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Forord
Vi kan med rette være stolte af banen i Asserbo, der af mange golfspillere
anerkendes som en af de smukkeste baner i Danmark. De mange afvekslende
indtryk overrasker stadig selv mangeårige medlemmer og giver gæster en
uforglemmelig oplevelse.
Banen er anlagt i et naturskønt område omkring Nordsjællands højeste punkt,
Arrenakke Bakke, og er designet i stor respekt for det oprindelige landskab, der
veksler mellem åbent marklandskab, skovområder og sø- og slettelandskab.
På trods af de geografiske begrænsninger og det kompakte layout, er banen både
udfordrende og spændende for de fleste, og den giver med sin placering i et
fredfyldt og smukt kuperet terræn sammen med et rigt og varieret dyre- og fugleliv
golfspilleren mange naturoplevelser i tilgift til de spillemæssige.
Banen har to 9-hullers sløjfer, der begge starter og afsluttes tæt på klubhuset,
hvilket giver et tæt forløb omkring vores gamle klubhus – uanset om man spiller 9
eller 18 huller.
Par-3 bane / Pay & Play
Asserbo Golf Club råder også over en kort men udfordrende par-3 bane med 6
huller.
Par 3 banen undergår løbende forbedringer og tilpasninger, som ikke behandles i
denne plan.
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Baggrund for planen
Baneudvalgets kommissorium er, at vedligeholdelse og udvikling af Asserbo Golf Clubs bane skal være
sammenhængende, målrettet og i tråd med klubbens traditioner og værdier.
Bestyrelsen har i dette kommisorium fastlagt, at ændringer og forbedring af banen ikke må udfordre det oprindelige
indtryk af banen.
Dette indtryk skal respekteres gennem beplantning med hjemmehørende arter, pleje og beskæring, der fastholder det
frie udsyn over anlægget, og med teesteder, greens, fairways, markeringer og baneinventar, der passer godt ind i
landskabet.
Klubbens baneudvalg har, med input fra klubbens medlemmer og anerkendte golfarkitekter, udarbejdet den oprindelige
plan i 2009.
Denne version er opdateret med de tiltag og ændringer, der sidenhen er gennemført og danner derfor grundlag for
kommende forbedringer og nye tiltag på 18-hullers banen.
Fremskridt og justeringer vil løbende blive evalueret og planen opdateret på det årlige bestyrelsesseminar i november
måned.

Denne opdatering fremlægges til godkendelse for bestyrelsen i oktober 2015
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Indsatsområder:
Golfbanen i Asserbo indeholder ubestrideligt allerede mange kvaliteter, men der kan og skal stadig
gøres en indsats for at forbedre:

 Sikkerhed
 Spilletid og afvikling på banen
 Banens generelle tilstand
 Spil- og naturoplevelser
 Vandtilførsel til banen

Sikkerhed:
 Teesteder, greens og fairways, der ligger uforsvarligt tæt på hinanden skal
adskilles, hvor det er muligt.
 Blinde slag, der skaber sikkerhedsrisici skal begrænses mest muligt.
 Hulforløb, der er udsat for skæve slag fra andre huller skal sikres bedst muligt.

Spilletid og afvikling på banen:
 Rougharealer, der sinker spillet uden at højne banens spillekvalitet skal ændres til
semirough arealer og med spredt beplantning af større træer, således at et godt
spilletempo kan opretholdes.
 Klipning af rougharealer kan visse steder med fordel omlægges til semirough for at
fremme et godt spilletempo.
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Banens generelle tilstand:


Nedslidte græsarealer skal løbende renoveres og vedligeholdes.



Dårligt anlagte – og nødlidende greens med dårlig græsvækst og et rodnet, der ikke
fæster tilstrækkeligt, skal forbedres og eventuel omlægges.



Greens skal klippes så langt ud, som det praktisk og æstetisk kan gøres for at skabe
mulighed for flere spændende pinplaceringer



Ujævne og / eller forkert orienterede teesteder skal rettes op og / eller fornyes.



