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Korthålsbana för ungdom och nybörjare 
 

 

 
Invigning av korthålsbanan den 9 juni 2013. 

 

Projektägare: Örbyhus Golfklubb, ideell förening 

Projektledare: Anders Nordwall 

Kommun: Tierp 

Dnr: 103 

Jnr: 2011 7242 

Projekttid: 2011-09-30 – 2012-11-15 

 

Beviljade stödmedel: 457 453 kr Använda stödmedel: 448 929 kr 

 

Totalt använda resurser i projektet: 855 225 kr 

 

”Jag tycker att vi lyckats och fått till en mycket bra bana, som 

är en tillgång för klubben. Här kan vi bedriva träning för 

nybörjare och etablerade spelare och på så vis öka 

rekryteringen.” 
 

Anders Nordwall, projektledare 
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Verksamhet enligt projektplanen 
 

BAKGRUND 
Örbyhus Golfklubb som etablerades 1990 bedriver en omfattande verksamhet inom 

golf för alla åldrar och kön. Klubben utbildar omkring 90 nybörjare varje år, varav 

ungefär hälften är barn och ungdomar. Ett samarbete har också inletts med 

närliggande skolor i kommunen, vilket ställer ökade krav på träningsmöjligheter. 

Nybörjare och spelare som av andra skäl har korta slaglängder skulle behöva bättre 

möjligheter att träna utanför den stora banan. Dessa behov skulle kunna tillgodoses 

genom att anlägga en övningsbana. En sådan skulle också öka traktens attraktivitet 

och bidra till ett ökat antal besökare till Örbyhusområdet. 

 

Kring Örbyhus GK har det på senare år etablerats hotell- och 

vandrarhemsverksamhet. De utnyttjas inte bara i golfsammanhang utan i stor 

utsträckning även för privata festarrangemang, konferenser, kurser etc. Örbyhus Slott 

har regelbundna visningar och konserter och i Örbyhus tätort finns affärer 

hantverkare och service. Alla dessa verksamheter skulle gynnas av ett större antal 

besökare till bygden. 

 

SYFTE 
Syftet med projektet är att genom att anlägga en korthålsbana bidra till  

· ökad attraktivitet för Örbyhus med omnejd 

· ökat antal besökare 

· nya och bevarade försörjningsmöjligheter 

· stärkt lokal ekonomi 

 

VERKSAMHET 
Verksamheten i projektet är att i anslutning till den befintliga golfbanan anlägga en 

övningsbana med sex hål med greener och utslagsplatser anlagda med konstgräs. 

 

 

 

Projektets kommentarer om ev. skillnader mellan planerad och 

genomförd verksamhet 
 

Någon större avvikelse mellan planerad och genomförd verksamhet har inte 

konstaterats. 

 

Anläggningsarbetet tog något längre tid än planerat främst beroende på besvärliga 

väderförhållanden med mycket regn som försvårade gräv- och schaktningsarbeten. 

 

Fokus är nu att öka utnyttjandet med flera tävlingar och företagserbjudanden. 
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Sammanfattning av svar i utvärderingen 
Uppgiftslämnare: Anders Nordwall 

 

Första kontakten med Leader 

Efter ett par års planering och kalkylering kom Örbyhus golfklubb fram till att man 

måste hitta externa finansiärer och fick då först ok från Riksidrottsförbundet, men 

med otillräckliga medel. I det läget fick man information från några medlemmar om 

Leader och tog först kontakt med Uppland, men hänvisades till Nedre Dalälven. Där 

fick man kontakt med Kia Olofsdotter, som besökte klubben i september 2011. 

Därefter rullade det vidare med ansökan etc.  

 

Leader som metod 

Tycker att leaderprojektet har fungerat bra och smidigt och att samarbetet med 

Gysinge har varit mycket bra. Upplever dock att det finns en viss stelhet och att det 

känns onödigt byråkratiskt när samma sak skall granskas i flera instanser med den 

tidsfördröjning det innebär. Tycker att problemet med likviditeten är mycket 

besvärande då projektet tvingats ligga ute med kontanta medel delvis upplånade av 

privatpersoner under alltför lång tid 

 

Leaders betydelse för projektet 

Menar att Leader var helt avgörande för att projektet skulle bli av.  

 

Genomförande 

Tycker att projektet blev lyckat och att man har fått till en mycket bra bana, som är en 

tillgång för klubben. Där kan de bedriva träning för nybörjare och etablerade spelare 

och på så vis öka rekryteringen. 

  

Innovation 
Tycker inte att projektet blev innovativt, men att möjligheten att ordna 

företagsaktiviteter och andra trivselåtgärder är positiv.  

 

Samverkan och nätverkande 

Den nya samverkan till följd av projektet som de hittills har sett är den med 

sponsorföretag. 

 

Långsiktighet 

Projektet lever nu helt ”på egna vingar”, som en del av klubbens utbud. Tycker att det 

är lite för tidigt att uttala sig om vilka effekter man kan se av projektet, men ser att det 

speciellt för juniorer och damer har betytt en hel del. 

 

Framtidsutsikter för projektet 

Utbildning och träning är ytterst viktigt för dem och korthålsbanan ses som en motor i 

detta. Huvudsyftet är att få fler och skickligare spelare som trivs med klubben och 

banan i framtiden. 

 

Spridning 

Vetskapen om projektet i närområdet upplevs som ganska stor. Den nya banan är 

något av en annonspelare med sin belägenhet mellan stora banans båda delar och 

alldeles intill den väg som går mellan Örbyhus och E4. Projektet har förekommit i 
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media vid några tillfällen och då inte minst vid invigningen 9 juni 2013. De har själva 

spridit information om projektet på hemsida och via utskick av mail. 

 

Attitydförändring 

Tycker att det är svårt att säga, men tror att det säkert haft stor betydelse för bygden 

att det satsas. 

  

Leaderprojekt 

Kan tänka sig att driva ett leaderprojekt igen, men har en önskan att byråkratin ska 

minskas och att åtminstone ett led i kedjan slopas. 
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Uppnådda huvudmål och delmål, kvantitativa 
 

Nya försörjningsmöjligheter, uttryckta som helårsarbeten 0,5 

Antal personer som fått del av nya försörjningsmöjligheter 1 

  

Bevarade försörjningsmöjligheter, uttryckta som helårsarbeten 2 

Antal personer som fått del av bevarade försörjningsmöjligheter 4 

  

Antal nya nätverk 1 

 
Nya eller förstärkta varumärken: 

Örbyhus golfklubb har stärkts i sin image.  

 

Efterlämnade fysiska resurser: 

Banan som sådan. Kiosk. Grillplats. Beskrivning på klubbens hemsida 

www.orbyhusgolf.se. Ingår i tävlingsprogram. 

 

 

 

Uppnådda mål, kvalitativa  
 

Samarbetsklimat: Viss förbättring 

Exempel: Får folk att ”ställa upp” i högre grad nu. Människor 

vill spontant hjälpa till.  

 

 

Bevarande av naturvärden: Viss förbättring  

Exempel: Ytan var igenväxt, men har röjts upp och vårdas nu. 

Skog har gallrats. 

 

 

Jämställdhet: Viss förbättring 

Exempel: Kvinnor har fått lättare att komma igång med golf i 

och med den nya banan.  

 

 

  

 

 

 

 

http://www.orbyhusgolf.se/

