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Spørgsmål  Svar  

Hvorfor skal bunkers renoveres?  
 
 

Der er flere årsager: 

 Mange af klubbens bunkers er over 30 år gamle, og normal levetid for bunkers er mellem 15 og 
25 år 

 De ligger strategisk umotiveret i forhold til hvor langt spillere slår i dag 

 Der er en del ikke-synlige bunkers 

 De er meget forskellige i design 

 Meget stejle græskanter, som er meget besværlige at vedligeholde 

 Kanter som eroderer 

 Der er mange bunkers, som ikke har nogen strategisk værdi, specielt rundt om greens 

 Der har længe været kritik af bunkers, hvilket ses tydeligt i de svar der er i ”Golfspilleren i 
Centrum” 

 

Hvor lang tid vil projektet tage? 
 

 Vi planlægger at renovere bunkers i månederne august til oktober 2018. Vores mål er at gøre 
omlægningsperioden så kort som muligt 

 Herefter forventes banen at være klar fra sæsonstart 2019, dog med enkelte områder med blå 
pæle 
 

Hvorfor udfører Greenkeeperne ikke 
bare renoveringen løbende, som det 
skete på hul 5 i 2017? 

 Det vil betyde omlægning over mange år, med konstant lukning af huller og opsætning af hegn og 
blå pæle 

 Da projektet så ville løbe over flere år, kunne det skabe irritation hos vore medlemmer og 
gæster, som påvirker golfklubben negativt 
 

Skal banen eller hullerne under 
renovering lukkes i længere tid for at 
gennemføre projektet? 

 Nej, banen skal ikke lukkes, da vi kun arbejder på et par huller ad gangen 

 Vi vil bygge et ”hul 19” der bringes i spil, når der er behov for at helt at lukke enkelt-huller under 
projektet. Vi vil faktisk opleve et helt nyt forløb af banen i perioden med nye udfordringer 

 Afhængig af hvem man er, kan det blive sjovt – og omlægningen vil kun tage få måneder 
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Et nyt hul 19; ændrer det banens 
slope/rating?  

Det er som udgangspunkt ikke noget problem for ratingen hvis visse bunkers løbende erklæres som Areal 
Under Reparation.  

 Er der behov for at bruge midlertidige greens, må der maksimalt være een pr. 9 huller og den 
samlede ændring af banens længde må max være 100 meter 

 Er der behov for at bruge et nyt hul, skal der laves en ny skrivebordsrating, hvor det hul indgår i 
stedet for det der udgår 

 

Hvor skal det nye hul 19. ligge? Det skal ligge fra området ved putting green og over til den nye indspilsgreen. 
 

Skal vi have midlertidige greens? Vi vil bestræbe os på at undgå det, men det kan nok ikke undgås helt, når vi vil have projektet færdigt så 
hurtigt som muligt.  
 

Kan vi blive handicap reguleret på banen 
under renoveringen? 

 Vi vil løbende være i kontakt med DGU for at sikre, at banen er fuldt regulerbar, og at der kan spilles 
tællende turneringer. 
 

Bliver stier spærret af?  
 

Nej, vi kan til stadighed benytte vore stier, og der vil være åbent for buggyer som normalt. 
 

Er der andre baner der har prøvet at lave 
et sådant projekt?  

Ja, Golfklubben Lillebælt har gennemført et tilsvarende projekt med samme arkitekt. Vi har været i 
kontakt med Lillebælt, projektet er forløbet fuldt tilfredsstillende, og medlemmerne er blevet rigtigt 
glade for det færdige resultat. 
 

Hvor længe forventer vi at bunkerne kan 
holde? 
 

Normal levetid for en bunker 15 – 25 år. 

Hvad går ”energi” projektet ud på?  Vi har et stort energiforbrug i både klubhus og hal, der samlet beløber sig til cirka kr. 220.000,- 
om året. Vi er derfor gået i gang med at søge rådgivning.  

 Vi har endnu ikke lagt os endeligt fast på, hvilke energibesparende foranstaltninger vi skal 
anvende 

 Vi vil vælge den energibesparende foranstaltning, der giver os bedst værdi for pengene 
 

Hvad er den samlede værdi / omkostning 
af projektet?  

 Høje-Taastrup Kommune har velvilligt stillet en garanti på 3 mio. kr. for projekterne. Det betyder, 
at vi kan optage et meget billigt lån i KommuneKredit 
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 Heraf er bunkerprojektet foreløbigt estimeret til 2,0 – 2,5 mio. kroner 

 Endvidere vil en bunkerrenovering forbedre vores daglige vedligeholdelse af banen, og et 
energiprojekt vil reducere driftsomkostningerne  

 Vi får en bedre bane  

 Vi får et hurtigt gennemført projekt  
 

Skal vi have kontingent stigninger for at 
gennemføre projektet??  

 Nej, projekterne finansieres ved lånoptagelse. 

 Der forventes ingen kontingent forhøjelser afledt af disse projekter 

 Den samlede ydelse ved lånoptagelsen i KommuneKredit er væsentligt lavere, end den ydelse vi har i 
dag på medlemslånet som udløber i 2018.  

 Det betyder, at likviditetsbelastningen fra 2019 bliver ca. kr. 80,000,- mindre end den er ved det 
nuværende medlemslån 

 

Hvorfor er Høje-Taastrup kommunen 
interesseret i projektet  

 Det nye udstyknings projekt, Nærheden, og de mange indsatser i forbindelse med det nye 
vandland/hotelbyggeri der er besluttet af kommunen gør, at Høje-Taastrup kommune er 
interesseret i at udvide tilbuddene til borgere og besøgende bl.a. med en god kvalitets golfbane, 
Hedeland Golfklub  

 Beslutningen om at stille en lånegaranti på 3 mio. til Hedeland Golfklub blev vedtaget af et enigt 
byråd 

 Vi er glade for opbakningen og forventer større greenfee indtægter efter 2019 
 

Hvad betyder projektet for Hedeland 
Golfklub 

Investeringen vil være med til at fremtidssikre Hedeland Golfklub, således at klubben er klædt på 
til at fastholde eksisterende medlemmer og tiltrække nye medlemmer og gæster. 
 

5 hurtige fra kassen:   Bliver det dyrere for mig som medlem? NEJ 

 Skal banen lukkes? NEJ  

 Skal vi have maskiner og rod på banen? JA, men kun i ca. 3 efterårsmåneder 

 Kan vi blive reguleret i perioden? JA!  

 Får vi en bedre up-to-date bane?  JA! 
 

 


