
Baneplan 2022 

BANEPLAN 2022 er den praktiske planlægning og udvikling af BANERAPPORT 2019, som er fremlagt 

bestyrelsen på bestyrelsesmøde 6. november 2019. Nærværende BANEPLAN 2022 er blevet fremlagt 

bestyrelsen den 22. november 2021 til godkendelse. 

Der er forventet at arbejdet skal holdes indenfor banebudgettet for 2022 og derfor tager baneplanen 

udgangspunkt i det budget for 2022, som måtte godkendes af bestyrelsen i forbindelse med årsafslutning.  

Generelt vil frivilligt arbejde blive inddraget i løsning af de opgaver, hvor det er muligt. 

Baneudvalget foreslår, at der arbejdes videre i samme tråd, som i banearbejdet i 2020 og 2021.  

Arbejdet med nedlæggelse af bunkere pågår og forventes snarligt afsluttet. I forhold til stier, er der i løbet 

af 2021 ændret på strategien, således vi reetablerer grusstier de steder hvor græssti ikke har kunnet holde. 

Således forventer baneudvalget at der i løbet af 2022 vil blive arbejdet på forbedring af stiområder. De 

nærmere stier, defineres af greenkeeper i samråd med baneudvalget.  

Der er i 2021 indkøbt sand til bunkers. Arbejdet med påfyldning går i gang i løbet af vinteren 2021/2022. 

Nuværende sand i bunkers vil blive fjernet og nyt sand vil blive påfyldt. Der forventes at arbejde med én 

sløjfe ad gangen. 

I 2021 blev fairway klippet mere kurvet og dermed også smallere på nogle dele af fairwayen. Derudover 

blev der på områder, hvor der ikke ansås behov for roughklipning ændret metode til ”højt” græs. 

Derudover forsøgte vi at etablere delte fairways, med semirough hen over fairwayen.  

Dette klippearbejde er en løbende proces hvor baneudvalget over den næste årstid foreslår, at der justeres 

på klipningerne. I den forbindelse vil semirough hen over fairway blive genetableret som fairway. Fairway 

vil generelt blive klippet i minimum 15 meters bredde. Det kurvede look på fairway og dermed også 

semirough og rough ønsker baneudvalget at bevare, da det giver vores bane et flot, trimmet og spændende 

udseende.  

Vi ønsker stadig at bevare det naturprægede look udenfor spilleområderne. Hvis det er muligt, ønsker vi at 

det ”høje” græs slås ned et par gange om året, således der overtid vil ske en udtynding af græsset. Hermed 

skulle det blive lettere at finde bolde og derved forbedre flowet på banen.   

Vi har konstateret at vores vandingsanlæg ikke kan trække nok vand ind på baneanlægget. Dette har 

betydet vi har vandet mindre end vi reelt er i stand til. Der vil i 2022 blive arbejdet på forbedring af 

vandingsanlægget. 

For at bidrage til flere golfere benytter rette teested i forhold til handicap foreslår baneudvalget at der på 

alle sløjfer etableres nummersystem i stedet for nuværende farvesystem. Der har tidligere været ønske om 

nedlæggelse af nogle hvide teesteder i baneplanen. Dette arbejde er vi desværre ikke kommet i mål med. 

Det vil være naturligt at se på dette i sammenhæng med etablering af nummersystem på teesteder. 

I det omfang det vil give mening og være behov i forbindelse med et arbejde eller projekt foreslår vi lukning 

af en sløjfe en kortere eller længere periode alt efter arbejdets karakter.  

Konkret foreslås at der i arbejdes på følgende opgaver: 

• Justering af klipning på de 3 hovedsløjfer og vest 

• Stiarbejde  

• Nedlægning af bunkers 



• Påfyldning af sand i bunkers 

• Forbedring af vandingsanlæg 

• Etablering af nummersystem på teesteder i stedet for farvesystem 

Baneudvalget anbefaler at der fortsat bruges midler på den generelle fairwaypleje på vores tre hoved 

sløjfer, således vi kan komme helt i mål med reetableringen af græs på de områder, der har været hårdt 

ramt at tørke.  

Ovenstående arbejde er valgt ud fra et ønske om, at vi gerne vil vores bane skal fremstå skarpt og som et 

sted greenfee gæster ønsker at besøge og at de og egne medlemmer gerne vil anbefale vores bane til 

andre. 

Ovenstående skal bidrage til vores greenkeepere kan bruge mest mulig tid på værdiskabende forhold og 

koncentrere deres indsats på områder på banen, som højner banens kvalitet herunder fairways, teesteder, 

greens.  

 

Godkendt på bestyrelsesmøde den 22. november 2021 