Bunkers, der er anlagt uhensigtsmæssigt skal renoveres eller omlægges.



Fairwaybunkes skal generelt skærpes med en skarpere bagkant.



Græsbunkers skal holdes i en klippehøjde, der giver en spillemæssig udfordring.



Områderne bag- og ved siden af greens skal holdes tætklippet, så lange og skæve slag
til green lettere ruller af greens.

Der er nedsat en arbejdsgruppe som løbende tager sig ovenstående elementer på banen - i samråd med
baneudvalg og bestyrelse. Dette arbejde fremgår IKKE af denne plan, da den kun omfatter egentlige
forandringer af banen i forhold til hvorledes den fremstår ultimo 2015.
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Spil- og naturoplevelser:
 Træer og lunde skal forstærkes og forynges i god tid inden eksisterende beplantning
forfalder.
 Søer og moser skal vedligeholdes og krat og buske skal løbende beskæres, så der er
udsyn til klart vand og bagvedliggende huller.
 Bevoksningen skal plejes og beskæres så udsynet over banen så vidt mulig forbliver frit.
 Det skal sikres, at skiltning og inventar såsom bænke, affaldsstativer og boldvaskere
m.v. falder godt ind i landskabet.
 Afstandsmarkeringer skal være tydelige, og baneguiden såvel som de visuelle
markeringer på banen skal give de bedst mulige anvisninger af afstande og hulforløb.

Baneudvalget tager sig løbende af ovenstående elementer på banen. Dette arbejde fremgår derfor IKKE af
denne plan, da den kun omfatter egentlige forandringer af banen i forhold til hvorledes den fremstår ultimo
2015.
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Vandtilførsel til banen
 Der skal løbende arbejdes med at opsamle overfladevand og oplagre dette til
vanding i tørre perioder.
 Vandingsanlægget skal løbende udvides til at dække de mest udsatte steder på
banen
 Der skal anlægges vanding til for-greens, hvor vækstbetingelserne ikke er gode nok.
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1. Hul

Par 4. 320 / 320 / 298 / 210 meter.

Et smukt og indbydende åbningshul med veldefinerede
landingsområder for de fleste drives. Hullet er et ret kort
par-4 hul, men slaget til green kræver sædvanligvis 1-2
jern ekstra p.g.a stigningen op til green.
Lundene i venstre side af fairway er med til at presse
drivet godt og skærmer 18. fairway udmærket, selvom
1. og 18. fairway ligger tæt på hinanden.
Første del af fairway brændes hurtigt af i varme
perioder og ødelægger i disse perioder det smukke
indtryk fra teestederne.
Drivet fra 58 tee er sikkerhedsmæssigt ikke optimalt,
hvilket ikke kan ændres uden at ødelægge den tætte
tilknytning til klubhus og terrasse, som vurderes højt.
Tilslaget til green er delvist blindt.

Indsatsområder:
 Der skal etableres vanding på første del af fairway for
at sikre grønt græs – også i varme og tørre perioder.
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2. Hul

Par 4. 332 / 332 / 273 / 233 meter.

Et dog-leg venstre hul med et blindt slag over
bakkekammen.
Lunden på toppen af bakken står direkte i spillelinjen
og er med til at presse lange drives over mod par-3
banen eller ud i roughen med unødvendige
spilforsinkelser til følge.
Fairway bør derfor flyttes mod venstre ved at klippe en
større del af roughen i venstre side ned til semirough
samtidig med at roughen udvides højre side for at
beskytte par-3 banen.

