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En utraditionel vinterbane 
Det er nok ikke forbigået nogens opmærksomhed, at der var ganske tørt en overgang i sommeren 2018. Det 

betyder også at vi har eftersået bare pletter på fairways på alle 4 sløjfer. Disse fairways vil vi – så vidt muligt 

– gerne skåne i vinter. Desuden havde vi sidste efterår og vinter nogle meget våde huller (hvis du husker 

tilbage før tørken!) og disse vil vi også gerne skåne. Så i 2018/2019 bliver vinterbanen lidt ”cross country” 

(eller på dansk over stok og sten). 

Rækkefølgen er (”forni”): Syd 1, Syd 6, Syd 7, Ø2’s teested til Ø6’s vintergreen(Ø6 Fairway), Øst 7, Øst 8, Øst 

9, Nord 1 & Nord 9. På disse 9 huller vil der blive lavet fremskudte teesteder og vintergreens, som skal bruges 

ved frost samt under greenkeepernes ferie og afspadsering. Dernæst spilles (”bagseks”): Vest 1, Vest 2, Vest 

6, Vest 7, Vest 8 og Vest 9. Her spiller vi på almindelige greens.  

Det giver så ”kun” 15 huller, men du kan også vælge fx at spille forni 2 gange eller alle 15 huller og så tage 

Vest7, 8 & 9 en gang til eller spille de 6 huller på Vest 3 gange! 

Det betyder også at der ikke er nogen rating for denne bane, så vi foreslår at du spiller med dit handicap – 

afrundet – som spillehandicap.  

Vi vil stadig køre med tidsbestilling og der er lavet en ”Vinterbane sløjfe”, som der kan bookes på. Længderne 

på denne i Golfbox er den ”normale” længde og du kan derfor ikke regne med denne ved fremskudte 

teesteder og vintergreens. Skulle du tænke i handicap regulering, bliver du nok nødt til at finde en anden 

bane! 

På næste side kan du se hulforløbet, de gule streger er hullerne og de blå er transport. Det er lidt utraditionelt, 

men det har også været et ”utraditionelt” vejr. Så vi håber du må nyde din vintergolf og få noget motion, sjov 

og social samvær og eventuelt stadig spille om en øl eller to. For det kunne være meget værre: 

 

HUSK NU 

Der spilles med lejeforbedring på hele banen 

På Fairway på Syd 1 og Syd 7 SKAL du sætte bolden op på en tee når du skal slå 

Husk at rette nedslagsmærker op på de vanlige greens 

Husk at lægge turf på plads (eller helst undgå at lave nogen!) 

Max. 4 spillere pr. bold 
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God fornøjelse 


