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FORORD
Denne banerapport er udarbejdet i efteråret 2017, med det formål at strukturere alle de input omkring
banen, der er fremkommet fra blandt andet disse kilder:
 Løbende input fra medlemmer, ansatte og frivillige
 Banegennemgang gennemført af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt materiale fra 2016 omkring
indsatsområder
 Golfspilleren i centrum fra både medlemmer og gæster
 DGU Banerapport (oktober 2017) i forbindelse med besøg af DGU banekonsulent
 Plejeplaner og timeregistreringer
 Omkostninger til banedrift og investeringer
Budgettet og de realiserede omkostninger til vedligehold af banen har været uændret i nogle år, og for en
klub med de faciliteter som Hjørring Golfklub har - 27 huller plus en korthuls bane på 9 huller samt
træningsfaciliteter såsom puttinggreen, indspil område og driving range – ligger de årlige omkostninger til
banen en del under sammenlignelige klubber med samme faciliteter. Investerings niveauet til banen til
maskiner og renovering har ligeledes været mindre end ønskeligt i nogle år.
Dette har givet sig udtryk i en stigende utilfredshed med banens stand, hvilket adresseres i denne rapport,
inklusive forslag til og planer for hvordan kvalitetsniveauet på banen kan hæves igen.
Gennem en række år har graden af frivillig arbejdskraft på og omkring banen været stigende, og formålet
med denne rapport er også at afdække hvilke opgaver klubben ønsker skal udføres af ansatte og hvilke der
kan udføres af frivillige.
Banerapporten er at betragte som et arbejdsredskab for alle i klubben der har en interesse i og arbejder med
og på banen, og giver samtidig retningen for hvordan banen skal udvikle sig de kommende år. Det er ikke en
færdig plan for, hvad der skal gøres og hvornår. Der skal ske en prioritering og vurdering af økonomi og
nødvendige ressourcer – både ansatte, frivillige og eksterne – for at kunne udarbejde og gennemføre disse
planer. Efter en yderligere bearbejdning vil rapporten også være den ”røde tråd”, for hvordan banen
fremover skal fremstå fx omkring stier, beplantning etc. således at kommende bestyrelser, baneudvalg og
ansatte har et redskab til dette.
Banerapporten medtager ikke andre fysiske områder, fx klubhuset, p-pladsen o. lign. da dette sorterer under
andre udvalg og ansvarsområder i klubben. Det anbefales at de ansvarlige udvalg laver en tilsvarende rapport
og plan for disse områder.
Der skal lyde en stor tak til alle der har bidraget til rapporten. Ingen nævnt - ingen glemt!
Udarbejdet af: John Friis, november 2017

Godkendt af: Bestyrelsen, 29. november 2017
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OM HJØRRING GOLFKLUB OG BANEN
HJØRRING GOLFKLUB
Hjørring Golfklub er stiftet i oktober 1985 og er en forening hvor højeste myndighed er generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 personer, der har den daglige ledelse af klubben.
Klubben ligger i den nordlige del af Hjørring. Klubber råder over 36 huller fordelt på 4 sløjfer på et lejet areal
på ca. 93 hektar. Arealet er lejet af Hjørring Kommune på en lejekontrakt, der fra udlejers side tidligst kan
opsiges til udgangen af 2031. Hjørring Kommune ejer således jorden og de ”rå vægge” i klubhuset (den gamle
gård), medens Hjørring Golfklub ejer de øvrige faciliteter såsom baneanlæg inkl. træningsfaciliteter,
vandingsanlæg, indretning af og inventar i klubhuset, greenkeepergården, maskiner m.m.
Området er underlagt en række love og regler hvor de vigtigste er:
 Lokalplan nr. 199.3a hvor der blandt andet er anført bestemmelser omkring brugen af arealet
 Golfbekendtgørelsen som fastlægger reglerne for brug og rapportering af pesticider
 Naturbeskyttelsesloven (især §3). Se også senere og i lokalplanen
Klubben har omkring 1.000 medlemmer i alderen fra 5 til 90 år og på alle mulige niveauer, fra bredde til elite.
Over en 10-årige periode er medlemstallet faldet fra godt 1.300 til de nuværende 1.000.

BANEN
Området er delvist åbent, kuperet og med spredte beplantninger hvilket også gør at vinden har stor
indflydelse på spillet. Det giver et indtryk af en slettebane, og dette ønskes bevaret fremover, også
ihukommende nu afdøde banearkitekt Frederik Drejers udtalelse efter et banebesøg: ”Hjørring Golfklub bør
bevare sit åbne slettepræg og må aldrig ændres i retning af en parkbane”
Det meget kuperede terræn betyder på den gode side mange spændende huller med flotte udsigter og gode
/ svære / flotte placeringer af teesteder og greens. På den dårlige side kan det betyde det blinde slag og
svære skader / skylle render på stier, som ligger på skråninger.
Det totale areal er som nævnt 93 hektar, der er fordelt således:
Område

Ca. areal
Pct. af
Hektar totalareal

Green (inkl. Putting green)

2,34

2,51

Forgreens

0,90

0,97

Teesteder

2,60

2,79

Fairway (inkl. DR)

26,00

27,93

Semirough

18,20

19,55

Rough m.m.

35,26

37,87

7,80

8,38

Total areal

93,10

100,00

Spillearealer ekskl. Rough
Udenfor spilleareal inkl. Rough

50,04
43,06

53,75
46,25

Stier, Skov, Bygninger, P-plads m.m.

Der er som sagt 4 sløjfer – navngivet efter verdenshjørnerne – hvor Nord, Syd og Øst er fuld længde sløjfer
og Vest er en intermediate bane. Som det fremgår nedenfor er der på Øst og Nord backtee, denne
sløjfekombination benyttes til Elitematcher, Danmarksturnering o. lign.
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NORDSLØJFEN
Sløjfekarakteristik af klubbens Pro Alvah: ”Sløjfen hvor du skal holde hovedet koldt og forsøge at komme
igennem uden uheld. Hullerne ser lette ud, men de har en tendens til at narre spilleren. Hvis du kan spille til
dit par her, er det godt!"
Hul

Par

Hvid

Gul

Rød

Teesteder

Bunker

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
Nord

4
5
3
4
4
4
5
3
4
36

368
543
173
352
302
402
468
204
402
3214

339
506
153
344
297
376
468
182
382
3047

295
473
124
299
266
328
418
158
323
2684

3
4
3
2
2
3
2
3
4
26

3
5
5
4
3
6
4
4
4
38

SYDSLØJFEN
Alvah: "Her kan du score point i starten, men glem ikke de tre afslutningshuller som kræver både mod og
præcision. En sjov sløjfe med to par 3-huller, to par 5-huller og fem par 4-huller. En god test med et godt
forløb - og en flot udsigt!"
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
Syd

5
4
3
5
4
3
4
4
4
36

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

429
339
127
464
337
116
379
310
364
2865

346
263
115
410
276
99
342
245
312
2408

2
2
1
2
2
1
2
2
2
16

9
3
3
2
3
2
2
5
2
31

ØSTSLØJFEN
Alvah: "Den mest spændende sløjfe idet den indeholder alt: Vand, kuperet terræn og træer."
Ø1
Ø2
Ø3
Ø4
Ø5
Ø6
Ø7
Ø8
Ø9
Øst

3
4
4
4
3
4
5
3
5
35

174
316
339
373
171
286
495
138
521
2813

126
283
322
357
165
278
439
130
457
2557

96
260
267
299
144
227
347
110
385
2135

3
3
3
3
2
2
3
2
3
24

2
3
3
2
1
1
4
3
1
20

VESTSLØJFEN
Alvah: "Den ultimative korthulsbane med fire par 4-huller og fem par 3-huller. De små greens kræver et
meget præcist indspil. Vinden er en stor udfordring på denne sløjfe.
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
Vest

3
4
3
3
3
4
4
3
4
31

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

92
241
136
96
169
242
268
96
298
1638

83
197
105
81
140
198
221
86
263
1374

1
2
2
2
2
1
2
1
2
15

1
1
1
0
1
2
1
1
4
12

Dette giver i alt, hvis alle huller spilles fra bagerste teested: 36 huller med par 138 og en totallængde på
10.350 meter. Der er i alt 81 teesteder og 101 bunkers.
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STATUS FOR BANEN
Den første del af status er fra den rapport, som blev sendt fra DGU’s banekonsulent efter besøget i oktober
måned 2017. Der er senere i denne rapport klippet fra DGU’s materiale og hele rapporten er med som bilag.

GREENS
Greens stod plejemæssigt fint med en ensartet overflade og kun lidt
ukrudt og få spor fra svampe. Men vi kiggede ikke på jordprofilen ift.
filt, lagdelinger, kornstruktur, rodlængde, mm., hvorfor der ikke kan
siges noget om greens generelle sundhedstilstand.
De nyeste greens er desværre anlagt, så de fremstår meget
ondulerede. Herved er der kun få pin-placeringer, hvilket medfører, at
slid koncentreres på et for lille areal ligesom HGK bruger mange ressourcer på at vedligeholde green-areal,
som reelt aldrig er i spil.

