
- VISION 2032 -

STOCKHOLMS GOLFKLUBB
Om 12 år fyller Kevingebanan 100 år och innan dess kommer det att spelas ännu fler underbara 
golfrundor på vår unika bana. I arbetet med att utveckla banan har vi kommit till  en punkt där 
vi anser att det är dags att vårda det kulturarv vi fått äran att förvalta. 
Harry Colt var en av dåtidens bästa golfbanearkitekter och flera av hans banor rankas bland 
de bästa i världen. Mycket har hänt sedan Harry vandrade på hedarna längs med Edsviken och 
världen har förändrats. Men vi känner  att det är dags att ta vårt ansvar och återställa så mycket 
som möjligt  av den skatt som Harry Colt tillsammans med sin partner S.F. Morrison gav till oss 
här på Kevinge. 
 
På kommande sidor kan ni läsa om våra tankar och idéer, allt ifrån bunkerrenovering till 
restaurering av äldre greener till att vi vill återskapa den växtflora som Harry trampade på när 
han markerade ut banans bansträckning 1932.
 
Välkomna att ta del av vår gemensamma framtid!



Banans alla bunkrar kommer byggas om eller restaureras. Detta ger att homogent formspråk 
utifrån banans orginalarkitekt Harry Colt’s filosofier och estetik. 
Banans bunkrar kommer efter arbetena klara av större regnmängder utan att spelkvaliten 
försämras.

Banan kommer få flexiblare banlängd då vissa hål förlängs men ännu fler hål skapas det ett 
kortare alternativ på. Detta ger en roligare spelupplevelse för de flesta golfarna

Vi kommer bygga bort alla de problemområden vi känner till idag. Många platser där dränering 
kommer behöva kompletteras och detta åtgärdas i de kommande årens arbete

Bevattningssystemet finns det ett tidigare årsmötesbeslut kring att renovera och detta skall 
slutföras. 

Slutligen så skall landskapet, det vi väljer att benämna ”golfscape”, långsiktigt återställas 
till hedkaraktär med mindre lövträd och mer inramande ruffar. Kullar och böljande 
landskapsformer kommer vara viktiga  ingridienser för att skapa den helhet och röda tråd vi 
eftersöker.

Låt oss få beskriva de mest viktigaste parametrarna av denna restaurering



HÅL 1
Öppningshålet bjuder i 
Colts anda in till en generös 
landningsyta där bunkrarna på 
högersida skall restaureras. 

Utvalda förändringar
Ny främre tee

Bunkerkomplex skall 
restaureras

Bunkrar placeras i slänten och 
greenen från en inrinningsyta 
från vänster sida

AA

BB

CC
AA

BB

cc



HÅL 2
På andra hålet sker utslaget 
från en upphöjd yta mot 
en bred landningsyta som 
blir mer synlig från alla 
utslagsplatser

Utvalda förändringar
Ny tee mellan främre och nästa  
utslagsplats. Skapar bättre 
variation speciellt för damer

Bunkerkomplex skall 
restaureras

Greenbunkrar restaureras, 
ö i bunker restaureras enligt 
orginal layout

AA

BB

CC

AA

BB

CC



HÅL 3
Ett unikt Par 4 hål där tydliga 
spår kan återfinnas från Colts 
magiska hand. Den naturliga 
åsen som sträcker sig in 
från höger sida och utmanar 
golfaren från tee är ett tydligt 
tecken. Dessutom så är 
krossbunkersystemet framför 
green tidstypisk.

Utvalda förändringar
Utökning av bevattningsdamm

Greenområdets bunkrar i 
sin helhet restaureras och 
den klassiska inrinningen till 
vänster återskapas

AA

BB

AA

BB



HÅL 4
Banans första korthål är ett av 
de nyare hålen på Kevinge. 
Med stadens utbredning finns 
här ett säkerhetsproblem. 
Vi föreslår ett nytt korthål 
där vinkeln blir något 
annorlunda och således ökar 
säkerhetsmarginalen mot 
extern gräns.

Utvalda förändringar
Nytt teekomplex vilket skapar 
en säkrare vinkel mot green

Ny damm som tar hand om 
dagvatten och ytdräneringar 
samt blir extra reservoar för 
bevattningsvatten

AA

BB

AA

BB



HÅL 5
I och med Mörby Centrums 
utökning så fick hålen på 
denna delen av banan byggas 
om och saknar därmed mycket 
av orginalkaraktären. 
Vi vill återskapa möjligheter 
till inrinning och skapa en 
estetisk helhet.

