
28 golfdigest.se  |  augusti 2014

Ullna Golf Club
Spela    Svenska banor Av Michael Broström

Topplatsen 
återtagen

E
n ikon är vanligtvis en 
bild av Jesus, Maria el-
ler något helgon. Och 

när Ullna badar i snedljus som 
kastar långa skuggor över ba-
nan intill den glittrande sjön är 
det inte långt ifrån att man får 
en religiös upplevelse – vilket 
kanske också är en av anled-
ningarna till att man valt att 
kalla sin Nicklaus-renoverade 
18-hålare för ”The Icon”. Blyg-
samt? Knappast. Motiverat? Ja, 
det får man nog säga.

Historien tog sin början 
för över 30 år sedan när Sven 
Tumba, mer eller mindre enligt 
rådande bestämmelser, desig-

nade och byggde en golfbana 
alldeles intill Ullnasjön. Banan 
invigdes 1981 av ”golfprinsen”, 
HKH Prins Bertil och bara två år 
senare kom dåtidens stora golf-
stjärnor till Ullna för att spela 
SEO, Scandinavian Enterprise  
Open.Strategisk, 

vacker och 
framför allt 
riktigt rolig.

Adress: Roslagsvägen 36, 184 94 Åkersberga
Telefon: 08-514 412 30

Webb: ullnagolf.se
E-post: ullna@ullnagolf.se

Greenfee: 1 250 kronor (750 kronor för 
medlem till gäst).

Vit Tee: 6 236 m, par 72  Gul tee: 5 748 m
Blå tee: 5 348 m  Röd tee: 4 470 m

Vi känner igen 
originalet – ändå har 
så mycket hänt på 
nya Ullna.

DET VISSTE DU INTE

Hans enda bana i Sverige

Att Jack Nicklaus åtog sig att renovera Ullna beror naturligtvis på 
vänskapen med Sven Tumba. Anledningen till att han personligen 
gjort skisserna och besökt banan flera gånger är sannolikt också 
baserat på den potential han tidigt såg. Vid Jacks slutbesök var han 
också mycket nöjd med resultatet som finslipats av chefsdesignern 
Dirk Bouts och formats av hans bäste shaper Jerame Miller. Fo
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Som Europatourbana var 
Ullna länge ansedd som en av 
landets bästa, men tekniken 
sprang ifrån banan som på 
grund av det begränsade ut-
rymmet också ansågs för kort 
för herrproffsen. Dessutom var 
banan ofta vattensjuk och det 
krävdes alltmer resurser för att 
hålla banans greener i det skick 
som många vant sig vid.

I samband med att klubbens 
range försvann när Vägverket 
anlade Norrortsleden fick man 
en hel del pengar och man 
smidde därför planer på en om-
fattande renovering. Efter god-
kännande av medlemmarna 
fick man en hisnande budget. 
Självaste Jack Nicklaus fick 
uppdraget och gjorde själv flera 
besök på plats.

Efter ett år med stängd bana 
och 50 miljoner kronor fattigare 
kunde medlemmarna under 
våren 2013 så beträda den bana 
som i det stora hela var identisk 
med den gamla – men ändå 
på så många sätt en helt ny 
bana. Hela banan grävdes upp, 
schaktades om efter Nicklaus 
egna skisser och förseddes med 
en omfattande dränering och  
sandcappade fairways. Helt nya 
greenområden byggdes och 
bunkrar lades ut mer strategiskt 
för den moderna golfen. 

När det nu gått ett drygt år 
sedan öppnandet och banan 
hunnit sätta sig är det ingen 
tvekan om att Ullna återtagit 
sin plats som toppbana i Sve-
rige. Det är en strategisk, vacker 
och rolig bana, men samtidigt 
en elak bana där vatten lurar på 
15 av de 18 hålen.

Det är faktiskt inte svårt att 
hålla med om klubbens egen 
uppmaning på de logoprylar 
som finns i shopen, ”Play the 
Icon”. 
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Banans bästa hål: #12, par 5

Vit tee: 521 m
Gul tee: 488 m
Blå tee: 468 m
Röd tee: 389 m

Ett riktigt bra par 5-hål 
som erbjuder  flera alternativ. 
Attackera  från tee så går det att 
nå på två och ha en chans till 
eagle. Spela fram säkert och slå 
tredje slaget med en wedge så är 
ett säkert par inte långt borta.

Blygsamt? Knappast. Motiverat? 
Ja, det får man nog säga.

BRIljERA I DEN VITA SANDEN

Betyg: Ullna Golf Club

DESIGN/STRATEGI: 18/20

H H H H H H H H H H 
H H H H H H H H  H  H
Layouten är riktigt bra och med Nicklaus tuffare 
greenområden är det nu en mycket strategisk 
bana. Några hål kunde man dock gjort lite större 
förändringar på när man ändå plöjde ned 50 
miljoner  i marken.

KONDITION/FINISH: 18/20

H H H H H H H H H H 
H H H H H H H H  H  H
Härlig stuns på sandcappade fairways och sam-
metsmjuka greener där bollen flyter fram. Med rätt 
bunkerteknik kan man också briljera i den vita san-
den där det dock tyvärr blir en del pluggade bollar.

ESTETIK: 13/15

H H H H H H H H H H H H H  H  H
Den sköna parkkänslan och Ullnasjöns glittrande 
vatten är en svårslagen omgivning, men klubben 
bör investera i en liten pump för att hålla rent i sina 
vattenhinder där det flyter en del gegga.

ROUTING/BANSTRÄCKNING: 8/10

H H H H H H H H  H  H
Tumbas ursprungliga routing har en härlig varia-
tion och man kommer ganska nära klubbhuset 
efter nio hål. Men vem vill hoppa av när det återstår 
nio hål av yppersta golfnjutning?

ATMOSFÄR/TRADITION: 9/10

H H H H H H H H H  H
Så här ska det vara på en golfklubb! Det andas 
golf i alla detaljer och som gäst känner man sig 

väl omhändertagen  trots att Ullna i huvudsak 
fokuserar på medlemmarnas väl.

KLUBBHUS: 3/5

H H H  H  H
För en klubb med så här stora ambitioner är 
klubbhuset av det enklare slaget. Snyggt, välskött 
och behagligt förvisso, men man kunde väntat 
sig lite mer. I dagsläget finns ingen range, men en 
sådan har utlovats.

ÖVRIGT:
* Scorekort med lite skumma färger, en 
hemsida som varit lite skum och en 
del andra detaljer vittnar om att man 
har lite kvar att göra för att uppnå 
den verkliga premiumklassen 
utanför  själva banan.

totalpoäng

69/80

Svenska banor    Spela

På Ullna finns 
utslagsplatser med få 
motsvarigheter i vårt 

land.
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