Mollerup Golf Club
Introduktion
Målet er at sikre at banen udvikles effektivt og med en ”rød tråd” gennem hele banen som er bygget af to
omgange og har set løbende ændringer gennem årene. Der er fokus på spiloplevelsen samtidig med at det
skal være en bane der kan vedligeholdes effektivt
Derudover skal der ses på muligheden for at lave 9 nye huller og hvordan de kan kobles sammen med det
eksisterende anlæg.

Vision
-

At opgradere spilleoplevelsen for medlemmer og gæster.

-

At sikre at banen kan leve op til forventningerne fra spillere både hvad angår spilleoverfladerne
samt oplevelsen af spillet.

-

At banen kan vedligeholdes på en rationel måde uden at gå på kompromis med spilleoplevelsen.

-

At banen er sikker for både spillere og omgivelser

SWOT
Gennemgangen af banen er lavet med udgangspunkt i en SWOT-analyse. Der vil dog primært blive
fokuseret på mulighederne for at udvikle banen og derfor vil der også være mange kommentarer der
fokuserer på svaghederne.


Strengths / Styrker



Weakness / Svagheder



Opportunities / Muligheder



Threats / Trusler

Banens historie, udvikling af layout
Historie
1968 - Anlæggelse af 9 huller
Dengang en del af Århus GC. Banen blev tegnet af Frederik Dreyer, en af de mest aktive
banearkitekter i Danmark. De 9 huller blev til Mollerup GC i 1992.
1995 - Åbning af yderlige 9 huller
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Disse huller blev tegnet af klubbens pro Michael Jacobsen og udnyttede de eksisterende
huller til at danne den 18-huls banen vi kender i dag
1999 – Ombygning og renovering af banen
Michael Traasdahl Møller stod for en ombygning og renovering af banen som dog ikke rørte
ved layoutet i væsentlig grad.

Layout
Sammensætningen af hullerne fungerer fint. Det bliver dog ofte set som en svaghed at starte med et par-3
hul. Dette skyldes et par årsager. Den første er at spillemæssig efterlader et par-3 hul meget lidt margin for
det første slag. På et par-4 eller par-5 har man mulighed for at korrigere efter et muligvis ikke perfekt første
slag. Den anden er at det ofte er relativt hurtigt at spile et par-3 og det kan skabe kø på de efterfølgende
huller hvis ikke der opretholdes nok tid mellem starterne.
Lidt uortodokst ligger det første par-4 hul på de sidste 9 huller først på 15. hul. Det er ikke noget egentligt
problem, men mere er kuriositet som gør hul-forløbet lidt interessant.
49-tee er lige under 15% kortere end 57-tee hvilket for mange spillere ikke er nok forskel i længde. De
seneste studier som sammenligner svinghastighed med banelængde har følgende længder som teoretiske
idealer:
Banelængde

3655m

4400m

5200m

5650m

5940m

Svinghastighed

65mph

75mph

85mph

95mph

105mph

Dette er umiddelbart baseret på en par-72 bane så i sammenligning med Mollerup vil længderne her være
en anelse længere.
Gennemsnitshastigheden for herrer er 95mph og for kvinder 65mph.

Banen som den er sat op nu:
Tee

49-tee

53-tee

57-tee

Banelængde

4822m

5221m

5646m

Der er ikke umiddelbart mulighed for at lave banen meget længere end den er i dag, men det interessante
er at se på hvordan banen passer til den gennemsnitlige kvindelige spiller eller spillere med en lavere
svinghastighed. Med en svinghastighed på 65mph burde idealet være en bane på 3655 meter og måske
endnu kortere i betragtning af at det er en par-71. Dette er naturligvis baseret på statistik og ikke jeres
sammensætning af bane og medlemmer, men værd en overvejelse og jeg vil anbefale at man etablerer et
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kortere teested således at spiloplevelsen kan gøres bedre for en stor andel af spillere. Jeg vil anbefale en
samlet længde omkring 4400 meter for at skabe en relativ naturlig progression mellem teestederne.
De fem par-3. huller kunne med fordel have en større variation af længder. To af hullerne har længder som
ligger omkring 150 meter og de tre resterende huller ligger omkring 130 meter. Det ville være interessant
at inkludere et langt par-3 således at spillerne oplever større variation.
De 9 Par-4 huller har en mindre overvægt af kortere huller, men ellers er alle længder repræsenteret.

De fire par-5 huller har en god distribution af længder fra kort til lang, dog vil mange bedre spillere reelt
anse 5. hul for at være et par-4 hul.

Styrker:
Beliggenhed og potentiale
Banen ligger i et dejligt naturområde samtidig med at det ligger tæt på byen og derved
medlemmerne. Banen har både skovområder, eng samt søer og en Egåen der løber igennem
arealet.
Nærheden til byen skaber gode forudsætninger for at kunne sikre et stabilt medlemstal.
Banen kan været et attraktivt element for byen både som en idrætsfacilitet samt en bynær
naturoplevelse.
Faciliteter
Banen har 18 huller, en driving range, en par-3 bane samt øvelses greens. Derved kan
klubben tilbyde faciliteter som kan bruges af alle kategorier af spillere fra nybegynderen til
elitespilleren.
Svagheder:
Placeringen af luftelledninger på tværs af dele af banen giver et negativt visuelt indtryk og
lægger begrænsninger på anvendelsen af dele af arealet i form af placeringen af pylonerne
samt restriktioner for beplantning.

Størrelsen på arealet og dets udformning giver udfordringer i forhold til sikkerhed.

Blindhed
Der er mange blinde bunkers på banen. Der er i sin tid blevet placeret ud fra et strategisk
perspektiv i forhold til afstand fra teestedet uden hensyntagen til synligheden af bunkerne.

Strategi
Bunkernes placering ligger mange steder ikke hvor de udfordrer de dygtigste spillere, men
mange steder kommer de til at ligge som en forhindring for den svagere spiller. Ifølge en
undersøgelse lavet af Track man har den gennemsnitlige mandlige golfspiller en carry

3

omkring 185 meter og en total længde på 206 meter. Mange af banens bunkers ligger
mellem 190 og 220 meter fra tee hvilket betyder at de ligger præcis der hvor vi vil forvente
at den gennemsnitlige spiller lander. De bedre spillere har en carry som ligger et godt stykke
forbi 220 meter og de kan derfor bare spille hen over forhindringerne. For tour pro’er er de
normalt at have en carry på 250+ meter.

