
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

BANERAPPORT 
ØRNEHØJ GOLFKLUB, 10. FEBRUAR 2022 



 

 2 

INTRODUKTION 
Mødedato og tidspunkt:  25. januar 2022, kl. 11.00 – 15.00 

Deltagere:   Christian Skou Nielsen, Baneudvalgsformand, Ørnehøj Golfklub (ØGK)  

  Frantz Mouritsen, Chefgreenkeeper, ØGK 

  Rene Ottesen, Greenkeeper, ØGK 

  Claus Brynaa, Bestyrelsesformand, ØGK 

  Lisa Bergmos, Forretningsfører, ØGK 

  Thomas Jepsen, Banekonsulent, DGU  

 

Formålet med dagens møde var at gennemgå ØGK’s tanker og idéer ift. potentielle ændringer på hul 11, 12 
og 13. Herudover tog vi os en snak om det generelle arbejde med udviklingsplaner, data fra Players 1st. samt 
en snak om tilstanden af greens og hvordan de på sigt kan forbedres.  
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RÅDGIVNING 
Generelt 

Baneudviklingsplan 
Ift. udviklingen af en ny baneudviklingsplan vil jeg anbefale arbejdsgruppen at gennemlæse vores publikation 
”Udviklingsplan for golfbanen – et redskab for golfklubbens bestyrelse”. Den vil være med til at give en 
overordnet forståelse for den samlede proces, som I skal igennem, ligesom den vil kunne hjælpe jer med at få 
stillet de rigtige spørgsmål undervejs i processen. Herudover vil den også være med til at ensrette jeres 
forståelse for, hvordan opgaven med fordel kan gribes an.  

To af de centrale emner fra publikationen er: 1) Der skal udarbejdes en status over anlæggets kvaliteter og 
mangler. Herved opnår I et samlet overblik over anlægget, som kan hjælpe jer, når der skal prioriteres og 
argumenteres overfor medlemmer, ligesom det kan være med til at sikre jer, at jeres initiativer leder til et 
bedre anlæg, 2) Planen bør vedtages på generalforsamlingen, hvorefter den kan fungere som bestyrelsens 
guide ift. beslutninger og tiltag. Trækket vil også i høj grad sikre golfklubben mod afvigelser fra planen i takt 
med, at der sker udskiftninger på de poster, som har med banens udvikling at gøre – det være sig bestyrelse, 
daglig ledelse, baneudvalg, greenkeepers, proer, m.fl. Formålet med udviklingsplanen er jo at skabe 
kontinuitet og optimeret ressourceforbrug ift. at skabe den bedst mulige golfbane. 

Jeg vil også pointere, at udviklingsplanen skal fungere som et aktivt og dynamisk ledelsesværktøj, som skal 
justeres / revideres minimum én gang årligt, så den altid afspejler klubbens ambitioner, ønsker og ressourcer, 
som jo hele tiden er i forandring. Dvs., at det er en plan, som løbende skuer f.eks. 5 eller 10 år ud i fremtiden og 
som suppleres med et-årige detaljerede handlingsplaner for det kommende år, hvor man kender økonomi og 
ressourcer.  

Den skrevne udviklingsplan kan suppleres eller helt erstattes med en visuel masterplan / udviklingsplan med 
både billeder og tekst. Jeg vedlægger et godt eksempel på dette fra Golfklubben Hvide Klit. 

Arbejdsgruppen skal gennem hele processen sikre sig, at der kommunikeres effektivt om processen til især 
medlemmerne. Gennem inddragelse af medlemmer og kommunikation kan det lykkes at gøre dette til et 
klubprojekt, hvor medlemmerne bakker op om projektet og processen, hvilket er yderst vigtigt ift. projektets 
succes. 

Ift. at argumentere for de enkelte tiltag – store som små – bør der være en god beskrivelse på plads, som kan 
kommunikeres videre klart og tydeligt. Dette kan gøres stort og småt, men jeg bruger til daglig en hurtigt lille 
metode, som kommer ind på baggrund, formål, indsatser og resultater (BFIR). 

BFIR: Altså hvad er baggrunden for, at I foreslår en specifik ændring på banen? Hvad er formålet med 
ændringen? Hvilke indsatser forventes der for at nå målet? Hvilke resultater forventer I at opnå ved at 
gennemføre tiltaget? 