Utvalda förändringar
Bunkrar förändras och därmed 
strategin i inspelet mot green

För att ännu mer förstärka 
greenområdet och skapa en 
extra dimension så skapas 
inrinningsytor på greenens 
högra sida

AA

BB

AA

BB



HÅL 6
Långt par 3 hål där greenen 
på klassisk manér ligger 
upphöjd i förhållande till sitt 
kringområde. Här använder 
vi oss av naturens former och 
inramning för att utveckla och 
förädla.

Utvalda förändringar
Teeområdet renoveras 
och får en utformning 
som harmoniserar med sin 
omgivning och hål 5

Greenbunkrar får en ny 
strategisk layout och dess 
formspråk kommer  ge 
ett uttryck som passar 
Kevingestilen.

Björk kort om green tas bort

AA

BB

CC

AA

BB
CC



HÅL 7
Dog-leg vänster där utslaget 
är väldigt viktigt för att ge 
bra sikt in mot green för 
andraslaget. Greenen kommer 
byggas om där målsättningen 
är att få omgivningen att 
harmonisera med själva 
greenytan.

Utvalda förändringar
Ny främre tee

Bunker restaureras i enlighet 
med bunkerplanen

Nytt greenkomplex

AA

BB

CC

AA

BB

CC



HÅL 8
Blint utslag över ett krön mot 
en väl inbunkrad fairway-yta. 
Här premieras strategi före 
längd.

Utvalda förändringar
Greenområdets bunkrar 
restaureras. Högra 
greenbunkern återfår en ”ö” 
mitt i bunkern vilken kan 
finnas på äldre foton från hålet

AA

AA



HÅL 9
Ännu ett av banans nyare 
korthål, detta skapades i slutet 
av 60-talet. Vår visionsbild 
är att återskapa det gamla 
hålet (hål 7) som finns väl 
dokumenterat i klubbens digra 
bibliotek. Hålet låg då vid 
nuvarande Mörby Centrum. 
Dessutom är detta en green 
som är väldigt svårspelad 
för spelare med lägre 
svinghastighet med dubbla 
bunkrar som försvårar.



HÅL 10
Banans första par 5 hål är ett 
verkligt s.k. ”treslagshål”. 
Här skall landningsytorna 
tydliggöras så att de golfaren 
med en tydlig spelplan finner 
fördelar.

Utvalda förändringar
Ny främre tee

Kullen mitt i fairway skall 
sänkas, landningsområdet får 
en tydlig inramning av bunkrar

Andra landningzonen 
tydliggörs med  hjälp 
av bunkrar. Från denna 
positionen ser man greenen 
och vilken uppgift golfaren 
ställs inför.

AA

BB

CC AA

BB

CC



HÅL 11
Vackert par 4 med en ravin, 
eller pulkabacke som våra 
yngre medlemmar kallar det, 
till höger som sväljer alla 
bollar som har en skruv mot 
denna sidan. Inspelet in mot 
green sker mot ett klassiskt 
välförsvarat område där 
golfaren kan välja mellan att 
flyga in bollen eller använda 
markkonturerna.

Utvalda förändringar
Ny främre tee

Ny Carry-bunker för de mest 
långtslående och risktagande

Greenområdets bunkrar 
restaureras

AA

BB

CC

AA

BB

CC



HÅL 12
Ett fantastiskt korthål där 
vi endast skall göra mindre 
justeringar. Klipplinjer 
breddas och ger mer 
möjligheter för markspel. 
Bunkrar skall restaureras 
enligt planen för hela banan.

Utvalda förändringar
Nytt tee ger en bättre vinkel 
speciellt för spelare med 
kortare carry från tee.

Bunkersystemet restaureras i 
enlighet med karaktären som 
eftersträvas

AA

BB AA

BB



HÅL 13
Par 5 hål där andra slaget 
spelas upp för ett krön. 
Inspelet är oftast blint. 
Vi föreslår tydligare 
hindersättning både för utslag 
och in mot green. Slänten mot 
hål 11 skall återfå vegetation 
med inslag av ljung.

