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PLAN 2020 
Plan for udvikling af baneanlægget 2020-2024 

Vision 

Brønderslev golfbane skal være en bane for klubbens medlemmer og gæstespillere. Banen 

skal være en naturmæssig oplevelse og en spillemæssig udfordring for såvel scratchspillere 

som handicapspillere. Med skyldig hensyntagen til miljøet skal banens pleje være af høj 

standard og vores mål er at skabe den bedste golfbane i Nordjylland. 

Målsætning. 

5 års planen revideres 1 gang om året i november måned. Her gøres op, hvad der er nået 

og hvad der kan optimeres. Vores plan er at banen skal være den bedste i Nordjylland og 

ligge i toppen på landsplan. Dette kan bl.a. måles på antal greenfeegæster, medlemstal med 

flere. 

Maskinparken 

Vi skal have lavet en langsigtet plan for udskiftning af vores maskinpark. En stor del af vores 

maskiner er gamle og meget slidte. Skal kvaliteten af banen højnes, er vores maskinpark 

nødt til at følge med. Udskiftning skal ske med tanke på miljøet, effektivitet samt 

klippekvalitet.  

Miljøpolitik.  

Brønderslev Golfklub vil udvise ansvarlig adfærd, der til stadighed lever op til de krav som 

myndighederne stiller. Brønderslev Golfklub vil drive klubbens baneanlæg med den størst 

mulige hensyntagen til miljøet. Brønderslev Golfklub ønsker at have en åben og konstruktiv 

dialog om miljøet med myndighederne, medlemmerne og øvrige interessenter.  

Brønderslev Golfklub udarbejder miljøregnskab 1 gang om året. 

Ændringer af banen – generelt. 

Hvis der skal foretages ændringer i banens layout, som nødvendiggøres af ønske om 

udvidelse, naturens gang, miljøkrav, spillets eller spillematerialets udvikling, eller lignende, 

udarbejder baneudvalget forslag hertil. Er der tale om væsentlige ændringer skal det ske i 

samarbejde med DGU´s banekonsulent. 

Ændringer på banen – 2020-2024 

• Greens på Gul 3 og 7 samt Blå 1 og 8 redesignes. De skal hæves i niveau for at undgå 

vand på greens og der laves dræn. Gul 7 har form som en omvendt tallerken, dette 

ændres. 

• Fairwaybunkers på Gul, Blå og Rød sløjfe redesignes/flyttes. 

• Bunkers ensrettes, der laves sandface og højderne på kanterne ændres så bunkers kan 

ses fra spilleretningen/teestedet. 

• Greenbunkers ensrettes så der er samme design på alle sløjfer. Bunkers laves med 

sandface og formen ændres, så de generelt kommer lidt tættere på greens og skal kunne 

ses fra spilleretningen. 
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• Forgreens skal jævnes ud, div. metaldæksler skal fjernes, der skal laves vanding særlige 

steder - bl.a. Gul 7. 

• Generelt oprettes teesteder på samtlige sløjfer. 

Pasning og vedligeholdelse – generelt. 

Beplantninger. 

• Beplantninger gennemgås løbende og der udarbejdes planer for vedligeholdelse og 

nyplantning. 

• Der skal fremadrettet være en rød tråd i banens beplantning. Her er tænkt over banens 

indtryk og bestående beplantninger. For at ensrette beplantningen, bliver hovedvægten 

af nyplantning fyrtræer. Fyrtræer har vi mange af i forvejen og disse træer passer til vores 

jordbundsforhold og giver på sigt et super flot indtryk (se Blå 8 som eksempel). 

Teested. 

• Bestanden af græsarter vedligeholdes. Det sker ved hyppig topdressing og eftersåning. 

• Teesteder ensrettes så de alle har samme form – ovale/runde teesteder er at fortrække 

mht. pleje deraf. 

Fairways. 

• Bestanden af græs og græsarter vedligeholdes. Der eftersås løbende. Fairways vil 

fremadrettet blive striglet og ikke vertikalskåret. Dette fjerner dødt organisk materiale og 

stresser ukrudt så der, over tid, kan sprøjtes mindre.  