Agronomiske forhold- manglende dræn, lys og luft
Dele af banen ligger ned mod Ny Egå og de lavtliggende områder omkring denne. Dette
skaber udfordringer i forhold til at skabe tørre spilleoverflader.
Der er en del store træer på banen samt hele skovpartier. Disse skaber skygge samt
reduceret luftgennemstrømning og dette gør at græsset ikke kan vokse optimalt i disse
områder. Det bliver hurtigt slidt og er modtageligt for sygdomsangreb.
Der er blevet etableret dræn mange steder på banen og dette arbejde er essentielt for at
kunne skabe gode spilleoverflader.

Klubhusets placering i forhold til start/slut

Første teested og 9. green ligger tæt på klubhuset, men 10. teested samt 18. green ligger et
stykke væk fra klubhuset. Ideelt set vil man gerne fra klubhuset kunne se første og 10.
teesteder, men endnu bedre er det at kunne se afslutningshullerne så man fra klubhuset kan
følge med i spillet på banen.

Træningsfaciliteter
Drivingrange er noget begrænset i både bredde og længde hvilket medfører at der vil
komme bolde ind på de omkringliggende huller. Dette er naturligvis et sikkerhedsproblem da
brugere af en drivingrange ikke altid er opmærksomme på spillere udenfor rangen.

Vedligehold
Banen bærer præg af at det er store arealer der skal klippes og at der er relativt få
greenkeepere til at udføre arbejdet. Dette gør at detaljeringen af banen mangler lidt og man
har sparet fairway væk på par-3 hullerne. Flere steder er der spor efter at der bliver
kørt/vendt lige hurtigt nok for at nå i mål.
Bunkerne som er relativt flade bliver revet med en mekanisk bunkerrive som mange steder
bliver kørt helt til kanten af sandet. Dette resulterer i små skader og spilleoverflader som
ikke står skarpt.
Det vil være min anbefaling at man overvejer at udvide greenkeeperstaben således at der
bliver tid og overskud til at få detaljerne klaret på daglig basis.
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Visse ting som kan mindske behovet for manuelt arbejde bør også overvejes. Et eksempel
kunne være alle de ting som der skal klippes rundt om omkring første teested eller alle
teestedskiltene ude på banen.

Muligheder
Mulighed for at udvide mod nord og omkring træningsbanen

Ved at udvide banen vil man kunne tilbyde flere spillere at blive medlem af klubben.
Samtidig vil en udvidelse gøre det muligt at drive banen langt mere fleksibelt i forhold til at
kunne afvikle turneringer, sponsordage og udføre vedligeholdelse samtidig med at der er
mulighed for normalt spil.
Det vil også gøre det muligt at opdatere layoutet således at mange af de
sikkerhedsproblemer der findes i dag minimeres eller elimineres helt.
Opdater træningsfaciliteterne med inklusionen af det nye område ved gården. Det oplagte
vil være at lave en ny stor puttinggreen i stedet for de to små eksisterende i skovområdet
ved siden af parkeringen. Derved kan man få mere plads til terrassen og til at udvikle
shortgame området bag 18. green.

Det vil være optimalt at få flyttet greenkeepergården væk fra drivingrange. Man vil kunne
opnå mindre trafik ved parkeringspladsen, et pænere udseende og en mulighed for et par
ekstra udslagspladser ved rangen. Derudover fjerner det sikkerhedsproblemet for
greenkeeperne som modtager bolde fra rangen.
Banens strategi kan opdateres således at man skaber en mere tidssvarende spilleoplevelse.
Bedre synlighed at banens bunkers samt en placering af bunkers der er baseret på at
udfordre de bedre spillere og ikke straffe de knap så dygtige spillere.

Trusler
Sikkerhed

Der er sket en del indenfor sikkerhed på golfbaner siden de første huller blev åbnet i 1968.
På grund af udviklingen indenfor køller og bolde er der kommet flere spillere som kan slå
længere og derved nogle gange også længere væk fra den tiltænkte spillelinje. Dette betyder
at hvor man i 1960’erne kunne slippe afsted med en sikkerhedsmargin på omkring 50 meter
er den i dag vokset til minimum 60 meter og helst mere endnu.
Der bør skelnes mellem intern og ekstern sikkerhed når en risiko skal vurderes. Internt på
banen er det personer der er bevidste om at de færdes på en golfbane og derved også er
beviste om spillet, den fare en golfbold kan udgøre samt ved hvad de skal gøre hvis der bliver
råbt FORE.
Sikkerhed i forhold til eksterne forhold er lidt mere alvorlige eftersom det her ofte drejer sig
om personer der ikke ved at der er en fare, ikke kender til golfspillet og heller ikke ved
hvordan de skal forholde sig hvis der bliver råbt FORE.
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Der er flere steder på banen hvor moderne krav til sikkerhed ikke er opfyldt. Her er det
specielt nogle af de ældre huller som ligger med meget lille individuel afstand samt lille
afstand til Mollerupvej. Det mest kritiske område eksternt er hullerne 1, 6, 9 og 14 som ligger
parallelt med Mollerupvej.
Internt er det hullerne 3, 4, 5, 6, 8, 9 som alle er påvirket af nærheden til Mollerupvej og det
faktum at pladsen er meget begrænset.
Specielt hullerne 3, 4, 5 og 9 ligger på et areal der er for lille til at have fire delvist fem med
andet hul parallelle huller. Der er ikke nogen løsning på dette som ikke indebærer en
betragtelig reduktion af banens længde eller en udvidelse af banens areal.
6. hul kan flyttes væk fra vejen, men det vil kræve at også 8. hul bliver ændret hvilket der
heldigvis umiddelbart er plads til.