Bunkers 
BGK kan som en del af baneudviklingsplanen overveje at udarbejde en vejledning / designskabelon til, 
hvordan bunkers skal se ud og anlægges ved fremtidige renoveringer og ændringer – herunder f.eks., at 
bunkers i det daglige skal kunne passes stort set uden håndkraft.  

Baneudviklingsplanen kan med tiden suppleres med en bunkerrenoveringsplan, som identificerer, hvilke 
bunkers der bør renoveres og i hvilken rækkefølge arbejdet bør udføres. Dette kan evt. gøres i samarbejde 
med en praktiserende banearkitekt.  

Bunkerpleje er generelt en stor post i det daglige arbejde og tager således mange ressourcer. Derfor er flere 
klubber rundt omkring i landet i gang med planer for, hvordan de kan effektivisere deres bunkerdesign 
forstået på den måde, at de simpelthen skærer antallet af bunkers ned. Dette skulle med de rette idéer og 
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udformning gerne resultere i færre m2, som skal rives, færre lbm bunkerkant, der skal vedligeholdes og 
skrænter, som er lettere at klippe maskinelt. ØGK kan derfor overveje at fjerne bunkers for at effektivisere 
designet og derved spare plejemæssige ressourcer.  

Herudover er det også flere klubber, som omlægger bunkers til græsbunkers, run-off områder eller lignende. 
Den helt store fordel er, at de er markant billigere og hurtigere at vedligeholde, hvis de udformes korrekt. 
Samtidig, især hvis det er greenbunkers, så tilbyder et leje i en græsfordybning et lettere slag for langt de fleste 
spillere, mens de dygtigste faktisk bliver udfordret mindst lige så meget eller mere end ved et bunkerslag.  

Så omlægning af udvalgte bunkers på anlægget er bestemt noget, som ØGK bør overveje at introducere som 
et gennemgående tema.  

Så vidt jeg kan tælle mig frem til, så er der samlet set 87 bunkers på anlægget inkl. 1 træningsbunker. Med 27 
huller svarer det til ca. 29 bunkers pr. 9 huller, hvilket ikke er unormalt! Men det kan sagtens betragtes som 
værende i den høje ende og der er bestemt et potentiale for at spare mange ressourcer ift. dagligt 
vedligehold ved at nedlægge bunkers. Sagt mere simpelt, så kan en nedlægning af bunkers skabe tid til at 
vedligeholde de blivende bunkers til en højere stand! 

Ressourcer 
ØGK råder over et stort golfanlæg på omkring 80 hektar. Arealet i sig selvmedfører et betydeligt behov for 
mandskab, hvis alle opgaver skal kunne nås, hvorfor prioriteringer er nødvendige!  

Det er derfor vigtigt, at alle fremtidige tiltag, tanker og idéer understøtter jeres nuværende og så vidt muligt 
fremtidige ressourcer. Dvs. hver gang I foreslår at udvide klippede arealer ét sted på banen, så skal det i 
udgangspunktet matches ved at fjerne tilsvarende areal andet steds på banen. I bør i ændring og renovering 
af elementer som tees, greens, bunkers, m.fl. tænke praktisk og sikre, at den daglige pleje kan foregå så 
effektivt som muligt. Eksempelvis kan man tænke i maskinernes klippebredde og matche den til elementernes 
bredde, så halve (tidskrævende) klipninger undgås!  

Ift. omlægninger på anlægget er det vigtigt at holde sig for øje, at de bør foregå udenfor den primære 
spillesæson. Ofte vil omlægninger i løbet af sæsonen medføre klager fra spillere – både over genen ved selve 
omlægningen, men i høj grad også over manglende vedligehold på resten af anlægget. For går der 
greenkeepertimer og fokus til omlægninger, mistes der greenkeepertimer og fokus til dagligt vedligehold - og 
det kan ses! Så anbefalingen er: hold omlægninger til ydersæsonen! 

