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Hul 2: Vi ønsker at rydde op de første 200 mtr. i højre side, ca. 15 mtr. ind. Der er kommet 
mange selvsået træer de sidste par år. Da vi ikke ejer jorden selv, skal skovfodgen spørges 
om lov (PBI). Hvis det accepteres, samler vi nogle frivillige et par timer. 
 
Hul 6: Bunkerkant på greenbunker (højre) fjernes, således den kommer ned i niveau med 
green, således overflade vand ikke samles på green. Det er svært at klippe den bagerste kant 
ved green, da affasningen er for stejl, derfor ønskes en affasningen en jævn fald væk fra 
green. Begge projekter påbegyndes i september 2020. 
 
Hul 8: Det er et ønske om, at flytte venstre fairway bunker (ca. 60 mtr. fra green) ca. 15 mtr. 
mod venstre, således der bliver mere plads mellem de to fairway bunker, samt få den 
naturlige spille flow rundt med fairway. 
 
Hul 12: Vi valgte at lave en flad grøft for at kunne klippe den som semirough. Effekten har vi 
ikke set endnu (regn), så vi afventer om der skal tages yderlige tiltag. 
 
Hul 13: Vores fairway er generelt i meget god stand, men området fra 50 – 120 mtr. fra green 
har desværre meget dårlig vækst. Derfor forsøger vi at tage propper op, samt vertikalskære 
området. Dette skal dog helst gøres i en periode med nedbør fra oven. 
 
Hul 16: Indtil i dag har vi haft to røde områder i venstre side (skoven og søen). Det har givet 
anledning til tvivl omkring nærmeste punkt for drop. Derfor er det besluttet af lave hele 
området til rødt, da det blive nemmere at udpege stedet for drop (bag søen). For bedre at 
kunne se søen fra tee, beskæres nogle træer i venstre side (rød område). 
 
Hul 17: Der har været udfordringer med spilletempo på hul 17 pga. af lyngen i højre side. Da 
det ikke er vores område, kan vi desværre ikke gøre noget, men blot håbe på at lodsejeren 
vedligeholder troldebakken. I stedet vil vi forsøge på sigt, at rykke fairway lidt til venstre, ved 
at beskære / rydde op i skoven til venstre. 
 
Hul 18: Til vinter udtyndes der i træerne højre for teestedet. Dette gøres for at udnytte højre 
side af teestedet bedre. Ligeledes som hul 6, fjernes bunkerkant på venstre forreste 
greenbunker, således den kommer ned i niveau med green, samt overflade vand ikke samles 
på green. Bagerste venstre bunker gøres større ved at bygge den ind i bakken (mod 
klubhuset), så den bliver tydelig fra tee. 
 
Indspilsområde: Vores nye teested laves om til green, således der kan øves lave bunkerslag 
fra den store bunker, samt korte indspil med niveau forskel. Da vi ikke bruger bunkeren mod 
vest, ønskes denne laves om til et stort teested. 
 
Greenkeepergården: Vi ønsker at finde et par frivillige, til at lave alm. vedligehold på vores 
bygninger (tagrende, tag, beskæring osv. 
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