
 

  



 

Hul 1 

Der plantes bøgehæk og fyr på 
det ryddede område til højre for 
teestederne. 
Der nyplantes i ”hullerne” hele 
vejen op til venstre mod 
udslagsbanen. 
Søen i v. side holdes fri for siv. 
I skoven mellem hul 1 og syv 
plantes der fyr i 
midterdelen og hvor der er 
huller. 
Der stammes op, og tyndes 
kraftigt ud i skovfyr ud mod hul 
7, især ved green ryddes kraftigt, 
så der bliver lys og luft til green. 
Sidste del op mod grøften vokser 
til og graner fældes/tyndes ud 
efterhånden som det andet 
vokser til.  
Birkene holdes frie. Bag søen i v. 
side kan man evt. tilføje en MH. 
(Græshassard), for at visualisere 
at der er et strafområde. 
Søen til højre for green vokser 
til. 
Bunkerkant på greenbunker 
skrabes af og gøres 
lavere, så greenen bliver 
nemmere at se på 
approach slag. 

 

 



Hul 2 

Der plantes fyr i roughen i v. 
side, og et par stykker i h. side 
lige efter kanal. Green bør 
bygges om og hæves, både for at 
komme vandproblemer på 
bagerste del af green til livs, 
samt for bedre visualisering og 
bedømme afstand på teeslag. 
Bunker i h. side bør flyttes 
tilbage da den straffer de 
forkerte spillere (hcp. 25+). 
 



 

Hul 3 

Hele h. side fra roughkanten og 
over mod grøften og hul 2 
plantes lidt spredte fyr og 
området defineres som natur og 
klippes ikke. 
Også rough i v. side beplantes 
lidt spredt. 
Søen holdes fri for siv. 
Hele grøftekanten mellem hul 4 
og ned til hul 7 klippes på begge 
sider i et par meters bredde. 
Evt. træer og buske ryddes. 
Grantræet på h. side af 
teestedet ryddes, da det 
fylder teestedet med kogler og 
nåle. 
Green bør på længere sigt hæves 
bagtil, så visualiseringen bliver 
bedre. 
  

 



 

Hul 4 

Fairway rykkes tættere på 
teestederne. Området foran 
damernes teested repareres og 
drænes. 
Søen holdes fri for siv, og der 
ryddes/fældes buskvækst på 
første 3.del ind mod hul 6. 
Midterste 3.del får lov at gro til 
som ren natur. 
Evt. plante lidt træer i roughen 
til h. efter søen. 
Bevoksningen til h. mod hul 5 
udlægges som natur. 
  

 



 

Hul 5 

Der plantes lidt fyr i græsarealet 
til v. mellem hul 4 og teestedet 
på hul 5. 
Hele arealet til v. fra damernes 
teested og op til søen reguleres 
lidt med beplantning ud mod 
vejen. Enkelte træer ryddes, så 
spillelinen åbnes lidt mere 
direkte mod søen. Out of bound 
grænsen med birketræerne 
justeres og rettes til. 
Udgåede og angrebne træer 
fjernes. 
Søen holdes og der tyndes ud 
rundt om søen, så den kommer 
lidt mere i spil. 
Enkelte fyr og udgåede træer 
fjernes, så birketræerne 
dominerer billedet bag og til v. 
for søen. Der tyndes ud i birkene 
til v. for søen. 
Området bag søen og ud mod 
vejen forbliver naturskov. 
Første fairwaybunker flyttes ca. 
30 m frem, så den bliver mere i 
spil for langtslående og presser 
spillet lidt mere over mod søen. 
Anden fairwaybunker sløjfes, og 
der etableres ny 
greensidebunker i h. side. 
 
  

 



 

Hul 6 

Søen holdes fri for siv foran 
begge teesteder. Ind mod h.. I 
midterste 3. del får det lov at gro 
til. 
(som på hul 4) Grøften hele 
vejen op til v. rettes til, som 
grøften på hul 2 i h. side. 
Der plantes flere træer i begge 
sider af fairway. 
Søen foran green holdes fri for 
siv. 
Green bør på sigt hæves så den 
bliver mere synlig i approach 
slag. 
Bunker bag green bør sløjfes og 
erstattes af græsbakke. Så det 
bliver lettere at visualisere 
afstand. Evt. etablere 

greenbunker i h. side. 

  

 



 

Hul 7 

Søen til h. for damernes teested 
får lov at vokse til. Damernes 
teested rykkes længere bagud. 
Ellers hele h. side som beskrevet 
under hul 1. 
Det er meget påkrævet, hvis 
græsset skal klare sig. 
I v. side fjernes udgåede træer 
og området holdes. 
Området til v. for green trimmes 
lidt for udgåede buske og grene. 
Der etableres greenbunker i h. 

side. 

  

 



 

Hul 8 

Hele skovområdet mellem hul 8 
og 9 trimmes og beplantes, så 
alle ”hullerne” dækkes ind af 
nyplantning. 
Lærkene trimmes/udtyndes i 
passende omfang. 
Skovområdet mellem green og 
teesteder på hul 9 passer sig selv 
som naturskov. 
Der plantes mere i v. side 
mellem hul 8 og parkeringsplads 
og petanqbanen. 
Birketræerne ved green 
erstattes af fyr og lidt 
løvfældende, da Birk er enormt 
fremmende for svampeangreb 
på green. 
Evt. anlægge greensidebunker i 
v. side hvor birken står (og falder 
med tiden). 
  

