
Visionspapir Banen 2022-27 version 3. 
   
1. Træer i venstre side fjernes ca. 2 Træer beskæres på hele hullet. 
2. Tee59 forlænges træer fjernes i højre side. venstre bunker **rep. træer beskæres. 
3. Træer i åbningen højre side fjernes ca. 5 m. max. 
4. Bunker ***rep. 
5. Bunker **rep. 
6. Bunker på faiway **rep. green bunker ***rep? halvering af venstre greenbunker.  
7. Bunkerkant repareres. *** 
8. Bunker 2***rep. fairway doglegges til højre før stor bunker til ny green. (Skolen) 
9. Nyt teested flyttes til venstre. 
10. Ny teesteder. Venstre greenbunker ***rep. green udvides bag og træ i højre 

beskæres. 
11. Højre bunker ***rep. Venstre bunker gøres mere synlig. Det bag green hæves. 
12. Træer i gammel bunker (rødbøg). Skal passes. 
13. Vandingsanlæg før sø. Læbælte gøres pænt, greenbunker ***rep. 
14. OK  
15. Fairwaybunker **rep. Skal måske halveres Faiway klippes ind til højre og der 

fældes træer i doglegget. Højre greenbunker gøres mere synlig. 
16. OK. Ingen oprydning venstre og højre om green 
17. Ny tee 53,48 bunker ***rep. 
18. Nyt teested par 3 hul Et net til at beskytte golfspiller. Bunker i venstre beplantning. 

(Skolen) 
 
Ændringer på hul 5, 8, 17 og 18 hænger meget sammen og er et udtryk for vi ønsker 
en par 72 bane og en DGU-rating samtidig. 
       
Målsætning for 2022 
 
Målsætning er at pleje banen så den er god til at reetablere sig efter slagmærker og vinter 
skader så vi får en god sæson med gode fairways, teesteder og greens.  
 
Prioriteringer: 

1 er at færdig gøre vandingsanlæg på hul 13 og hul 14. 
2 opstamning af træer på hul 1, 2, 3 og 15. 
3 at vi får færdig gjort greenbunker med kanter og nyt sand 
4 er at lave hul 11 bag green. Eller tee på hul 17. 

 
** Nyt sand og kanter rettes til. 
 
*** Renovering af green bunker stenmel, bunkersand fra Gert Svith. Rullegræs? 
 
Ændringer i forhold til den foregående version er markeret med fed kursiv skrift. 


