
 

 



 

 

Ronneby Golfklubb stiftades den 26 maj 1963. I oktober månad 1965 så öppnades 

banan för spel på 7 hål. I juli 1966 så fick banan 9 hål. 1985 fick banan 18 hål och 

nuvarande bansträckning. 2001 fick klubben Svenska Golfförbundets miljödiplom.  

År 2004 så erhöll klubben Ronneby Kommuns miljöpris.  

Banan ligger i anslutning till Brunnsskogen som är ett kommunalt reservat.  

 

Ronneby GK är en ideell förening och har i oktober 2014 ca 800 aktiva medlemmar. Klubben 

leds av en styrelse med ett antal kommittéer, kansli, klubbchef/pro, bana, shop, och 

restaurang. Målet är att bedriva en för en golfanläggning fullskalig verksamhet med 

förtroendevalda och anställda i samverkan. Målsättningen för Ronneby GK är också att med 

hjälp av befintliga värden kunna utveckla anläggningen till den standard som dagens golfare 

kräver avseende trivsel, kvalité och längre säsong. 

Ronneby GK har en klubbchef/pro anställd, vars uppgift är att effektuera de beslut som 

styrelsen fattar och ansvara för den dagliga operativa driften. Klubben har 2 visstidsanställda 

som delar på reception och shop. Allt ekonomijobb sköts idag på ideell basis. Ronneby GK 

har 1 Greenkeeper samt 4 visstidsanställda banarbetare. Ett stort arbete utförs också av ideella 

krafter. 

Klubben äger samtliga byggnader som klubbhuset med kansli, restaurang och shop, 

maskinhall och bagvagnsbod. 

Ronneby GK har en 18-hålsbana som ligger i ett mycket naturskönt område med många stora 

ekar och i anslutning till den ”berömda” Brunnsparken. Banan följer verkligen naturen med 

höga berg och branta dalar. Det gamla kulturlandskapet gör sig tydligt påmint med stenmurar 

och hagmark. Inlandsisens framfart gör sig också påmind. Rullstensåsar och U-dalar är bra 

exempel på dessa fenomen. Området kring hål 3,4,16,17 och 18 är exempel på en U-dal. 

Någon rullstensås har vi inte på banan. 

På och kring banan finns lämningar av tidig bosättning och stenåldersgravar. Under vintern 

och våren 2012- 2014 har genomgripande gallringar av skog och sly skett inom banområdet.  

Under vintern 2015 så kommer ytterligare gallring att ske längsmed hål nr 12. 

Nya vägar har anlagts under åren 2011 – 2014. Dammen vid hål 15 är omgrävd under våren 

2013. Dammen vid hål 5 grävdes ur hösten 2013.  

Klubben har en väl inarbetad restaurang, Putt Inn. Under 2015 så kommer klubben att jobba 

för att hitta en ny krögare med en större golfprofil än tidigare.  



 

 

Golfshopen arrenderas ut till ett företag som bedriver verksamhet i bolagsform. 

Målet är att sköta banan på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Ingen bekämpning av ogräs 

sker. Ingen förebyggande sprutning med kemikaliska preparat mot skadesvampar 

förekommer. Luftning, dressning och ett välbalanserat gödselprogram skall verka 

förebyggande mot skadesvampar. Goda svampar, Tricoderma polysporum och Tricoderma 

harzianum, tillsätts på greenerna för att hålla de skadliga svamparna borta. Till största delen är 

det organiska gödselmedel som används. För att skapa bra förutsättningar för gräset att må bra 

så gallras det i trädbestånd och undervegetationen nära greenområdena. Ljus och vind gör att 

gräsytorna torkar upp snabbt och risken för svampangrepp minskar och därmed också 

användandet av kemiska bekämpningsmedel.  

Driften och underhållet av banan på Ronneby GK sköts av totalt 5 anställda. 

Anställningsformerna är 1 tills vidare och 4 visstidsanställda utöver detta så tillkommer 

ideella insatser. 

Ronneby GK har en bevattningsanläggning som förser alla greener och tees samt fairways, 

med vatten från Ronneby ån. Bevattningsanläggningen får anses vara relativt omodern med 

dagens mått mätt. Renovering och uppgradering påbörjades under 2014 och kommer att 

fortsätta under 2015. Renoveringen har till syfte att uppgradera till dagens standard. 

