
Formålet med dette forslag er: Forbedring af banens variation, bibeholdelse af så 
mange gode huller som muligt, økonomisk ansvarligt. 
 

Forslag 1  Hul 12 - Ændres til par 4 hul på 410 meter. Det spilles i medvind. 
 -Gul tee trækkes ca. 50 meter tilbage i retning af hul 11’s teested.  
Rød tee trækkes tilbage til omkring det nuværende gule teested.  
Hullet bliver svagt dogleg-højre med en ny green mod Fredsskoven. 
-Bakken kan terrænreguleres lidt, eller greenen hæves en smule, så man kan se 
greenen tydeligere fra fairway. Det forestilles at man kan anlægge en stor 
bunker/waistbunker i knækket mod højre. 
 
Hul 13 Nyt par 4 hul, 300 meter. (Erstatter hul 15). Svagt dogleg-venstre hul, hvor 
man står højt og slår ned til en fairway, som skal snævre ind jo mere aggressiv man 
er fra tee. Hvilket vil give et visuelt flot hul. 
Der skal anlægges nye tee steder i venstre side på det nuværende hul 12’s bakke. 
Greenen rykkes evt. 15 meter for at bringe søen mere i spil, alternativt kan søen 
udvides op ad venstre side ved greenen. 
Eventuelt ny mindre sø i venstre side af ex fairway (hvor der ofte er vådt i 
vinterhalvåret) 
 
Dette forslag giver 2 par 4 huller som spilles meget forskelligt. 
Fordelen ved dette forslag er at det potentielt kun kræver 3 nye teesteder og 1 ny 
green og derfor er en billig og effektiv løsning.  

 
Forslag 2 Hul 10 Uændret 
  
 Hul 11 Uændret 

 
 Hul 12 (som forslag 1) Ændres til par 4 hul på 410 meter. Det spilles i medvind. 

 -Gul tee trækkes ca. 50 meter tilbage i retning af hul 11’s teested.  
Rød tee trækkes tilbage til omkring det nuværende gule teested.  
Hullet bliver svagt dogleg-højre med en ny green mod Fredsskoven. 
-Bakken kan terrænreguleres lidt, eller greenen hæves en smule, så man kan se 
greenen tydeligere fra fairway. Det forestilles at man kan anlægge en stor 
bunker/waistbunker i knækket mod højre. 
 
Hul 13 (som forslag 1) Nyt par 4 hul, 300 meter. (Erstatter hul 15). Svagt dogleg-
venstre hul, hvor man står højt og slår ned til en fairway, som skal snævre ind jo 
mere aggressiv man er fra tee. Hvilket vil give et visuelt flot hul. 
Der skal anlægges nye tee steder i venstre side på det nuværende hul 12’s bakke. 
Greenen rykkes evt. 15 meter for at bringe søen mere i spil, alternativt kan søen 
udvides op ad venstre side ved greenen. 
Eventuelt ny mindre sø i venstre side af ex fairway (hvor der ofte er vådt i 
vinterhalvåret)  

 
  Hul 14  Eksisterende hul 13 – uændret 
      - Eventuelt udvides sø i højre side… (afvanding)  

 
 Hul 15 Eksisterende hul 14 ændres (hvis man ikke kan beholde nuværende green) 

til Par 4, – 399 meter(medvind)  
 - Tee steder uændret 
 - Fairway drænes 
 - Ny green i bunden af fairway – på ”bane side” af Egå´en (mange 
muligheder for greenens placering dog) 
 

 Hul 16 Eksisterende Hul 16 uændret (Green drænes)  
 Alternativt – ændres til Par 4, med tee steder bag ny Hul 15 green og der 



etableres ny fairway ”langs” Egå´en. Men umiddelbart forekommer det ikke 
ideelt – at slå approach slag mod højtliggende green og over vand! 

 
  Hul 17 Ændres til Par 5 – ca. 460 meter (spilles i side/modvind) 

  - Gult teested rykkes tilbage, bag eksisterende hul 13 green 
       (Rød tee rykkes tilsvarende, ca. som nuværende Gul tee sted)  
  - Eventuelt trimmes beplantning mod indspils område. 

 
  Hul 18  Uændret 
 
 
Resume Begge forslag ændrer banens par til 70 i stedet for nuværende 71. Det skal i sig selv 

ikke være et mål at bibeholde par 71, når man går på kompromis med kvaliteten af 
hullerne. 

 Forskellen på de to forslag bunder i om man bibeholder green på det nuværende hul 
14 på den anden side af Egå’en. Beholder man greenen der anbefales forslag 1, hvor 
man ændrer marginalt på banen. Er man nødsaget til at flytte greenen anbefales 
forslag 2, hvor man ændrer det nuværende hul 14 til et par 4 hul og det nuværende 
hul 17 til et par 5 hul. 
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