Generelle kommentarer
Greens
Der er mange steder omkring greens hvor der ikke har været tænkt på at undgå at vand
løber ind på greens udefra. Dette kan skabe flere problemer. For det første bliver dele af
greens udsat for store ekstra mængder vand som kan gøre dele af greens våde med uens
greens til følge, for det andet kan det udfordre drænene i greens og for det tredje vil der
med det vand som løber ind på greens også følge mindre partikler som ophober sig på
greens og som nedsætter drænevnen og kan give områder med dårlig græsvækst,
sygdomme og bløde overflader.
Et andet problem er at mange greens afvander ensidigt mod forkanten af greenen og skaber
øget fugtighed hvor der samtidigt ofte er meget trafik i form af spillere og
greenkeepermaskiner. Der er endog greens med lunker der holder på vandet, dette skaber
dog ofte ikke tydelige problemer før der kommer frost og der står is på greenen.
Mange greens er anlagt meget tæt på det eksisterende terræns overflade og hældning.
Dette gør det svært at få vand væk fra greenen. Et eksempel er bagkanten af 13. green.
Greens er af en fornuftig størrelse der gør at slitage bør kunne spredes således at greenen
kan regenerere i takt med at den bliver slidt. Dog er det et problem at en del greens hælder
så meget at de mulige hul-placeringer er stærkt reduceret og derved er flere greens faktisk
for små selvom de måske har et areal som umiddelbart ser ud til at være stort nok.
Bunkers
Ofte er bunkers som et vartegn for en bane. De er ofte meget tydelige i landskabet og kan let
gøres til en banes varemærke. Det kræver dog at bunkerne er udformet på en måde som
passer til banen og at de har en genkendelig stil som måske skiller sig lidt ud. Det er min
opfattelse at bunkers ikke kun skal levere et strategisk element på golfbanen, men også et
visuelt element som er med til at definere hullerne og derved oplevelsen af at spille banen.
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Mange steder er der bunkers som ligger blindt. Der er nogle som påstår at en bunker kun er
blind én gang og at anden gang man spiller banen burde man som spiller vide at den er der.
Jeg er ikke tilhænger af dette synspunkt eftersom det må være vigtigt at gøre enhver
spilleoplevelse på banen god - også den første. Specielt i forhold til gæster er det vigtigt at
banen præsenterer sig godt og giver spillerne en god oplevelse.
Bunkerne på banen ligger ofte der hvor de svagere spillere bliver udfordret og ikke hvor de
kan teste de bedre spillere. Derudover er de bedre spillere typisk ekstremt meget bedre til
bunkerslag i forhold til de mindre dygtige spillere. Med andre ord straffer en bunker de
mindre dygtige spillere meget hårdere end de dygtigere spillere. Dette gør at banen bliver
forholdsvis sværere for de svage spillere (og de har det normalt svært nok). En omplacering
af en del af bunkerne kan skabe en mere strategisk og fair bane hvor de gode spillere bliver
udfordret og de svage spillere får det lidt lettere.
Ved greens er der en tendens til at der er placeret bunkers der hvor man logisk gerne vil gå
til og fra greenen. Dette resulterer i at man får samlet slitagen på små områder og derved får
svært ved at holde en god græskvalitet.
Bunkers skal bruges varsomt eftersom de ikke kun skaber udfordringer for spillerne men
også skaber økonomiske udfordringer for klubben. I de seneste år har der været meget fokus
på at skabe bunkers som ikke kræver så meget vedligehold. Der bliver brugt forskellige liners
som sikrer at sandet holdes på plads og ikke bliver blandet op med jord nedefra og der bliver
brugt syntetiske kanter som minimerer vedligeholdelsen af kanterne. Disse bunkers er dog
en hel del dyrere at anlægge og skal derfor anvendes med omhu.

Tees

Teestederne på banen er meget små. De spænder fra omkring 85m2/hul til 320m2/hul men
de fleste huller ligger omkring 130-140m2/hul.
Golfbanearkitekten FG Hawtree beskrev størrelsen af teesteder i bogen The Golf Course
(1983) at de samlet for hvert hul for par-4 og par-5 ikke skulle være mindre end 300-350m2
og for par-3 ikke mindre end 400-450m2. (Disse størrelser passer stadig meget godt, men er
faktisk nok i underkanten for mange baner med meget spil.)
Små teesteder gør det meget svært at levere en god græskvalitet på teestederne og gør at
der skal arbejdes meget intensivt for at holde græs på dem. Når der bliver slået en tørv af
teestedet skal det bruge noget tid for at hele igen og med et for lille teested når græsset ikke
at hele før det bliver slidt igen. Den del af teestedet som praktisk anvendes er også relativ
lille på et lille teested eftersom yderkanterne udgør en stor procentdel af teestedets
overflade og man får derfor samlet sliddet på et meget småt areal.
Der er et par teesteder med niveauforskelle i teestedet hvilket reducerer den anvendelige
del af teestedet markant. (1,9)
Ujævne teesteder reducerer yderligere det anvendelige areal af teestederne.
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Teestedskiltene er temmelig store og står tæt på teestederne og på nogle huller påvirker de
udnyttelsen af teestederne. Spillerne undgår at stå tæt på skiltene og derved anvendes en
del af teestederne ikke.

Fairways

Klipningen af fairways er en adaption af konturklipning med meget bugtede kanter som visse
steder forekommer umotiveret. Det giver en lidt mere livlig udformning af hullerne på dele
af banen end hvad konturerne og de omkringliggende træer dikterer i forhold til klipningen.
En noget enklere klipning ville være at foretrække hvor bugtninger relaterer til omgivelserne,
men dog uden helt lige kanter.

Der arbejdes med topdressing af fairways hvilket er meget positivt og vil hjælpe med at løfte
kvaliteten af fairways betragteligt over en årrække. Det må dog nok påregnes at der vil
komme løbende udgifter til at supplere med dræn for at få bedst mulig udnyttelse af
topdresningen.

Rough
Banens beliggenhed og jordbund gør at høj rough vil blive meget tæt og uden reel chance for
at kunne finde bolde og spille fra den. Derfor skal den høje rough anvendes meget strategisk
på steder hvor den vil påvirke spillet i begrænset omfang. Der er områder omkring teesteder
hvor jeg mener at det er muligt at have høj rough uden at det påvirker spillet.

Semi-rough skal holdes på et niveau hvor bolde kan findes hurtigt.