Av miljöskäl minimeras användandet av bekämpningsmedel. De medel som används är enbart 

mot svampangrepp på greenerna och årligen söks tillstånd för användning hos Miljökontoret i 

Ronneby. Sprutjournal förs som visa när bekämpning skett, rådande väderlek osv. Medlen 

förvaras tillsammans med övriga kemikalier i låst skåp med värme, ventilation och tätt golv. 

Sprayburkar med rostlösningsmedel och färgburkar förvaras i verkstaden. Dieselolja och 

bensin förvaras i tankar. Runt tankarna finns betongkar så kallade säkerhetskar. 

Källsortering sker enligt Miljötekniks policy. 

Vi har container för brännbart och wellpapp. 

Glas och aluminium sorteras ut manuellt i samband med soptömning.  

Matavfall sorteras i för ändamålet avsedd container. 



 

 

Miljön runt banan med stora ekar är en utmärkt biotop för ekoxar och innebär att dessa finns i 

ganska stor population. Vid gallring av skog så lämnas mycket ved kvar i skogen i syfte att 

gynna ekoxe och andra skalbaggar. 

Finns också ett stort bestånd av den fridlysta idegranen inom banområdet. I området kring 

banan finns fast population av hare, räv och rådjur. Vintern 2013 så fick vi också ett kort 

besök av varg som dokumenterades av länsstyrelsens viltspårare. 

Ett rikt fågelliv med många arter finns och utmärkande är glada, hök, ormvråk och korp. 

Senaste inventeringen påvisa också att det finns minst 3 olika sorter av orkidéer på banan, 

Nattviol, Adam och Eva samt Majnycklar. 

Ronneby GK har få grannar som gränsar till banan, Kontakten med dessa fungerar bra, Banan 

ligger i ett naturvårdsområde som till vissa delar har 

”Natura 2000 klassificering”. Innebär att vi har täta kontakter med kommunen och 

länsstyrelsen.



 

 

Klubben ansluter sig till Sv. Golfförbundets Miljövision o Strategiska mål, genom att verka 

för att: 

Tillhandahålla en golfanläggning av hög standard, garantera ett hållbart utnyttjande av 

naturresurser samt bidra till en hälsosam miljö. 

 

Golfförbundets strategiska miljömål: 

 God bebyggd miljö och god hälsa. 

 Rika naturmiljöer och levande kulturlandskap. 

 Behovsanpassad gödning samt giftminimerad miljö. 

 Grundvatten av god kvalité. 

 Begränsad klimatpåverkan och frisk luft. 

 Öka miljömedvetenheten inom golfklubben och dess medlemmar.   

att fortlöpande förbättra miljöarbetet 

att minimera negativ påverkan på luft, mark och vatten 

då särskilt uppmärksamma att vi gränsar intill Ronneby ån och Brunnsskogen 

att främja en biologisk mångfald i våra naturområden på och utanför spelplan. 

att vara sparsamma med energi 

att all vår verksamhet genomsyras av ett kretsloppstänkande. 

att göra miljömässigt riktiga inköp hos leverantörer med en tydlig miljöprofil. 

att förebygga olyckor i det dagliga arbetet. 

att följa gällande lagar och förordningar samt ha en väl fungerande egenkontroll. 

Med utgångspunkt från vår miljöpolicy ska klubben upprätta en handlings-

plan som revideras årligen. 

Miljörevision sker årligen under februari månad.  

 



 

 



 

 

Vi har efter 

samråd med 

myndighet 

kommit fram till 

lämplig plats



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Arbetet med att förändra invanda vanor och beteenden tar tid och vi har en resa att göra 

Sakta men säkert så blir vi bättre på att hushålla med resurserna. 

Ett framsteg är att vi numera fakturerar alla medlemmar via e-faktura. 

Samtliga leverantörer till Ronneby GK och Ronneby Golfanläggning AB anmodas att 

skicka e-faktura. Den el vi köper är klassad som klimatsmart. 

 

Våra dammar är i behov utav renovering/förändring.  

Vi har också ambition att anlägga ett antal vildängar med därtill hörande fjärilspark.  

Inventering av antal fågelarter på och omkring banan samt uppsättning av fler holkar. 

Isättning av gräskarp i dammarna, de som saknar fisk idag. 

Ordna vattenspel i dammarna för att öka syresättningen i vattnet. 

Vår inre miljö kommer att kartläggas under 2015 med förhoppning om att kunna spara mer 

resurser där elanvändning är en viktig del.  


