
REFERAT FRA BANEVANDRING DEN 15. SEPTEMBER 2021 

 

Deltager: Peder Bro Iversen (PBI), Leif Simonsen (LS), Helle Bugge (HB), Karl Ole Nørgaard (KON), og Mogens 

Steffens (MS), Jens Peder Jespersen (JPJ) og Claus H. Christensen (CHC) 

Afbud:  Ingen 

 

Hul 3:  De 4 træer i højre side (venstre for stien) fjernes til vinter for at gøre 
hullet mere synlig fra tee. Selvsåede træer i venstre side fjernes. Der er 
stor slitage på begge teesteder, derfor rettes højre side op og teestedet 
udvides ca. 1,5 mtr. mod højre (helt ud til stien) 

 
Hul 3 / 7: Skov området mellem hul 3 og hul 7 ryddes op, selvsåede træer skal 

væk så de store og pæne træer bliver mere synlige. 
 
Hul 6: Rough området mellem hul 2 og 6 klippes til semirough og der plantes 2 

– 3 træer mere i området, busken i midten fjernes. Der fjernes 5 træer i 
højre side af slugten (ved ringeklokken) for at gøre det muligt at spille 
videre hvis man ligger til højre for midten af fairway. Ringeklokken flyttes 
ned i hjørnet.  

 
Hul 10: Det er ærgerligt at man ikke kan se grøften i venstre side fra fairway, 

derfor bliver området fra næste år klippet til høj semirough ned til grøften, 
så vandet bliver synligt. Der etableres en lille bro igen i højre side af 
straffeområdet. Der er ønske om et sigtepunkt bag ved greenen for at 
gøre det lettere at finde hvilken område bolde er, da området ikke er 
synligt fra fairway.  

 
Hul 12: Forreste halvdel af venstre bunker laves om til græsbunker, den bagerste 

del forlænges tilsvarende rundt med green og etableres med høj bagkant 
så bunkeren er synligt fra tee. Ligeledes ændres højre bunker med en 
synlig højre- og bag-kant.  

 
Hul 13/14: For at øge sikkerheden / lave en visuel opdeling af hullerne i det område 

hvor der ikke er plantet træer mellem hul 13 og 14, etableres der bakker 
som beskytter 49/53 tee, samt skabe lidt kontur ændringer i området.  

 
Hul 15: Arbejdet med etablering af den sidste del af green på hul 15 skrider fint 

fremad. Greenen bliver lidt større end før (formet som en tre-kløver), med 
en bunker på højre side som før. Der laves også en bunker bag den nye 
green (det høje plateau) for at synliggøre bagkanten af hullet, samt fange 
bolde som ellers ville have været i grøften.  

 
 
   
 
  Baneudvalget 
 
 