TEES
Tees fremstod generelt fint og med en god størrelse ift. at håndtere slid. Men flere teesteder er dog ujævne
gennem sætningsskader og opbygning af overlap i topdressing. Dette er helt normalt og er årsagen til, at
teesteder ofte skal renoveres hvert 8-10. år.

BUNKERS
Der er 105 sand-bunkers på det samlede anlæg, som fordeler sig på sløjferne med Nord: 38, Syd: 31, Øst: 20
og Vest: 12 og hertil kommer 4 træningsbunkers. Flere bunkers er konstrueret således, at de ikke leder vand
uden om bunkers. Det efterlader mange bunkers med svære skader / skylle render efter kraftige regnskyl.

FAIRWAYS
Plejen af fairways er effektiviseret maksimalt ved at lave lige sider og sætte klippehastigheden til maks. Det
giver naturligvis et dårligere klip af græsset – især i våde sæsoner som i år! Samtidig er de lige sider på
fairways ikke det skønneste at se på, set med arkitektens briller og kunne være et af de steder, hvor det skulle
konkretiseres, hvor mange timer det reelt sparer kontra at have fairways, der følger terrænet og bugter sig
inden for spillekorridoren.

STIER
Da anlægget er beliggende i et kuperet areal vil mange stier naturligt ligge på skråninger. Med en løs
overflade af grus, er det en helt naturlig proces ved kraftige regnvejr, at gruset vaskes ned ad bakkerne og
efterlader stierne med store skylle render og en ordentlig bunke grus i bunden af bakken, der skal skubbes på
plads. Det er tungt og ressourcekrævende arbejde at rette stier.

BEPLANTNING
Beplantningen står spredt og har en meget forskellig karakter med både lave krat, høje skovpartier og ældre
levende hegn. Det er primært hjemmehørende arter, som står på anlægget og det skal det blive ved med at
være.
De fleste beplantninger holdes vilde / ufriserede, hvilket passer rigtig godt til anlæggets identitet. Desuden er
det ressourcekrævende at vedligeholde de mange beplantninger med zero-turn maskiner og buskryddere,
hvorfor det nuværende valg skønnes rigtigt.

Thomas Hoffmann Jepsen, Banekonsulent DGU
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De følgende punkter er opsamlet fra andre kilder.

SKILTNING
Der har i bestyrelsen, baseret primært på udsagn fra gæste spillere (via Golfspilleren i Centrum) været drøftet
om skiltningen på det enkelte teested skal ændres eller erstattes. De nuværende teesteds skilte er indkøbt
og sat op til sæsonstart 2007 da hulforløbet på Øst blev ændret, og dengang blev det besluttet at der skulle
være et teesteds skilt pr. hul og placeringen blev ligeledes drøftet indgående.
Det der nævnes mest fra gæster er dels placeringen og at der mangler afstandsmarkeringer på disse (som på
en baneguide). Denne diskussion har i bestyrelsen også ført til en drøftelse af om vi skulle
ændre de nuværende traditionelle tee betegnelser (hvid, gul, blå, rød) som fra tidernes
morgen er meget relateret til spillerens køn, og til at lave teesteds betegnelse baseret på
længde eller anden nummerering, som flere og flere golfklubber går over til.
Dette vanskeliggøres dog af at vi har 3 sløjfer, som indgår i 3 forskellige kombinationer. Det kan dog løses og
der er i givet fald også muligheder for at lave en banelængde der baserer sig på en blanding af de nuværende
primært gule og røde teesteder.
Der arbejdes videre med dette, også set i lyset af nogle af de foreslåede ændringer senere i rapporten vil
gøre at de nuværende teesteds skilte ikke er korrekte. I dette arbejde vurderes som nævnt også muligheden
for ændre navngivningen af teesteder, samt vurdere om der i fremtiden kun er brug for elektroniske
baneguides, som er på hastig fremmarch, og derved simplificere teesteds markeringerne betydeligt.

GOLFSPILLEREN I CENTRUM (GIC)
Via værktøjet GiC spørges greenfee gæster løbende efter deres besøg og medlemmer en gang årligt med ca.
en tredjedel af medlemmerne i hhv. maj, juli og september. Vi har brugt GiC siden 2014 til at få feedback på
en række områder, men i banerapporten behandles kun feedback omkring banen.
Scoren fra gæster ser således ud for de 4 år (rød = Hjørring Golfklub – grå gennemsnittet af alle klubber i GiC):

Og medlemmer:
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En faldende score i Hjørring Golfklub og en stigende på landsgennemsnittet.
Medlemmernes besvarelser medfører dette ”prioritetskort”, altså hvilke områder skal prioriteres ud fra en
medlemmernes vurdering og punktets betydning for scoren. Dette skal forstås at hvis medlemmernes
feedback er dårligt og det har en stor betydning så skal det prioriteres – se fx punkt 4. Omvendt hvis der
scores højt fra medlemmerne og punktet ikke har den store betydning, skal der ikke fokuseres her – se fx
punkt 28.

Som det ses er er 5 af de 6 punkter i ”kassen” prioriter vedr. banen, hvilket tilsiger at det er banen der skal
prioriteres højest, uden at andre områder ”glemmes helt”.
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Banen er opdelt i følgende berøringspunkter:
Medlemmer 2017:

Gæster 2017:

Der hvor de laveste scores fra medlemmer kommer er på Bunkers vedligeholdelse, Greens er ensartede,
Teesteder er gode, fairways er gode og banen er flot og velholdt. Der er sket en større fald i disse områder i
2017 i forhold til tidligere år. Gæster i 2017 har ikke vurderet banen – og disse områder – helt så lavt i 2017
som medlemmerne.
Det er muligt at angive bemærkninger, og her har de fleste omkring banen gået på disse punkter:
 Banens stand generelt (der ønskes bedre standard)
 Vedligehold bunkers
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Græsafklip (primært fairway og semirough)
Fugtig (har været tiltagende i 2017)
Gåsebille skader (dog aftagende antal bemærkninger i 2017)

Efter de store skader vedr. gåsebiller i 2016, blev der sat ekstra penge på banebudgettet 2017 (ca. 75 tkr.) til
Merit Turf, som indtil videre er det eneste vi kan konstatere der virker. Dette har givet et godt resultat i 2017
(i forhold til 2016) da skadernes omfang er noget mindre i 2017. En bekymrende tendens i 2017 var, at
skaderne kom meget tæt på greens. Der vil blive arbejdet med dette problem efter samme plan i 2018.
2017 har været meget fugtigt, og det har vi (og andre baner) lidt en del under, hvor blandt andet Øst blev
lukket allerede i oktober måned. Vores bane kan dog klare relativt store mængder vand, når man ser bort
nogle enkelte huller hvor Nord 9, Syd 9 og Øst 6 er det hårdest ramte og i lidt mindre grad Nord 8 (bunden
af slugten), Syd 2 til højre for green, Syd 4 foran til venstre for green over mod teested Syd 5 og Øst 1 i venstre
greenområde.

RESSOURCER OG ØKONOMI
GENERELT
Fra rapport i forbindelse med DGU banekonsulent besøg:
”Det blev oplyst, at der i sæsonen er 6 greenkeepere til at vedligeholde anlægget og at det samlede budget
er ca. 2,3 millioner kroner inkl. løn og vedligehold, men uden indkøb og afskrivning. Dette er markant
underbemandet ift. at løse alle de opgaver, som der er i forbindelse med pleje, vedligehold og udvikling og
budgettet ligger bestemt i den lave ende ift. anlæggets størrelse (den gennemsnitlige 18-hullers bane i
Jylland har 2-2,5 millioner kroner).
Bag rapporten vedlægges et skema (se senere), hvor tidsforbruget til pleje i højsæsonen for en standard 18hullers golfbane er opgjort og omregnet til mandskabsbehov. Som det her ses peges der på, at der skal være
5,2 (5-6 greenkeepere) greenkeepere i højsæsonen for at nå at løse alle opgaver. Dette tal påvirkes naturligvis
stærkt af arealets størrelse, anlæggets opbygning, jordbundsforhold, banetype, vejrlig, ambitionsniveau,
kompetenceniveau, antal spillede runder, osv., men kan dog stadig bruges som udgangspunkt. Omsat til jeres
forhold betyder det, at der burde være 9-10 greenkeepere ansat i højsæsonen! I kan med fordel taste jer selv
ind i regnearket og se, hvor mange ansatte der burde være for at løse alle opgaver. Så der skal som
greenkeepere løbes rigtig stærkt bare for at nå de basale opgaver som klipning og der er i dag effektiviseret
enormt meget for at nå så meget som muligt – f.eks. helt lige sider på fairways, så der kan køres hurtigt og
effektivt, ”udlicitering” af visse opgaver til frivillige, osv.
Det betyder også, at vigtige opgaver som f.eks. prikning, vertikalskæring og topdressing af greens, fairways
og teesteder enten ikke udføres eller udføres med en markant lavere frekvens end ønsket. Dette kan gå fint i
2-3-4 år, men til sidst bliver efterslæbet så stort, at det har synlige konsekvenserne for anlægget, som
klubben/spillerne vil opleve som hyppigere svampeskader i greens, flere dage med våde overflader,
manglende klipninger omkring træer og baneudstyr, ujævne stier, skævt baneudstyr, osv. Og det er nok det
stadie, som HGK har nået i dag! ”

ANSATTE
Der har siden 2012 været 6-7 ansatte greenkeepere om året. 2 af disse har i hele perioden været fastansatte,
medens de øvrige har været sæsonansat – normalt fra ultimo marts og ind i april til ultimo oktober ind i
november. I forbindelse med uddannelses aftaler har der i 2012 og 2013 og ultimo 2017 været 1 mere
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fastansat, som en del af denne aftale. Tallene nedenfor viser antal ansatte omregnet til helår (Total) og i
højsæsonen (Sæson = uge 20-39).

