SALTSJÖBADENS GK STORSATSAR
En ny bunker både
Saltsjöbadens GK är en av de mest anrika golfklubbarna i Sverige. Nu
förbättrar och
ska klubbens golfbana också bli en av de bästa.
förskönar det andra
– För ett antal år sedan gjordes en ombyggnation av greenerna. Nu är
det dags för nya förändringar. Vi har därför anlitat en av de absolut bästa hålet på Saltsjöbadens
arkitekterna för att förädla och förbättra vår bana, säger Mats Candinger, 18-hålsbana.
klubbchef på Saltsjöbadens GK.
Caspar Bay Grauballe från Danmark är den renommerade arkitekten
som ansvarar för klubbens utvecklingsplan och under 2017 har gjort de första tydliga
förbättringarna.
Satsningen är långsiktig. Steg för steg, år efter år, kommer allt det nya att göras. Klubben, som
fyller 100 år 1929, har tålamod.
– En golfbana är ju aldrig riktigt klar, säger Caspar Bay Grauballe.
– Men jag arbetar gärna efter en femårsplan. Förhoppningsvis har banan då fått ett ordentligt lyft,
såväl visuellt som speltekniskt. Det vi gör i Saltsjöbaden ska kännas unikt och få en egen identitet
och signatur.
Som arkitekt hämtar han sin inspiration från Storbritannien och från den epok på 1920- och 30talen som inom golfbanedesign kallas för ”The Golden Age”. Det var en tid då golfen i världen
utvecklades i en rasande takt med mängder av nya banor på framför allt de brittiska öarna och i
USA.
I Saltsjöbaden byggde de nyligen golffrälsta nio golfhål utmed Saltsjöbanan. Golfklubben bildades
1929, som en av Stockholmregionens blivande klassiker.
Även nästa 20-tal ser riktigt ljust ut!
– Ja, och det är fantastiskt roligt att kunna tänka så. Saltsjöbaden är en fantastiskt vacker plats,
golfbanan ligger i en dramatisk och vacker miljö, det är inspirerande att arbeta tillsammans med
alla inblandade på klubben, säger Caspar Bay Grauballe.

Caspars namn blev erkänt inom golfvärlden i
samband med konstruktionen av en av den moderna
tidens mest omtala golfanläggning: Trump
International Golf Links i Aberdeen, Skottland. Han
representerade då den engelska arkitektfirman
Hawtree Ltd. och var den ledande arkitekten för
designen när ett magiskt markområde skulle
förvandlas till en drömbana.
Donald Trump hade kommit dit och rört om i det
skotska golfsamhället. I hans portfolio av
superanläggningar såg han i Skottland sin chans att
bygga något alldeles extra.
Det blev ett drömjobb för Caspar Bay Grauballe.
Under åren 2010, 2011 och 2012 deltog han i
processen som varje arkitekt någon gång önskar få
uppleva.
”Att få skapa en bana vid havet, stranden och de 30
meter höga sanddynerna, att få göra det på en sådan
plats med de resurserna… jo, det händer nog bara en
gång i livet”, säger Caspar.
… och hur var samarbetet med Donald Trump?
– Vi träffades förstås emellanåt och kom fram till
lösningar som fungerade. Han var där 2–3 gånger per
år under själva byggprocessen. Det blev en hel del
lyckade kompromisser. Han tog ’the american way’
och vi jobbade för det mera neddämpade och
naturliga.
Trumps tankar om det storslaget flashiga
Caspar Bay Grauballe var
och
vår
brittiska
filosofi
blev
en
god kombination. Det var kul när han kom
den ledande arkitekten när
fram
och
sa:
’Ah,
här
har
ni
gjort
något helt annat än vad jag sa – men
Donald Trump skapade sin
eftersom det blir bättre än jag tänkt så det är helt ok.’ ”
drömanläggning i
Även Trumps officiella ord om Caspar var något den danske arkitekten
Skottland.
kunde ta med sig från Skottland:
”Caspar kommer utan tvekan att bli en av sin generations allra största
arkitekter av golfbanor.”
… och hur är samarbetet med Saltsjöbadens GK?
– Det är jättefint”, svarar Caspar. Jag sätter ett väldigt högt värde på att
få jobba bra ihop med personal, styrelse bankommitté, greenkeepers
och alla andra på en klubb. Den utvecklingsplan vi har gjort är mycket
spännande och givande att arbeta efter. Jag hoppas att det redan börjar
märkas på ett positivt sätt och att det bara blir bättre och bättre under de
kommande åren.”
Vad är unikt i landskapet?
Mycket, och det som idag delvis är dolt inne bland träden ska framhävas
tydligare. Landskapet bjuder på otroligt mycket dramatik. Medan man
spelar kommer man in i en väldigt fin miljö där man följer dalarna mellan
bergssidorna. När mer skog har gallrats kommer klipporna och all den
– CASPAR GRAUBALLE
vackra vegetationen att bli en tydligare del av spelupplevelsen.
Under 2017 har projektets första förändringar gjorts. Det åttonde hålets
greenområde har byggts om. Flera nya bunkrar har skapats. Banan har därmed fått en tydligare
karaktär. Nya bunkrar av brittisk stil både förskönar banan visuellt och förbättrar den strategiskt.
Även klubbchefen Mats Candinger ser med optimism fram emot den fortsatta utvecklingen:
– Under de senaste åren har vi skapat den plattform som gör detta möjligt. Nu är det rätt tid att
satsa framåt mot nya visioner igen. Nu känns det fantastiskt intressant att utveckla den pärla vi
har för att skapa en unik golfupplevelse för våra medlemmar och gäster.

”Det vi gör i
Saltsjöbaden
ska kännas
unikt och få
en egen
identitet och
signatur.”

”Trumps tankar om det storslaget flashiga och vår brittiska filosofi
blev en god kombination”, berättar Caspar Bay Grauballe.

