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Baggrund 

Ørnehøj Golfklub nærmer sig nu 30 år, og i løbet af den tid er klubben gået fra at have en bane med 18 

huller og nogle få hundrede medlemmer, til en klub med 27 huller og 1600 medlemmer. I den samme 

periode har golfsporten ændret sig fra at være en sport for de få, til at være en rekreativ motionsform for 

de mange. De mange nye golfere betyder at der er et stort pres på banen, og som det kendes fra en 

tætpakket motorvej, kan der nemt opstå opbremsninger i spillet, f.eks. hvis der er huller med dårligt udsyn, 

eller områder hvor det er svært at finde sin bold. Jo mere tætpakket banen er, jo mere skal banens layout 

og klipning tilpasses så det understøtter et godt flow. 

Visionen er at Ørnehøj skal have en bane der: 

• Har et tidssvarende design, som giver udfordringer til både høj og lav handicapperen 

• Har en sværhedsgrad der matcher bane ratingen fra DGU og antallet af tildelte slag så man får en 

god oplevelse ved at spille banen 

• Har et bæredygtig design, der tilgodeser at der kan laves en effektiv og tidsoptimal plejeplan 

 

Generelt 

Udviklingsplanen af banen tager udgangspunkt i de 3 ovenstående punkter, og den indeholder bl.a.: 

◦ Redesign af enkelte huller 

◦ Beplantning med fokus på etablering, justering og fjernelse af læbælter. 

◦ Lokal fjernelse af træer for at skabe luft og lys til greens og teesteder. 

◦ Reducere mængden af bunkers ved at fjerne bunkers der ikke er i spil, og ved sammenlægning 

af andre bunkers således overfladen bliver væsentlig større. 

◦ Hæve bunden i bunkers, således overfladen bliver større og herved øges spilbarheden og de 

bliver nemmere at vedligeholde. 

Denne plan er udarbejdet med fokus på arbejdsprocessen i anlægsfasen, samt den daglige og fremtidige 

pleje af arealerne, så dette giver den størst mulige effekt for de mindst mulige omkostninger både for 

medlemmerne og for økonomien i klubben.  
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Layout 

Ørnehøj GK må betegnes som en let kuperet bane der ligger omgivet af by, skov, hede og åbne områder. På 

banen findes der en del fredede arealer, her tænkes på §3 områder primært beliggende på Gistrup og 

Lundegård sløjferne, derudover er der 7 gravhøje samt vandreservoir for Aalborg kommunes drikkevand. 

Alle disse besværliggør iværksættelse af større projekter og begrænsninger iht. daglig drift. 

Ørnehøj GK råder over et område på 85 hektar hvor de 27 hektar er fredet område.  

 

I efteråret 2015 blev der udarbejdet en omfattende visionsplan for banen, med henblik på at skabe overblik 

over banens mulige forbedringer. De ændringer i layoutet som blev præsenteret i 2015, danner grundlaget 

for denne opdateret udviklingsplan.     

Vi håber med denne rapport at have synliggjort en lang række tiltag, der vil hæve standarden på banen og 

gøre anlægget til en god oplevelse for klubbens medlemmer og dens greenfee gæster.  

 

Renovering / Opgavebeskrivelse 

Bunkers 

Bunkers renoveres, enkelte nedlægges og flere nye etableres.  

Målsætningen for denne opgave er:  

- Give spilleren en fair spilleoplevelse.  

- Bæredygtig vedligeholdelse.  

- Øget synlighed.  

- Større æstetisk kvalitet. 

Ørnehøj har 87 bunkers fordelt rundt på anlægget. En reduktion i antallet af bunkers vil spare på 

baneplejen og bidrage positivt til spillerens oplevelse. Samtidigt vil en nedlægning af bunkers skabe tid til at 

vedligeholde de blivende bunkers til en højere stand! 

Af de bunkers som skal blive eller flyttes, vil bunden blive hævet, så dennes areal øges. De nedlagte bunkers 

vil blive 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 
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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. 

Teesteder 

Alle teesteder renoveres – hæves, udvides og afrettes.  

Teestedernes størrelse skal matche mængden af slid. Renoveringen vil gøre det muligt at opretholde en 

jævn overflade af høj kvalitet, og desuden bidrage betragteligt til spillerens overordnet oplevelse af banen.  

Vandingsanlæg 

I forbindelse med renovering af hul 11 og omlægning af hul 12 vil de omkringliggende sprinklere blive 

efterses og eventuelt udskiftet. På de resterende huller bliver sprinklerne ligeledes efterses og 

vedligeholdt/ udskiftet.  

Greens 

Greens bevarer overordnet deres oprindelige placering og form. Kvaliteten hæves ved intensiv 

vedligeholdelse samt forbedring af luft- og lysindfald i tilfælde af omkringliggende træområder.  

Luftning af greens forekommer hver 3 uge når sløjfen er 9 huls banen. En særlig plan for top dressing følges 

planmæssigt, ca. 14. dag. Gødning er også ifølge en overordnet plan.   

Max hastighed på greens er 8,5 på stepmeter, da vores greens er kuperet.  

Forgreens 

Forgreens udvides og plejes så vidt muligt som greens. Dette vil hæve kvaliteten betydeligt og muliggøre 

lavere indspil, hvilket passer til banens karakter. Der etableres desuden flere ”runoffs” på udvalgte steder, 

ofte som erstatning for en tidligere bunker.  

Fairways 

Flere fairways udvides ved landingsområderne. Den ydre klipning ændres så den fremstår naturlig. De 

generelle ujævnheder udglattes hovedsageligt med topdressning. Gamle køre- spor repareres og udjævnes.  

Semirough 

Klipning af semiroughen følger den ydre klipning af fairways.  Der vil vi køre med to længder på græsset, 

således at der hvor der er størst rul, grundet tidligere nævnt kuperingen, vil kunne stoppe boldene inden de 

forsvinder i den tykke rough. 
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Klipning langs de nyanlagte stier vil efterhånden ikke blive gjort længere idet stierne har bredden, hvor man 

kan gå ved siden af hinanden. Ligeledes vil græsset bag tee 55 ikke klippes da roughen vil skabe plads til 

dyreliv og blomster, Bierne bl.a. Tiden der spares vil kunne bruges andre steder på banen.  

Rough 

Den dybe rough skal være fremtrædende, dog i en tyndere udgave end den nuværende. Dette vil give 

spilleren en fornemmelse af hullets afgrænsning og dirigere spilretningen. Roughen klippes to til tre gange 

årligt. Klippehøjden vil være ca. 80 mm, når den bliver klippet. I højsæsonen vil den stå højt, tykt og flot når 

den vejer i vinden og ikke særlig spilbar. 

Stisystem 

Der etableres et komplet stisystem som muliggør dirigering af spillerens trafik rundt i anlægget. Nuværende 

stier udvides, forlænges og nye etableres. Stierne skal have en bredde som muliggør kørsel med 

arbejdskøretøjer.  

Belægningen på stien er slotgrus og under den ligger der en dug der stabiliserer og leder vandet ud i 

siderne på stien.  

Bevoksning 

Hvert efterår og vinter udtyndes tætte skovområder. Der sættes solitærtræer og laves læbælter ifølge 

overordnet plan der er indtegnet på bane oversigten.  

Træningsområderne  

Bunker, indspilsgreen, puttegreen og drivningsrangen.  

De ovennævnte områder bliver løbende optimeret således det kan modstå det daglig pres fra 

medlemmerne. Ønsket er at købe et område der vil kunne anvendes til træningsområder. Der er kig på 

flere områder på vores nuværende anlæg, dog uden større held med at finde et egnet areal. 
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