Søer
Synligheden af søer er vigtig. De skaber en relativ hård straf for spillerne og det er derfor
vigtigt at spillerne kan se forhindringen. Visse steder ligger søerne på tværs af spilleretningen
og det gør at man ikke kan se vandspejlet. Den eneste måde at gøre dem mere synlige er ved
at udvide dem.
Der er restriktioner på hvor tæt på søerne der kan klippes og dette må naturligvis
overholdes, men det skal tænkes ind i strategien for hullet.

Træer
Træer har det med at vokse og det sker langsomt og uden at man egentlig lægger mærke til
det, men over en årrække betyder det at træerne ofte kommer til at danne skygge nogle af
de steder vi gerne vil have græs til at spille på. Udover skygge danner træerne også læ som
gør at græsset tørrer langsommere hvilket giver gode vækstforhold for svamp og andre
sygdomme i græsset.
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For at skabe flotte træer på banen er det vigtigt at der jævnligt bliver tyndet ud. På den
måde kan der opnås træer med fulde kroner og samtidig sikre lys og luft til græsset.
Der er nogle større samlede bevoksninger som skal tyndes ud i for at skabe en mere
parklignende karakter på landskabet. Det vil også gøre det lettere at sikre lys og luft til banen
hvis bevoksningerne ikke er så massive som de fremstår nu. (Mellem 12, 13, 17 og mellem 14
og 15)
I de træbeplantninger som ligger i nærheden af spillet er det vigtigt at der kan vedligeholdes
effektivt under træerne. I praksis betyder det at der skal være langt nok mellem træerne og
jævnt nok til at man kan klippe med maskiner så man undgår at skulle gøre det manuelt med
trimmere.

Stier
Stierne på ganen byder på udfordringer i forbindelse med start og slut punkterne hvor
slitagen fra spillere og greenkeepere koncentreres. Designmæssigt kan man prøve at udvide
det område hvor spillerne går til og fra stien. Enten ved at gøre den større eller ved at dreje
stien så der bliver flere naturlige steder at gå til og fra stien.
Der er desværre ikke nogen perfekt løsning på dette problem, men man kan aktivt prøve at
få spillerne til at gå til og fra stierne på forskellige punkter. Dette kræver dog ofte en aktiv
indsats med reb eller lignende.

Baneinventar

Skilte med information er en nødvendighed for spillet på banen, men det bør efter min
opfattelse holdes på et niveau som gør at det ikke påvirker den visuelle oplevelse af banen.
Det er også vigtigt at skilte kan vedligeholdes og der kan vedligeholdes omkring dem samt at
informationen er opdateret hvis der er lavet ændringer.
De nuværende skilte ved teestederne er efter min mening uhensigtsmæssige. De er meget
store og påvirker udnyttelsen af teestederne og visse steder virker skiltet på teestedet foran
som en forhindring for spillet. Vedligeholdsmæssigt kræver det manuel trimning af græsset
rundt om skiltene for at det skal se pænt ud hvilket koster mange timer for greenkeeperne.
Jeg vil foreslå at man finder en form for skilte som er flytbare så der let kan klippes omkring.
Samtidig skal de være mindre – specielt højden skal mindskes. Alternativt at de ligger nede i
græsset således at der kan klippes over dem.

Om der er behov for an afbildning af hullet på hvert hul bør vurderes i lyset af at der findes
baneguides både trykte og digitale. (Jeg tvivler meget på om medlemmerne bruger skiltene
til noget) Det kræver naturligvis at baneguiden er opdateret og indeholder relevante mål. Jeg
vil anbefale en gennemgang og opdatering af den nuværende baneguide.
Afstandsmarkeringerne i fairway er ikke attraktive. De fremstår slidte og delvist ødelagte.
Der findes markeringer som er kønnere. Helst en plade der er nedsænket i fairwayen således
at den ikke forhindrer klipningen af fairwayen.
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Driving Range
Rangen ligger mellem par-3 banen, greenkeeper-gården og 10. hul. Med en bredde på 65-85
meter og en længde, før den smaller kraftigt ind på 175 meter, er den for lille til at spillerne
kan holde boldene indenfor rangens areal. Hvis man bruger 15 grader på hver side af en
spillelinje og en makslængde på 230 (reducerede bolde) meter resulterer det i en bredde på
ca. 120 meter. Hvis man gør dette fra alle udslagsstederne giver det et landingsområde som
er lige over 160 meter bredt.
Dette betyder at både bolde lander på de omkringliggende arealer til fare for spillere samt
arbejderne på greenkeeper-gården.
Der kan naturligvis anvendes bolde der ikke flyver så langt som normale bolde, men de ligger
på omkring 80-85% af normal længde og derved ikke nok til at holde boldene indenfor
rangens areal. Der er også det problem at nogle spillere måske vil tage deres egne bolde og
se hvor langt de kan flyve og derved lande langt udenfor rangen.

Hvis drivingrange skal justeres så bolde ikke påvirker 10. hul i større grad så er der ikke
meget plads til par-3 banen.
Hegn er en mulighed, men det drejer sig om temmelig høje hegn for at undgå bolde flyver
over.

Par-3 banen
Fungerer udmærket som bane til begyndere, men kvaliteten af greens og greenomgivelser
gør at den ikke er særlig attraktiv for den øvede spiller. Den ligger umiddelbart attraktivt i
nærheden af klubhus og drivingrange. Men det er også nærheden til drivingrange som udgør
det største problem eftersom der ikke er nok sikkerhedsafstand mellem par-3 banen og
rangen.

Putting greenen ved klubhuset
Greenen ligger super attraktivt i forhold til klubhuset og første tee.