• Fairways bør over de næste år og fremadrettet topdresses 1 gang om året. Det er en 

lang proces, som vil øge dræneffekten og forbedre rodnettet.  

• De fleste fairways er i underskud næringsmæssigt, hvorfor der fremadrettet vil blive 

gødet 3 gange i løbet af sæsonen i stedet for 1 til 2 gange.   

Rough/semirough. 

• Der skelnes mellem semirough (45 – 65 mm) og uklippet rough. Uklippet rough klippes 

én gang om året (10 cm). Ved klipning skal forskellen mellem fairway og semirough 

fremstå tydeligt. Alt semirough klippes i samme højde, ca. 45-50mm. 

Beplantning. 

• Beplantningen fra gamle markskel ændres til nutidig layout, så alle læbælter på sigt bliver 

harmoniske og følger spilleretningen, i stedet for at gå på tværs af hullerne, og kommer 

dermed til at følge banens layout. 

• Et af midlerne er plantning af hele erstatningshegn, hvilket allerede er sket nogle steder.  

• Et andet middel er en kombination af styning og erstatningsplantning. Endelig vil 

erstatningsplantningen enkelte steder, hvor dette er forsvarligt, ske i form af plantning af 

trægrupper i stedet for hegn. 

• Fremtidig beplantning plantes med hensyntagen til effektiv og rationel klipning, herunder 

at der tages højde for klippernes bredde. 

Søerne. 

• Der arbejdes på, at søerne fremadrettet fremstår med klart vand.  

Pasning og vedligeholdelse - 2020-2024 
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Afstandsmarkeringer. 

• Afstandene 50, 100, 150 og 200m mærkes med afstandsmærker midt i banen med pop 

up eller lignende. 

• Hver sløjfe lukkes efter behov på skift i 4 dage for spil i det tidlige forår og sene efterår. 

Herved bliver der mulighed for nødvendig optagning af propper, topdressning og 

eftersåning. 

Driving range. 

• Driving range drænes og forberedes til helårs golf. Sø for enden af driving range sløjfes 

(hvis man må), fyldes op med opgravet materiale fra etablering af vandløb på Hvid sløjfe. 

Putting greens. 

• Ingen ændringer planlagt. 

Øve bunker. 

• Greenbunker laves så bunden er samme niveau i hele bunkeren. 

• Ny bunker laves med dimensionerne 5 gange 14 meter 

• Indspilsområde renses nede i bunden, og beplantes i trekanten for at give læ. 

Maskinpark. 

• Der laves en plan for udskiftning af maskiner. Der skal helst være en løbende udskiftning, 

så vi undgår gamle maskiner der koster dyrt i reparationer og maskiner som ikke kan 

sælges da de er nedslidte. 

• Ved udskiftning af maskiner, skal der tænkes miljø ”brændstof” samt effektivitet.   

Starterhus. 

• Starter hus (pavillon) etableres i rough mellem Rød 1 og Gul 1. 

• Læskure etableres i yderområder. 

Bænke, skraldespande og skilte. 

 

• Bænke placeres mere hensigtsmæssigt og samles fra 2 til 1 bænk, hvor det er muligt. 

• Skraldespande og skilte samles til en enhed, hvor det er muligt. 

• Der skal udarbejdes en skilte politik. Hvordan skal de fremadrettet se ud og hvor skal de 

placeres? 

• Out of bounds pæle skal generelt placeres i skel. 

Plejeplan. 

• Gødnings- og plejeplan udarbejdes hvert år inden sæsonstart. Planen ses på 

hjemmesiden. Banestatus kan ligeledes ses på hjemmesiden.  
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GUL SLØJFE 

Gul Hul 1 

• Teested klippes så det bliver rundt/ovalt 

• Læbælte mod Rød 1. plantes forskudt i to rækker med et mellemrum så roughklipper 

kan komme imellem. 

• Fairway rykkes mod højre dermed får fairway en udpræget dogleg sløjfe. 

• Opretning af huller ved drænrør. 

• Greenbunkers i begge sider redesignes så de bliver synlige fra fairway og rykkes tættere 

på green 

Gul Hul 2 

• Greenbunkers gøres synlige fra teestedet og trækkes lidt tættere på green. 