 



 

Hul 9 

Til v. på det ryddede område 
plantes til med birk og fyr, så det 
fremstår som en lille skov. 
Søen holdes fri for siv. 
Op langs v. side i skel til nabo 
ryddes op i udgåede træer. 
Der plantes nye både i skel og i 
smågrupper lidt ind i v. side i 
roughområdet hele vejen op. 
Området bag green ind mod hul 
12 forbliver naturområde. 
Udgåede træer fjernes og 
erstattes af nyplantning. 
 

 



 

Hul 10 

Søerne i h. side holdes således at 
v. halvdel holdes fri for siv. H. 
side og areal bag sø ud mod 
pay and play hul 2 og 3 bliver 
naturområde. 
Selvsåede gran mv. i  egeskoven” 
ryddes og egen tyndes i 
passende omfang. 
Der tyndes ud omkring green, da 
der ikke kommer lys og luft nok 
til at bevare en sund green. 
Der plantes lidt mere mellem hul 
10 og 11, evt et par smågrupper. 
Hele stykket ml. egeskov og 
over mod søen hæves på sigt. 

  

 



 

Hul 11 

Arealet mod højre ind mod hul 
17 og 18 udvikles til 
naturområde. På sigt plantes lidt 
mere og ellers passe sig selv med 
passende afgrænsninger til alle 3 
huller. 
Sø holdes fri for siv. Der 
Udplantes åkander i søen i den 
østlige del ind mod hul 18. 
Yderligere beplantning ind mod 
hul 10. 
Birk i v. side udskiftes på sigt 
med greensidebunker. 
  

 



 

 

  

Hul 12 

Bevoksning i v. side op til kanal 
skal skal ha lov at passe sig selv, 
og kun minimal pleje. 
Udvoksende grene beskæres, så 
out of boundlinien er fri. 
Sø i v. side får lov at vokse til og 
kun minimal pleje. 
Bunker sløjfes og erstattes evt. 
med en MH.-909 Området i h. 
side fra kanal og i en passende 
runding op til teestedet på hul 
18, og ned langs hul 18 i 
passende afstand fra fairway og 
ned til kanalen udlægges som 
ren natur. 
Suplerende nyplantning i 
området. 
Etablering af bunker til højre i 
doglegget i stedet for den 
nuværende bakke. 
Ved begge kanalovergange 
opsættes skilt, der oplyser om 
regler for indspil til green når der 
er spillere på 18. teested. 
  

 



  

Hul 13 

Sø til h. mod hul 15 holdes. Skal 
bruges som dræn fra hullet. 
Der plantes suplerende op langs 
hele v. side i passende afstand til 
fairway. 
På sigt anlægges 2 -3 
Marielysthazarder, der hvor de 3 
”græspukler” er nu. 
Der etableres en bakke bag 
green, så længden bliver lettere 
at visualisere. 
 

 



 

Hul 14 

De store graner i hele v. side 
udtyndes. 
De gamle birketræer bør ryddes 
nu, da de også tager en stor del 
af næringen på fairway, og 
dermed give plads til de ny birk. 
Der etableres ny greenside 
bunker i venstre side i stedet for 
bakken. 
Birken ved green fjernes, og der 
tyndes yderlige ud omkring 
green Søen holdes fri for siv. 
 
  

 



 

Hul 15 

Hele højre side, incl. Søen, 
bevares som ren natur, og kun 
nødvendig pleje. 
Søen til v. skal ikke plejes, og 
området i forlængelse af søen 
med skovområdet frem til 
testedet på hul 16 og v. side af 
hul 15 bliver naturområde, og 
kun nødvendig pleje. 
Der plantes et par egetræer 
mere, så vi får tre i svinget. 
Græsbakken i v. side ændres til 
greenside bunker. 
  

 



 

Hul 16 

Området og sø til v. som 
beskrevet på hul 15. 
Sø til højre holdes fri for siv i v. 
halvdel, resten får lov at gro frit. 
Greenside bunker skal laves 
mindre, evt etablere ny i v. side i 
stedet for græsbakken. 
På sigt rykkes/udvides green 
nogle meter til venstre (10 – 
15m.) 
  

 



 

Hul 17 

Området til v. som beskrevet på 
hul 11 frem til kanalen. 
Tilsvarende naturområde fra 
kanal og tæt op til søen, og med 
passende afgrænsninger til 
fairway på hullet plus hul 18. 
Søen holdes fri for siv På sigt evt. 
en Marielysthazzard i dogleg i h. 
side i stedet for bunker. Og 
området til h. beplantes noget 
mere. 
 



 

Hul 18 

Problemer på teestedet og 
indspilforbuddet fra hul 12 
forsøges i første omgang løst ved 
at bedre udsyn fra teestedet og 
synligheden for spillere på 
hul 12. Det betyder beskæringer 
i passende omfang. Der vurderes 
løbende om det er den rette 
løsning. 
Hele h. side frem til kanal 
naturområde som beskrevet på 
hul 12. Det samme i h. og v. side 
efter kanalen. Søen holdes fri for 

siv. 

 