Indsatsområder
 Out-of-bounds i højre rykkes til den nuværende
roughkant for at tvinge spillet mere til venstre og
give en lille forlængelse af træningsbanen hvor
der opsættes et hegn til opfangelse af lange slag
på driving range
 Beplantning foran 1. green på par 3 banen skal
forstærkes med flere birketræer for at beskytte
par-3 banen mod lange skæve drives.
 Et nyt og mere udfordrende greenkompleks
kunne på sigt overvejes ved at hæve den
bagerste venstre del af green og dermed skabe
en plateau-green.
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3. Hul

Par 4. 370 / 325 / 325 / 274 meter.

Et visuelt meget stærkt hul fra 58 og 48 tee med et flot
udsyn over banen og landingsområdet for både korte
og lange drives.
De tre bunkers placeret i venstre side af fairway efter
vandhullet giver en god indikation af den optimale
spilleretning.
Fairway ligger tæt op ad den offentlig sti i højre, og
skæve drives risikerer at ramme folk, der uset af
spilleren befinder sig på stien – specielt i den
fremherskende vestenvind.
Det må dog formodes at birkehegnet mellem sti og
fairway med tiden beskytter forbipasserende så godt
som det praktisk kan lade sig gøre.

Indsatsområder:
 Græsvæksten i højre side kort før green og greenbunker
skal forbedres gennem hyppig maskinel bearbejdning.
 Samlingen mellem fairway og semirough kort før green
skal glattes ud gennem hyppig maskinel bearbejdning.
 Der skal etableres vanding i højre side før greenbunker
 Der skal anlægges ny fairwaybunker i bakken ca. 260 m
i højre side af fairway for at presse lange slag væk fra
den offentlige sti.
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4. Hul

Par 3. 198 / 174 / 174 / 74 meter.

Banens længste par-3 hul med et godt udsyn ned til en
åben og indbydende green og ud over en stor del af
banen fra højt hævede teesteder.
Teestederne er nedslidte og ligger for tæt på 3. green.

Indsatsområder:
 Der skal etableres vanding på den sidste del af
hullet ca. 50 m før green og frem
 Et nyt og bredere teested skal anlægges til højre
for de nuværende - ud mod den offentlige sti og
væk fra 3. green.
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5. Hul Par 5. 496 / 446 / 414 / 339 meter.

Indsatsområder:

Banens længste par-5 hul med et veldefineret
landingsområde for de fleste drives.

 48 teestedet skal renoveres

Hullets absolut største kvalitet er et langt og spændende
slag fra bakketoppen til green med et godt udsyn til green
og videre ud over det omkringliggende landskab fra
bakketoppen.
Lavningen ca 100 m før green kan være meget våd i
regnfulde perioder.
Fairway krummer sig med et dogleg venstre tæt omkring 6.
fairway, hvilket resulterer i at mange skæve slag havner på
den forkerte fairway eller i meget høj rough.
Det vil derfor være hensigtsmæssigt at flytte spilleretningen
mod højre frem til den tværgående vej og dermed give
hullet et skarpere dogleg mod venstre efter vejen.
For at fremme spilletempoet på den nederste del af hullet
bør der plantes 20 – 30 spredte (store) egetræer således at
roughen mellem 5 og 6 hul på sigt vil kunne klippes til
semirough.
Træerne vil i sig selv vil bevare sværhedsgraden på hullet,
samtidigt med at ledetiden for skæve bolde fra både 5 og 6
hul vil kunne reduceres betydeligt.

 Fairway flyttes ca. 20 m længere til højre frem
til vejen
 Der etableres beplantning i venstre side før
vejen, for at tydeliggøre fairwayforløbet og
presse lange drives væk fra 6 hul.
 Der plantes 10-20 egetræer i roughen efter
vejen mellem 5 og 6 fairway
 Der etableres en sø i lavningen mellem
venstre side af 5. fairway og nuværende 6.
teested for at opsamle vand fra 5. fairway og
forstærke begge huller visuelt.
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6. Hul

Par 4. 357 / 298 / 298 / 257 meter.

Indsatsområder

Med et godt og lige drive kan de fleste følge både flugt
og landing, men en stærkt skrånende fairway gør, at
selv gode drives ofte straffes med et urimeligt bounde
– specielt i tørre perioder.