Det betyder til gengæld også, at skal der omlægges i løbet af efterår, vinter og forår, vil der være behov for 
helårsansat personale. Ellers kan det hurtigt blive yderst begrænset, hvad der kan gennemføres med intern 
arbejdskraft. Alternativet er, at omlægninger udføres af eksterne entreprenører. 
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Inspiration til konkrete huller 

Hul 11 
ØGK har et ønske om at gøre noget ved green-omgivelserne på hul 11. I min optik er indspillet for svært for 
langt de fleste spillere. Så min anbefaling er:  

• Nedlæg greenbunkeren og omform arealet, så det faktisk kan hjælpe bolden med at trille ind på 
green. Bør etableres som fairway eller forgreen.  

• Skab en ”græs-hylde” højre om green, så bolde der misser green højre om ikke triller helt ned på 
stien. Den eksisterende sti skal i samme ombæring rykkes mod højre.  
Hylden kan etableres med et lille 0,25-0,50 meter run-off fra green-niveau eller løbe mere eller mindre 
direkte ud på ”græs-hylden” uden nogen form for fald. Det er op til jer! 
Sørg for at formgive ”græs-hylden”, så overfladevand kan løbe af – altså ingen lunker! 

Det kunne se sådan ud: 

 

  

Billede 1. Inspiration til omlægning omkring green 11. 
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Hul 12 
ØGK ønsker at omlægge green, da den nuværende er for stejl og dermed unfair at spille. Dette er jeg helt enig 
i og forstår godt ønsket. Samtidig er green kun lidt over 300 m2 stor, hvilket også er i underkanten for en green 
– især på et par 3 hul med det omgivende terræn. 

Herudover var der tanker om at udvide bagerste tee.  

Min anbefaling er: 

• ØGK har selv tanker om at udvide bagerste tee bagud. Denne tanke kan suppleres med idéen om at 
udvide teestedet mod nord i retning mod foregående hul. Begge dele kan hjælpe med at udvide 
tee-fladen, som lige nu har svært ved at håndtere slidtagen fra de mange spillere.  

• ØGK var også selv inde på at omdanne stien mellem gul og rød tee til en tunnel, så der kan etableres 
tee ovenpå. Dette er en god- men sikkert også dyr sti! For mig dukker spørgsmålet op: Hvem bruger 
denne sti? Er den nødvendig eller kan den nuværende færdsel flyttes til andre steder? Måske denne 
sti blot kan nedlægges og fyldes med jord, så der kan skabes et stort plateaudelt teested? Dette 
kunne også skabe plads til at udvide tee på hul 10 samt en lille udvidelse af parkering. Blot en tanke! 

 

• Omlæg green til en størrelse på omkring 500 kvm. Dette for at sikre tilpas mange hul-placeringer, 
plads til slidfordeling samt, at green kan formgives på en spændende men stadig fair måde.   

• Overvej at designe green, så der er to plateauer. Dette kan hjælpe med at lægge green naturligt på 
en skråning, ligesom det kan hjælpe spillere med at stoppe bolden. Vær dog opmærksom på, at et 
plateau-spring i designet tager en del plads, som er på bekostning af hul-placeringer, slidfordeling, 
mm. Dette kan kompenseres ved at bygge en større green. 

• Green skal designes med et generelt fald fra bagkant mod forkant. Etabler gerne nogle mindre høje 
bag green, som yderligere kan hjælpe spillere mod at trille ned ad bakken bag green.  

• For at få plads til en større green kan ØGK med fordel sænke den nuværende green helt op til 1 
meter i højden. Det vil samtidig producere en masse materiale, som skal bruges til at hæve terrænet 
foran green, så bakken op mod green bliver mindre stejl og måske ovenikøbet kan omdannes til 
brugbar fairway. 

• Der er mulighed for at køre stien både højre og venstre om green. ØGK overvejer selv at køre den 
venstre om. Dette vil være et større arbejde og vil også se mere ”kunstigt” ud! Men det kan godt lade 
sig gøre, hvis bunden af ”hullet” foran green hæves og så er det jo den korteste vej til green og næste 
tee.  

Billede 2. Inspiration til omlægning af green 12, hvor stien føres højre 
om green. 

