
Tilføjelser	  til	  Baneplan	  2020:	  
	  
	  
Hul	  1:	  
Fyr	  lunden	  i	  venstre	  side	  efter	  150	  meter-‐stenen	  skal	  tyndes,	  så	  det	  kan	  klippes	  maskinelt.	  PROCES	  
	  
Græsbunker	  til	  højre	  og	  bag	  green	  fyldes	  sådan	  at	  der	  kan	  etableres	  run-‐off,	  med	  vandingsmulighed	  	  
	  
Hul	  2:	  
Grantræerne	  på	  bakken	  skal	  tyndes,	  en	  lille	  gruppe	  grantræer	  bibeholdes	  som	  sigtelinje.	  DONE	  
	  
Anden	  fairway	  bunker	  i	  højre	  side	  af	  banen	  nedlægges,	  planeres	  med	  passende	  kontur	  i	  forhold	  til	  terræn.	  
PROCES	  
	  	  
Fairway	  trækkes	  mod	  par	  3	  banen	  de	  sidste	  100	  m.	  	  
	  
Semi-‐rough	  blandt	  birketræerne	  i	  højre	  side.	  DONE	  
	  
Green	  bunker	  i	  højre	  kan	  forstørres	  og	  trækkes	  lidt	  mere	  ind	  foran	  green.	  
	  
Gammelt	  hvidt	  teested	  kan	  tages	  i	  brug	  igen,	  ved	  etablering	  af	  hvid	  tee.	  
	  
Hul	  3:	  
Greenbunker	  i	  venstre	  nedlægges,	  planeres	  med	  henblik	  på	  at	  etablere	  et	  run-‐off,	  med	  vandingsmulighed	  
PROCES	  
	  
Green	  bunker	  i	  højre	  side	  gøres	  mindre	  fra	  højre	  side	  og	  bagkant	  renoveres.	  
	  
Hul	  4:	  
Fairway	  bunker	  20	  m.	  Fra	  green	  i	  venstre	  side	  nedlægges.	  Planeres	  med	  passende	  kontur	  i	  forhold	  til	  
terræn.	  PROCES	  
	  
Hul	  5:	  
Beplantningen	  i	  venstre	  side	  mellem	  herre	  og	  dame	  tee	  tyndes	  DONE	  
	  
Beplantningen	  efter	  kørevejen	  i	  venstre	  side	  mod	  hul	  6	  tyndes,	  så	  det	  kan	  klippes	  maskinelt	  DONE	  
	  
Fairway	  bunker	  efter	  kørevejen	  i	  venstre	  nedlægges,	  planeres	  med	  passende	  kontur	  i	  forhold	  til	  terræn.	  
PROCES	  
	  
Hul	  6:	  
Første	  bunker	  i	  venstre	  nedlægges,	  planeres	  med	  passende	  kontur	  i	  forhold	  til	  terræn.	  	  
	  
Begge	  bunkers	  efter	  kørevejen	  i	  venstre	  side	  nedlægges,	  planeres	  med	  passende	  kontur	  i	  forhold	  til	  
terræn.	  PROCES	  
	  
Hul	  7:	  
Begge	  green	  bunkers	  i	  højre	  side	  nedlægges,	  der	  etableres	  et	  græs	  plateau	  neden	  for	  green	  i	  højre	  
forkant/side	  i	  semirough	  længde	  så	  bolden	  ikke	  ruller	  ned	  i	  dalen.	  PROCES	  
	  



Stien	  op	  mod	  green	  drejes	  det	  sidste	  stykke	  ind	  mellem	  træerne	  til	  venstre	  for	  green,	  da	  man	  ønsker	  at	  
parkering	  af	  udstyr	  og	  buggys	  kommer	  længere	  væk	  fra	  green,	  så	  græsset	  har	  bedre	  vækstbetingelser.	  
PROCES	  
	  
Popler	  ved	  hytten	  fældes	  
DONE	  
	  
Hul	  8:	  
Fyr	  lunden	  i	  højre	  side	  70	  m.	  Før	  green	  skal	  tyndes,	  så	  det	  kan	  klippes	  maskinelt.	  PROCES	  
	  
Rough	  mellem	  hul	  8-‐16,	  klippes	  sammen	  med	  resten	  af	  høj	  roughen	  
	  
Hul	  9:	  
Fairway	  bunker	  i	  højre	  side	  100	  m.	  Fra	  green	  nedlægges,	  planeres	  med	  passende	  kontur	  i	  forhold	  til	  
terræn.	  PROCES	  
	  
Hul	  10:	  
Beskæring	  af	  beplantning	  bag	  dameteestedet.	  
	  
Opstamning	  af	  træ	  i	  venstre	  side	  af	  fairway.	  
	  