En del af greenen er meget smal og svær at udnytte effektivt. På arealet rundt om er
placeret store sten som også byder på udfordringer i forhold til plejen. Hvis man fjerner disse
vil man kunne udvide greenen.
En ny større green som er bygget helt sammen med første tee og helt hen til kanten af
terrassen vil kunne gøre området omkring terrassen og første tee til en samlet enhed

og byde på en green af bedre kvalitet.
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Nærspilsområde
Putting greenen ligger fint i forhold til driving rangen og 10. teested. Den er relativ
lille og bør udvides hvis den skal kunne fungere til træning af alle typer put og chip.
Den midterste indspilsgreen er meget smal og det omkringliggende areal skråner en
hel del og det begrænser brugbarheden af greenen.
Greenen længst væk er igen af begrænset størrelse, specielt i forhold til at den er
opdelt i to niveauer. Der er mulighed for at træne bunkerslag og længere pitches ind
til denne green. Man kan spille ind til greenen fra to sider vinkelret på hinanden
hvilket er smart da man umiddelbart undgår sikkerhedsproblemer. Dog er greenen
tydeligt anlagt med spil fra den ene retning i tankerne, dette gør greenen lidt
uinteressant fra den anden retning.
Forslaget til området vil være tre lidt større greens med hver deres funktioner.
-

En større putting green som også har fairway rundt om til chip slag

-

En central green til korte pitch/lob/bunkerslag

-

En green til længere pitch/bunkerslag

9 Nye Huller
Der er anvist et areal nord for den eksisterende bane. Klubben har i dag ikke rådighed over arealet og der
er ikke sikkerhed for at det alt sammen er tilgængeligt.
Jeg har udarbejdet et forslag der anvender det areal som blev anvist og et forslag som yderligere anvender
et §3 område der ligger langs nuværende hul 2.

Forslag 1:
-

Udnytter det angivne areal

-

Løser problemet med de meget tætliggende eksisterende huller

-

Lang afstand fra klubhus til og fra de nye huller

Forslag 2:
-

Bruger §3 området ved siden af det nuværende hul 2

-

Løser problemet med de meget tætliggende eksisterende huller

-

Kort afstand til de nye huller
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-

Giver mulighed at få afslutning af alle 3 sløjfer ind til klubhuset

Layout forslag eksisterende bane
Dette forslag er lavet ud fra at prøve at løse de største sikkerhedsudfordringer på de gamle huller samt
optimere på de sidste 9 huller.
Der er anvendt ekstra jord mod nord, men der findes også en mulighed hvor man lægger to nye huller ud
på arealet til venstre for hul 7.
Det resulterer i en temmelig stor omlægning af de første 9 huller, men resultatet er en væsentlig forbedret
sikkerhed både internt og eksternt.
På de sidste 9 huller er den største ændring sket ved 14. og 15. hul. Der skal dog findes en løsning for at
undgå oversvømmelse på den første den af 15. hul. Den anden større ændring er en flytning af 11. green
som så giver plads til af forlænge 18. hul lidt.
Der er på samtlige huller foreslået tre teesteder hvor det længderne kan varieres mellem ca. 4400 og 5700
meter. Bunkers er generelt reduceret i antal og lagt med hensyn til synlighed og strategi.
Drivingrange er blevet udvidet og det går desværre ud over par-3 banen. Der er blevet plads til 5 huller og
så har jeg placeret yderligt 4 greens på rangen så der laves en 9-hullers bane. Disse kan indgå i par-3 banen
på tidspunkter hvor man holder rangen lukket.
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Hul for hul analyse
Hul 1

Par 3

Styrker
-

Hullet ligger som en naturlig forlængelse af klubhuset og skaber en attraktiv start på runden.

-

Der er en god carry til greenen over et lavere liggende område.

-

Længden og sværhedsgraden på hullet er stor nok til at skabe et fornuftigt flow i spillet på banen.

Svagheder
-

At starte med et par-3 hul anses af mange som en meget svær start eftersom der ikke er plads til
fejl. På et par-4 vil man kunne rette op på er mindre godt drive med et godt andet slag, men det
kan man ikke på et par-3.

-

Teestedet er banens størst, men en stor del af overfladen kan ikke anvende på grund af
niveauforskellen. Det peger også svagt til højre for greenen.

-

Området omkring teestedet er meget rodet, sten, blomstrende buske, flagstang, skilte og trapper

-

Der er ikke nogen fairway på hullet hvilket vil være med til at vise vej mod greenen samt give de
spillere der ikke kan nå greenen noget at sigte efter.

-

Greenen hælder meget mod venstre og den venstre del af greenen er svær at udnytte.

-

Området mellem vejen og greenen afvander direkte ind på greenen
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-

Der er meget vådt bag ved og til venstre for greenen

-

Det er en meget lang bunker

Muligheder
-

Byg teestedet sammen med puttinggreenen således at de hænger sammen og at teested
klipningen fortsætter rundt om greenen.

-

Simplificer området omkring teestedet så det bliver lettere at holde samt giver et bedre indtryk på
spillerne som skal ud at spille

-

Gen-introducer en fairway

-

Introduktion af formgivning af greenomgivelserne for at afskære vand fra at komme ind på greenen
og samtidig give flere spillemuligheder rundt om greenen.

-

En oprettet green med flere mulige hul-placeringer

-

En ny mindre greenbunker

Trusler
-

Nærheden til vejen vil kunne skabe farlige situationer. Der er dog god oversigt fra teestedet mod
vejen, men det er vigtigt at det bliver monitoreret og spilleren bliver gjort opmærksomme på faren.

Hul 2

Par 4

Styrker
Et hul med flotte kig ud over ådalen

Tee 49 har den bedste vinkel ind til fairwayen
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Svagheder
-

Fra første green skal man gå tilbage mod 2. tee hvilket kan skabe lidt ventetid samt oplevelsen af at
gå tilbage ikke er ideel

-

Teestederne er meget små og deres retning skal rettes op.

-

Hullet er domineret af træerne samt klubhuset på venstre side og der mangler noget på højre side
til at balancere dette

-

Der ligger en brønd som rager en del op med en unaturlig knold omkring sig

-

Fairway bunkeren er kun synlig fra tee 49 og ligger generelt for tæt på tee til at udfordre den bedre
spiller

-

Approach bunkeren og green bunkerne er ikke synlige før man er meget tæt på dem

-

Den venstre green bunker blokerer for adgangen til og fra greenen.

