
RoGK 

Ref. af baneudvalgsmøde, d.15.6.17, i klubhuset. 

Tilstede: Brian Harder, Nick Bosholdt, Jan Birger Nielsen, Torben Svendsen (ref), endv. deltog Niklas Krog 

Fischer. 

 

Dagsorden : 

Pkt.1.Rundtur på  18 huls banen :  Hul 5,  renovering med sten af den sammenfaldne søbred om green 

koster ca.70 tkr.  Alternativer blev drøftet, men konklusionen er, at renovering med sten er den mest 

holdbare og billigste løsning på sigt. Endv. bør søområdet udvides mod nord, så det sumpede område bliver 

til sø. 

Hul 11 , der er enighed om at hullet fortsætter i sin nuværende udformning. Den ideelle løsning med 

flytning af tee-platformen til det helt oprindelige dametee sted, vil være meget tung og bureaukratisk. En 

yderligere beskæring af piletræerne i venstre side drøftedes og evt. beslutning herom udskydes til 

efteråret. I givet fald skal ”dobbelttræet” fældes. Endv. drøftedes muligheden for en udvidelse af fairway på 

højre side af søen. 

Hul 8, en udvidelse af roughområdet ved 58´teen drøftedes. Formålet skulle være at mindske gevinsten ved 

fra tee 11 at slå mod hul 8 teen. Løsningen giver imidlertid problemer for højhandicapperes udslag fra hul 

10. Alternativt kan der til efteråret plantes nogle få træer i roughstykket på bakken mellem hul 11 og 10. 

Hul 14/16 , det ny teested har udviklet sig rigtig godt. En medlemsindsigelse om en mindre sætning 

vurderes ikke at have væsentlig betydning. 

Beskæring af hegn i venstre side på hul 16 mod vej og naboer er udført. På det ryddede stykke ved green 

bør der opsættes et hegn længere inde på golfbanen for at afskærme mod uønsket trafik udefra. NB finder 

et løsningsforslag. 

Hul 17: Bænk, boldvasker og skraldespand flyttes til venstre side af teestedet efter medlemsindsigelse om 

risiko for at blive ramt af bolde fra hul 16. 

 

Pkt.2. Afklaring af kompetence vedr. oplæg på 18 huls banen. Der var enighed om, at baneudvalget bør 

have kompetencen til fastsættelse af tidsperioder med boldoplæg. Dels er der hensynet til evt. skader på 

fairway, dels at sikre oplæg og gode spillelejer, indtil græsset er i vækst. Erfaringen generelt er, at 

oplægsmuligheden stoppes for tidligt i sæsonen og giver unødig irritation blandt spillerne. RoGK bør 

regulere hcp. under alle omstændigheder ved oplæg p. gr. af konditionerne. BH afklarer med bestyrelsen. 

 

Pkt.3. Vinterbanen: Der blev forevist nogle måtter og tees, som kunne skåne banen i vinterperioden. Der 

var enighed om, at disse løsninger har været prøvet tidligere med ringe resultat. Løsningen er at lade 

vinterbaneudvalget arbejde videre med layout på vinterbanen, så fairways skånes mest muligt med henblik 

på hovedsæsonen. Endv. var der enighed om fremover kun at arbejde med et teested pr. hul, altså både for 

damer og herrer, som følge af den meget kortere vinterbane. 

 



Pkt.4. 18 hullers banens generelle tilstand:  Væksten på fairway er nu omsider kommet godt i gang og de 

dårlige lejer forsvinder. Der sprøjtes via underentreprenør ca. 16 ha. Mod kløver, mælkebøtter, tusindfryd, 

mv. og ca 10 ha sprøjtes af greenkeeperafd.  Semirough klippes nu til 41 mm og rough 60 mm. Rough 

forsøges vertikalskåret og materialet fjernes. Høstes 2 gange i sæsonen. Herved skaber vi mulighed for 

tyndrough, hvori bolden kan findes og spilles. 

Der er indkøbt en ny fairwayklipper, som udover at være mere brændstoføkonomisk kan klare lave 

klippehøjder og give et tættere klip og jævnt græsdække. 

 

Pkt.5. Rating og hcp.nøgler : Der bør afklares af bestyrelsen, om baneudvalget er ansvarlig for rating af 

banen (DGU aftale ).  Med hensyn til fordelingen af nøgler bør nedsættes et fælles udvalg fra baneudvalg og 

regel/hcp. udvalg, dette skal gennemføres af RoGK selv. BH afklarer med bestyrelsen. 

 

Pkt.6 . Evt , div. forslag, mv.:  Der har været et medlemsforslag om opdeling  af flagplacering på scorekortet 

i 4 felter i stedet for 3.  Der var enighed om, at dette giver problemer med hul sætning og slid på greens i 

det daglige greenkeeperarbejde, hvorfor tre felter beholdes. 

Der har været medlemsforslag om anden farve end hvid på flagdugen på greens, p.gr. af lejlighedsvis 

synsmæssige problemer for nogle. Af hensyn til flagsponsor må hvid imidlertid fastholdes. 

Det blå teested på hul 18 erstattes af et rigtig teested uden måtte. 

Fairway bunker højre side hul 2 bør omdannes til en mount. Bunkeren er usynlig fra teestedet  og fyldt med 

rødder fra træerne. NB kigger på muligheden. 

Nick er i gang med banebeskrivelsen til websitet og rundsender færdiggjorte afsnit til baneudvalgets 

medlemmer for kommentering. 

 

Pkt.7 Næste møde: Mandag d. 28. august 2017, kl. 17.00, i klubhuset. 