Der	  fældes	  et	  antal	  træer	  omkring	  green,	  så	  der	  skabes	  bedre	  lys	  og	  ventilations	  forhold	  til	  greenen	  
DONE	  
	  
Hul	  11:	  
Fældning	  af	  bøgetræ	  foran	  dameteested	  i	  højre	  side,	  samt	  fældning	  af	  to	  egetræer	  før	  green.	  En	  i	  hver	  
side.	  DONE	  
	  
Poppel	  fældes	  i	  venstre	  side	  ved	  sti.	  	  DONE	  
	  
Der	  fældes	  nogle	  af	  de	  træer	  som	  står	  meget	  tæt	  på	  green,	  da	  rødderne	  ødelægger	  green	  
	  
Bunker	  bag	  green	  nedlægges,	  planeres	  med	  henblik	  på	  at	  etablere	  et	  run-‐off,	  med	  vandingsmulighed	  
PROCES	  
	  
Bunker	  i	  venstre	  side	  kort	  af	  green	  gøres	  mindre	  fra	  venstre,	  så	  trafikken	  til	  og	  fra	  green	  på	  sigt	  flyttes	  væk	  
fra	  forkanten.	  
	  
Hul	  12:	  
Fairway	  bunker	  i	  venstre	  side	  på	  toppen	  af	  bakken	  50	  m.	  Fra	  green	  nedlægges,	  planeres	  med	  passende	  
kontur	  i	  forhold	  til	  terræn.	  PROCES	  
	  
Birketræer	  før	  søen	  fra	  herre	  tee	  tyndes	  	  
	  
Belægningssten	  på	  stien	  ned	  af	  bakken	  mod	  hul	  13,	  DONE	  
	  
Hul	  13:	  
Rough	  mellem	  hul	  13-‐14,	  klippes	  sammen	  med	  resten	  af	  høj	  roughen	  
	  
Hul	  14:	  
Et	  større	  rough	  område	  venstre	  og	  bag	  om	  fairway	  bunker	  klippes	  til	  semirough,	  DONE	  
	  



Hul	  15:	  
Fældning	  af	  et	  større	  antal	  træer	  til	  venstre	  for	  herre	  tee	  for	  at	  skabe	  bedre	  vækstforhold	  til	  græsset.	  
DONE	  
	  
Nyt	  herre	  teested	  etableres	  i	  et	  niveau	  
	  
Ny	  sti	  etableres	  til	  venstre	  for	  teested	  med	  belægningssten	  
	  
Hul	  16:	  
Første	  fairway	  bunker	  i	  venstre	  side,	  samt	  anden	  fairway	  bunker	  i	  højre	  side	  nedlægges,	  planeres	  med	  
passende	  kontur	  i	  forhold	  til	  terræn.	  Planering	  af	  bunker	  i	  højre	  side	  med	  bagkant	  som	  bremser	  bolden	  fra	  
at	  rulle	  i	  høj	  roughen.	  PROCES	  
	  
Anden	  green	  bunker	  i	  venstre	  side	  nedlægges,	  planeres	  med	  henblik	  på	  at	  etablere	  et	  run-‐off,	  med	  
vandingsmulighed	  PROCES	  
	  
Hul	  17:	  
Sti	  bag	  ved	  herre	  teested	  etableres	  med	  belægningssten	  DONE	  
	  
Green	  bunker	  i	  forkant	  gøres	  mindre	  fra	  venstre,	  så	  trafikken	  til	  green	  fordeles	  	  
Der	  etableres	  run-‐off	  i	  forkant	  PROCES	  
	  
Bagerste	  green	  bunker	  i	  højre	  side	  nedlægges,	  planeres	  med	  henblik	  på	  at	  etablere	  et	  run-‐off,	  med	  
vandingsmulighed	  DONE	  
	  
Der	  fældes	  et	  antal	  træer	  omkring	  green,	  så	  der	  skabes	  bedre	  lys	  og	  ventilations	  forhold	  til	  greenen	  DONE	  
	  
Hul	  18:	  
Der	  arbejdes	  på	  et	  nyt	  design	  af	  green	  området.	  
	  
	  
Roughen:	  
Ny	  ekstra	  klipning	  gøres	  bredere	  visse	  steder	  på	  banen,	  med	  det	  for	  øje	  at	  forbedre	  flow	  på	  banen.	  DONE	  
	  
Par	  3	  banens	  rough	  holdes	  permanent	  klippet	  nede	  i	  semirough	  længde.	  DONE	  
	  
	  
Teesteder:	  
Klippemønstre	  på	  teestederne:	  Klippes	  med	  buede	  sider	  og	  afrundede	  hjørner.	  DONE	  
	  
Opretning	  af	  teesteder,	  forsøg	  sættes	  i	  gang.	  Når	  metoden	  for	  at	  opnå	  det	  ønskede	  resultat	  er	  fundet.	  
Udfærdiges	  der	  en	  plan	  for	  opretning	  de	  resterende	  teesteder	  på	  banen,	  med	  tilhørende	  økonomi.	  
	  
Flere	  forskellige	  banelængder	  for	  at	  gøre	  banen	  tilpas	  udfordrende	  for	  den	  enkeltes	  niveau,	  
Blå	  tee	  gennemført.	  
	  
Nye	  teesteds	  klodser,	  hvor	  oversigtskort	  over	  hullet	  på	  teestedet	  bliver	  integreret	  i.	  Banen	  ændres	  tilbage	  
til	  farver	  (sort,	  rød,	  blå,	  gul,	  hvid)	  Gamle	  pæle	  tages	  op	  og	  derved	  spares	  der	  tid	  på	  klipningen	  omkring	  
teestederne.	  
	  
På	  sigt	  kan	  der	  etableres	  nogle	  nye	  teesteder	  med	  henblik	  på	  at	  gøre	  hvid	  tee	  længere	  	  
	  