 Teestederne bør flyttes til højre og lidt bagud for at skabe
et mere regulært landingsområde op i bakken og flytte
spilleretningen længere væk fra Vejleholm.

Væksten på den sidste del af fairway før green er ofte
meget dårlig i tørre perioder.

 Fairway kan derefter trækkes lidt mod venstre kort af
bakken – væk fra Vejleholm og erstattes med semirough i
højre til at fange uheldige bounces og rul mod højre.

Greenkeepergården på Vejleholm er tit udsat for
slicede drives.
Spilretningen mod green er utilstrækkeligt defineret
indtil man når bakkekammen

 Der plantes 10-20 egetræer i roughen før vejen mellem 5
og 6 fairway og roughen klippes ned til semirough.
 Der anlægges en ny sø i venstre side mellem teestederne
på 6. hul og 5. fairway for at forskønne begge huller og
opsamle vand fra 5. fairway.
 Der etableres vanding på de sidste 75 m før green
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7. Hul Par 3. 108 / 108 / 96 / 96 meter.

Indsatsområder

Selvom hullet er kort, kræver det et højt og skarpt
slag for at nå tæt på pinden. Det er ikke muligt at
følge boldens rul på green p.g.a højdeforskellen.

 Det bør overvejes at etablere et større og
bredere teested til højre for det nuværende,
når 12. hul en gang er lagt om.

Teestederne bliver hårdt slidt, da skarpe teeslag
ofte tager en turf med op.
En dyb dal før bakken skræmmer mange
kortslående til at gå efter længde i stedet for højde
på teeslaget, men da udfordringen er højden og
ikke længden på slaget, anser vi ikke, at det vil
hjælpe at flytte 48 og 38 tee fremad.
Slaget fra tee presses godt hele vejen op af
skoven i venstre side, som også skærmer 8.
teested godt.
Green er spændende og onduleret med gode
muligheder for spændende pin-placeringer.
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8. Hul

Par 4. 290 / 290 / 238 / 188 meter.

Indsatsområder

Hullet er ret kort og ned ad bakke, så mange langt slående
vælger at gå efter green i drivet, selvom drivet efter bakken er
fuldstændigt blindt, med risiko for at ramme foran spillende
bag bakken. Dette skaber spilstop, da man er nødt til at sikre
sig at landingsområdet for drivet er forladt før man kan slå.

 Hullet bør ændres til et svagt dogleg højre
for at skille 8. og 16 fairway bedre.

Hvis man vælger at lægge op på toppen af bakken, kan man
til gengæld følge slaget hele vejen og får et rigtig godt slag
ned til en åben og indbydende green.

 Rough i venstre side 60 m før green klippes
og flyttes tættere mod 17. tee

8. og 16. fairway ligger meget tæt på hinanden, og
spilretningen fra 8. tee er ikke særlig godt defineret.
Lunden på bakketoppen presser en del drives for langt til
venstre og ud i skov eller rough eller over mod 16. fairway.
Green er godt beskyttet af dybe bunkers i både højre og
venstre forkant, så satsede drives bliver ikke automatisk
belønnet, en ny bunker midt for green vil i et vist opfang få
flere langt slående til at lægge op.
Den bageste greenbunker er ikke skarp nok til at straffe for
lange slag.
Stien bag green ligger for tæt på green og er ikke længere i
god stand.

 Der anlægges ny bunker ca. 40 m venstre
kort af green i bakken mod 9 tee
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9. Hul Par 5. 483 / 433 / 399 / 316 meter.

Indsatsområder:

Hullet har et godt udsyn til landingsområdet for drives fra
teestederne.

 Første fairwaybunker i højre side skal deles
op i to mindre og skarpere bunkers.

Skov og trægrupper i begge sider samt to
fairwaybunkers i højre er med til at presse både drives
og transportslag godt.

