
Baneudvalgsmøde den 8. August 2017.  
 
 

Følgende deltog i mødet: HC Nørregård, Claus Løye, Michael 
Bonde, John Simonsen og Søren Hansen. 
 
 

1. Nye teesteder  
 
Klubben ønsker, at vi går væk fra gule og røde teesteder og over 
til hektometer angivelser.  
Det betyder eksempelvis, at vores nuværende gule teested i 
fremtiden vil hedde teested 59 (banen spilles ca. 5900 meter 
lang) og rødt teested vil hedde 50 ( da banen spilles ca. 5000 
meter lang).  
Det er samtidigt et ønske, at der laves teesteder, som er en 
mellemting imellem dame og herrer teested og at der laves 
teested, som er kortere end nuværende rødt teested. Det drøftes 
ligeledes med eliteafdelingen om man ønsker hvide teesteder. 
 
De teesteder, som skal være kortere end nuværende røde 
teested, vil blive klippede områder på nuværende fairway med 
klodser eller anden markering. Hvide teesteder vil ikke blive 
lavet på hvert teested, men på ca. 6 teesteder. De vil ligeledes 
blive lavet som klippede områder uden vandingsanlæg. 
 
Det mellemliggende teested, som sandsynligvis vil hedde 55 er 
der to muligheder for at lave. Enten i form af nye teesteder 
imellem herrer og dame teestederne eller som kombinations 
teesteder hvor der skiftes til at spille fra røde og gule teesteder. 
Da bestyrelsen ønsker disse nye teesteder i kraft fra sæsonstart 
2018, da er det kun muligt at lave disse som kombinations 
teesteder.   
Baneudvalget skal derfor ved næste møde lave et oplæg på, 
hvordan dette kan løses og sende det til bestyrelsen. 
 



De fra baneudvalget, som deltog i møde med DGU´s banearkitekt 
er dog nok af den opfattelse, at skal et 55 teested blive en succes, 
så skal det ske ud fra nye teesteder. 
Dette vil udvalget tage en drøftelse omkring og i så fald arbejde 
ind i masterplan. 
 

2. Vandboring 
 
Vi har igennem det sidste år i udvalget drøftet tanken om, at have 
vores egen vandboring, da vi kan se udgifterne til vand er 
enorme, de år, hvor der ikke kommer regn hen over sommeren. 
Det er nu besluttet i udvalget, at der fremsendes en ansøgningen 
om boring til Lolland kommune.  
Tidshorisonten for godkendelse af en boring er imellem et halvt 
til et helt år.  HC Nørregård laver ansøgning til Lolland kommune 
nu. Vi må så afvente svar herom. 
 

3. Masterplan 
 
Udvalget havde en lang snak omkring masterplan for banen.  Det 
er aftalt, at en masterplan skal indeholde alt lige fra banepleje til 
ønsker for baneændringer ud i fremtiden. Det er aftalt, at 
masterplanen skal laves færdig hen over vinteren, så den kan 
præsenteres på generalforsamlingen.  
 
Ved forrige baneudvalgsmøde, var udvalget rundt på banen, hvor 
vi drøftede mulige ændringer hul  for hul. Dette oplæg vil Steen 
Bisgård renskrive og fremsende til udvalgsmedlemmer. 
 
 
 

 
 