Muligheder
-

Udvid tees, se om man eventuelt kan trække en sti højre om 57 tee

-

Enten skal brønden sænkes ellers skal der bygges mere jord op omkring brønden så den falder
mere naturligt ind i landskabet

-

Tynde ud i træerne op mod klubhuset

-

Plante solitært træ på højre side af fairway for at definere hullets højre side bedre

-

Ny fairway bunker der gøres synlig fra tee

-

Ny approach bunker, synlig

-

Kun én green bunker på højre side

Trusler
-

Nærheden til klubhuset

-

Nærheden til 4. green

-

Plads i forhold til Mollerupvej

Hul 3
Par 4

Styrker
-

Igen et attraktivt landskabsrum
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-

Igen bedre oversigt fra tee 49

Svagheder
-

Elledningen

-

Meget slitage rundt om tee 57, der også ligger delvist i skygge

-

Tee 57 peger til højre

-

Fairwaybunkeren er knap synlig og ikke i spil for den bedre spiller

-

Approach bunkeren er blind og ligger lidt som en blokering for færdslen

-

Greenen hælder meget mod højre hvilket reducerer hul-placeringsmulighederne kraftigt

-

Vand kan flyde ind på greenen fra venstre

Muligheder
-

Tynde ud i træerne til venstre for tee 57

-

Udvid tees

-

Ny fairway bunker lidt kort af dek eksisterende approach bunker

-

Ny approach bunker der ligger på højre side

-

Ny mindre green bunker

-

En swale der kan føre vandet væk fra venstre side af greenen

-

Trusler
-

Plads i forhold til Mollerupvej

Hul 4

Par 4

Styrker
-

Langt par-4

-

Attraktive hegnsplanteringer

-

Største green på banen

Svagheder
-

Man går tilbage for at komme til tee 57
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-

Relativt stort tee 57, men med meget slitage op til og det ser ud til at det kun er den forreste del
som bliver anvendt

-

Stor afstand til tee 49

-

Elledningerne

-

Mangler et veldefineret landingsområde

-

Kun en lille del af den meget store fairway bunker er synlig

-

Green bunkeren er ikke synlig fra landingsområdet

-

Meget lidt formgivning rundt om greenen som kan give variation i indspil

Muligheder
-

Tynd ud bland træerne ved tee 57

-

Flyt tee 49

-

Lav mindre fairway bunker som er synlig og strategisk udfordrende

-

Re-shape greenbunkeren så den bliver mere synlig

-

Bør overveje at dirigere spillerne venstre om greenen af sikkerhedsårsager, men det er
usandsynligt at pillerne vil gå en omvej mod næste tee

-

Overveje placeringen af greenen i forhold til 5. tee

Trusler
-

Greenens nærhed til 5. tee gør passage til højre for greenen til usikkert

-

Greenens nærhed til 2. hul

-

Plads i forhold til Mollerupvej

Hul 5
Par 5

Styrker
-

Spændende tee 57 direkte udenfor klubhusets vinduer

-

Attraktiv hækbeplantning og terrænformer

Svagheder
-

Meget kort par-5
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-

Elledninger

-

Teestederne peger mod højre

-

Den meget store aflange bunker som er placeret for at skille hullet fra 4. hul er ikke synlig fra tee

-

Der er noget der ligner gamle teesteder som stadig er synlige i terrænet og laver en samling af
trafik/slitage

-

Approachbunkeren er synlig i form af en græsformation

-

Green bunkerne er ikke synlige især ikke den som ligger delvist bag greenen

-

Slitage op mod stien til næste tee

-

Slitage fra klipningen på skråningen bag greenen

Muligheder
-

Opretning og udvidelse at teestederne

-

Nyt bunkersystem på hullet som skal øge synligheden af bunkerne samt introducere en højere grad
af strategi

-

Formgivning af greenomgivelserne

-

Med ændringerne af bunkerne kan stien til næste tee flyttes nærmere den direkte vej og de
uautoriserede stier kan undgås

Trusler
-

Plads i forhold til Mollerupvej og de omkringliggende huller

Hul 6

Par 4

Styrker
-

Attraktivt bølgende landskab

Svagheder
-

Den eneste synlige fairwaybunker ligger for tæt på tee til at udfordre bedre spillere

-

De to fairwaybunkers i højre side er ikke synlige fra tee

-

Elmast som står i direkte linje bag greenen

-

Indgangen til greenen er meget smal hvilket gør det meget svært for middelgolferen
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-

De to bunkers skaber koncentration af slitage

-

Green omgivelserne er meget ensartede

-

Svært for vand at løbe af greenen på forkanten

Muligheder
-

Flyt hullet mod højre og væk fra vejen

-

Udvid teestederne

-

Nyt bunkersystem som passer det nye hulforløb

-

Plante træer der afskærmer elmasten bag greenen

Trusler
-

Nærheden til vejen er en sikkerhedsrisiko

Hul 7
Par 3

Styrker
-

Ligger med højt placeret tee og green, ideelt for et par-3

-

Flot back-drop til hullet af træer

Svagheder
-

Et enkelt teested for alle spillere

-

For lille teested

-

Mangler en fairway der kan anvise hullet

-

Kun halvdelen af bunkerne er synlige fra tee om end kun lige akkurat synlige

-

Den forreste højre green bunker virker afkoblet fra hullet

-

Svært at fornemme dybden af greenen fra tee på grund af greenens hældning

-

Den højre side af green omgivelserne virker for høj

-

Afvanding af greenen samles stort set alt sammen på venstre side af greenen med ringe mulighed
for at komme væk

Muligheder
-

Udvid tee, evt. bagud for at skabe mere længde
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-

Lav et nyt forward tee

-

Etabler en fairway

-

Reducer bunkerne til to synlige bunkers

-

Ville gerne grave ud omkring greenen for at skabe mere interessante lies og sikre at vandet kan
komme væk

Trusler
-

Den offentlige sti på venstre side ligger tæt på hullet og det bør monitoreres om der skal gøres
noget for at forbedre sikkerheden

Hul 8
Par 4

Styrker
-

Flot bølgende landskab med en å/grøft i lavpunktet

Svagheder
-

Slitage ned mod teestederne, overvej at lave en separat sti for greenkeepermaskinerne

-

Delvist blindt landingsområde fra tee

-

Langt til tee 49

-

Fairway bunker kun synlig fra tee 49

-

Stor greenbunker der afskærer adgangen til greenen

-

Simpel formgivning omkring greenen

-

Greenen hælder meget og det begrænser antallet af hul-placeringer

Muligheder
-

Hullet skal ændres for at få plads til ændringen af 6. hul

-

Tee 49 flyttes til venstre side for en kortere afstand fra 7. green samt bedre udsigt over hullet

-

Fairwaybunkeren flyttes med hullet

-

Greenbunkeren gøres mindre og flyttes til venstre side af greenen

-

Greenomgivelserne formgives for flere interessante lies
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-

Greenen bør rettes op for at kunne anvende mere af den

Trusler
-

6. hul som flyttes pga. sikkerhed mod vejen

Hul 9

Par 4

Styrker
-

Greenen ligger ved klubhuset

-

Der er blevet formgivet omkring greenen

Svagheder
-

Elledningerne

-

Vejen som ligger meget tæt på hullet

-

Teestederne peger mod højre (ud mod et sikkerhedsproblem!)