 Det bør overvejes at anlægge et nyt
geeenkompleks til højre for det nuværende.

Slaget mod green ud over bakketoppen er totalt blindt for
langtslående med risiko for at ramme foran spillende.
Green ligger for tæt på – og i direkte linje mod 58teestedet på 10. hul.
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10. Hul Par 4. 247 / 247 / 213 / 150 meter.

Indsatsområder

Et kort men meget smukt hul med en green, der er fint
indrammet af skoven i baggrunden.

 48-teestedet skal udbygges og klippes, så
det ligger i spilleretningen.

Hullet indbyder langtslående til at gå efter green i drivet,
hvilket gør egetræet midt på fairway til en god udfordring.

 Der skal plantes en fyrrelund mellem 10. og
18. fairway som erstatning for den første
fairwaybunker, som nedlægges.

Green er onduleret med gode muligheder for spændende
pin placeringer.
Fairway ligger tæt op ad 18. fairway og er ofte i fare for
skæve drives fra 18. hul.
Fairwaybunkers er hverken udfordrende eller visuelt godt
placeret.
Græsset vokser dårligt og uregelmæssigt neden for
bakken og op til green

 De to sidste fairwaybunkers skal deles op i
flere mindre og skarpere bunkers.
 Der skal etableres vanding i området til
venstre ned ad bakken mod green.
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11. Hul

Par 3. 123 / 123 / 102 / 102 meter.

Indsatsområder:

Et meget smukt hul fra højt placerede teesteder, der
giver lyst til – og gode muligheder for at gå efter flaget alt
efter pinplaceringen.

 Der bør etableres et helt nyt greenkompleks
længere til venstre mod søen, som samtidig
udvides bagom en ny green.

Bevoksningen i begge sider vokser med tiden for langt
ind over boldlinien og beskæringer/fældninger skal
løbende foretages.

 Teestederne bør derefter flyttes sammen ca. 20
meter til højre for nuværende placering

Det ville give hullet mere karakter, hvis vandhazarden i
venstre udvides mod 4. fairway og trækkes tættere mod
green.
Green er oprindeligt er anlagt som 4. green på den
daværende 9-hullers bane. Følgelig er green forkert
orienteret i forhold til spilretningen fra 11. tee.
Herudover er green gammel, nedslidt og sædvanligvis i
ringe stand forår og efterår.

 Der skal fældes ca. 5-6 træer i højre side og
beskæres foran de nye teesteder for at give
adgang til nyt greenkompleks ved søen
 Højre greenbunker skal gøres mindre mod højre
og dybere.
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12. Hul Par 4. 326 / 300 / 300 / 193 meter.

Indsatsområder:

Sikkerhedsmæssigt er dette hul ikke optimalt, da spillere
både på green og på vej op ad bakken er i stor fare for at
blive ramt af skæve drives fra tee 58 på 15. teested –
specielt i den fremherskende vestenvind.

 Hullet bør lægges om til et skarpt dog-leg højre
med slag til green ind over den nye sø.

Herudover indeholder hullet ikke nævneværdige kvaliteter,
og det må derfor prioriteres højt at få lagt hullet om.

 58 tee anlægges længere til venstre bag det tætte
egetræ. Med en placering af teestedet hvor
egetræet står direkte i fugleflugtslinjen, kan der
ikke slås direkte efter en nye green ca 230 meter
borte.
 Green skal placeres i retning mod Vejleholm i med
den naturlige bevoksning som baggrund.
 Hullet vil med doglegget få samme længe som nu
og med et nyt greenkompleks, den ny-etablerede
sø og en udvidelse af mosen i højre side af den
nye green kan hullet blive et af de mest
spændende par-4 huller på banen.
 Bakken op mod den nuværende 12. green
omlægges til heavy rough, hvilket skal forhindre
langt slående spillere på 15. hul bevidst at slå efter
12 fairway som nu.
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13. Hul

Par 3. 178 / 158 / 158 / 84 meter.

