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Udviklingen af golfbanen er underlagt den vedtagne målsætning for Varde Golfklub. 

Varde Golfklubs bane er anlagt som en parkbane og skal i sin helhed fremstå som sådan. Der 

skal tages behørigt hensyn hertil i beplantningen, ligesom ådalen skal fremstå med en høj grad 

af synlighed uden unødig beplantning på en sådan måde, at bane og ådal udgør en samlet 

helhed. 

I spillemæssig henseende skal banen søge at give såvel klubbens egne medlemmer som 

greenfee spillere en god oplevelse. For handicapspillere skal banen være relativt let at spille 

samtidig med, at den byder på udfordringer for elitespillere. 

Banens kendetegn skal være, at den fremstår vel vedligeholdt og med relativt hurtige greens. 

Klipning og øvrig vedligeholdelse skal være sådan, at spillere straffes for at slå uden for 

fairway og semirough, men at bolden forholdsvis let kan findes og spilles.                                                                                                         

Planen er visioner for udvikling både af bane, men også for træningsfaciliteter, klubhus 

omgivelser, værksted/maskinhal, samt maskiner til pleje af banen. 

Alt dette har sin baggrund i klubbens medlemmer og dermed den økonomi, der er til rådighed 

for fremtidig udvikling. Det er ikke nok bare at investere i nye tiltag. Det skal også 

efterfølgende være økonomi og mandskab til vedligeholdelse m.m.  

Banens delelementer dækkes af: Fairways – greens – teesteder – bunkers og andre former for 

hasards, men også af frie arealer samt levende hegn og træbeplantninger. 

Der er et par ting man skal have for øje når visioner skal omsættes til realiteter: 

 

 

 

SIKKERHED. 

 

Klubbens areal er forholdsvist lille (ca. 50 hektar). Det medfører at de enkelte huller i nogle 

områder ligger meget tæt, med en øget risiko for at bliver ramt af vildfarende bolde. Denne 

risiko er efterhånden blevet mindre, men der skal i al ændring af baneforløb, 

træplantning/fældning tages hensyn til dette. 

 

 

 



STRATEGI. 

 

Vi skal ikke være bundne i vores opfattelse af de enkelte hullers forløb eller udfordringer. Der 

skal hele tiden være fokus på ”Course Management”, altså den enkelte golfspillers tanke for, 

hvordan hullet bør spilles. 

Vi skal i evt. ændringer af baneforløb gøre hullerne sjovere at spille med mulighed for at 

”tjene” et slag ved at tage gode strategiske overvejelser, eller straffe spillere der ikke tænker 

sig om, og ikke anerkender sit handicap. 

Dette kan opnås ved ændrede bunkerudformninger/placeringer, plantning/fældning af træer, 

etablering af søger/bunkere, samt ændrede klippemønstre på fairways m.m. 

Det skal gerne være sådan at banen er udfordrende og svær for de spillere, der kan 

kontrollere deres slag, mens den er åben, sjov og smuk for andre spillekategorier. 

 

 

 

TRÆBEPLANTNING OG LEVENDE HEGN. 

 

Da banen blev anlagt, var det vigtigt hurtig at få skabt nogle beplantede adskillelser mellem de 

enkelte huller, mere på for 9 end på bag 9. Siden er der plantet adskillige træer, for at man i 

fremtiden skulle kunne forme en mere sikker, udfordrende, men også en mere æstetisk smuk 

bane. Særligt indenfor de sidste par år er de blivende træer blevet så store, at amme træerne 

efterhånden kan fældes. 

Desuden er der de sidste år plantet mange nye træer for at de, sammen med de eksisterende 

træer, kan indgå i banens fortsatte udvikling. Visse af disse nye beplantninger vil man ikke 

umiddelbart opfatte som relevante, 

men ved gennemgangen af de enkelte huller, vil det fremgå, hvorfor de er plantet. 

  

 

 

TEESTEDER. 

 

I den kommende periode vil der blive etableret et nyt teested foran ” 51 ” teestedet på alle 

huller. Disse vil blive etableret, dels for at kunne få et bedre flow på banen, men også for at 

nybegyndere og højhandicappere kan få en god runde uden de helt lange slagudfordringer. 

Længden på en runde fra de nye teesteder vil være  

Ca. 4200 m. Størrelsen på teestedet vil være 6 x 8 m., og de hæves ca. 30 til 40 cm. over de 

omkringliggende arealer. 

Generelt skal ”62” teestederne udvides både i længde og bredde. 

 

 

 

GREENS. 

 

Der vil ikke ske de store ændringer med selve greens, hvorimod de omkring liggende 

greensarealer vil blive ændret i mindre grad. 

Der vil blive etableret større ”forklæder” foran greens, således at den enkelte spiller har større 

mulighed for at ”løbe” bolden ind på greens.  

På flere greens er det hensigten at lave run off områder. 