-

Tee 57 er opdelt i to niveauer hvilket reducerer den brugbare del af teestedet

-

De to højre fairwaybunkers er synlige, men det skaber mere fokus på den højre side af hullet
eftersom den venstre ikke er synlig fra tee

-

Bunkerne omkring greenen er ikke synlige fra landingsområdet

-

Den højre greenbunker blokerer for spillernes adgang til og fra greenen

-

Greenen har en stejl midte som reducerer den brugbare del af greenen væsentlig

-

Kunne godt tænke mig at parkeringen var afskærmet så man ikke så den fra banen

Muligheder
-

Hullet bør overvejes flyttet for at skabe sikkerhed mod vejen

Hvis det ikke er muligt at flytte hullet vil de nedenstående forslag kunne være med til at reducere
sikkerhedsproblemet, men absolut ikke en sikker løsning
-

Skilte som direkte advarer om fare, forbyder udslag ved trafik på vejen

-

Nye teesteder som peger i den rigtige retning

-

Nye fairwaybunkers som tydeligt markerer landingsområdet

-

Nye synlige bunkers ved greenen som samtidig giver plads til at komme til og fra greenen
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Trusler
-

Vejen ligger for tæt på til at være sikker der er dog god oversigt mod vejen, men absolut ikke
sikkert.

Hul 10
Par 5

Styrker
-

2 x synlige fairway bunkers

-

Rullende terræn

-

Æbletræer

Svagheder
-

Et lidt rodet teestedområde, rododendron, kantsten, vandhane, bænk, skilt etc

-

Meget tæt på greenkeeper gården

-

Tee 57 er noget ujævnt og peger mod højre i forhold til landingsområdet

-

Tee 49 er også ujævnt

-

For de langtslående er landingsområdet ikke synligt

-

For de kortere slående spillere er andet slaget blindt inklusiv søen

-

Fairwaybunkerne er ikke i spil for den bedre spiller

-

Vandspejlet i søen er ikke synligt på afstand

-

Greenbunkerne er synlige, men den venstre blokerer for adgangen til og fra greenen

-

Greenen er stejl med få hul-placeringer til følge

-

Vand på greenoverfladen samler sig på forkanten af greenen

Muligheder
-

Ret op på teestederne, gerne store teesteder eftersom mange anvender 10. hul som startpunkt

-

Flyt fairwaybunkerne frem så de ligger som udfordring for de langt slående spillere

-

Udvid søen således at vandet bliver mere synligt

-

Fjern den venstre greenbunker for at lette trafikken til og fra greenen

-

Formgiv greenomgivelserne således at der skabes afvanding fra greenen samt spillemæssige
udfordringer
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-

En mindre stejl green vil kunne give flere hul-placeringer

Trusler
-

Driving rangen ligger meget tæt på og der er mange bolde som havner på 10. rough og fairway. Et
klart sikkerhedsproblem.

Hul 11
Par 3

Styrker
-

Flot udsigt fra tee over ådalen i baggrunden

-

Godt par-3 med søen i spil

Svagheder
-

Begge teesteder peger mod højre

-

Meget lidt af vandspejlet er synligt

-

Fairway/forgreen virker til at ligge meget på tværs af spilleretningen

-

Bunkerne er ikke synlige fra tee

-

Vand samler sig på fronten af greenen

-

Ligger lidt tæt på 10. huls andet landingsområde (som er blindt)

Muligheder
-

Dreje hullet væk fra 10. fairway for en mere sikker placering

-

Udvid søen således at den bliver mere synlig

-

Fjern begge bunkers og erstat dem med onduleringer

-

Træk fairway ud foran søen som spillelinjen markeres og søen bliver bragt i spil visuelt bedre

-

Beplantningen på højre side af hullet skal tyndes ud

Trusler
-

10. fairway

Hul 12

Par 5
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Styrker
-

Første lange par-5

Svagheder
-

Begge teesteder er ujævne og peger til højre for spillelinjen

-

Skygge ved tee 57

-

Bunkerplaceringen i fairwayen er en repetition af bunkerne på 10. hul

-

Mangler interesse for andet slaget

-

Greenbunkeren blokerer adgangen til greenen

-

Vand samles ved bagkanten af greenen

Muligheder
-

Ret tees op så de peger korrekt

-

Tynd ud i træerne ved tee og langs hele venstre side af hullet

-

Flyt den venstre fairwaybunker længere frem

-

Eliminer den højre fairwaybunker

-

Introducer en ny fairwaybunker ved 2. landingsområde

-

På højre side af hullet plantes solitære træer for at bryde den lange lige linje

-

Greenomgivelserne formgives for at skabe mere variation og aflede vand

Trusler
-

Stien til højre for hullet samt vejen længere ude. Det virker dog som at hullets indramning af træer
gør at vejen ikke kommer i spil som det ser ud nu

Hul 13
Par 3

Styrker
-

Et solidt par-3

-

Fint back-drop til greenen
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Svagheder
-

Teestederne peger til højre for greenen

-

Meget smal indgang til greenen (også set på andre geens)

-

Den højre bunker bør fjernes for at skabe bedre adgang til greenen

-

Føles meget bredt mellem tee og green

-

Greenen hælder meget

-

Næsten ingen variation på greenomgivelserne

-

17. tee ser ud som om det er næste tee

-

Hullet ligger på grænsen til at være for tæt på vejen sikkerhedsmæssigt

Muligheder
-

Nye teesteder

-

Der findes mulighed for at forlænge hullet som man opnår et langt par-3

-

Eliminer den højre bunker

-

Formgiv omkring greenen for mere variation

-

Ny green med mindre hældning flyttet lidt væk fra vejen

-

Lad en høj rough skjule 17. tee

Trusler
-

Nærheden til vejen

Hul 14

Par 5

Styrker
-

Første hul der virkelig bringer åen i spil

Svagheder
-

Den største svaghed er efter min opfattelse at dog-leget er placeret mellem første og andet
landingsområde. Dette resulterer i at mange skal lave et forceret oplæg.