Et af banens mest krævende huller med et svært slag til
en diagonalt placeret green, der er godt beskyttet af dybe
bunkers og et teeslag, der er godt presset af
branddammen og søen i højre side.
Udsynet fra teested til green er godt, selvom green ligger
lidt højere end teestederne og slaget derfor sædvanligvis
kræver et jern eller to ekstra.
Krumningen på bakken bag green i venstre kan give et
urimeligt godt resultat, når bolde, der spilles udenom
venstre greenbunker ruller ind mod green.

Indsatsområder:
 Der skal anlægges en ny greenbunker, som kan
fange bolde i venstre side før bakken.
 Søen i højre mellem 6. og 13. hul bør holdes
oprenset for at vedligeholde udsynet til klart vand.
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14. Hul

Par 4. 346 / 281 / 281 / 200 meter.

Et smukt dogleg højre hul med et godt udsyn over store
dele af banen fra teestederne og et svært drive for de
fleste - ud over mosen over til en diagonalt placeret
fairway.
Udsynet til fairway begrænses dog jævnligt af krat og
buske i kanten af mosen.
Hullets forløb giver risiko for at lange drives ender i meget
sej rough på den anden side af fairway, hvilket ofte er
årsag til spilstop, når der ledes efter bolde.
Fairwaybunkeren er anlagt for at fange en del af disse
slag.
Der er tit sumpet til venstre for mosen hen imod 13.
fairway og i hjørnet ud for spidsen af mosen efter 100
meter markeringen.
Green ligger højt og kræver derfor et højt og skarpt slag
for at komme tæt til pinden. Slaget til green er helt blindt,
og det er derfor umuligt at følge boldens rul, når den lander
på green.
Green er banens eneste i to niveauer med en pæn
højdeforskel, hvilket giver mulighed for mange spændende
pinplaceringer.

Indsatsområder:
 Krat og buske i kanten af mosen fra dog-legget og op
mod 100 meter markeringen skal løbende holdes
nede, så udsynet til fairway kan fastholdes og tvivlen
om, hvorvidt en bold er kommet over eller ej,
begrænses.
 Fairwaybunkeren skal ændres til et bunkerkompleks,
der fanger flere lange bolde og fanger disse bedre.
 Semirough skal udvides til også at gå bag om det nye
bunker kompleks, så lange bolde bedre kan findes og
spilstop dermed begrænses.
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15. Hul Par 5. 456 / 420 /375 / 338 meter.
Hullet har et af banens smukkeste views fra 58 tee.
Udsigten fra 48 tee er til gengæld meget begrænset af
bakken i venstre.
Det er vanskeligt at holde en acceptabel vækst i græsset
på det lille 58 teested, som ligger i dyb skygge fra de
omkrandsende træer
Hullet skal spilles meget forskelligt afhængig af vind og
vejr, og specielt i modvind er drives fra 58 tee meget
sårbare for uheldigt spin, hvilket giver betydelige
sikkerhedsrisici både på 12. hul og den offentlige sti
langs fairway i højre.
Indsnævringen i fairway i venstre efter bakketoppen er
ikke synlig fra tee og roughen er fyldt med velvoksende
kløver, der ofte gør det meget svært at finde skæve
bolde.
Green er meget stor og så flad, at der ikke er
nævneværdige udfordringer i valg af puttelinie.

Indsatsområder:
 Der bør etableres et nyt og større 58 teested til venstre
for det nuværende og med køresti nedad for buggies.
 48 teestedet bør flyttes tilbage i højre side til det
tidligere blå teested og det nuværende nedlægges.
 Efter en omlægning af 12. hul skal fairway trækkes en
smule til venstre umiddelbart før og efter bakketoppen
for at presse spillet længere væk fra den offentlige sti i
højre side.
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16. Hul

Par 4. 402 / 340 / 340 /278 meter.

