Ett bra korthål förbättras med ökad rumsindelning för att skärma av hålet från vyer mot 
maskinhallen och bakom greenen. Hålet förses med ytterligare en greenbunker på 
vänstersidan, vilket berikar greenområdets rumskänsla. Den befintliga bunkern byggs om 
med bättre kontur för att kunna skönjas från samtliga tees. Tee 57, 52, 47 justeras 
klippkonturen till spellinjen. Det stora tee delas upp i två tees genom att släppa upp semi-
ruff dem emellan. Ny tee 62 byggs gemensamt med hål 9 vid kiosken.  
 
Hål 3, Par 5 
Ett spännande par 5 hål som spelas uppför. Hålets spelstrategi förstärk genom tre diagonala 
fairwaybunkrar placerade i området runt första landningsområdet. Ytterligare förädlas hålet 
med en strategisk och estetisk fairwaybunker på högersidan allt för att signalera att man ska 
hålla till vänster, bort ifrån vägen. De tre befintliga bunkrarna i greenområdet kommer 
förädlas med bättre bunkerkonturer. Fairway utökas klipps ut till höger om 
approachbunkern. Hålet förses med ny tee 62 och 47 för att förgylla hålet än bättre. På sina 
ställen kommer nyplantering att ske, för att styra, separerar och öka säkerheten mellan 
hålen och Glumslövsvägen. 
 
Hål 4, Par 3 
Greenområdet sluttar vänster längsgående i spellinjen, vilket försvårare kortare slag som 
inte riktigt har kraften att ta sig ända upp till greenytan. För att åstadkomma en tvärare 
spellinje byggs ny tee 52, 47 som får en tvärare spellinje mot greenområdet. Hålet förses 
med en ny tee 62 till höger om green 3. Tee 57 behåller sin nuvarande plats. Greenområdet 
förses med en liten approachbunker till höger i naturliga slänten. 
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Hål 5, Par 5 
Det magiska hål 5 med en obetalbar vy över Öresund, Ven och Danmark förstärk med bättre 
spelstrategi från tee till green. Ett antal befintliga bunkrar ersätts med nya bunkrar där de 
kommer ge hålet bättre rumskänsla, men framför allt bättre spelupplevelsen. Fairway 
kommer få justerad fairwaykontur för att berika hålet med större variation i spelupplevelse 
(alternativa spelvägar). Befintliga tees får små klippkonturjusteringar för att ligga i spellinjen. 
Ett nytt tee 62 byggs.  
 
Hål 6, Par 3 
Vyn från tees är storslagen. Ser stora delar av Öresund. Teesen flyttas för att skapa en bättre 
spellinje och vy mot greenen. Greenområdet får små justeringar. Den vänstra svackan mot 
nästa hål blir en mjuk kulle istället. Bollarna kan då kicka in mot greenen eller kickas någon 
annanstans om turen inte är fördelaktig. Den andra greenbunkern på högersidan tas bort 
och övergår till en brantare run-off.  
 
Hål 7, Par 4 
Hålet har försetts med nya bunkrar enligt Masterplanen. Det som återstår är att bygga är en 
ny tee 57. Gångvägen från hål 6 till hål 7 har renoverats under våren 2021 till en gräsväg. För 
att säkerställa god kvalité har vägen försetts med bevattning.   
 
Hål 8, Par 5 
Återigen ett hål med fantastiska vyer utöver Landskrona och Öresund. Ny tee byggs 62, 57, 
52, 47 för att skapa bättre längdskillnad mellan teesen, men också öka säkerhet mot 
Hildestorps banan. En bra gångväg byggs för att underlätta och styra golfarna rätt vid tees. 
Fairwayytan utökas mot tees. De två befintliga fairwaybunkrarna får små justeringar av 
konturen. Hålet berikas med två nya fairwaybunkrar som agerar som Target, spelstrategiska, 
estetiska bunkrar. I och med detta skapas en split fairway med risk and reward filosofi 
(utökad fairway till höger efter de två första fairwaybunkrarna. Greenbunker får justerad 
kontur.  
 
