
Tabel 1

Prioritering

Opgaveart

“Økonomisk hjælp udefra” 

1 Biodiversitets-tiltag Beplantninger hul 1, 2, 13, 16, 17 og 18 Vilde blomster

2

Affalds-håndtering Nye affaldsbeholdere med flere sække ved hvert 
tee-sted. Par tre banen tænkes også ind.

3

Topdressing på fairway Der ønskes, over tid, at tilføre alle fairways 
topdressing, således til at “blødgøre” den hårde 
lerjord.

4 Dræningsplan for hele banen Vi indhenter tilbud for en samlet plan

5

Depot-flytning Resterne af depotet ved stien til tee 13 jævnes ud, 
sorteres for sten mv. og flyttes til nyt depot, i 
knækket ved hul 13.

6 Nye bænke Vi laver en samlet ansøgning til at alle teesteder få 
dobbelt affaldsbeholdere.

7
Drivingrange forbedres

8
Green-ændringer Green 11 afrettes eller udvides i for-green Green 17 tilføres jord på østside, så 

bredere for-green.

Greenkeeper-opgaver foretages løbende, evt i 
samarbejde med frivillige

1

Hul 6 forløbsændring Roughen i sidste del af hulforløbet udvides mod 
vest. Noget af roughen i venstre side indskrænkes 
og bliver til semi rough eller fairway. 
Fairwaybunkeren kommer dermed mere i spil.

2

Ændre rough-arealerne Ved at klippe de sværeste rough-hjørner og ændre 
arealerne til månedsrough “vindes” en del søgetid. 
Samtidig vil “frigørelsen” af mange træer få dem til 
at stå meget flottere. Ved nogle tee-steder 
indskrænkes de tætklippede områder og 
rougharealerne får lov til at vokse.

På sigt findes større roughområder der 
får lov til at stå hele året. Det øger 
biodiversiteten.

3
Vandingsanlæg på tee-steder

4
Vandingsanlæg på par 3-banen

5
Sti ved hul 11 forlænges og 
“tørlægges

6 Green-Bunkere hul 9 og 18 Opdateres

7 Tee-steder afrettes løbende Opdateres løbende

8
Dræningsplan for greenkeeperne Mindre områder, evt bunkere (eksempelvis hul 4 

green-bunker) kan udføres løbende, evt i 
samarbejde med de frivillige.

9

Vandløbsændring hul 7 Det stenbelagte, terasse-førte vandløb ved hul 7 og 
8 renoveres, så det bliver mere naturligt og mere 
rengøringsvenligt.

10

Forgreens forbedres

11

Kanalændring v hul 15 / 16 Ved at grave brinken fri i den ene side og lægge 
jorden i modsatte side fremstiller vi små sving på 
vandløbet.

Frivillige opgaver

1

Hul i hegnet v hul 16 Ved boldvasker og affaldsbeholder på stien til tee 
16, “klippes” hul i hækken i 40 cm højde, således at 
vi får et fint udsyn over Mjang Dam

2

Forme hul 1 : mere beplantning I høre side plantes nogle træer og roughen får lov til 
at blive stående i et smalt bælte. Vest for green, ude 
i roughen, laves et rhododendronbed, bag 
stensætning. Mod syd (hul 18) plantes nogle træer.

Øvrige arbejder

1 Ny Tee 62 hul 14 Der laves tee-sted bag green 13

2

Beplantning på par 3 banen
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