Desuden vil der blive arbejdet med lidt mere bevægelser i terrænet omkring greens, således at 

dette sammen med run off områder vil give en større grad af udfordringer, hvis bolden løber af 

green. 

 

 

 

 



FAIRWAYS. 

 

Vores fairways bevæger sig fint gennem det forholdsvist flade terræn, men vil være mere 

interessante for spillerne, hvis overgangen mellem fairways og semirough havde et mere 

varieret forløb inden for den spillekorridor som de ligger i, med bredere fairways i 

landingsområderne og smallere udenfor disse. Der vil fortløbende blive ændret på denne 

overgang. 

Golfklubben har store problemer med vand på flere fairways. – Dette er greenkeeperne 

allerede begyndt at rette op på, ved at lave tæt liggende slidsedræn, og man kan allerede 

iagttage forbedringer på hul 4 og hul 12. Fremover vil der løbende blive arbejdet med 

etablering af flere dræn, så vi ikke skal spille på bløde og mudrede fairways i fremtiden. 

 

 

 

BUNKERS.   

 

Vi har i Varde Golfklub generelt en fin sammenhæng i design, udformning og type af bunkers, 

hvilket faktisk er usædvanligt for danske golfbaner. Denne ensartethed skal vi bevarer 

fremover. 

Der er flere huller der mangler en tydeligere definition af landingsområdet, ligesom enkelte 

mangler en klarere strategi. – Dette kan ændres ved etablering af flere fairways bunkere, men 

det er forholdsvist økonomisk krævende, så det vil være en løbende proces.  

Dog har vi i den fremlagte plan for de enkelte huller, ønske om enkelte nye fairway bunkere 

samt ændring/flytning af greensbunkere inden for nærmeste fremtid. 

 

 

 

SØER. 

 

Vi har 4 meget strategiske og velplacerede søer på banen. I de kommende år skal palisaderne 

på hul 13 erstattes med nye tilsvarende hul 11. Desuden skal bagsiden af søskrænten på hul 3 

opbygges med træpalisade samt ændring af terrænet, således at søen bliver mere synlig fra 

teestedet. Samme sø skal uddybes, for derved at kunne holde vegetationen i søen nede. 

 

 

 

 

 



Følgende er en gennemgang af golfbanens delelementer, med visioner som Baneudvalget er 

kommet frem til. 

Visionerne er ikke kun for de næste 5 år, men er også et ønske om at være fremsynet. 

  

 
 

Hul 1 

 

Første hul er et relativt kort, bredt og let hul – et åbningshul. Der er tre udfordringer med 

hullet. For det første doglegger det rundt om hul 10, hvilket kan resulterer i farlige situationer 

for de spillere, som opholder sig på 10. green. Dernæst er landingsområdet for drivet relativt 

dårligt defineret ligesom der mangler en strategi for de bedste spillere. Sidst men ikke mindst 

så er greenbunkeren placeret sådan, at den belønner de spillere, som spiller langs indersiden 

af doglegget – altså tæt på hul 10! 

Løsningen, der vil kunne lempe på ovenstående udfordringer, er at plante flere træer i grupper 

på indersiden af doglegget, gøre fairway bredere mod venstre, flytte greenbunkeren til højre 

side af green samt introducere en drive bunker i venstre side over vejen, der udfordrer de 

bedre spillere, samt visuelt understreger hullets dogleg. Ved greenen kan der gennem mindre 

terrænregulering tilføres run-off område venstre om green. Der ønskes varierende fairway 

bredde. 

 

 

 

Hul 2 

  

Andet hul er et relativt langt par 3 hul, som er visuelt og spillemæssigt domineret af en stor 

tværgående greenbunker. Hullet bør lempes en anelse ved at reducere størrelsen på bunkeren, 

så den kun dækker højre halvdel af green. Samtidig tilrettes klipning af fairway, så den bugter 

sig inden for spillekorridoren mellem de to levende hegn på hver side af hullet. 

Hvid tee ligger lidt for sig selv helt ude ved 11. fairway. Denne bør beskyttes gennem 

plantning af træer og buske.  

 

 

 



 
 

 

Hul 3 

 

Den nye sø ligger godt placeret ift. alle spillerkategorier, men er desværre ikke synlig fra tee. 

Det kan overvejes at gøre bag kanten synlig ved at etablere træpalisade, som det er gjort 

andre steder på banen. Sidste halvdel af fairway skubbes en anelse mod højre og højre 

greenbunker nedlægges. Der tilføjes en approachbunker i venstre side, som spillemæssigt skal 

dække venstre side af green og som visuelt skal skjule arealet mellem bunkerens bagkant og 

green forkant. 

Tjørn ved teestedet fjernes delvist og der plantes 2-3 solitære træer i venstre side. Tjørn ved 

søen, højre side af fairway, fjernes og der nybeplantes med solitærtræer i området. Der 

ønskes varierende fairway bredde og fairwayklipning tættere mod søen. 