Hål 9, Par 5 
Ett vackert hål spelas ner mot Öresund. Hålet förses med ny tee 62, 57, 52, 47. Till höger om 
teesen sker modest plantering av hagtorn för att skärma av mot Hildesborgsbanan. 
Spelstrategin och säkerheten förbättras genom att vänstra fairwaybunker tas bort och 
ersätts med två nya fairwaybunkrar på högersidan. En ny Target bunker placeras på 
vänstersidan. Greenområdet förses men en ny approachbunker på vänstersidan, medan den 
befintliga greenbunkern får justerad kontur. Fairway får justerad kontur på sina ställen för 
att bättre anpassas till hålets nya spelstrategi.  
 
Hål 10, Par 4 
Hålets spelstrategi förädlas genom att dammen på hål 13 får justerad placering och dras in 
mot hål 10 för att tycka spelet öster ut. I och med detta förses hålet även med tre nya 
fairwaybunkrar och den vänstra tas bort. Greenområdets två högra bunkrar tas bort och blir 
en run-off. En ny approachbunker placeras nära spellinjen. För att kompensera skapas en 
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stor fri yta till höger för att berika hålet med alternativa spellinjer. Den vänstra 
greenbunkern får justerad kontur. Bunkerns placering försvårar inspel från hål 13. För att 
skapa bättre rumsindelning kommer sparsam plantering att ske med hagtorn. Ny tee 52 
byggs. Tee 62 och 57 delar samma tee. 
 
Hål 11, Par 4 
Fairway får justerad kontur på grund av att fyra befintliga fairwaybunkrar tas bort. Dammen 
till höger justeras till en mindre damm för att förbättra spelupplevelsen. Två nya 
fairwaybunkrar placeras på vänstersidan för att förbättra spelstrategi samt öka säkerheten 
mot Hildestorpsbanan. Greenområdet utökas med mer yta som klipps fairway/foregreen. 
Befintlig greenbunker minskas ner och får ny kontur, vilket öppnar upp för ett nytt alternativ 
att spela hålet. Ny tee 62 byggs i slänten upp mot hål 7.  
 
Hål 12, Par 3 
Den längsgående bäcken fyller en central roll på detta vackra par tre hål. Tee 47 flyttas till 
andra sidan bäcken där de övriga teesen är placerade. Från denna sida har man bättre 
spellinje genom att man spelar sig tvärs över bäcken ifrån bäcken istället för längs med. 
Säkerheten förbättras dessutom mellan hål 11 och 12 genom flytten. Ny tee 62 byggs. 
Greenområdet kommer bara ha en bunker som får justerad kontur. Genom att ta bort den 
andra greenbunkern skapas en större yta som sluttar svagt in mot greenen. Ytan klipps som 
fairway/foregreen för att ytterligare hjälpa bollen att kunna rulla mot greenen (run-in). Bron 
vid greenen flyttas en bit uppströms för att minska slitaget på greenområdet. En ny bro 
byggs framför tee 47 för att underlätta passage till andra sidan.   
 
Hål 13, Par 5 
Nytt tee 47 byggs. Den befintliga dammen på högersidan får justerad kontur och utbredning 
för att skapa bättre spelstrategi och säkerhet mellan hålen på var sida. Dagens hagtorn 
sparas för att ytterligare skärma av hål 13 och 10. För att förtydliga hålets spellinje från tee 
kommer en liten estetisk bunker byggas i början av vänstersidan. Dessutom kommer ett 
antal hagtorn planteras på vänstersidan mot hål 15. Även någon hagtorn på högersidan för 
att rama in hålet bättre från tee. Fairwaybunkern på vänstersidan innan dammen tas bort 
och ersätts med en ny ca 20m längre fram. Detta skapar en större landningszon från tees. 
Ytterligare en ny fairwaybunker byggs på vänstersidan för att klart och tydligt signalera att 
hålla till höger om den för bästa spellinje. En fairwaybunker tas bort cirka 70 meter innan 
greenen. Den befintliga approachbunkern får justerad kontur och fairway utökas på 
högersidan för att skapa fler alternativa spellinjer mot greenen. Greenbunkern justeras och 
förskjuts lite öster ut, vilket skapar svårare vinkel in mot green från hål 15.  
 
