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FORORD 
BANEPLAN 2018 er den praktiske planlægning af udvalgte områder fra BANERAPPORT, NOVEMBER 2017, 

efter at denne har været diskuteret og blev godkendt på bestyrelsesmødet, den 29. november 2017.  

Inden bestyrelsen fik banerapporten fremsendt, havde den været til kommentering hos baneudvalg, Alvah 

og DGU’s banekonsulent og var blevet opdateret med disse kommentarer. 

 

Bestyrelsen tog ikke stilling til samtlige punkter i banerapporten, men udpegede 2 primære indsatsområder: 

nedlæg bunkers og omlæg stier til græsstier, som der skal planlægges og arbejdes videre med. Denne opgave 

ønsker bestyrelsen at baneudvalget (Anders Christensen, Jens Kvorning, Finn Jørgensen, Ray Hamper & John 

Friis) påtager sig - sammen med Jane Gram Hansen fra bestyrelsen - og evt. andre som denne arbejdsgruppe 

finder behov for. Bestyrelsen har et krav om, at DGU’s banekonsulent inddrages i planlægningen, især 

omkring nedlægning af bunkers.  

 

Bestyrelsen besluttede nogle overordnede retningslinjer i relation til banerapporten, primært i relation til de 

2 indsatsområder: 

 Banen skal fremstå åben med spredte beplantninger, hvilket giver et indtryk af en slettebane 

 

 Der skal nedlægges et antal bunkers, som laves om til almindelige græsarealer. Der ønskes ikke 

græsbunkers medmindre det kan sandsynliggøres at disse kan vedligeholdes med samme 

ressourceindsats, som hvis det var et almindeligt græsareal (forgreen, fairway, rough osv.) 

 

 Flade stier i Hjørring Golfklub til transport rundt på banen fra hul til hul omlægges til græsstier og 

klippes på samme måde som fx stien fra SYD 9 ind til klubhuset 

 

De 2 primære indsatsområder er valgt ud fra et ønske om, at de ressourcer der investeres ud fra 

banerapporten, skal efterfølgende nedbringe omfanget af ressourcer (primært timer) som skal bruges af de 

ansatte greenkeepere mest muligt, således disse sparede timer kan bruge på at højne kvaliteten på banen. 

Denne prioritering medfører fx at der på nuværende tidspunkt ikke investeres i at renovere teesteder eller 

omlægge greens, selvom det er et stort ønske hos mange, inkl. bestyrelsen. Men en (stor) investering i dette 

vil ikke efterfølgende reducere i greenkeepernes timer til pasning af banen i særlig grad.  

 

Dog ønsker bestyrelsen at arbejdsgruppen tager stilling til 2 ting ifm. teesteder:  

 Der er anført at nogle få af de hvide teesteder på Øst + Nord kan nedlægges. Skal dette iværksættes? 

Husk at det vil kræve at den ”nye længde” fra backtee i givet fald kræver en ny konverteringstabel 

og lidt skiltning, så hvis det skal træde i kraft fra 2018 sæsonen skal det meget snart iværksættes. 

 

 Vi har nogle teesteder som er ”skæve” eller bare sigter ud i roughen i stedet for midt fairway. Ved at 

genoprette retningen (ved hjælp af klipning) kan vi sørge for at spilleren sigter mod midt fairway og 

ikke mod de arealer, som vi så bruger megen tid på at vedligeholde/klippe. Alle spillere stiller sig op 

efter klodserne og hvis de er ”skæve” ift. teestedet og fairway eller vores ønskede retning så bliver 

drivet oftest også derefter. Dette er en rimelig enkel opgave, men vi ser det som en potentiel gevinst 

ift. klipning. Det tilstræbes ligeledes at markeringer sættes på de mindst ”skæve” steder på teesteder 

for at højne oplevelsen for golfspilleren 
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Ud over de 2 indsatsområder, ønsker bestyrelsen at der fra banerapporten udpeges nogle opgaver, som er 

oplagte at gennemføre ved hjælp af frivillige enten som et projekt eller til en sæsonstart eller slut dag (se 

sidste side).  

 

Med den nuværende økonomi er det ikke muligt at løfte banebudgettet i væsentlig grad, så arbejdet skal 

holdes inden for banebudget 2018. 

