
Ombygning af hul 1 & 9’s green med tilhørende bunkers 

En golfbane er ikke statisk  

En golfbane er organisk og dynamisk. Den er i forandring over tid. Nogle forandringer sker af sig selv, andre er baseret på viden og et resultat af 

analyser og nøje overvejelser. Nogle ændringer sker nærmest umærkeligt, andre skaber næsten oprør. Vi kan alle komme i tanker om eksempler - 

gode som dårlige. Der har lige været spillet British Open på St. Andrews. For mange golfspillere er den bane så ikonisk, at ændringer her 

forekommer som at male overskæg på Mona Lisa. Men også St. Andrews ændres: I år kom der f.eks. flere bunkers på hul 2 og 3 samt en ny hazard 

på hul 9.  

Vi står over for renoveringen af greens på hul 1 og hul 9. Ændringerne bliver ikke store af udseende, men der bliver en verden til forskel.  

Vi udvikler for at følge med 

Vi har igennem de sidste 10 år prøvet at udskifte de græsarter vi har på greens til nogle som er bedre og mere hårdføre til det danske klima, og så vi 

kan overholde de nye og mere miljøvenlige vækstformer som kræver færre sprøjtemidler, mindre vand og gødning. 

Kravene til golfbanerne i Danmark stiger og perioden hvor der spilles til sommergreens udvides. Dette stiller store krav til kvaliteten af greens: de 

skal dræne bedre, græsset skal være det rigtige, udformningen skal kunne klare de store regnskyl, etc. Vi har de seneste år udført renovering af 

green 2, 3, 6, 7, & 8 med store, mærkbare kvalitetsforbedringer, øget hastighed og en forlængelse af sæsonen i begge ender. Trods dette har vi 

stadig problemer med dræning, fugtighed, svampe- og skimmel-angreb i yder sæsonen, men dog i væsentlig mindre omfang end før. Nu er turen 

kommet til 1. og 9. green. Det har været planlagt længe og det er velovervejede ændringer, der kommer til at finde sted. De har både udgangspunkt 

i nyeste viden, i æstetik og teknik og driftsøkonomi. 

Kvaliteten får et løft  

Når vi skal renovere greens på hul 1 og 9 bliver det efter USGA standarden, som er den man benytter i dag, når man bygger gode golfbaner. Det er 

en standard, der er gennemprøvet og har bevist sin kvalitet mange steder. Denne standard beskriver, hvordan og med hvilke materialer man skal 

opbygge en green, så den dræner perfekt og samtidig kan holde på noget af vandet. 

Mange gode grunde  

Der har i mange år været snakket om og lavet planer for ombygning af 9. green. Nogle synes den er urimelig, og andre at den er spændende og 

udfordrende. Green var tænkt som en green i to niveauer, med et øvre og nedre plateau med 3-4 flagplaceringer på hvert plateau, men som alle 

ved, er der reelt kun 2-4 placeringer på hele greenen, og det kan være umuligt at få bolden til at standse ved hullet, hvis man ligger over hullet.  

Green på hul 1 er også meget slidt og dræner ikke særlig godt, og der er heller ikke så mange flagplaceringer, som vi kunne ønske os. Der er mange 

uudnyttede kvadratmeter. 

For begge hullers vedkommende vil vi også gerne nedlægge, sammenlægge, ændre og tilføje nogle bunkers for at gøre det mere spændende og 

driftsmæssig bedre at vedligeholde. Der er også andre driftsmæssige ting, som skal forbedres: afledning af vand uden om greens, udvidelse af 

vandingsanlæg til dækning af forgreens, flere flagplaceringer, bedre drift af greenområder, etc. 

Et fantastisk resultat 

Alt dette skulle gerne gøre, at man, som spiller kommer til at opleve noget helt fantastisk og spændende, både for øjet og for spillet, samtidig med at 

det blive nemmere at drifte. På lang sigt får det jo betydning for økonomien. Det er nemt nok at lave bedre, flottere, mere eksklusive baner, hvis 

man ikke skal tænke på økonomien, men det er straks lidt mere udfordrende, men ikke umuligt, når resurserne er mindre. 

På de efterfølgende skitser kan det ses hvilke ting, vi vil ændre på. Vi får hjælp af den internationalt anerkendte arkitekt Caspar Grauballe til at 

forestå arbejdet. 

Kom til baneinformationsmøde 

Der afholdes et baneinformationsmøde d. 30. august i klubhuset klokken 14. 30, hvor vi vil informere om det forestående arbejde. Arbejdet begynder 

mandag d. 31. august kl. 6.00. 

Godt at vide om spil på golfbanen 

Der vil herefter være 2 provisoriske greens. På hul 9 flyttes 60 tee til ny midlertidig placering ved stien fra 1. green. Alle andre tees på hul 1 og 9 er 

uændrede. Banen er stadig åben for handicapregulering og par og hcp-nøgle bibeholdes på begge huller.  

Vil du hjælpe til med at bygge en green?  

Vi kan godt bruge din hjælp d. 31. august. Vi fjerner vækstlaget fra 9. green som rullegræs og flytter det. Rullegræsset bliver brugt til at bygge en 

reparationsgreen andetsteds. Det har længe været et ønske hos greenkeeperne og kommer til at betyde meget for den fremtidige pleje.  

Arbejdet er fysisk krævende! Der skal bruges 15-20 medlemmer og vi arbejder fra 6 til 12. Vi afslutter som vi plejer med hygge og en kold fra 

kassen. 

Du kan melde dig til denne arbejdsdag i golfbox: Turneringen er under kategorien ”Frivilligt arbejde” og hedder: Hjælp med at lave vores 

reparationsgreen. 

Lidt om arkitekten  



Caspar Grauballe er dansk og uddannet landskabsarkitekt fra Landbohøjskolen i København (Nu Københavns Universitet) og Harvard Graduate School 

of Design, Cambridge USA.  

Han har i en årrække arbejdet for Hawtree og her arbejdet med alle aspekter af golfbanedesign. Siden 2012 har han haft sit eget firma.  

Han prøver at få funktionalitet og æstetik til at gå op i en højere enhed og stræber efter at hullet passer naturligt ind i sine omgivelser, samtidigt 

med det skal udfordre spillerens teknik og skal være let at huske. Bæredygtigt design og minimeret ressourceforbrug indgår også som meget vigtige 

elementer i Caspars måde at arbejde på. 

Du kan læse - og ikke mindst se meget mere om Caspar Grauballe på hjemmesiden: http://bycaspar.com 

 

 

 


