
Hovedforslag Delforslag

Mere / mindre sand i bunkers

Nye bunkers - nye sider 

Skrå kant på bunken foran hul 10

Kant på bunken på hul 3 (gå ud over bunkeren)

Bredere åer
Hul 14 = par 5

Redesign af flere huller

Udjævn rende på hul 7 "fairway"

Forlæng hul 5 og 17 fra sort tee

Green hul 2 ændres så den hælder  modsat
Omlægning af greens til moderne 

principper

-dræning

-hældning

Hurtigere greens

Flere green nære bunkers

Bredere fairways

Behandling af greens der tilgodeser dyr og fugleliv

Mere afveksling/variation af greens  mht til hældning

Højere prioritering af indspilsområde

Overdækning af drivingrange

Hegn ved bunker 1 på indspilsområde

Bedre vedligehold af indspilsområde

Afspejler banen

Flere huller

Ondulation på puttinggreen

Flere sigtemål drivingrange

Puttinggreen mere svært (fald/kuperet)

Automatisk boldopsamling

Flere m2 end nu, så man ikke går i vejen for hinanden

Skrå leje til træning 

Indspil fra bunker

Afstandsmarkeringer
Udvide puttinggreen mod drivingrange 

og naturligt ondulation/kuperet

Indendørs golfsimulator
Færre blinde slag (hul 1 + 10)

"Tandlægespejl" eller klokke på hul 1 +

10 
Video ved hul 1 + 2 til overvågning af 

bakken - opdatering til mobil (AGC)

Klokken 10 + 11

Rigtig teested  OK for alle at vælge gul tee (senior/damer)

Ingen rough ved træer

Træer er forhindring nok

Klippehøjde for semirough reduceres

Nedklipning af rough til søbredden

Semirough holdes klippet

Klip lang rough til lav højde ud til  trægrænsen

Hulbeskrivelse ved alle udslagssteder

med længde og forhindringer

(Tegning/grafisk)
Skiltning bør forbedres

Afstandsmarkering vedligeholdes
150m bedre markeret

Banen

Banen

Træningsområde

Spilletempo

Skiltning



50m markering i siden (sten m/ blå plet

Sigtemål "blinde huller"

Numre på træerne på hul 4

3 forskellige farver flag til green
Skiltning på hul 16 om bestilling af mad i restauranten 

Etablering af bro i venstre side på hul 4

Hegn til personbeskyttelse (rød tee)

Beskyttelse lyn

2 toiletter på banen

Lave træ afskærmning til søen

Bord ved bænkene (madpakker)

Bænke + affald udskiftes

Affaldssortering

Fodersteder til dyr og fugle

Intelligent dræn m. genbrug af vand til  vanding
Dræning af banen

Dræning af fairways generelt

Generelt opkøring af banen med sand- dræn

Introduktion af forebyggende  vedligeholde af dræn
Vedligeholdelse af eksisterende dræn,

suppleret med yderligere dræn,

evt suppleret med jordforbedring

Mere banekontrol

Baneservices om sommeren  (lørdag/søndag)

Udvidelse af søer

Niveauregulering af vores søer

Dræn

Oplevelse

Vand

Skiltning

Faciliteter



Par 3 bane
Skal også kunne bruges om vinteren
3-6-9 huller
3. vinter sløjfe

Par 3 bane



Rigtig teested  OK for alle at vælge gul tee (senior/damer)