Gul Hul 3 

• Green omlægges/hæves. Forgreen gøres mere jævn, drænrender rettes op.  

• Spunsvæg ved søen fjernes og der laves græskant. 

• Hullet gøres mere dogleg højre mod venstre, ved at fairway klippes længere mod højre. 

• Sø kort til højre for green gøres større og trækkes længere op mod green. 

Gul Hul 4 

• Teested renoveres. Planker rundt om teestedet fjernes og der etableres en afrundet 

græskant. 

• Greenbunker, der laves sandface. 

Gul Hul 5 

• Fairwaybunkers bund hæves og der laves sandface 

• Rough til venstre efter bunker klippes. 

• Nyt hegn (pil og fyr/gran) plantes i spilretning og igennem det eksisterende hegn. 

• Gammelt hegn fjernes når nyt hegn er vokset op i tilpas højde. 

• 3 til 5 meter fjernes i slutningen af hegn mod Blå 4. 

• Bunker i mound mod Blå 4 flyttes mod green. 

• Plante træer i mound mod Blå 4. 

• Slugten bag green ændres til green niveau, skråningen bag green kan ikke klippes/plejes 

optimalt. 

Gul Hul 6  

• Opretning af gul teested og udvides mod sydvest. Teestedet forlænges ud i mosen, vi 

fylder løbende overskuds materiale i. Når den ønskede længde er nået, etableres nyt 

teested 

• Rød teested lægges i forlængelse af gul teested. 

Gul Hul 7  

• Der trækkes vand til vanding ud i forgreen da dette område er ekstremt tørt og der 

etableres en stor forgreen. 

• Greenen skal redesignes - den er forkert designet. 
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Gul Hul 8 

• Søen flyttes til venstre og lægges sammen med søen inde i skoven, hvorved sø ved Blå 

5 og Gul 8 kan gøres til en stor sø. 

• Bevoksning til venstre langs fairway udtyndes og bunddække (buske) fjernes. 

• Bøgetræer til højre langs fairway udtyndes kraftigt. Der er kraftigt brug for lys og luft, 

samt mere plads til golf spillet (skovbund bevares) Den udtynding sker i samråd med 

DGU´s banekonsulent. 

• Bøgetræerne står for tætte, men ødelægger ikke hinanden på nuværende tidspunkt, 

men, bør inden for en tidsperiode på 3 til 5 år udtyndes. 

• Greenbunker rykkes tættere mod Gul 9 teested og gøres halvt så dyb. Dette giver plads 

til en større green i højre bagkant. 

Gul Hul 9 

• Enkeltstående træer ny plantes. 

• Hjørnet af beplantningen foran fairwaybunker fjernes, så den kan ses fra teestederne. 

• Der skal gøres en ekstra indsats på fairway. Den er meget tør og har stadig tørkepletter 

fra 2018, der skal strigles ekstra og eftersås løbende. 

• Der skal fældes træer ved begge teesteder, dette gøres for at få mere lys og luft, vi har 

på nuværende tidspunkt meget svære vækstbetingelser og det er meget svært at holde 

græs på teestederne. 
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BLÅ SLØJFE 

Blå Hul 1 

• De tre egetræer på fairway fjernes. 

• Fairwaybunker til højre flyttes ca. 10 meter frem (til blå pæl). 

• Terræn foran green rettes af. 

• Green hæves? 

• Spunsvæg ved søen fjernes ”træet er råddent” og der laves en græskant til vandkanten 

Blå Hul 2 

• Pilehegn mellem Blå 1 og Blå 2 udtyndes hele vejen. 

• Nyt hegn (pil og fyr/gran) plantes i spilretning og igennem det eksisterende hegn. 

• Gammelt hegn fjernes når nyt hegn er vokset op i tilpas højde. 

• Greenbunkers redesignes  

Blå Hul 3 

• Højre greenbunker hæves (gøres mindre dyb).  

• Greenbunkers redesignes, sandface og synlige 

Blå Hul 4 

• Opretning af hvid teested. 

• Læhegn reetableres og nyt hegn plantes i spilretning (som Blå2). 