Billede 3. Inspiration til omlægning af green 12, hvor stien føres venstre 
om green. 
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Hul 13 
ØGK oplever udfordringer med, at mange spillere vælger at slå venstre om det lille læbælte i midten af fairway 
med det resultat, at bolden som oftest løber ned i de tre fairwaybunkers eller helt ned i for bunden af bakken. 
Sidstnævnte medfører et øget behov for at vedligehold til semi-rough frem for uklippet rough. Dette gælder 
især bogey- og højhandicap golfere, mens eliten langt oftere kan slå over hjørnet og forbi alle udfordringer.  
Der er flere muligheder for at gøre noget på hullet. Der kan både arbejdes med nye bunkerplaceringer, 
beplantning, rydning af beplantning, klippelinjer, mm. Samtidig bør der også arbejdes med green-omgivelser 
og hele setup’et omkring indspillet, så det tilbyder flere strategiske hul-placeringer. 

Lad mig starte med at sige, at der ikke er noget rigtigt og forkert! Så jeg har lavet et par forslag som inspiration, 
som I kan tage udgangspunkt i og som forhåbentligt kan være med til at kvalificere jeres egne tanker og til 
sidst ende med det helt rigtige forslag. 

1) For at tvinge spillere til at slå længere mod 
højre, så kan hele indersiden af doglegget 
beplantes med hjemmehørende og 
egnskarakteristiske træer, så området med 
tiden vil skubbe spillet mod højre. Med dette 
udgangspunkt bør den lille stump læhegn i 
midten af fairway ryddes. Hvis ØGK ønsker det, 
kan der etableres 1-2 drivebunkers, som skal 
fange de spillere, som slår igennem fairway.  

Ved green bør der arbejdes på at få ryddet 
massivt i træerne rundt om green, så der 
skabes bedre lys- og luftforhold. Den nyvundne 
plads kan bruges til at udvide fairway/forgreen 
med run-offs. Den eksisterende greenbunker / 
approachbunker nedlægges og der etableres 
en ny greenbunker tættere på green, som skal 
beskytte hul-placeringer i venstre side af green 
og samtidig favorisere indspil fra højre side af 
fairway (strategi).  

Den eksisterende fairwaybunker 50 meter kort 
af green kan med fordel omlægges til en 
græsbunker og bruges som en feature i 
fairway. Dette primært fordi den ikke er spil for 
eliten, men udelukkende straffer bogey- og 
højhandicap spillere. Så det vil gøre det en 

anelse lettere for denne gruppe at kunne spille 
ind fra højre side af fairway samtidig med, at 
der spares på vedligehold. 

  

Billede 4. Inspiration til omlægning af hul 13, hvor det primære greb er 
plantning på indersiden af dogleg. 
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2) Man kan også arbejde med bevidst at 
straffe spil fra venstre side af fairway og 
belønne spil fra højre. Dette kan gøres ved 
at arbejde med terrænet og skabe en lav 
”græs-hylde” i venstre side af hullet, som 
ligger 3 meter lavere end green-niveau og 
samtidig lave en lidt fladere fairway i højre 
side af hullet, som ligger 2 meter over 
green-niveau. Det vil for den kloge golfer 
skabe et incitament for at holde sin bold i 
højre – og skulle det smutte, at den ryger 
mod venstre, så er der bedre chancer for, at 
bolden ikke triller helt ud i træerne eller den 
uklippede rough, men stadig kan spilles fra 
en relativt flad fairway.  

Ved at skære sænkningen langt frem vil 
denne ændring også være en udfordring for 
de dygtige spillere, som kan blive fanget i 
terrænet. Der kan dog arbejdes med at 
placere 1-2 fairwaybunkers som udfordring 
ift. de spillere, som slår igennem fairway. 

Området de sidste 100 meter op til green er 
det samme som ved forslag 1). 

 

 

  Billede 5. Inspiration til omlægning af hul 13, hvor det primære greb er 
terrænændringer omkring dogleg området. 
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AFSLUTNING 
Jeg håber, at den fremsatte rådgivning til ØGK er relevant og brugbar ift. udvikling af ØGK’s anlæg. 
Kommentarer og spørgsmål er altid velkomne og så håber jeg, at I også i fremtiden vil gøre flittig brug af 
DGU’s rådgivning. 

 

Bedste hilsner, 

Dansk Golf Union 

 

Thomas Hoffmann Jepsen 
Banekonsulent 
Mobil 5116 2695 