Utvalda förändringar
Ny främre tee

Fairway utökas på högersidan 
vilket hjälper bollen att rulla 
tillbaka in mot fairway

Inrinning på högersida av 
green återskapas

På själva greenytan görs 
mindre justeringar för att 
skapa fler flaggplaceringar

AA

BB

CC

DD

AA

BB

CC

DD



HÅL 14
Fantastiskt korthål som spelas 
längs med Edsviken. Här 
restaureras bunkrar och vyer 
mot Edsviken öppnas upp.

Utvalda förändringar
Gallring skall  ske mot 
Edsviken vilket kommer 
öppna upp  vyer mot vattnet 
men också mot Ulriksdals 
Slott

Greenbunkrar restaureras i 
enlighet med Kevingeandan

AA

BB

AA

BB



HÅL 15
Ett relativt kort par 4 för de 
långtslående golfarna medan 
hålet spelas svårare för de 
som inte slår bollen lika högt 
och långt. Från tee skall 
landningsområdet tydliggöras.

Utvalda förändringar
Två nya bunkrar hjälper till 
att svänga hålet från höger till 
vänster

Ny  bunker som utmanar de 
långtslående spelarna

Greenområdet ramas 
in med bunkrar enligt 
restaureringsprincipen,  och 
lönnen vid green tas bort

AA

BB

CC

AA

BB

CC



HÅL 16
Ännu ett av Kevinges 
fantastiska korthål. Bunkrar 
skall restaureras och hålets 
karaktär skall förstärkas.

Utvalda förändringar
Bunkrar restaureras i enlighet 
med Kevingestilen
På själva greenytan görs 
mindre justeringar som skapar 
större yta för flaggplaceringar

AA

AA



HÅL 17
Par 5 hål längs med 
bangränsen. Hålet spelas med 
tydliga landningszoner och 
den breda men väldigt grunda 
greenen tvingar golfaren att ta 
stor  beaktning vid inspelet.

Utvalda förändringar
Ny främre tee

Bunkrar restaureras i 
landningsområdet och skapar 
tydliga strategiska värden för 
golfaren.

Bunker med ”ö” restaureras

AA

BB

CC

AA

BB

CC



HÅL 18
Avslutningen sker tillbaka mot 
klubbhuset och är en klassisk 
svensk golfvy. Greenen skall 
byggas om för att harmonisera 
med banans Coltkaraktär på 
ett bättre sätt.

Utvalda förändringar
Ny backtee vilket ger en ny 
vinkel in mot fairway, även en 
ny främre tee

Bunkerkomplex restaureras 
men justeras i placering för 
att bättre anpassas till dagens 
slaglängder

Nytt greenkomplex med 
tydligt Coltkaraktär

AA

BB

CC

AA

BB

CC



Inspelet mot hål 3 strax efter banans 
öppnande 1934

Inspelet mot hål 3 som det ser ut idag

Konceptskiss för hur förändringen, dvs 
restaureringen av bunkrarna runt green 
3 skall utföras. 
Notera hur bunkern vänster om green 
flyttas från greenytan och därmed flyttas 
gångvägen till greenens högra sida



Konceptskiss för nytt greenområde på 
Hål 4. Målsättningen är att skapa ett 
strategiskt och attraktivt greenområde 
med stora influenser från Harry Colt

Befintligt Hål 4



Hål 7 från banans orginal sträckning. 
Hålet förlorades till stadsbebyggelsen 
vid Mörby Centrum i slutet av 60-talet. 

Konceptskiss på att återskapa gamla 
hål 7 på platsen där dagens nionde hål 
ligger. 
Hålet kommer vara en utmanande Par 3 
samtidigt som det är spelbart för spelare 
med lägre svinghastighet.

Hål 9 i dagens utformning



Hål 14 är ett vackert korthål där vi föreslår mindre 
justeringar. Konceptskissen visar på hur Edsviken skall 
framhävas samtidigt som greenbunkrar skall restaureras

Befintligt Hål 14



18:e hålet på Kevinge har förändrats genom åren och vi vill återigen ge 
detta hålet en tydlig touch  av Harry Colt. Konceptskissen nedan visar 
hur greenområdet kommer upplevas från ca. 75m från green om man 
placerar bollen mitt i fairway

Befintligt Hål 18
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