
Nyt fra Baneudvalget – juli 2022 
  
Kære medlemmer 
 
Så har vi igen afholdt baneudvalgsmøde med vores chefgreenkeeper Steen. 
Vi var alle enige om, at banen står rigtig flot. Vi talte desuden om at slå roughområder, 
men Steen afventer møde med staben fra Ecco Touren, som sker i næste måned. Han 
hører gerne deres ønsker. I baneudvalget tager vi det roligt med klipningen. Da vi fik 
genratet banen, talte vi med folkene bag og spurgte til særkender ved vores bane i 
forhold til en gennemsnitsbane. Svaret kom prompte og det var: I har meget brede 
fairways. 
 
En af årets store turneringer var DM for 2 generationer og her talte vi ligeledes med 
matchkomiteen, som udtrykte deres tilfredshed med vores bane. 
 
Vi har, i nogen tid, drøftet muligheden af at indføre en lokalregel på vores bane, nemlig 
muligheden for at spille en provisorisk bold på 10. og 11. hul, hvis man er i tvivl om 
”bolden kom over søen”. Det er jo ikke normalt tilladt at spille en provisorisk bold, hvis 
bolden forventes at lande i et strafområde, men vi ønsker at fremme spillet, ved at man 
undgår turen rundt om søen for at se om bolden kom over. 
Vi har indstillet forslaget til klubbens bestyrelse. 
 
Den nye genrating af banen foreligger nu og denne med meget små ændringer i forhold 
til den nuværende rating. De nye data vil blive iværksat primo næste sæson. For de 
medlemmer, som lige har glemt betydningen af begreberne, har vi vedhæftet en kort 
beskrivelse. 
 
Ole og Knud har meddelt bestyrelsen, at vi begge stopper ved udgangen af denne sæson 
og vi har indstillet til bestyrelsen, at opgaverne fremover varetages af Lars Wandahl og 
Lasse Nielsen. Ole og undertegnede har begge passeret de 75 og synes der skal yngre 
kræfter til. 
 
Vi håber i alle nyder spillet på vores smukke bane og ønsker alle en god sæson.  
  
Sommerhilsner fra 
 
Ole Witthaus owitthaus@outlook.dk 
Knud Ryberg k-ryberg@outlook.dk  
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