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Baneudvalgets beretning for 2020/21
Arbejdsgrundlaget for udvalget er den løbende 5 års plan for udvikling af vort baneanlæg. 5 års planen er
tilgængelig på klubbens website og viser hovedtrækkene i de planlagte aktiviteter.
I 2020 videreførtes i henhold til planen tiltagene vedr. bunkerrenovering: Hul 12 og 17 fik ajourført
udformningen til et design i overensstemmelse med banens øvrige bunkers. De meget store bunkers blev
delt op i mindre og bl.a. hul 17´s bunkers fik hævet bunden og ”barberet” overkanterne ned til et mere
spilbart niveau. I 2021 får de meget store fairway bunkers på hul 14 en tilsvarende update. Disse bunkers
reduceres i størrelse og en del af arealet gøres herefter til græsbunkers. Også den store fairwaybunker på
hul 15 opdeles i mindre bunkers.
Ligeledes påbegyndtes en tiltrængt opretning af skæve teesteder, som gennem årene er sunket på flere
steder. Tee 58 og 50 på hul 15 fik den store tur med afskrælning, opretning og tilbagelægning af tørven.
Arbejdet viste sig dog at være en del fysisk tungere end forventet, og dette vil sætte sit præg på
hastigheden af genopretningsarbejdet de kommende sæsoner. I år forventes bl.a teestedet på hul 7 at blive
renoveret og udvidet.
Det langsigtede arbejde med topdressing af fairways udførtes også i 2020 og fortsætter i 2021. Vi har
gennem en del år haft god gavn af dette arbejde, som giver bedre fairways.
En beplantningsplan for 18 hullers anlægget så dagens lys i 2020 og vil være styrende for både spil og
oplevelsen af de enkelte huller. Mange træer har nået en størrelse, hvor de i høj grad har markant
indflydelse på spillet. Fældning af udgåede træer og beskæring af eksisterende træer fylder mere i
arbejdsplanen nu. Der skal hele tiden være balance mellem spil og arkitektur i afgang og tilgang af træer, og
miljøet spiller jo også en stor rolle.
Et nyt indspilsområde blev der desværre ikke plads til i budgettet for 2020, men tanken er bestemt ikke
opgivet. Det er et stort ønske blandt medlemmerne, men projektet er desværre også meget dyrt.
Meningerne om layoutet på hul 11 har været diskuteret, herunder specielt placeringen af tee 58. Herunder
i relation til sikkerheden for den øgede trafik på den tværgående offentlige sti på bakken. Flyttes tee 58 til
tee 50 på hullets landside, vil langtslående spilleres drives kunne nå og lande midt i stiområdet, samt tæt på
tee 50 på hul 10. Et problem i layoutet p.t. er overløbsrenden fra søen ved foden af bakken ned i den
tværgående bæk. Overløbsrenden ligger tæt på midten af landingsområdet, når spilleren slår over den
tværgående bæk, specielt ved drives fra tee 58. Roskilde Kommune er derfor ansøgt om tilladelse til
flytning af overløbsrenden mod højre, set i spilleretningen. Derved etableres et langt bredere og mere fair
landingsområde mellem den tværgående bæk og foden af bakken/søen. Kommunen ser positivt på denne
lille, men for spillerne betydningsfulde ændring, som håbes gennemført i foråret. Udvalget vil tillige
arbejde for, at der på et tidspunkt bliver mulighed for at erstatte platformen med tee 58 med et opbygget
teested.
I 2021 vil der blive gennemført et review af baneanlægget i samarbejde med en anerkendt banearkitekt
med henblik på at få ny inspiration til fremtidig udvikling.
Etableringen af den ny intermediate bane vil fylde meget i år, specielt for chefgreenkeeperens
vedkommende. Udvalget vil bidrage til den konkrete udformning af hullerne.
Udvalget har prioriteret nyhedskommunikationen til klubbens medlemmer og vil gerne bringe en tak til
vores webmaster Henrik Overgaard. Henrik er gået ind i opgaven med stort engagement og dermed mange
indslag om baneudviklingen på websitet.

I starten af 2020 fik udvalget en ny beskrivelse og fastlæggelse af opgavefordelingen mellem baneudvalg,
klubbens bestyrelse og øvrige organisation, hvilket ser ud til at fungere fint. Særligt samarbejdet med
Mijøudvalget og Regel- og hcp. udvalget bliver mere hyppigt. Udvalget vil i 2021 supplere udvalget med et
medlem med særlig interesse for udviklingen af intermediate banen. Kompetenceprofilen vil blive opslået
på websitet i lighed med tidligere praksis.
2021 betragtet i en helhed bliver dermed endnu et år med en del løbende mindre ændringer og med
intermediate banen som en stor opgave. Vore greenkeepere har taget udfordringerne til sig og udvalget
glæder sig til samarbejdet og opgaverne.
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