Gennemsnit antal ansatte
8,00

6,80

7,00

6,55

6,00
6,00

4,65

5,00

6,45

6,00

5,90
4,63

4,65

4,43

5,01

5,41

4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

2017

2016

2015
Total

2014

2013

2012

Sæson

Der er således en manko på 3-4 greenkeepere i forhold til det antal ansatte der er anført ovenfor fra DGU’s
banekonsulent. En greenkeeper på overenskomst koster alt inklusive i runde tal ca. 13.500,- kr. pr. 14 dage.
En ekstra greenpeer i højsæsonen (uge 20 -39) vil koste ca. 135.000,- kr. og for 3 måneder ca. 90.000,- kr.

FRIVILLIGE
Der er en række frivillige der hjælper på banen, og disse kan opdeles i 3 kategorier (nogle frivillige er med i
2 eller alle 3 kategorier):
 Møder op til sæsonstarts turnering og/eller sæsonslutdag (som blev startet i 2016)
 Projektarbejde – hvis der skal laves et tidsbegrænset stykke arbejde fx i forbindelse med
hulpropning, beskæring af træer o. lign.
 Kontinuerligt arbejde fx Rough Riders, vedligehold teesteder, indsamling affald og bekæmpelse af
muldvarpe
Der er ingen tvivl om at hvis banen stand skal højnes og nogle af de følgende ønsker gennemføres, så bliver
der i høj grad også brug for frivillige fremover.

BANEBUDGET
Driftsbudget
Realiseret Realiseret Realiseret Realiseret Realiseret Årsbudget
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Banen
2.305
2.302
2.329
2.295
2.265
2.370
Omkostningerne til banen de sidste 5 år og budgettet for 2017 har ligget nogenlunde konstant omkring de
2,3 mio. kr. Det bemærkes at der fx er nogle refusioner af løn (ved sygdom) der påvirker tallene, fx fik vi 14
tkr. i 2015 i refusion for sygdom i december og i 2016 med 32tkr i januar / februar, som gør at det ligger
omkring de 2,3 mio. kr.
Konto
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Nedenfor er der regnskabstal (2016) for 4 andre klubber – i 4 forskellige regioner - med samme karakteristika
som Hjørring Golfklub (27 huller fuldlængde plus korthuls / intermediate bane med 9 huller) og drevet som
en forening og deres realiserede tal for banen fra 2015 (forrest) og 2016 (med angivelse af løndelen af
baneudgifterne dette år). Klubberne er benævnt ved den region de ligger i.
Benchmark
Banedrift
Heraf løn

Hjør ring

Midt jylland

2.294 2.265
1.619

3.136

Syd Dan mark

3.335
2.224

Nord Jylland

4.647 4.452
2.700

3.005

Hoved staden

2.933
1.854

6.514

6.592
4.940

Regnskabstallene er (forsøgt) ensrettet således de er sammenlignelige, fx er der forskel på hvordan leasing
behandles regnskabsmæssigt i de enkelte klubber, men dette er der taget højde for.
Som det ses ligger vi væsentligt under disse klubber, og den nærmeste er en anden klub i Region Nordjylland.
Det er tankevækkende at lønudgifterne alene til banen i en klub i Region Hovedstaden er knap en 1,0 mio.
kr. større end de samlede omkostninger i Hjørring Golfklub.
Dette understøtter udsagnet i rapporten fra DGU om underbemanding.

Investeringer
Der er de sidste 6 år (2012 – 2017) investeret ca. 1.250.000,- kr. i maskiner, svarende til en gennemsnit på
godt 200.000,- om året i gennemsnit. De 2 største investeringer har været i en roughklipper til ca. 425.000,kr. i 2013 og en greenklipper til kr. 300.000,- i 2014. Med det areal vi har og maskiner der er nødvendige til
at passe dette, ville et investeringsbudget på ca. 300.000,- kr. årligt være ønskeligt.
Dette ses også af at maskiner var bogført til knap 2 mio. kr. primo 2010, medens værdien er ca. 850.000 kr.
ved udgangen af 2017.
I samme periode er der ikke investeret i banen, udover driftsbudgettet.

DIVERSE DATA
Plejeplan 2017
Hjørring Golfklub - Plejeplan 2017 (højsæson)

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

Klippehøjde

Est. tidsforbrug Est. tidsforbrug Est. tidsforbrug
timer pr. dag
pr. uge
pr. måned

Klip Greens

4-5 mm

7

42

182

Flytte huller

N/A

3

6

26

Klip teesteder

12 mm

7

14

61

Klip forgreens

16 mm

7

21

91

Klip fairways

16 mm

15

45

195

35 mm

7

14

61

52 mm

7

23

100

N/A

7

7

30

172

745

Klip semi rough (Kommunen)
Klip rough (Frivillige)

SYD

ØST

NORD

VEST

Rive bunkers
Der kan ske afvigelser fra ovennævnte plan i
forbindelse med banearbejder, vejrlig og uforudsete
hændelser
Prikning/verticalskæring, topdressing greens
Gødning udbringes

Det vurderes løbende om greens skal klippes, tromles eller blot fejes om tirsdagen.
Dette for ikke at stresse græsset på greens
Uge 27-28

Uge 33-34

Uge 39

Uge 22

Uge 29

Uge 35

Uge 43-44
(hulpropper)

Der er arbejdet efter ovenstående plejeplan i højsæsonen 2017.
Bemærk at denne kun omfatter timer til klipning samt flytning af huller og rive bunkers. Den indeholder
således ikke øvrig behandling af fx green (gødning, vertikalskæring, topdressing, eftersåning, sprøjtning,
tromling osv.) og dette er også gældende for de øvrige græsarealer, ligesom der ikke er medtaget tid til
vedligehold af bunkers (skære kanter osv.). Den indbefatter fx heller vedligehold af maskiner, stier,
buskrydning, behandling ifm. gåsebiller og meget andet. Da den dækker højsæsonen, skal det nævnes at ud
af de 6 ansatte er der stort set 1 af disse på ferie (på skift) fra ultimo juni til medio september i henhold til
overenskomsten.
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Semirough klippes af Hjørring Kommune i henhold til lejekontrakten, medens klipning af rough stort set
foretages af frivillige (Rough Riders).
Hvordan benyttes timerne på banen:
Område / pr. måned i høj sæsonen

18-hul

Pct-del

HGK

Pct-del

Greens
Forgreens
Teesteder
Fairways
Semirough
Kontrolleret rough
Bunkers
Vandingsanlæg
Vandløb
Søer
Skov
Stier
Hazard
Klubhus
Reparation og vedligeholdelse
Andet banearbejde
I alt intern tid
I alt fravær
I alt udenfor spilleareal

224,0
43,0
76,5
107,0
64,0
12,0
91,0
7,0
8,0
0,0
0,0
38,0
2,0
3,0
160,0
31,8
32,4
160,0
21,3

20,7
4,0
7,1
9,9
5,9
1,1
8,4
0,6
0,7
0,0
0,0
3,5
0,2
0,3
14,8
2,9
3,0
14,8
2,0

221,1
101,3
60,3
216,3
60,7
106,7
105,4
0,0
0,0
0,0
1,8
17,0
0,0
0,0
66,0
47,7
48,7
156,3
32,0

17,8
8,2
4,9
17,4
4,9
8,6
8,5
0,0
0,0
0,0
0,1
1,4
0,0
0,0
5,3
3,8
3,9
12,6
2,6

1.081,1

100,0

1.241,2

100,0

I alt
Mand pr. måned
6 ansatte a' 160 t/måned =
Overtid for ansatte udover 160t/md

6,7

7,7

Bemærkning

Beregn

14 t. pr. uge - Hjørring Kommune
23 t. pr. uge - Frivillige

Est. Plejeplan

60,7
99,7

208
91
61
195
61
100
30

HGK tallene er fra de registrerede timer i ugerne
24 -36 (inkl.) omregnet til en gennemsnitsmåned.

Tallene for klipning af semirough (kommunen) og
rough (frivillige) er estimater.
Mortens timer mangler

De "røde" tal under 18-hul er estimater.