Hål 14, Par 3 
Ett bedårande par tre hål där du står högt över Öresund med milsvid utsikt i tre väderstreck. 
Utsikten förstärk ytterligare genom noggrann avverkning av träd mot norr för bättre vy från 
tee. Greenområdet förses med en Target bunker höger bak samt att run-offen förstärks 
bakom greenen. Dammen får justerad kontur och befintliga tee 47 får lite mer utrymme för 
att tåla högre slitage i framtiden. Ny gångväg byggs längs fastighetsgränsen mot norr. 
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Hål 15, Par 5 
Närmare Öresund blir svårt att komma. Teesen 62, 57, 52 höjs för bättre vy över 
landningsområdet. Ny tee 47 byggs till vänster om dammen. Dammen får justerad kontur för 
att skapa maximal risk and reward spelstrategi. Vänsterbunkrarna ramar in hålet vackert från 
tees och agerar estetiska, spelstrategiska och Target bunkers. En ny fairwaybunker byggs på 
högersidan för att skapa zick zack spelstrategi. I samband med detta justeras fairway för att 
överstämma med nya designen. Totalt tas fem bunkrar bort på hålet. Två nya bunkrar byggs 
längs vänstersidan innan greenen för ökad intern säkerhet mot hål 13 samt främja bättre 
spelstrategi. Fairway/foregreenytorna utökas i greenområdet med både run-ins och run-offs.    
 
Hål 16, Par 4 
Ett kort och intressant par 4 hål som kan vara drivbart för de långtslående när vinden är rätt. 
Ny tee 62, 57, 47 för bättre längdskilland på hålet. Första fairwaybunker får justerad kontur. 
En ny fairwaybunker på högersidan framför den första. Approachbunkern och greenbunkern 
får justerad kontur och små förflyttningar. En ny Target bunker byggs i kullen bakom 
greenen. Den kommer ge stor estetisk inverkan på hålets upplevelse från tee till green. 
Fairwayjusteringar framför allt på vänstersidan. Säkerheten mot campingen kommer ses 
över. För att öka säkerheten bör skyddsnät sättas upp direkt till höger om tee 57 och 52 så 
bollarna fångas upp direkt. Viss nyplantering av hagtorn på högersidan för att öka 
rumsindelningen mot korthålsbanan.  
 
Hål 17, Par 4 
Näst sista hålet får en större förbättring i greenområdet. Den befintliga dammen får ny 
kontur och förses med träpalissad. Greenområdets två bunkrar tas bort och ersätts med en 
ny bunker på vänstersidan. För att trycka spelet bort ifrån hål 1 byggs en ny approachbunker 
efter de vackra ekarna på vänstersidan. För ökad spelstrategi från tee förses hålet med två 
nya fairwaybunkrar en till vänster och en till höger. Dessa kommer skönjas vackert från tees. 
De kommer även att agera som Target bunkers. Ny 62, 57, 52, 47 byggs för bättre spellinje. 
Viss sparsam nyplantering med hagtorn längs bägge sidorna av hålet. Nya gångvägar 
kommer byggas från greenområdet mot avslutningshålet för att minska slitaget på 
gräsytorna.  
 
Hål 18, Par 3 
Det vackra avslutningshålet i parken förskönas med utökat dammsystem för att separera de 
två avslutningshålen åt samt öka säkerheten mot högersidan av hålet. Dammen förses med 
träpalissad för att få distinkta kanter. Inget tvivel om bollen är i eller ur. Tee 62 byggs bakom 
dagens tee. Greenområdets befintliga bunker får justerad kontur samt byggs det en ny 
greenbunker till höger efter asken för att ytterligare skapa bättre rumsindelning i 
klubbhusområdet mot restaurangens uteservering och puttinggreen. Vägnätet kommer att 
förbättras runt hela hål 18 och klubbhusområdet för god logistik för medlemmar och gäster.  
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Klubbhusområdet 
Parkkänslan i klubbhusområdet är viktig att ta vara på. Genom att separera hålen bättre åt 
skapas klara rumsindelningar som förstärks med planteringar mot omgivningen. Dessa 
förbättringar ger en tydlig indelning vad som är golfbana och vad som är övriga ytor.  
 
Summering 
Projekteringen av Masterplanen har utgått ifrån att skapa en spelstrategisk golfbana som 
skiljer sig från Hildestorpsbanan. En del av förädlingen var också att skapa ett back tee. Tee 
kalas tee 62. Genom denna investering skapas möjligheten att attrahera målgruppen med 
lågt hcp Landskrona Golfklubb. Målsättningen har även varit att främja både landskaps- och 
golfupplevelsen på och runt omkring Landskrona Golfklubb.  
 
Höllviken den 3 september 2021. 
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