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Under fem år investerar S:t Arilds golfklubb sju miljoner i nytt 
bevattningssystem, solceller på taket och mer eldrivna maskiner. Inför 
årets säsong hoppas man få ner energikostnaderna med en tredjedel. 

Text: Maria Berkmo 

 
Banchef Gustav Larsson och vd Peter Larsson vid en av de senaste investeringarna på S:t 

Arild. Numera är det en robot som sopar upp bollarna på driving rangen. 

Bild: Rasmus Walldén 

 
Det är de senaste årens uppsving för golfen som gör att S:t Arild står inför 
sin största investering sen golfbanan byggdes i slutet av 1980-talet. 

Pandemin gjorde att golfarna strömmade till som aldrig förr. 

– Vi fick tillbaka 396 personer till klubben. Antingen var det medlemmar 
som kom tillbaka eller så var det nybörjare som funderat på att börja. Vi har 
haft fyra bra ekonomiska år, säger Peter Larsson, sportchef och vd i 
klubben. 

https://www.hd.se/hoganas
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Nästan två mil vattenledning har lagts ner för att förbättra 
bevattningssystemet på S:t Arilds golfklubb. 
Bild: Rasmus Walldén 
 

Sammanlagt handlar det om elva miljoner som ska plöjas ner. Merparten av 
investeringen är redan gjord. I höstas inleddes arbetet med att installera ett 
helt nytt bevattningssystem. 

– Redan för sex-sju år sen såg vi att vårt system var omodernt. Klimatet 
ändras och vi har mer perioder av torka. Vi behöver ha vattnet på rätt ställe, 
säger banchef Gustav Larsson. 

 
Fram tills nu har stamledningen bytts ut och nästan två mil vattenledning 
plöjts ner i marken – både vid korthåls- och 18-hålsbanan. Sprinklerna är 
mer effektiva och sprider bara sitt vatten där det behövs. Mot fairway och 
inte mot ruffen. 

– Vi har installerat ett dubbelradigt sprinklersystem på alla våra fairways, 
säger Peter Larsson. 

Istället för 130 sprinklers finns nu 372 stycken på anläggningen. Gustav 
Larsson tror inte att det kommer att gå åt mindre vatten med det nya 
systemet. 

– Men det blir mer kostnadseffektivt och det kommer att höja kvaliteten på 
spelytorna, säger han. 



 
De tre solcellsanläggningar som monteras på taken på S:t Arilds golfklubb 
förväntas generera 70 000 kilowattimmar. I vår tas de i bruk. 
Bild: Rasmus Walldén 
 

Samtidigt pågår nu arbete med att sätta solcellspaneler på klubbhuset, 
restauranghuset samt maskinhallen. 

– Vi gör av med ganska mycket energi. Jag tror att vi kan spara en tredjedel 
av våra energikostnader med solcellerna, säger Peter Larsson. 

 
S:t Arild har höga klimatambitioner. 

– Vi har som långsiktigt mål att bli fossilfria. Alla vår golfbilar är eldrivna 
och vi har robotar som klipper gräs, säger Peter Larsson. 

Klubbens stolthet är den eldrivna roboten som plockar upp golfbollarna på 
drivingrangen. Idag finns enbart 30 liknande robotar på de 460 svenska 
golfbanorna. 

– Det behövs ingen personal och den plockar 21 000 bollar på ett dygn, 
säger Peter Larsson. 

Maskinparken kompletteras inom kort med en helt elektrisk 
sittgräsklippare. 

– Vi ska hänga med i batteriracet, säger Gustav Larsson. 