Reng./opryd, Uddannelse, Møder, Administration
Sygdom, Afspadsering, Feriefridage/SH dage, Ferie
Buskrydning, Greenkeepergård
160,3
1,0

960,0
119

Kolonner 18-hul (timer) og pct-del er fra det ovenfor omtalte skema fra DGU for en standard 18-hullers
golfbane. Som al anden statistik kan dette drøftes, men det er dog en opstilling som DGU står inde for, med
de forbehold der skal tages på grund af banernes forskellige karakteristika.
De næste 2 kolonner er registrerede timedata fra Hjørring Golfklub fra uge 24-36 2017 (= 3 måneder)
omregnet til en gennemsnitsmåned. Hvor pct-delen afviger væsentligt er de farvemarkeret.
Det er ikke antal timer der skal sammenlignes, da det er 2 forskellige størrelse på banen. Hvis vi bruger vores
naboklub i Hirtshals som eksempel, så har de i alt 27 huller (inkl. en par 3 bane) med par 99 og en totallængde
på 6.476 meter og med 45 teesteder og 27 bunkers mod vores – som tidligere nævnt - 36 huller med par 138
og en totallængde på 10.350 meter og i alt 81 teesteder og 101 bunkers. Omkostninger til banen I Hirtshals
var i 2016 1.883 tkr. mod vores 2.265 tkr.
Som det ses er kommunens del og rough riders klipning af rough omregnet til 1 mand. Der er ydet 7,7 mands
arbejde omregnet til måneden (inkl. ferie, administration, sygdom etc.), så der er således fra de ansattes side
ydet overtimer svarende til 0,7 mand i gennemsnitsmåneden. Det kan også ses at timeforbrug fra plejeplanen
stort set svarer til det faktiske forbrugte, med undtagelse af bunkers hvor der rent faktisk er brugt langt mere
tid. Den yderligere tid fra rivning af bunkers, er brugt til reparation kanter, fjernelse af ukrudt o.lign.

På baggrund af de tidligere areal angivelser og plejeplanen med klippefrekvens, vil der i højsæsonen i
gennemsnit blive klippet knap 1,5 mio. m2 græs om ugen.
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OVERORDNEDE BETRAGTNINGER OMKRING UDVIKLINGSPLAN
MÅLSÆTNING FOR GOLFBANEN
I det følgende er beskrevet de målsætninger, som der ønskes at arbejde henimod. Det er ikke et fuldt
dækkende billede, da der ikke er medtaget områder hvor det ikke vurderes, at der skal ske ændringer der
ikke kan klares via den daglige drift. Så derfor omfatter de områder hvor vurderingen er at det kan løfte
banens kvalitet og meget gerne kunne sænke ressourceforbruget til den daglige vedligehold af banen.
Målsætningerne er prioriteret efter tidshorisont, hvor der opereres med følgende startende med 2018:
1. Indenfor en 3 års tidshorisont –> 2018 - 2020
2. Indenfor en 6 års tidshorisont -> 2020 -> 2023
3. Indenfor en 10 års tidshorisont -> 2022 -> 2027
En golfklub og banen er ikke en statisk størrelse, så derfor er det ikke en endelig prioritering, da denne skal
ske med jævne mellemrum således banerapporten bliver en rettesnor og et arbejdsredskab i årene fremover.
Som nævnt tidligere skal de anførte prioriteter verificeres med hensyn til økonomi og tilgængelige ressourcer,
da der er ikke er sat økonomi og timer på de enkelte punkter.
Desuden skal der også ske en grundig vurdering af prioritet 3 punkter, da der som tidligere nævnt er en
lejekontrakt, som udløber ved udgangen af 2031. Så det er måske ikke fornuftigt, at lave meget
investeringstunge opgaver op til kontraktens udløb, hvis der ikke foreligger en afklaring af hvad der ske efter
2031.

RAMMER FOR UDVIKLINGSPLANEN
I det følgende er anført nogle udsagn, som beskriver rammerne for hvordan vi ønsker Hjørring Golfklub skal
opfattes. Vi ønsker:
 At have en bane der tilgodeser medlemmernes behov, og indrette sløjferne således de dækker
forskellige målgrupper blandt medlemmerne på en udfordrende og fair måde. Målgrupperne kan fx
opdeles i begyndere over handicap >36 spillere til klubspillere og endelig elite & semielite spillere.
Der bør også tænkes på at gennemsnitsalderen er stigende, og der er en stor medlemsskare på 70+
år.
 At have en bane der fortsat er en åben bane underlagt vindens indflydelse og bevare banens
naturlige præg udenfor de plejede områder
 At ændringer i grundlæggende forhold på banen skal ske med assistance fra ekstern rådgiver (fx
DGU banekonsulent, banearkitekt osv.)
Målsætninger består dels af nogle generelle betragtninger og dels en side for hver af de 36 huller hvor der
anføres specifikke ønsker for hvert hul.

GENERELLE BETRAGTNINGER
GREENS
Som det tidligere er anført er der nogle af de nyere greens der er meget ondulerede og derfor giver problemer
spillemæssigt og er tidsrøvende vedligeholdelsesmæssigt uden at de plejede arealer reelt kan bruges.
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Vi ønsker på sigt at renovere / ombygge de mest ondulerede greens, men omlægning af greens er meget
omkostningstungt og dette er derfor prioriteret generelt med 3. Der er i den følgende hulgennemgang anført
hvilke greens der ønskes omlagt.
De gamle greens er såkaldte push up greens, som kort fortalt er at bygge disse på den forhåndenværende
jord, medens de nye er bygget er mere moderne standarder, omkring drænlag og vækstlag. Plejen af disse
to slags greens er lidt forskellige. Det betyder også at i meget tørre perioder, kan de gamle greens blive meget
hårde.

TEESTEDER
Vi har relativt mange teesteder på grund af backtees på Øst og Nord. Nogle teesteder har over tid sat sig og
har derfor behov for en renovering. Det er en tidskrævende opgave at renovere teesteder, og hvis der skal
en ekstern entreprenør på bliver det en større investering. I gennemgangen pr. hul er der anført hvilke
teesteder der ønskes renoveret og prioritering af disse renoveringer.
Vi har rigtig mange teesteder som er ”skæve” eller bare sigter ud i roughen i stedet for midt fairway. Ved at
genoprette retningen (ved klipning og tilpasning) 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 gevinst ift. klipning.
I rapporten fra DGU er der medtaget priser, fra et lignende projekt i Vestfyns Golfklub:

Og andre erfaringer:

Vi har selv tidligere indhentet tilbud på lignende arbejde fra en ekstern leverandør:

Dette giver en gennemsnitspris på 210 kr. pr. m2.
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Og fra samme tilbud. Tophøvling er hvor man fjerner et tyndt lag øverst (inkl. græs), men rødderne bevares.
Der eftersås og topdresses efterfølgende – så det er reelt en planering. En tophøvling vil ikke være nok til de
mest ujævne tees.

BUNKERS
Hjørring Golfklub har rigtig mange bunkers også hvis vi sammenligner med de omkring liggende klubber.
Tallene fra de andre klubber kan afvige lidt da de er optalt efter baneguides
Bane
I alt bunker
og/eller google maps.
Hirtshals (18+9)
Sindal (18+9)
Løkken (18+9)
Hjørring (27+9)
Brønderslev (27+9)
Frederikshavn (18+9)

27
47
23
101
57
41

Info: (18 el. 27 +9) betyder 18 el. 27 fuldlængde huller + 9 korthuls/intermediate bane huller

Vedligehold af disse er tidskrævende og vi har også oplevet – specielt her i 2017 –
at ved store nedbørsmængder opstår der let skylle render.

