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Hul 10: Grøften ved 10. green renses op, når vejret tillader det. 
 
Hul 13: Området venstre for 13. green bliver vi desværre nød til at grave op, da jordbunden 
dræner meget dårligt. Dette medfører store skader hver gang vi klipper. Arbejdet udføres i 
oktober måned 2020. 
 
Hul 15: Vi har brugt megen tid på at finde den rigtige løsning i fremtiden for hul 15. I 
samarbejde med DGU´s banearkitekt, har vi besluttet at forkorte hullet, fjerne et træ i venstre 
side og gøre den resterende del af green færdig.  
 
Ved at etablere et nyt 58-tee ca. 30-35 mtr. foran eksisterende 58-tee, er det vores vurdering, 
at spillet flyttes længere frem i åbningen og derfor behøver vi ikke, at fjerne træer i højre side 
(var ellers anbefalet af arkitekten). Dog har vi valgt at fjerne et enkelt træ i venstre side. 
 
Hullet er stadig et langt par 4 hul (370 mtr.) og det vil ikke få indflydelse på vores rating af 
banen da man vurdere, at hullet stadig er meget svært, da det oftest spilles i modvind, op ad 
bakke, og der er en lille åbning.  
 
Vi bestemte for 2 år siden, at lave kun det halve af 15. green om, for at generer spillet mindst 
muligt. Den nye del af greenen har drillet os en del (vækst), men vi tror på at vi kan bruge 
denne del fra sæsonstart 2021. Banearkitekten anbefaler kraftig, at den sidste halvdel 
renoveres hurtigst muligt. Det skyldes, at der vil blive større og større forskel på de to 
områder, desto længere tid der går mellem etableringen. 
 
Hul 18: Højre side af teestedet bliver ikke brugt særlig meget, så det er besluttet at fjerne ca. 
otte mtr. træer i højre side. Samtidigt skal området foran teestedet ryddes for buske og 
selvsået træer. Det er et stort arbejde, derfor vil vi gerne indkalde frivillige til at hjælpe med at 
rydde op. 
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