
Baneprojekter vinter 2021/2022 

Stier 

Der vil blive lavet stier på Sparekassen Kronjylland og Gistrup sløjfen, stierne bliver gravet ud og der laves 

lidt ændringer i stierne. Der lægges stabiliserende dug i bunden og fyldt op med slotsgrusset. Alle stierne, 

også dem der blev lavet i foråret på Lundegaard vil blive vibreret med vibratortromle.   

Hvis alt går efter planen vil det kun være stien fra L7 til L8 og G3 der mangler at blive lavet til sæsonstart 

2022. L7 til L8 bliver en større proces da der skal laves en svellevæg for at holde på bakke op mod teestedet 

på L8, men forventes at blive lavet i 2022. Planen er at indenfor de næste par år, skal greenen på G3 måske 

laves om. Der er endnu ikke blevet fastlagt hvordan det skal ændres, så stien bliver først lavet når greenen 

er lavet så den ikke skal laves om igen. 

Træningsområde 

Bunkeren og greenen ved den, bliver udvidet for at skabe plads til flere spillere på området. Bunkeren 

graves større dog ikke så dyb som den eksisterende bunker, så der også vil være mulighed for at øve 

fairwaybunker slag ud over rangen. Greenområdet bliver dresset op og klippet ned i løbet af efteråret og 

sæsonstarten næste år. 

Hul S2 

Området hvor de 2 store egetræer er blevet fældet, vil græsset blive gravet af og propperne der er blevet 

taget op af greens vil blive brugt til at reetablere området. Planen er at greenen bliver udvidet mod højre, 

og skabe mulighed for et par nye pindplaceringer på greenen, ligeledes bliver forgreenen udvidet mod 

højre og gjort bredere, for at give et bedre helhedsindtryk af hullet. 

Tee 53 S3 

Fronten og højre side af tee 53 bliver lavet om så bakken ikke er næsten lodret, ændringerne sker for at 

gøre det nemmere at klippe skråningen, mindske muligheden for maskinskade på græsset og chancen for 

der sker en ulykke med maskinerne. 

Hul G2 

Stien ved green G2 bliver lavet om, så det er meningen at man skal sætte sin vogn ved stiens begyndelse 

inden man går op på greenen. Samtidig vil vi fræse skråningen op mod greenen, genetablere området så vi 

kan få en god spille overflade. 

 

 

 