Derfor ønsker vi at nedlægge et større antal bunkers indenfor en overskuelig fremtid, for at mindske
ressourceforbruget til disse fremover. Der er anført på de enkelte huller hvilke bunkers vi vil nedlægge og
hvilke vi overvejer at nedlægge. Der er dog kommet en kommentar om at alle bunkers på par 3 hullerne på
Nord, Syd og Øst bevares. I den proces skal de bunker som normalt rammes af skylle render – hvis de ikke
skal nedlægges – udpeges, og der skal laves en plan for renovering af disse og deres omgivelser, således dette
så vidt muligt forebygges fremover. Det skal overvejes om nogle af de nedlagte bunkers skal laves om til
græsbunkers, er det en stil vi vil indføre i Hjørring Golfklub?.
Nedlægning af bunkers er en ændring af banearkitekternes oprindelige ideer (det har vi dog gjort før, så det
er ikke problematisk, men ikke i det omfang der er lagt op til), men der skal dog tages følgende hensyn (klippet
fra DGU rapporten):
”Mht. placering og funktion af bunkers, så er det jo en kompliceret situation, som jeg ikke kan svare
fyldestgørende på efter kun et kort besøg. Bunkers bruges generelt til: forceret carry (straffende), definerende
(bedømme afstand, fremhæve elementer), retningsviser (hjælper med at vise hullets forløb), skjulende
(green/approach bunker, som skjuler terræn), hjælpende (forhindrer bolden i en værre skæbne), osv. Så det
er relativt kompliceret at placere bunkers helt korrekt. Men ift. spillet, så bør bunkers udfordre de dygtigste
spillere, som har styr på retning og længde af deres slag, mens den almindelige spillere skal have det lettere
og altid en omvej rundt om forhindringer. Hertil bør bunkers placeres, så de kan bruges til at skabe strategi
på de enkelte huller. F.eks. kan en greenbunker placeres, så den dækker halvdelen af green, hvorved det bliver
muligt at sætte svære og lette pin-placeringer ligesom spillerne selv kan vælge, om de vil gå efter flaget eller
spille til den lette side”
Og videre
”Et kvalificeret gæt fra min side vil lande på, at I kan fjerne 1/3-1/2 af alle bunkers på anlægget uden, at det
går ud over spillet og hullernes strategi! Som nævnt på dagen kan jeg ikke huske hele anlægget i detaljer,
når jeg er tilbage, hvorfor jeg har besluttet ikke umiddelbart at vedhæfte luftfoto med mine noter og
ændringer på. Jeg synes, at det vil være at betegne som useriøst! Men jeg kan nævne, at jeg ud fra
hukommelsen og forventede slaglængder og –retninger, når frem til at reducere antallet af sand-bunkers
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fra 101 på de fire sløjfer til kun 62. Hertil kommer omtrent 25 græs-bunkers. Så potentialet til at reducere
antallet af bunkers er bestemt til stede, men der skal en mere detaljeret gennemgang og kortlægning til at
identificere præcis, hvordan det skal ende”
Eksempler fra en anden klub (fra DGU’s banekonsulent):
Renovering af ca. 50 bunkers for 450.000 kr. Det tal skal selvfølgelig tages med forbehold og I skal være
opmærksomme på, at det ikke nødvendigvis kan overføres direkte til jeres bane og situation. De rømmede
alle bunkers for sand, reparerede dræn, hvis nødvendigt og efterfyldte med nyt drængrus. Etablerede ny
stampet bund med en ler/sand blanding og fyldte nyt Sandsave sand fra Dansand i. Herudover renoverede de
kanten på nogle få bunkers for at forebygge skylle render. Ca. 90% af udgifterne var til materiale. De brugte
25.000 kr. til lokal entreprenør, fik stillet maskiner gratis til rådighed (skulle kun betale diesel og transport af
maskiner tur/retur fra entreprenør til klub). De brugte to halve sæsoner på arbejdet og når de var i gang, var
det med 1 greenkeeper og 2-3 frivillige til at løfte arbejdet.
Starten kunne være at få nedlagt de bunkers som der er fuld enighed om relativt hurtigt. Så kunne banen
spilles en sæson eller to, hvorefter det kan vurderes om flere skal fjernes eller nogle skal flyttes eller nye
anlægges.

STIER
Som nævnt tidligere, er det et større arbejde at vedligeholde stier, og især efter nedbør på de steder hvor
stien skråner. Vi ønsker at minimere vedligehold og ønsker derfor på alle flade stier – eventuelt med
undtagelse af starthullet på hver sløjfe – at have græsstier, som klippes i højde med for greens og undergår
samme pleje med hensyn til gødning, eftersåning og evt. topdressing. Der hvor stier skråner skal der laves
samme eller lignende (befæstede) belægning som på Øst 5.

ROUGH
Der klippes rough en gang om ugen i sæsonen. Det er frivillige (Rough Riders) der udfører dette arbejde og
der tages en sløjfe pr. ugedag fra mandag til torsdag. For de 3 fuldlængde sløjfer tager det en hel arbejdsdag
at klippe rough. Der er ikke planer om at ændre på denne klippefrekvens, og vi vil gerne hvis det er muligt
udvide antallet af frivillige der indgår i Rough Riders.

FAIRWAY & SEMIROUGH
I 2017 er semirough blevet klippet 2 gange om ugen (mandag & torsdag) af og ifølge lejekontrakten med
kommunen. Fairway er blevet klippet 3 gange om ugen i 2017: mandag, onsdag & fredag. Til trods for den
hyppige klipning har der været en del græsafklip på disse arealer i 2017. Det har været meget fugtigt i 2017,
hvilket selvfølgelig resulterer i afklip når der klippes fugtigt græs. Med mandskabssituationen (og vejret) er
det svært kun at klippe når der er ”tørt”. Andre måder at undgå afklip på er at klippe oftere eller investere i
en opsamler til fairway klipning.

BEPLANTNING
Vi ønsker ikke at øge den nuværende beplantning, snarere tværtimod vil vi gerne tynde ud i nogle af de mest
tilgroede arealer. Vi ønsker at bevare det nuværende ”ufriserede” udseende, med et minimum af
vedligehold. Ved erstatning af nuværende beplantning benyttes naturligt forekommende beplantning for
landsdelen.
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I forbindelse med sæsonstart og slut dagene gennemføres der ofte fældnings- & beskæringsopgaver, ligesom
frivillige i vinterperioden har foretaget sådanne opgaver. Dette også for at fjerne grene der er i vejen i
forbindelse med fx roughklipning.

SØER & ÅER
Langt de fleste af vore søer og åer er omfattet af §3 områder (beskyttet natur), så udover klipning omkring
disse, skal alle andre ændringer fx større oprensninger, ændringer af søer og åer aftales med og godkendes
af Hjørring Kommune. Dette vil også være tilfælde hvis der ønskes ”trækanter” på søer og åer.
Der foreligger en
dispensation fra Hjørring
Kommune der tillader
oprensning af dele af
søerne (se det rødt
skraverede) ved Ø7 og N9.
Dette skal ske i perioden
15. august til 1. marts
Denne er gældende indtil
efteråret 2020.
Et andet aspekt kan være at overveje en anden markering af gule og røde hazarder end pæle, så klipning
bliver lettere og mindre tidskrævende.

TRAPPER
Vi har igennem en årrække benyttet sveller med et grønt tæppe til trapper til højtliggende teesteder. Det
skal analyseres om der kan findes mere miljøvenlige og naturlige materiale til trapper.

TRÆNINGS FACILITETER
Vores træningsfaciliteter Driving Range, indspil område og putting green vedligeholdes og klippes med
samme frekvens som de lignende arealer på de 3 fuldlængde sløjfer.
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RAMMER FOR UDFØRELSEN
KONKLUSIONER
Som det fremgår tidligere er de økonomiske muligheder og ressourcer fra de ansatte en
begrænsning i hvor meget banens niveau kan højnes.
Rapporten fra DGU afsluttes med dette:
”Som kort opsummering kommer her de vigtigste pointer:
 De lavt hængende frugter er høstet. Så HGK kommer ikke udenom, at både effektivisering og
optimering betyder investeringer i et eller andet omfang.
 Investering i lukning og omlægning af bunkers samt etablering af faste overflader på udsatte stier
vil på sigt reducere omkostninger og timeinput til dagligt vedligehold. Dette kan bruges til at hæve
kvaliteten på anlægget.
 Investering i nye og effektive maskiner vil her og nu øge kvaliteten på banen og reducere
tidsforbruget til en del af de forskellige plejeopgaver.
 Brug greenkeepernes tid effektivt. Hold sløjfer lukket, undgå tidsrøvere som ad hoc opgaver og
hyggesnak.
 Vær bevidst om, at det procesmæssigt giver det bedste resultat at overlade tee- og
bunkerrenovering til en entreprenør og lade greenkeeperne tage sig af tilsyn og daglig drift. Men
det er naturligvis en dyrere løsning”
Nye og effektive maskiner kan fx også være selvkørende græsklippere, som så vil frigøre
mandskabsressourcer til andet arbejde. Nye maskiner vil også betyde mindre ”nedetid” og mindre
reparationer, samt bedre kvalitet. Pt. er selvkørende maskiner dyrere end traditionelle maskiner, og det er
også få klubber i Danmark der har taget sådanne i brug. Men det er et område i hastigt udvikling, hvilket
formentlig vil betyde at de falder i pris og stiger i kvalitet. Vi vil opsamle flere erfaringer på dette område –
evt. via DGU – inden vi overvejer at gå denne vej.
Fra DGU rapporten:
Periodevis lukning af sløjfer: Faktum er, at en opgave, som tager 2 timer at gennemføre uden spillere på
banen sagtens kan tage helt op til 8 timer med mange spillere på banen. Derfor er der rigtig meget
effektivisering og optimering at hente i periodevis lukning af sløjferne, hvor greenkeepernes arbejde kan
foregå uforstyrret.
Dette har været drøftet i baneudvalg ad flere gange, og vi har ikke fundet de vises sten omkring dette, udover
at det benyttes ved større arbejder på greens (fx hulpropning o.lign.)
En anden mulighed, som også nævnes indirekte i rapporten er at tilpasse antallet af huller til ressourcerne,
da det nuværende budget og antal ansatte passer nogenlunde til en 18 hullers bane. Det vil i givet fald betyde
at der skal ”nedlægges” 9 huller, men bibeholdes samme budget og antal ansatte for på den måde at højne
banens niveau. Den umiddelbare vurdering er at en lukning Vest ikke vil give det ønskede løft, da denne sløjfe
er absolut mindst ressource krævende, og i forvejen bliver nedprioriteret når dette er nødvendigt.
Det efterlader disse muligheder: Luk en af de nuværende sløjfer eller luk de ”nye” huller og gå tilbage den
bane der blev brugt før udvidelsen i 2003, altså Nord som forni og bagni bestående af S1, S7, Ø2 til Ø6 green
(par 3), Ø7, Ø8, Ø9, Ø1, S8 & S9. Et alternativ kunne være at lukke en sløjfe af gangen på skift (fx en måned)
og neddrosle vedligehold på den lukkede sløjfe i perioden og bruge denne tid på de andre. Der vil være en
del konsekvenser ved disse muligheder, som ikke er analyseret og beskrevet.
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Som tidligere nævnt er denne rapport ikke en facitliste, men et arbejdsredskab som kan bruges til prioritere
indsatsområder og få vurderet omkostningerne til disse punkter både med hensyn til økonomi (materialer
og ekstern leverandør af ressourcer) og ressourcer (ansatte & frivillige).
Prioriteringen kan foretages efter fx disse kriterier:
 Vil det hæve banens plejemæssige standard
 Vil det ændre på den måde banen/hullet spilles på og i hvilken retning
 Vil det påvirke den visuelle opfattelse af banen/hullet og i hvilken retning
 Vil det reducere ressource forbrug til vedligehold i fremtiden
 Ligger det inden for de økonomiske og ressourcemæssige rammer vi kan skaffe