• Dræn mellem strafområde og green. Gamle dræn render rettes op 

• Rododendron udtyndes ved at blive klippet ned til ca. 30 cm, så vidt muligt over et skud. 

• Træer på skråningen til venstre for green fjernes og der etableres en Brønderslev Hill 

      Der skal lys og luft til greenen 

Blå Hul 5 

• Underskov til højre mellem teesteder og Gul 6 rød teested fjernes delvist. Skæve, tynde 

og udgåede træer fældes og ædeltræer bevares (Der skal tages hensyn til lyd mellem 

teesteder på Blå 5 og Gul 6). 

• Blivende træer er eg, bøg, løvtræer og gode fyr. 

• Området til venstre for teestedet udtyndes. Der fældes og udtyndes omkring eg ved 

teestedet. Underskov fjernes delvist. 

• Teesteder udvides ca. 2,5-3 m mod venstre. Niveauforskel mellem gul og rød teested 

fjernes, træer i spilleretning fældes og giver samtidig mere lys til græsset. Der er så stort 

et slid på teestedet at vi er nød til at udvide det, ellers kan vi ikke holde græs på teestedet. 

• Til venstre langs fairway fjernes udhængende træer og grene, og der opstammes. 

• Greenbunkers redesignes 

Blå Hul 6 

• Til højre ved udslag fjernes og opstammes træer. 

• Til venstre udtyndes, fyrtræer ca. hver anden, samt gamle udgåede træer fjernes. 

Underskov fjernes / udtyndes. 

• Fairwaybunker udvides mod venstre og mound minimeres i spildretning. Gøres synlig 

med sandface 
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• Greenbunker redesignes 

Blå Hul 7 

• Hvid teested rettes op. 

• Hegn til højre fra 0 til 200 meter mod BI åbnes, så bøgetræer kommer frem. 

• Plante 1 til 3 træer ved fairwaybunker, så det fremhæver banen, som dogleg. 

• Eller evt. Til forskønnelse af banen vil skovfogeden anbefale en linjeføring, hvor højre 

side bugter sig (eksempelvis bevoksning ind til og med bunker). 

• Fyrtræer til venstre 200 meter fremme udtyndes med en afstand af 3 til 4 meter. 

• Ligeledes her bør lige linjér ændres til bugtede linjer. 

• I venstre side af fairway/semirough omkring 50-75m fra green laves der en bunker, skal 

fange de langt slående. Der er meget uudnyttet plads i venstre side og hullet mangler 

sjæl. Bunkeren skal så vidt muligt kunne ses fra teestedet.  

• Fairwaybunker redesignes. 

Blå Hul 8 

• Ved green udtyndes træer og buske mod Blå 6, Gul 8 og Blå 9. 

• Greenen omlægges og bøgetræer til højre for green fældes. Der laves i stedet en bunker, 

som kan ses fra spilleretningen. 

Blå Hul 9 

• Etablering af dræn i hestedalen. 

• Alle bunkers redesignes. 
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RØD SLØJFE 

Det er vores mål at gøre sløjfen mere spilvenlig for gennemsnitsgolferen 

Rød Hul 1 

• Bænke fra Rød 1 og Hvid 1 samles til placering af kun en bænk. 

• Læbælte mod Gul 1. Plantes forskudt i to rækker med et mellemrum så roughklipper kan 

komme imellem. 

• Mound mod Hvid 1 fjernes. 

• Grøft midt på hullet rørlægges. 

• Bunkers redesignes. 

Rød Hul 2 

• Bunker ved mound til højre fjernes og placeres i stedet for til venstre ved 100 m mærket. 

• Mound gøres ca. ½ meter lavere. 

• Bevoksning til højre mod Hvid 4 udtyndes og opstammes. 

Rød Hul 3 

• Stenen mærket ”Rigmor Nielsens Fond” flyttes over til træet og beskrivelsen på stenen 

vendes mod hul 2. 

• Strafområder gøres mere spillevenlige, klippes ned, så bold kan findes. 

• Dræn foran green ændres så der ikke er en metalrist i forgreen. 