 

Bestyrelsen ønsker at et uddrag af banerapporten samt planer fra baneplan 2018 kan fremlægges på 

generalforsamlingen tirsdag, den 27. februar 2018. 

 

Bestyrelsen overlader til arbejdsgruppen at komme med en tidshorisont for de 2 indsatsområder, og vil i den 

forbindelse have en evaluering i slutningen af 2018 af det gennemførte arbejde og om det ændrer i denne 

tidshorisont, baseret på erfaringerne for 2018. Ligeledes ønsker bestyrelsen en opdateret udgave af 

banerapport i slutningen af 2018 samt en ny baneplan 2019 på samme tidspunkt. 

 

Hjørring, december 2017. 

Bestyrelsen 
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INDSATSOMRÅDE: NEDLÆG BUNKERS 
Som det allerførste skal der udarbejdes en bruttoliste med de bunkers der ønskes nedlagt. Bunkers på 

bruttolisten skal markeres med ”SKAL NEDLÆGGES” og ”KAN NEDLÆGGES”. Som udgangspunkt for 

bruttolisten benyttes hulgennemgangen i banerapporten.  

 

Bruttolisten skal udarbejdes under hensyntagen til de betragtninger der er anført i banerapporten på side 

15- 16. Sondringen mellem SKAL og KAN nedlægges er: for at den SKAL nedlægges, skal der være overvejende 

enighed i arbejdsgruppen om dette og at nedlægningen giver en timemæssig besparelse hos greenkeeperne 

efter at den er gennemført. 

 

Ud fra bruttolisten prioriteres et antal bunkers der skal nedlægges i 2018, medens resten først prioriteres i 

slutningen af 2018 (til efterfølgende år) baseret på de erfaringer der opsamles i 2018. Prioriteringen omfatter 

minimum følgende parametre: 

 Hvilke giver mest besparelse i timer efterfølgende i det daglige vedligehold af banen 

 Er det en af vores ”problem bunkers” fx i relation til vand i bunker, skylle render o. lign. 

 

Arbejdsgruppen har den 16. januar 2018 været igennem resultatet fra de prioriteringer de enkelte i 

arbejdsgruppen og DGU’s banekonsulent, og har lavet denne prioritering (se kolonne længst til højre). Prio = 

15 og 19 er de bunkers arbejdsgruppen af forskellige årsager ikke umiddelbart kunne eller ønskede at 

prioritere på mødet. 

 
Der er kommet tilsagn fra elitetruppen, at de vil tage ansvaret for nedlægning af 2 bunkers i 2018. 

 

Arbejdsgruppen har pt. ikke lavet en målsætning om hvor mange bunkers der skal nedlægges i 2018, da dette 

er afhængig af hvor mange frivillige der melder sig til dette arbejde. Vi behøver også lidt erfaringsgrundlag 

på ressourceforbruget inden en endelig målsætning kan laves. 

 

Som tidligere nævnt skal arbejdet gennemføres indenfor banebudgettet, hvorfor der skal inddrages frivillige 

så vidt dette er muligt og at disse udfører arbejdet i et så optimalt samarbejde med greenkeeperne og evt. 

ekstern leverandør som muligt. Et forslag kunne være at udpege en greenkeeper, som kontaktperson 

omkring dette arbejde. 

 

For hver bunker der skal nedlægges, laves en plan der minimum indeholder følgende: 

 Opmåling af bunkeren – der kan bruges: http://www.gis34.dk/map.aspx?caseid=410 (kræver login 

og password) 

Nedlæg 

bunker
Tekst JGH JK TJ, DGU AC RH JF Gennemsnit Bemærkning Ca. areal Prio

Hul Skal/Kan Prio Skal/Kan Prio Skal/Kan Prio Skal/Kan Prio Skal/Kan Prio Skal/Kan Prio Skal/Kan Prio m2

S1 Greenbunker længst til højre 1 2 1 8 1 8 1 8 1 8 1 4 1,00 6,33 52 1

N8 Forreste greenbunker til venstre 1 11 1 8 1 8 1 8 1 5 1 5 1,00 7,50 6 2

N6 Forreste fairwaybunker til venstre 1 10 1 8 1 8 1 8 1 6 1 11 1,00 8,50 93 3

V9 Begge greenbunkers 1 7 3 9 1 8 1 8 2 9 1 10 1,50 8,50 67 4

S4 Bageste greenbunker 1 3 2 9 1 8 2 9 1 1 1 1 1,33 5,17 105 5

Ø2 Greenbunker 1 8 2 9 1 8 2 9 1 3 1 2 1,33 6,50 42 6

N4 1 af de 2 venstre fairwaybunker 1 14 1 8 1 8 1 8 2 9 2 9 1,33 9,33 Forreste 81 7