Det hele kan måske sammenfattes i ”at det skal være en god oplevelse at spille i Hjørring Golfklub”

19

GENNEMGANG ALLE 36 HULLER
På de følgende sider er de enkelte huller gennemgået, med kommentarer og ønsker omkring disse. Alt hvad
der er indkommet er ukritisk medtaget. En gennemgang vil sikkert sortere og/eller ændre i nogle af ønskerne
og kommentarerne. Nogle af disse er overlappende med de generelle betragtninger omkring banen.
Kommentarer og ønsker er ikke endelige beslutninger, men et arbejdsredskab til udarbejdelse af en
prioritering for det der ønskes gennemført.

SYD SLØJFEN
Syd sløjfen benyttes til vore begyndere og junior afdelingen har i 2017 også ytret ønske om at benytte den til
juniorer når de lige kommer under handicap 54 og derfor må spille på de 3 fuldlængde sløjfer. Der er derfor
et ønske om – på nogle få huller – at anlægge fremskudte teesteder (fx S7), således overgangen fra Vest til
Syd ikke bliver så voldsom, da de kan starte på hhv. nuværende rød og fremskudte teesteder, og så langsomt
spille sig tilbage på nuværende rød og for herrernes/drengenes vedkommende tilbage på nuværende gul.

20

Generelt:
Hul for enden af sti ved rød tee laves.
På sigt fjernes stensti igen.

Teested: Der er et hvidt teested på den anden side af åen (368 mtr).
Gul teested skal renoveres. PRI 1 det skal overvejes om det skal være så langt som det er.
Hvidt teested skal eventuelt nedlægges og laves bagest på nuværende gul. Teestedet skal pyntes huset
mm. Fjern back tee og lad alle gå over broen til hul nummer 1/10. Vandløb igennem bækken opbygges
måske stille vandfald.
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 skal nedlægges, da der ikke er vækst i denne. PRI 1.

Rough:

Bunker: De 3 fairway bunkere har både en funktion og er i spil på N1 og N9.

Green:

21

Generelt: "sti" ved green laves. Sti op til green laves
til græs.
Et af de huller der rammes af gåsebille skader,
primært start fairway og op til de to bunkers.

Teested: Der er et hvidt teested længere tilbage (543 mtr).
Der er et ubrugt teested på den anden side af søen, som er oplagt at benytte hvis der laves nye
teesteds betegnelser (se under afsnit skiltning tidligere)
Rødt teested skal renoveres PRI 1
Fairway: Areal foran forreste højre fairway bunker skal renoveres.
Beplantning i højre side tyndes lidt i landområdet for klubgolfere.

Rough:

Bunker: Elite - venstre fairway bunker fjernes? Venstre greenbunker fjernes?

Green: Bagkant ved green med græs, kan der gøres noget der. Gl. bunker græs er dårligt

22

Generelt: Venstre side, døde træer (evt. også fjerne
gamle stubbe).

Teested: Der er et hvidt teested længere tilbage (173 mtr).
Sti skal afsluttes ved knæk inden teested. Flyt stiplacering over til venstre for herre teested?
Hegn foran herreteested fjernes.

Fairway: Flise fjernes. Beplantning til højre skal tyndes jævnligt.

Rough:

Bunker: Fjerne 2 bagerste i højre side. Begrundelse: Træer er blevet højere. Evt. bygge lidt op på
venstre bunker, så den er mere synlig

Green: Træ tæt ved green i venstre side. Fjernes - rødder skader green.

23

Generelt: Ikke så pænt under træer ved green - hvad
kan vi gøre? Hvide out of bounds pæle males, da de
står tæt på banen.
Et af de huller der rammes af gåsebille skader.

Teested: Hvid tee er sammen med Gul – lidt længere tilbage (352 mtr). Hvid/Gul tee renoveres – PRI 1

Fairway:

Rough:

Bunker: Evt. fjerne af af de 2 fairwaybunkers til venstre.

Green: Evt. klippe mere semi/fairway/forgreen høj omkring green for at lave run off areal.

24

Generelt: Et af de huller der rammes af gåsebille
skader.

Teested: Hvidt teested sammen med gul (302 mtr). Både Gul og rødt teested renoveres og hvid lægges
på samme plateau som gul – PRI 1

Fairway: Flise fjernes, dårligt græs i højre side. Græsset er dårligt i hele højre side. Det er svært at finde
grænserne mellem fairway og semi.

Rough: Vil man undgå ledetid skal området til højre før træerne gøres til semirough længere ud.

Bunker: Fjerne bageste højre green bunker (eller græsbunker).

Green:

25

Generelt: Et af de huller der rammes af gåsebille
skader.
Sti mellem gul og rød tee laves til græssti
Døde træer i dog leg højre side

Teested: Der er et hvidt teested længere tilbage (402 mtr). Det er 'lille” eså vt. sløjfe det og brug gul
som backtee også.
Trappe, løse bjælker. Tæppe er ikke god løsning. Hvad gør vi?

Fairway:

Rough:

Bunker: Forreste fairway bunker fjernes. Bageste greenbunker fjernes. Den smalle green er rigeligt svær. Fjern
en af de to greenbunkere til højre. Vil give flere rimelige pin placeringer. Venstre fairway begge bunkers, hele
arealet er nu fuld udvokset og det er straf nok, ellers vil jeg fjerne venstre green bunker som ligger 15-20 meter
fra green, her kan man så lade spilleren spille en ”safe” rute til flaget, de andre 3 bunkere er fine og giver en
definition af green. Ved fjernelse af green bunker er der også mulighed for at udvide green.

Green:

26

Generelt: Et af de huller der rammes af gåsebille
skader.

Teested: Der er et hvidt teested længere tilbage – evt. nedlægges. Spørg eliten om hvidt teested.
Kunne måske hjælpe på slag over 8. green, at fremrykke også gul tee. F.eks. ved at
forlænge teestedet fremad.

Fairway:

Rough:

Bunker: Evt. bagerste bunker ved green nedlægges. Evt. lave 2 fairway bunkers til græsbunkers eller
fjern én af fairwaybunkerne (den til højre). Alle de ”dobbeltbunkere” er sære.

Green:

27

Generelt:

Teested: Der er et hvidt teested længere tilbage (204 mtr). Fjern back tee hullet er langt nok, flyt herre
tee til dame og nyt dame tee. Halvdød pil ved teested gul/rød

Fairway:

Rough:

Bunker: Forreste green bunker venstre nedlægges og det samme med bagerste i højre side.

Green:

28

Generelt: Et af de huller der rammes af gåsebille
skader.
Godt der altid er klippet fairway hele vejen.
Busk nær teested fjernes.

Teested: Der er et hvidt teested længere tilbage (402 mtr). Evt. lukke hvid og bruge ledig teested til Gul
og nuværende Gul til Hvid.

Fairway: Dræn oppe ved sø og evt. fjerne 1 eller 2 bede

Rough:

Bunker: Evt. fjerne forreste fairway bunker

Green:

29

Generelt:

Teested: Trappetæppe fjernes. Rette dame tee, det sigter midt ud i skoven/roughen

Fairway:

Rough:

Bunker: Nr. 2 fairway bunker i venstre side nedlægges. Greenbunker længst til højre nedlægges. 3 pot
bunkers foran green til venstre ændres til en bunker, med samme udseende som de øvrige og mere
vedligeholdelses venlig. Den midterste i fairwayen, den generer på 2 & 3 slag for spillere og der ikke
noget ”bail out”, i venstre er der rough og højre træer. Det er den gamle green bunker. Lad spillere få
en ”nem ” start.
Green:

30

Generelt:

Teested: Døde træer ved gul tee.