• Der etableres uklippet rough mellem Rød 3 og Rød 4. Dette klippes 1 gang om året. 

• De to første fairwaybunkers redesignes så de bliver synlige. Fairwaybunker 50 m kort af 

green i venstre side laves til græsbunker. 

Rød Hul 4 

• Den første strafområde afrettes på fairway side.  Gøres mere spilbar.  

• Pile i strafområde fjernes. 

• Fairwaybunker i højre side slettes. Fairwaybunker i venstre side gøres synlig. 

• Greenbunkers redesignes. 

Rød Hul 5 

• 3 til 5 meter af yderste træer til højre ved gul teested fjernes, så højre side af teested kan 

benyttes. 

• Bunker til venstre afkortes (halveres) fra højre side og gøres mere rund så afstand til 

green er 1 til 2 meter. Redesignes med sandface. 

Rød Hul 6 

• Fairway før sø til højre udvides mod højre med mulighed for bedre indspil til green samt 

rough klippes længst muligt op. 

• Der udarbejdes projekt for af dræning af fairway, som er beliggende på tørvejord i 

beskyttet natur. 

• Etablering / udførelse af drænanlæg, eventuelt kombineret med etablering af 

vand/strafområde på tværs af eks. fairway. 

• Grøfter i begge sider skal renses hvert andet år. 

• Spunsvæg ved greensøen fjernes og der laves græskant. 
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• Den lille sø bag/venstre for green lægges sammen med stor sø i venstre side (der står 

altid vand mellem de to søer), søerne oprenses. 

Rød Hul 7 

• Fairway trækkes mod højre så det bliver mere dogleg 

• Dræning af forgreen 

• Klipning af område, som i dag er Out of bounds.  

• Udvidelse af område til højre for sø vil give bedre indgang til green. 

Rød Hul 8 

• Nyplantning i fortsættelse af ”bøgeskoven” mod øst. 

• Pile læbælte fjernes. 

• Skråninger ned til dalen lægges ned i begge sider med hældning som sti ned til dalen.  

• Der etableres nyt rød teested lige kort før skrænten 

Rød Hul 9 

• Diget til højre afkortes med 4 til 5 meter og området mellem ”bøgeskoven” diget 

beplantes. 

• Stien ved 100 m mærket skal fremstå som græsvej. 

• Mounds og fairwaybunker ændres, så bunkeren bliver synlig fra teestedet. 

• Strafområde foran rød teested klippes ned så den bliver mere venlig og man kan finde 

sin bold. 
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HVID SLØJFE 

Generelle ændringer. 

Der laves vandløb igennem Hvid sløjfe. Dette gøres da der er et enormt vandtryk fra 

rideskolen og markerne bag hul 2 og 6. 

I første omgang laves grøft fra højre side af green på hul 1 op langs hul 2 til bag green. 

Efterfølgende trækkes grøften på tværs af hul 2, 3 og 5, langs hul 5 og 7 op til søen ved 

Rød 2. 

Der kan efterfølgende trækkes dræn til denne grøft og vi får på sigt en tør Hvid sløjfe. 

Samtlige bunkers renoveres med dræn. Der skæres nye kanter og de gøres pæne igen 

Hvid Hul 1 

• Læbælte mod Rød 1. plantes forskudt i to rækker med et mellemrum så roughklipper 

kan komme imellem. 

Hvid Hul 2 

• Der etableres en grøft på højre side af fairway over mod hestefold for afvanding af 

fairway. 

Hvid Hul 3 

• Ingen ændringer planlagt. 

Hvid Hul 4 og 5 

• Gammelt hegn fjernes og grøften i begge sider jævnes. 

• Fairwaybunker etableres. 

Hvid Hul 6 

• Nyt læbælte mod øst fra hul 2 green til hul 7 teested. 

Hvid Hul 7 

• Pilehegn i venstre mod Rød 3 beskæres/ fjernes. 

Hvid Hul 8 

• Terræn langs vejen planeres. 

Hvid Hul 9 

• Ingen ændringer planlagt. 

 

 

Udarbejdet af Baneudvalget 2020 

Søren Ørskov, Morten Hedegaard og Morten Olesen 
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