Hullet er et godt og langt par-4 hul, som kræver gode
og lige slag for at nå green i regulation.
Længere drives lander i skjul af den faldende bakke,
og da terrænet her samtidig hælder stærkt mod højre
er resultatet af selv gode drives ofte uforudsigeligt.
Angivelse af spilleretningen fra tees og frem til
bakkekammen er ikke tydeligt defineret og bør
forstærkes.
Den nye skovholm i venstre mod 8. fairway skal
tyndes ud og enkelte træer skal stammes lidt op for at
fremme udsynet og klipningen mellem træerne i takt
med at træerne bliver større.
16. og 8. fairway ligger parallelt og meget tæt med
risiko for at skæve slag lander på den forkerte fairway.
Fra bakkekammen er det flot udsyn til et langt og
spændende slag ned til en åben og indbydende green.
Opstigningen fra 16. green til 17. teested er meget
krævende og ligger uheldigt nær slutningen af runden.

Indsatsområder:
 Det bør overvejes at omlægge fairway, ligesom 3.
hul er blevet, for at forbedre udsynet til fairway og
begrænse bounces ud mod out-of-bounds i højre
side.
 Stien op fra 16. green til 17. teested skal befæstes
med en belægning, som gør at vognkørsel og gang
opad stien bliver mindre besværet.
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17. Hul

Par 4. 291 / 228 / 228 / 194 meter.

Et par-4 hul, der er så tilpas kort og ned ad bakke, at
mange langt slående kan gå efter green i drivet, selvom
slaget efter bakken er fuldstændigt blindt.
Dette skaber ofte spilstop, da man er nødt til at sikre sig at
landingsområdet for drivet er forladt, før man kan slå.
Der er opsat en klokke på vej til stien mod 18. teested, men
klokken kan ikke altid høres i blæsevejr.
Hvis man vælger at lægge op kort af bakkekammen, får
man et slag med et flot udsyn til en green, der giver både
lyst og gode mulighed for at gå efter flaget.

Indsatsområder:
 Bunkeren før green skal opdeles i to, med indløb til green i midten.
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18. Hul Par 5. 479 / 410 / 384 / 320 meter.

Indsatsområder:

Hullet er et smukt og spændende afslutningshul, der
konservativt spillet giver et godt overblik over
landingsområderne og en klar fornemmelse af gode
slag hele vejen fra teested til green.

 Der plantes spredte skovfyr mellem 18. og 10. hul for at forstærke
sikkerheden mellem de to huller.

Skæve drives fra 58 tee giver stor risiko for at ramme
10. fairway og til dels 1. fairway kort før green.
Fairwayforløbet indsnævres for meget kort før 150
meter markeringen og giver en fejlagtig anvisning af
spilleretningen.
Fra lavningen før sidste bakkekam, er slaget til green
totalt blindt med betydelig risiko for at ramme spillere
på 1. hul eller sågar puttinggreen og gæster på
klubhusets terrasse med et langt og skævt slag.
Hvis man i stedet vælger at lægge op på
bakketoppen kort før green, belønnes man med
spændende slag, som giver lyst og mulighed for at
gå efter pinden nede på en indbydende green.
18. green er meget skrøbelig og i ringe stand.

 Lunden mellem 18. og 1. genetableres med skovfyr og udvides op mod
den eksisterende gl. lund, så der skabes en bedre adskillelse mellem
de to huller samtidig med at definitionen af spilleretning forstærkes.
 Green skal løbende bearbejdes for at forstærke rodnettet og eventuelt
omlægges hvis det den løbende kvalitetsforbedring viser sig umulig.
 Der anlægges ny fairwaybunker i bakken ca. 250 m fra 58 tee i venstre
side af fairway.
 Den store bunker før green skal deles op og der etableres et nyt
spændende for-green område.
 Der skal etableres vanding på den sidste del af hullet ned af bakken
mod green sammen med etablering af vanding på første del af 1.
fairway.