Fairway: Der er 2 ”grupper/solitære” træer i dog leg. En af disse fældes og jorden jævnes, den anden
stammes lidt op. Udtynding til højre for læhegn i drivet.
Træer mellem 2 og 6 fjernes. Plante andre
Rough:

Bunker: Venstre greenbunker nedlægges.

Green: 3 små træer i højre side før green fjernes. Dødt træ i højre side ved green. Og i bed før green i
højre side. Dræn ved green højre side. Skal stien venstre om green? Hvordan undgås at gå foran S3
tee? Udtynding vigtig

31

Generelt:

Teested: Sti ved teested og frem laves til græs. Busk fjernes for nybegyndere. Tæppe på trappe fjernes.
Bed fjernes

Fairway: Bevoksning til højre skal beskæres årligt iht. aftale med Hjørring Kommune og Golfparken

Rough:

Bunker: Bagerste bunker i højre side fjernes

Green: Bagerste plateau gøres lidt større, eller green forlænges mod teestedet og plateau nedlægges
som green.

32

Generelt: I forbindelse med Golf parken II anlægger
kommunen et aflastnings bassin i nederste højre
hjørne.
Det kan overvejes at lave hullet om til et par 4 hul og
med teesteder nede omkring dette hjørne, for at gøre
hullet mere spilbart og ophæve det ”blinde drive” og
fjerne de hvide pæle over til S5.

Teested:

Fairway: Døde træer i bælte i dog leg i begge sider. Bevoksning i dog leg tyndes ud.
Fugtigt areal foran green til venstre over mod teested syd 5.

Rough:

Bunker: Bagerste greenbunker nedlægges

Green: Omlægges.

33

Generelt:

Teested: Sti mellem 4 og 5 fjernes

Fairway:

Rough:

Bunker: Venstre fairway bunker nedlægges eller laves synlig. Der laves evt. i stedet en synlig fairway
bunker i højre side mod bevoksningen for at ”tvinge” drives længere mod venstre og dermed mindre
lede tid i bevoksningen. Nedlægges venstre greenbunker vil dette også flytte spillet væk fra træer og
buske til højre. Det vil også opnås ved at nedlægge højre greenbunker. Dermed meget mindre ledetid.
Men ingen bunker?? Måske kunne der lægges en bunker op på venstre side af green.
Green: Omlægges

34

Generelt:
NB: Længdeangivelse tv er forkert. Det skal være 116
/ 99 mtr.

Teested: Hul i sti til 6 laves eller laves til græssti hvis muligt pga. sliddet.

Fairway:

Rough:

Bunker: Bagkant på forreste greenbunker hæves så bunker er synlig fra teestedet. Kan man fjerne
bagerste greenbunker? Eller ”smelte” de 2 bunkers sammen i venstre side. Det er et meget kort par 3
hul.

Green:

35

Generelt:

Teested: Lav ekstra kanin og juniorteested bag eller ved siden af teested til Syd 2.
Drænrør graves ned (ved sti fra gul tee). Gelænder fjernes. Tæppe væk fra trappe.

Fairway: Dropzone eller semirough foran mosen, så man får et rimeligt drop dernede.

Rough:

Bunker:

Green:

36

Generelt:

Teested: Reparere sti mellem 7 og 8 eller græssti. Der er et ”gammelt” ekstra teested der kan tages i
brug.

Fairway:

Rough:

Bunker: Evt. nedlægge bagerste højre grenbunker eller forreste. Nedlægge forreste højre greenbunker.
Mindre ledetid i skoven til højre.

Green:

37

Generelt:
Små døde træer i højre side inden bakken ned. Træ
klynge midt på fairway tyndes ud
Ledetid kunne mindskes ved at lave semirough i
området til venstre for udslaget og fælde de yderste
træer, så åbningen bliver større venstre om træerne i
midten. Hullet bliver selvfølgelig lettere.
Super afslutnings hul. Hvad gør vi med grøften? Enten
lave den bredere eller? Ja det er igennem årene
blevet brugt mange penge her, men vi kan vel ikke
arbejde mod jorden og landet. Der er kommet mere
og mere nedbør. Jeg vil lave søen større i højre side
og opbygge et vandfald /bassin fra indspils området
som løber ned i søen, kunne blive en flot feature på
de sidste hul. Hele venstre side skal kunne spilles som
en ”safe” rute til green.

Teested: Gult teested renoveres – PRI 1

Fairway: Dræning og renovering af arealet omkring åen.
Fra DGU rapport: Området på begge sider af vandløbet var meget vandlidende og det blev oplyst, at det er et
tilbagevendende problem. Vi drøftede to løsninger: etabler en sø eller dræn. Der er rigtig meget vand i spil på
anlægget, så at etablere endnu en sø, som ovenikøbet vil ligge blindt, skønner jeg ikke som den rigtige løsning.
Derimod vil jeg anbefale, at der etableres slidsedræn på begge sider. Husk at drænene skal ligge på tværs af
vandets bevægelse!

Rough:

Bunker: Fairway/green bunker i højre side.

Green: Hegn bag green tyndes ud.

38

Generelt:
Springvand geninstalleres.

Teested: Der er et hvidt teested længere tilbage (174 mtr). Hvidt teested renoveres og udvides – PRI 1

Fairway: Dropzone eller semirough foran søen. Det er van(d)vittigt at droppe i så højt græs. Det er
dobbelt straf!

Rough:

Bunker: Lav venstre bunker mindre. Derved kan man måske komme noget af vandet til livs så det kan
gå venstre om bunker.

Green: Fugtig jord på venstre side af green. Der står ”trykvand” op i området selv på høje steder, så
der tit står vand helt op i hullet. Der skal drænes. Kør højre om greenbunker.

39

Generelt:
Her vil jeg gerne flytte green til venstre for det
nuværende 3 teested, nuværende green er ikke den
bedste. Når nu det ikke er muligt så vil jeg lave den
ene af de 2 fairway bunkers (den venstre lidt mindre
og give handicap golferen lidt mere plads. Jeg vil
overveje at lukke greenbunker for måske at kunne
udvide green.

Teested: Der er et hvidt teested længere tilbage (316 mtr). Trappe, væk med tæppe. Sjap ved bæk
overgang. Dameteested udvides.

Fairway: Bredere fairway til venstre efter åen længere op mod Ø5 teested. Det vil mindske ledetid.
Semirough op mod skråningen i hele venstre side. Ledetid.

Rough:

Bunker: Greenbunker - Kan vi gøre noget for den er ofte træls efter regn. Skal vi fjerne den?
Højre fairway bunker fjernes. Højre fairway bunker fjernes. Eller venstre, hvis hullet skal gøres lettere.
Højre greenbunker kortes af eller fjernes. Som det er nu med green faldende til højre kan man putte
sig ud i bunkeren selv med forsigtige put. Evt. større græsområde mellem green og bunker.
Green: Stamme træer op bag ved green mod hul 3. Stien op mod Ø3 skal første begynde når
skråningen starter.

40

Generelt:

Teested: Der er et hvidt teested længere tilbage (339 mtr). Rødt teested sænkes ned eller rykkes til
højre således landingsområde (og sø) kan ses fra gul/hvidt teested. Sti mellem 2 og 3 sås med græs.
Mener ikke der er større problemer med, at man ikke kan se nedslaget bag rød tee. Det er venstre om
rød tee, der giver problemer med at se landingsområde foran sø og i søen. Har foreslået en trappe i
højre side bag gul/hvid tee. Det er billigere!
Fairway: 2 små træer ved bunker i fairway fjernes. Dræn rende i fairway. Træ ved pukler fjernes

Rough:

Bunker: Fjerne bageste venstre greenbunker (eller græsbunker). Fairway bunker i højre side, den blev
sat ind for elite spiller men er ikke i spil længere de spiller enten kort eller går efter green.

Green: Green omlægges. Andre typer træer bag green

41

Generelt:
Træer mellem 3 og 4 fjernes. Døde træer i flere at
træområderne.
Slet den bagerste bunker og udvide greenen så den
kommer ned på Ø 5 teested. Hele højre side af denne
green er ude af spil pga. den store pukkel.

Teested: Der er et hvidt teested længere tilbage (373 mtr) – skal udvides. Dårligt græs på gul og rød
tee.

Fairway: Mere fairway/semirough til højre efter åen vil give mindre ledetid. Når man slår fra venstre
side foran søen (hvad mange gør) er der tendens til at slice til højre.

Rough:

Bunker: Fjerne bagerste greenbunker eller lave til græsbunker.

Green: Omlægges. Plateau fjernes eller udvides, kan ikke benyttes i dag og ”spærrer” for en fornuftig
flagplacering bagerst.

42

Generelt:
Nyt tee sted som ligger nedenfor bakken på højre side
af Ø 4. Her vil man så skulle slå mere på en vinkel ind
mod åbningen af greenen. Man vil skulle slå ind over
den sø som ligger på Sommers jord. Ca.140-150 m for
herrer og 110/120 for damer. Teestedet vil være lidt
mere beskyttet for vinden.

Teested: Der er et hvidt teested sammen med gul (171 mtr). Dårligt græs på teesteder.

Fairway: Meget af skråningen til venstre op mod 6. huls tee, bør være semirough. Igen pga. mindre
ledetid.