-

Landingsområdet for drivet er semi blindt
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-

Der er mange holdninger til træer placeret midt i fairway. Jeg synes her at det skaber nogle unfair
situationer for spillere der gerne vil lave et lay-up.

-

Broens placering på højre side af hullet skabe en stor mængde trafik foran greenen eftersom alle
spillere skal den vej mod næste tee

-

Greenen er ekstrem lille og der er udfordringer med afvandingen ned mod den lille dam

Muligheder
-

Teestederne kan med fordel løftes lidt for bedre oversigt

-

Ændre placeringen af dog-leget ved at flytte greenen til højre samt fjerne nogle træer på indersiden
af dog-leget

-

Broen kan beholdes på nuværende plads hvis man flytter teestedet på næste hul som foreslået

-

Beplantningerne på begge sider af fairwayen skal tyndes ud

-

Introducer fairway mellem å og green

Trusler
-

Oversvømmelse

-

Vejen, der er heldigvis god oversigt eftersom hullet principielt ligger for tæt på vejen

Hul 15
Par 4

Styrker
-

Ligger direkte ud til ådalen

Svagheder
-

De nuværende teesteder er ikke på niveau med resten af banens teesteder, størrelse, slitage

-

Den lavt liggende højre side af fairwayen har en tendens til at være våd

-

Afstanden til dog-leget skaber udfordringer for spillerne eftersom det er svært at vurdere afstand
på det meget flade areal

-

Søen foran greenen er ikke synlig fra det meste af landingsområdet

-

Træer ved greenen skaber skygge og stillestående luft

Muligheder
-

Flyt teestederne tilbage til original position, dette vil gøre hullet mere lige og mindske
udfordringerne med at definere landingsområdet
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-

Løft højre side af fairwayen for at gøre den mere tør

-

Søen foran greenen udvides således at vandet bliver mere synligt

-

Der klippes mere fairway på venstre side af approach området

-

Der etableres en fairway bag greenen som bail-out område

-

Tynd ud i træerne bag greenen

Trusler
-

Oversvømmelser

Hul 16

Par 3

Styrker
-

Spektakulært par-3 med greenen omgivet af vand

Svagheder
-

Størrelsen på teestederne er for lille og skiltet ved teestedet gør at det effektive areal er endnu
mindre

-

Tee 49 peger mod højre

-

Greenen ligger højt, men kun en lille del af overfladen er synlig fra tee da en del af greenen hælder
væk fra tee.

-

Det er kun en meget lille del af vandoverfladen som er synlig fra tee

-

Greenen er meget smal foran og er svær at holde en bold på

-

Kanten op mod greenen er våd – vand trækker ud i skrænten

-

Den lille forgreen/fairway er meget lavtliggende og våd

Muligheder
-

Større teesteder

-

Der er mulighed for at øge længden på hullet, men det kræver at greenen bliver gjort mere spilbar

-

Tynd ud blandt træerne til højre for tee 49

-

Løft fairwayen så den kan drænes og blive brugbar

-

Søerne kan kobles sammen og udformes for bedre synlighed af vandoverfladen
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-

Greenen bør gøres mere synlig og bedre til at tage mod indspil

-

Greenomgivelserne bør formgives til at kunne holde på bolde, så ikke alle forsvinder i vand eller ind
i hækken på højre side

Trusler

Hul 17
Par 4

Styrker
Langt par-4

Svagheder
-

Relativ lang afstand fra 16. green til teestedet

-

Semiblindt landingsområde

-

Hullet drejer efter højdedraget og det er derfor svært for langtslående at fornemme hvor den
korrekte spillelinje er

-

De to fairwaybunkers er blinde

-

Skovbevoksningerne på begge side af hullet er meget tætte

-

Sandet i approachbunkeren samt greenbunkeren er ikke synligt fra landingsområdet

-

Greenbunkeren blokerer for trafikken til og fra greenen

-

Greenen hælder meget mod forkanten – meget få pin-placeringer

-

Vand samler sig på forkanten af greenen

Muligheder
-

Etabler langt rough bag tee 57 for at skabe separation mod 13. hul

-

Tee 57 er ujævnt

-

Tee 49 peger mod venstre og ville have en bedre placering på venstre side af hullet for at mindske
vinklen af dog-legget

-

Fairwayen rettes ind så den anviser spillelinjen bedre fra tee

-

Tynde ud i beplantningerne på begge sider af hullet
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-

Fairwaybunkerne fjernes og der etableres eventuelt en ny som ligger kortere og synligt som
sigtemærke

-

Nyt bunker set-up ved greenen med en approach bunker i højre og en greenbunker i venstre

-

Greenen og omgivelserne re-designes for at få flere pin-placeringer og for af sikre afvandingen

Trusler

Hul 18
Par 4

Styrker
-

Flot udsigt fra teestedet ud over landskabet

-

Et spændende hul med mulighed for at vinde og tabe en match

Svagheder
-

Lidt kort hul som afslutning på runden

-

Slitage op mod tee 57

-

Tee 57 ligger lavt i terrænet med en lille forhøjning foran

-

Tee 49 peger mod højre

-

Synligheden af den første sø

-

Fairwaybunkeren er knap synlig og det samme gælder greenbunkeren og det er svært at danne sig
et overblik fra tee

-

Green bunkeren blokerer for trafikken til og fra greenen, men den ligger meget strategisk vigtigt

Muligheder
-

Tee 57 kan rykkes lidt bagud for at opnå lidt mere længde

-

Gøre fairwaybunkeren mere synlig og trække den lidt mod venstre

-

Gøre greenbunkeren mere synlig

-

Grav af foran søen således at vandspejlet bliver synligt

-

Der er en mulighed for at flytte greenen ind på øvningsområdet og derved gøre hullet længerusler
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