N6 1 af de 2 højre greenbunkers 3 9 1 8 1 8 1 8 1 6 2 9 1,50 8,00 Hvilken skal drøftes 8

N2 Venstre fairway bunker 1 12 2 9 1 8 1 8 1 7 3 9 1,50 8,83 70 9

S3 Bageste greenbunker til højre 2 9 1 8 1 8 1 8 3 9 1 15 1,50 9,50 60 10

N8 Bageste greenbunker til højre 1 11 1 8 3 9 1 8 2 9 1 13 1,50 9,67 69 11

Ø7 1 af de 2 venstre greenbunker 3 9 1 8 1 8 1 8 2 9 1 17 1,50 9,83 Forreste 140 12

N7 Bageste greenbunker 1 15 2 9 1 8 1 8 3 9 1 12 1,50 10,17 61 13

S8 Forreste eller bageste højre greenside 2 9 1 8 3 9 1 8 1 9 3 9 1,83 8,67 Hvilken skal drøftes 14

Ø9 Fairwaybunker 2 9 2 9 1 8 1 8 1 13 1 7 1,33 9,00 105 15

N5 Bageste højre greenbunker 2 9 1 8 1 8 1 8 2 9 2 9 1,50 8,50 80 15

Ø5 Greenbunker 1 5 2 9 1 8 2 9 2 9 1 20 1,50 10,00 140 15

S2 Venstre greenbunker 1 9 2 9 1 8 1 8 1 2 1 3 1,17 6,50 94 19

V9 Begge fairway bunker 1 7 2 9 1 8 1 8 1 11 1 9 1,17 8,67 V33+H94 127 19

S1 Forreste og bageste potbunker 1 2 1 8 1 8 1 8 3 9 1 14 1,33 8,17 Lav til 1 bunker 19

http://www.gis34.dk/map.aspx?caseid=410
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 Hvordan skal arealet ”shapes” i forbindelse med nedlægningen (fx skal en høj bagkant mindskes så 

resultatet bliver en lille mound osv.) og hvor stort et areal udenom bunkeren vil blive berørt af 

nedlægningen og skal ”gendannes” efter nedlægning  

 Hvilke maskiner skal benyttes 

 Hvad skal arealet udlægges til og klippes som (forgreen, fairway, semirough, rough) 

 Beregning af m3 jord der skal bruges til at fylde bunker og hvor skal dette komme fra 

(internt/eksternt). Vi håber vi kan få noget ”gratis jord” i forbindelse med udgravning af søen på S4 i 

forbindelse med Golfparken II 

 Hvor meget græsfrø skal der benyttes 

 Et estimat på antal timer der skal benyttes af henholdsvis frivillige, ansatte og evt. ekstern leverandør 

 Et samlet budget på omkostninger og timer (ansatte og ekstern) 

 Er det nuværende sand i bunkeren i en sådan stand at det graves op og lægges ”på lager” 

 I forbindelse med arbejdet skal alle registrere timer (inkl. frivillige) således vi får noget at estimere 

ud fra fremover 

 Under og efter arbejdet markeres arealet med blå pæle/spray og der informeres på opslagstavle, 

hjemmeside og evt. facebook 

 Ekstra vanding af arealet hvor det er nødvendigt, så resultatet bliver så godt som muligt? 

 Efter nedlæg følges der op på omkostninger og forbrug af timer, samt erfaringer der kan bruges til 

de følgende bunker 

 

Se forslag på næste side (opmålingerne og beregninger kan være lidt ukorrekte!). 
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BUNKER: HØJRE GREENBUNKER SYD 1 

Tidsplan: 
Arbejdet startes den x. måned og afsluttes den x. måned. 

 

Ressourcer: Xyz, tyq, cvt, pli 

 

Areal: ca. 52 m2. Der skal benyttes ca. xx m3 jord til opfyldning. Arbejdsareal der skal gendannes: xx m2 

 

Skal sand graves op og på lager: Ja/Nej 

 

Efter nedlæg: 
Området skal laves til xxx og klippes som yyy. Bagkant skal sænkes 

lidt. 

