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Första nio hålen klara 
när Haninge GK bygger 
om för framtiden 
 

Nu öppnar de första nio ombyggda hålen på 
Haninge GK, designad av en av Sveriges 
främsta banarkitekter, Christian Lundin. I augusti 2023 planeras den ombyggda artonhålsbanan stå 
helt klar och då erbjuda medlemmarna en hed- och skogsbana med fem utslagsplatser per hål 
anpassad för utmanande golf oavsett spelhandicap. 
 
– Beslutet styrelsen tog 2020, att bygga om den 37 år gamla banan är ett steg i rätt riktning för att 
kunna närma sig vår vision - att bli Stockholms mest attraktiva och inkluderande golfklubb med banor i 
toppskick, säger Ragnar Unge, ordförande i Haninge GK.  
 
– De första nio hålen som nu är färdiga för spel är helt magiska. Vi ser fram emot att de kommande nio 
hål som börjar byggas om nu i augusti blir lika bra. Vårt mål är att banans kvalitet kommer att bli så bra 
att vi kan arrangera en Europatourtävling i framtiden, fortsätter han. 
 
Christian Lundin, som bland annat har designat Österåker GKs nya bana Öster by Stenson, står för 
designen av Haninge GKs nya artonhålsbana.   
– Haninge GKs slottsmiljö och vackra natur gav mig inspiration till att rita en bana som utmanar men 
också ger trevliga spelmöjligheter för alla typer av golfare oavsett handicap, säger Christian.  
 
Karaktären på banan blir en blandning av hed- och skogsmiljö med vackra stenpalissader vid 
vattendragen och bunkrar med organiska former. Utformningen av greener och klippningen av fairways 
kommer att framhäva banans konturer på ett smakfullt sätt. Banan kommer att ramas in med en 
vajande svingelruff som blir gyllene till färgen när den är som vackrast under sommaren och tidig höst.  
 
–  Vid alla hål kan spelaren välja mellan att spela från fem nybyggda tees som ger olika längder på hålen, 
fortsätter Christian Lundin. Jag har medvetet kortat ner röd tee med drygt tusen meter för att spelaren 
ska kunna känna att det är möjligt att nå in på rätt antal slag. 
 
För mer information kontakta VD & klubbchef Patrik Engvall, 08 586 301 12, patrik@haningegk.se 
 
Bilder och mer information om banprojektet finns på www.haningegk.se/media 
 

 

INBJUDAN 
Välkommen till öppning och spel av de första nio hålen på nya banan den 29 juli 2022. 
10.00 Samling vid Lilla Kök & Bar, bredvid första tee 
10.15 Ordförande Ragnar Unge hälsar välkommen 
10.20 VD & klubbchef Patrik Engvall berättar om bakgrunden till ombyggnaden av banan 
10.25 Banarkitekt Christian Lundin berättar om tanken bakom banans utformning - Masterplan  
10.40 Haninge kommuns styrelseordförande Meeri Wasberg inviger de första nio hålen 
11.00 Lunch 
12.00 Visning av de första nio nybyggda hålen. 
 
Anmälan dig till info@haningegk.se. Ange namn, media, telefonnummer, mailadress samt golf-id. 
 

 
Haninge GK 
Årsta Slott 

08 500 328 50 
info@haningegk.se 
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