
Peters Gård - nyt hul 18 par 3 løsning 
 
 
Forslag:   
 
Etabler nyt hul 18 par 3  på området ved Peters Gård med green ned mod klubhuset. 
 
Hul 15 opgives. Hul 16 ændres til hul 15, hul 17 til hul 16 og hul 18 til hul 17.  
 
Indebærer at et andet hul på banen bør forlænges bagud - kunne måske være: 
 
a. Hul 17 ændres fra par 4 til par 5 - de andre forslag arbejder med muligheden 
b. Hul 16 ændres fra par 3 til par 4 - de andre forslag arbejder med muligheden 
c. Hul 13 ændres fra par 3 til kort par 4 - en del af skov skal tages i brug. Måske ikke plads 
mellem green 12 og vejen. 
 
 
Fordele: 
 
a. Økonomi - formentlig en af de billigere 
b. Kan anlægges uden at forstyrre spil på den nuværende bane og efterlade spor af 
entreprenørmaskiner. 
c. Smuk løsning med afslutningshul 18 ned mod klubhus - synlig fra terasen.  
d. En kærkommen lejlighed til at få ryddet op ved Peters Gård og området deromkring, 
som ikke ser godt ud i dag. 
e. Hvis man om mange år også må opgive nuværende hul 14 og 16 i deres nuværende 
form, så er man i en ret god situation. 
 
 
Udfordring / arbejdsopgaver: 
 
a. Området ved Peter Gård skal stilles til rådighed for klubben  
b. Alternative teesteder skal overvejes og området med træningsanlægget til indspil 
justeres. 
c. Hvis 13 forlænges bagud skal der være rådighed over noget af skoven bagved, 
d. Allerbedst ville det være, om man fik tilladelse til at nedrive Peters Gård og bygge en ny 
maskinhal.  
 
Bemærkning: 
 
Hvis en af de adre forslag med at forlænge hul 18 til en par 5 ned mod Peters Gård er 
mulig burde forslaget her også være muligt. Der vil være flere muligheder for placering af 
teested så baneforløget generer træningsbanen til indspil mindst muligt - specielt hvis 
Peters Gård erstattes af en ny maskinhal. 
 

----- 
 

Forslag fra Peter Morthorst-Jensen - 79-2107 
 