Rough:

Bunker: Nedlæg greenbunker (eller græsbunker) eller kan vi gøre noget for den er ofte træls efter
regn.

Green: Omlægges. Har sat sig i højre side, plateau fjernes eller gøres større

43

Generelt:
Jævnes/fjernes højen skal de langtslående passe på
spillere på stien ved Ø7! For de kortere slående er det
blinde nedslag til højre for søen en træls ting Gør
området med semirough meget større. Næsten helt
op til fairway på Ø7. Igen sparet ledetid især på blinde
nedslagsområder.
Kan uden tvivl blive vore signatur hul men det koster!
Fjern det gamle teested fra Ø7 (højen i højre side) så
kan fairway blive større og lad os få søen næsten helt
op til green, vi dækker vandløbet i venstre side, højre
side skal være ”safe rute” område og mulighed for at
spille den vej rundt.

Teested: Der er et hvidt teested sammen med gul (286 mtr).

Fairway: Højen til højre graves stort set væk så der bliver et større landingsområde eller bakken skal
have bedre græs og flades ud så den kan klippes.
Dræning både til højre for forreste sø og hele området forbi åen op mod green.

Rough:

Bunker: Bunker fjernes (den er ikke ”pæn” idet den altid er våd eller arealet omkring den) lav evt. et
par mounds i stedet.

Green: Fugtigt i venstre side bagerst

44

Generelt:
Bænk underlag fjernes eller bænk sættes op. Trappe
træls løber fjernes.

Teested: Der er et hvidt teested længere tilbage (495 mtr), som er for lille, sætte tee markering
fremme eller renover og udvid hvidt teested. Dårligt græs på rød tee.
Sti mellem 6-7 fjernes laves til græssti. Total ombygning af stien.

Fairway:

Rough:

Bunker: Evt. forreste eller bagerste fairway bunker i venstre side fjernes. Fjern den bagerste venstre
greenbunker. Den forreste er knap nok greenbunker.

Green

45

Generelt:

Teested: Der er et hvidt teested sammen med gul (138 mtr). Teested renoveres – PRI 1

Fairway:

Rough:

Bunker: Venstre greenbunker nedlægges. Græsbunker i stedet?

Green: Oppe bag ved green, dødt træ

46

Generelt:

Teested: Der er et hvidt teested længere tilbage (521 mtr). Sti mellem 8 og 9 til græssti. Kan hvid
teested klippes mere i spilleretning? Gl. bænk fjernes. Klipperetning er ikke så vigtig. Det handler om
tee-klodsernes placering.

Fairway: Ledetid igen! Der hvor der er blinde nedslag bør der være lavt græs dvs fairway eller
semirough. F.eks. venstre side over bakken bag ved beplantningen. Godt golf hul. Mere facon på
fairway ”shaping ”

Rough:

Bunker: Er bunker i spil? Gør den noget for hullets udseende. Fjern den.

Green: Sti ved green til græs?

47

Generelt:

Teested:

Fairway:

Rough:

Bunker: Bunker bag green nedlægges

Green

48

Generelt:

Teested:

Fairway:

Rough:

Bunker:

Green:

49

Generelt:

Teested:

Fairway: V3 fairway drænes.

Rough:

Bunker:

Green:

50

Generelt:

Teested:

Fairway: Fairway venstre side V5 drænes.

Rough:

Bunker: Bunker V5 nedlægges. Fairway bunker V6 nedlægges.

Green: V6 omlægges

51

Generelt:

Teested:

Fairway: Drænes oppe ved søen.

Rough:

Bunker:

Green:

52

Generelt:

Teested:

Fairway:

Rough:

Bunker: Venstre (og evt. højre) fairway bunker nedlægges. Bagerste højre greenbunker nedlægges.

Green

53

BILAG 1 – LOKALPLAN OG KORT


Lokalplan se:
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_189744_APPROVED_1161335287168.pdf



Kort over anlægget

54



§3 – områder
Visse områder er ifølge lokalplanen fredede – klippet fra lokalplan:

Hjørring Kommune vurderer i slutningen af 2017 ændringer af hvilke områder der skal
være underlagt naturbeskyttelses loven.

55

BILAG 2 – DGU BANE OG MILJØ
DGU operer med ”Anbefalinger til god klubdrift” som er vejledning om hvad man skal & bør gøre, samt
gode ideer. Det er opdelt i forskellige områder for en golfklub og for ”Bane og miljø” ser det således ud:

SKAL


Pesticidbekendtgørelsen skal overholdes, og klubben skal holde sig ajour med de gældende
pesticidbelastningstal. Belastningstallene er reguleret i henhold til Golfbekendtgørelsen.



Forbruget af plantebeskyttelsesmidler skal løbende dokumenteres i en sprøjtejournal.



Sprøjteførerne i klubben skal have et gyldigt sprøjtebevis eller et sprøjtecertifikat. Alle med et
sprøjtecertifikat eller -bevis skal gennemføre et opfølgningskursus hvert fjerde år for at opretholde retten
til at sprøjte.



Sprøjteredskaber skal synes ift. Miljøstyrelsens frister.



Pesticidforbruget skal årligt indberettes til Miljøstyrelsen via Greendata. Dette er reguleret i henhold til
Golfbekendtgørelsen.



Pesticidforbruget skal offentliggøres (evt. på klubbens hjemmeside). Hermed sikres gennemsigtighed og
åbenhed om forbruget. Dette er reguleret i henhold til Golfbekendtgørelsen.



Klubben skal informere medlemmer om faren ved tordenvejr og forholdsreglerne under dette.

BØR


Personalet bør have kendskab til DGU's sikkerhedsvejledning.



Der bør arbejdes med en langsigtet og strategisk plan for golfbanens udvikling.



Personalet bør arbejde efter en arbejdsplan (timeregistrering). Med udgangspunkt i plejestrategien og
klubbens aktiviteter bør der ligge en klar arbejdsplan for hver medarbejder.



Greenkeepere, der er ansat i klubben, bør være faguddannet.



Der bør udarbejdes en handlingsplan for, hvordan klubben vil nedsætte forbruget af pesticider.



Chefgreenkeeperen og baneudvalgsformanden bør deltage i de regionale info-møder på baneområdet.



Greenkeepere bør opdatere sig med nyeste viden om miljøvenlig pleje af golfbaner. Denne viden er samlet
og formidlet på Turfgrass.dk , Facebookgruppen Turfgrass samt gennem den nordiske golffond STERF.



Klubben bør udarbejde en plan for håndtering og forebyggelse af ulykker på banen.



Anvendelsen af alternativer til pesticider bør dokumenteres. Der skal arbejdes efter forskrifterne for
"Integreret plantebeskyttelse" (IPM).

EN GOD IDÈ


Det er en god idé at arbejde aktivt med at implementere multifunktionelle tiltag, herunder inddrage andre
interessenter til at benytte golfbanen til andet end golf.
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Det er en god idé, at klubben udarbejder grønt regnskab, der kan føre til GEO-certificering. En GEOcertificering er en måde at inddrage bæredygtighed, herunder landskab og energi, i den daglige drift af
golfklub og golfbane, at spare penge og at markedsføre det over for spillerne.



I forbindelse med nyanlæg og drift er det en god idé at tilknytte en uafhængig konsulent til at rådgive og
føre kontrol.



Det er en god idé, at klubben nedsætter et miljøudvalg, der har til opgave at fremme miljøvenlige tiltag.
Herunder at fremme naturindholdet ved en målrettet naturpleje.



Det er en god idé, at etablere et samarbejde med interesseorganisationer, der kan bidrage med viden og
indsigt til banedrift og -pleje.



Det er en god idé, at klubben deltager i forsøg om effektiv miljøvenlig banepleje. Klubben får på den måde
førstehåndsviden om de nye plejemetoder og får mulighed for at afprøve de nyeste metoder på egen bane.
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BILAG 3: LIDT HISTORIK KLIPPET FRA MASTERPLAN BANEN 2005
DENNE MASTERPLAN ER UDARBEJDET AF BANEUDVALGET I HJØRRING GOLFKLUB I ÅR 2005
Visse bunkers kan/skal droppes fx:
 Højre greenbunker s1
 Bagerste højre greenbunkers n3
 Bagerste greenbunker n7
 Forreste venstre greenbunker n8
HGK har stort set den mængde beplantning der ønskes i dag. Der er således primært tale om vedligeholdelse
og erstatning Der bruges naturligt forekommende og hårdføre planter ved erstatning.
Der skal anlægges markerede stier hvor sliddet gør at græs ikke kan gro, øvrige steder bruges primært
græsstier
N8: Teested ca. 15 m bagud (Info = nuværende hvidt). Vi foreslår at den lille potbunker i venstre side dækkes
til. Hullet er svært nok og behøver ikke en bunker, hvor et no-shot er en absolut mulighed/sandsynlighed.

SLUTORD:
Så det er ikke fordi nogle af tankerne ikke er tænkt før, men måske mere at motivationen og
nødvendigheden ikke har været så stor som nu, for at gennemføre det.
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