 

Opfølgning og vedligeholdelse efter nedlægning, indtil græsset er 

kommet og klippes normalt. 

 

 

Omkostninger: 

 Xx m3 jord som xxxxxxx  Omkostning: x kr. 

 Xx m2 græsfrø (eller rullegræs) Omkostning: y kr. 

 Evt. maskinleje 

Timer: 

 Frivillige: x timer 

 Ansatte: y timer 

 Evt. ekstern: z timer 

Maskiner: Xxxx 

 

Øvrigt: 
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INDSATSOMRÅDE: OMLÆG STIER 
Som det allerførste skal der udarbejdes en bruttoliste med de stier der ønskes omlagt. 

Ud fra bruttolisten prioriteres et antal stier der skal omlægges i 2018, medens resten først prioriteres i 

slutningen af 2018 (til efterfølgende år) baseret på de erfaringer der oparbejdes i 2018. Prioriteringen 

omfatter minimum følgende parametre: 

 Hvilke giver mest besparelse i timer efterfølgende i det daglige vedligehold af banen 

 Er det en af vores ”problem stier” fx i relation til nedbør, skylle render o. lign. 

 

Som tidligere nævnt skal arbejdet gennemføres indenfor banebudgettet, hvorfor der skal inddrages frivillige 

så vidt dette er muligt og at disse udfører arbejdet i et så optimalt samarbejde med greenkeeperne og evt. 

ekstern leverandør som muligt. Et forslag kunne være at udpege en greenkeeper, som kontaktperson 

omkring dette arbejde. 

 

Stier er prioriteret i denne rækkefølge: 

1: Ø2 

2: S3 

3: N2 green 

4: N8 

5: S2 

6: Ø7 

7: S8 

8: N6 

9: S5 

10: N2 fairway 

 

For hver sti der skal omlægges, laves en plan der minimum indeholder følgende: 

 Opmåling af stien 

 Hvilke maskiner skal benyttes 

 Beregning af m3 jord der skal bruges til at ”fylde stien” og hvor skal dette komme fra 

(internt/eksternt) 

 Hvor meget græsfrø skal der benyttes 

 Et estimat på antal timer der skal benyttes af henholdsvis frivillige, ansatte og evt. ekstern leverandør 

 Et samlet budget på omkostninger og timer (ansatte og ekstern) 

 Er der nuværende sand eller grus på stien der skal graves væk 

 I forbindelse med arbejdet skal alle registrere timer (inkl. frivillige) således vi får noget at estimere 

ud fra fremover 

 Under og efter arbejdet markeres og afspærres arealet med blå pæle/spray og der informeres på 

opslagstavle, hjemmeside og evt. facebook 

 Efter omlægningen følges der op på omkostninger og forbrug af timer, samt erfaringer der kan bruges 

til de følgende stier 

 

Der skal udarbejdes en tilsvarende arbejdsplan som under bunker. 
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OPGAVER TIL FRIVILLIGE 
Her listes opgaver fra banerapporten der kan udføres af frivillige som et projekt eller i forbindelse med 

sæsonstart eller slutdagen. Eksempler (ikke fyldestgørende liste): 

 Nord 1 - Fairway: På fairway – som er klippet sammen med N9 - midt i mellem N1 og N9 er der 2 
grupperinger af træer. Den længst væk fra teestedet nord 1 skal nedlægges, da der ikke er vækst i 
denne.  

 Syd 2 - Fairway: Der er 2 ”grupper/solitære” træer i dog leg. En af eller begge disse fældes og jorden 
jævnes og den anden stammes lidt op. Udtynding til højre for læhegn i drivet. 

 Syd 3 - Teested: Bed på lille høj til venstre for teested (mod Syd 2 green) fjernes og erstattes af græs. 

 Osv. 

 Osv. 
 

Der laves en plan for hvorledes arbejdet skal organiseres og om der skal udpeges en eller flere 

kontaktpersoner. Det skal vurderes om det kan være en anden end en greenkeeper, som står for organisering 

af dette arbejde, da de har rigeligt at se til og med at organisere øvrige opgaver. 

 

 