 

 

 

Hul 4 

 

Hul 4 strammes en anelse op ved at spille tættere op ad out of bounds i højre (og 

sikkerhedsmæssigt også længere fra hul 3) ved plantning af træer i grupper (så træ rækkerne 

ikke fremstår i lige rækker) i forbindelse med eksisterende træ række i venstre side. Green 

flyttes helt hen til Varde Å, hvor eks. teested til hul 5 er placeret, og der åbnes for udsyn over 

å-dalen. Dermed øges hullets længde, sværhedsgrad og æstetik (Tees på hul 5 flyttes frem). 

Træerne bag ny green mod ådalen stammes op. Nuværende bunker bevares og der etableres 

ny green bunker i venstre side. Hullet vil blive ca. 410 meter fra det bagerste teested. De 

forreste teesteder skal rykkes frem, så hullet ikke bliver for langt. 

Søen gøres synlig set fra teestederne ved at lave bagkanten med træpalisade, som det ses 

andre steder på banen. 

Green bør følge åens forløb, opbygges i niveauer og garneres med en bunker i venstre side. 

Herved vil man opnå mulighed for at lave nogle rigtigt svære pind placeringer for de 

allerbedste golfspillere. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Hul 5 

 

Tees på hul 5 flyttes frem. Den mistede længde kompenseres delvis ved, at placere en ny 

green venstre for den eksisterende green i arealet mellem hul 5, 7 og 8. Vejen fjernes og 

adgangen til Greenkeepergården foregår via alleen mellem Drivingrange og 

Træningsakademiet. Bunker bevares og gøres større. 

Ved at teestederne flyttes frem bliver hullet et fantastisk, men kort, par 4 hul, som kan nås i 

drivet. Fra 57 og 52 teested, vil bunkers også komme mere i spil, hvilket passer fint med, at 

hullet kortes af. Så alt i alt bliver hul 5 et fremragende hul, når tees flyttes frem, fairway 

klippes mere i facon, samt at bunkers gøres synlige ved at hæve bag kanten. Der beplantes til 

højre for ny green. 

 

 

 

Hul 6 

 

Par 3 hul, som med nogle få men relativt store indgreb kan hullet transformeres til en lille 

perle! Udfordringen i dag er primært, at green ikke er synlig fra tees grundet terræn forskelle. 

Herudover udnyttes den storslåede udsigt ikke maksimalt, ligesom selve greens omgivelser er 

uinspirerende. 

Toppen af den lille bakke mellem tee og green sænkes eller green hæves, så den tydeligt ses 

fra teestederne. Dette vil medføre, at minimum det højre af de to små egetræer må lade livet. 

Der vil ske en kraftig rydning i de træer, som står rundt om green. Udsigten over ådalen set 

fra teestedet skal etableres. Green flyttes mod højre (for at give plads til nyt teesteder på hul 

7). Sidst men ikke mindst skal det fine terræn rundt om ny green gøres mere levende ved at 

variere i fald og hældning på skråning rundt om og bagved green. Bunkeren anlægges, med 

høj bagkant så den er synlig fra teestederne, en anelse tættere på green og i venstre forkant – 

dette for at skubbe spillet væk fra 7. tee og tættere på åen. Backtees størrelse øges. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Hul 7 

 

62 teestedet flyttes længere tilbage ind i området bag 6. green. Dette vil give små 25 meter 

ekstra. 

Den eksisterende fairway bunker udvides og formen ændres således at den bliver lidt bredere. 

Der placeres bunkers i venstre side før vejen. Greenomgivelserne tilføjes run-offs og pukler. 

Der tilplantes på venstre side af fairway ved vejen. Den lige træ række i højre side ændres så 

den fremstår mere varieret. Til højre for green plantes solitære træer   

(trekantområdet mod vejen). 

 

 

 

Hul 8 

 

62 teested flyttes bagud. 57 og 52 teested flyttes mod venstre. Fairway i landingsområdet 

skubbes mod højre, så den ligger mere midt for “porten” i fairway, de små indbyggede pukler 

bliver en del af fairway. Egetræer i fairway bevares. Solitærtræer plantes mod driving range. 

Greenområdet gøres ekstra spændende ved at ændre på bunkerkonfigurationen med tilføjelse 

af en drilsk approachbunker i højre side samt tilføje run-offs og ny green bunker på højre 

bagside. 

 

 

 

Hul 9 

 

Bunkeren højre side udvides mod vejen. De tre forreste teesteder flyttes til venstre ind i det 

uudnyttede område, hvorimod backtee bliver liggende. Det giver hullet dogleg karakter og 

flytter det meste spil endnu længere væk fra greenkeepergården, samt gør hullet mere 

interessant. Der ny plantes mellem greenkeepergården og fairway. Solitære træer plantes bag 

green. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Hul 10 

 

Smukt par 3 hul med en flot baggrund. Hullet bliver endnu bedre i takt med, at de plantede 

træer bliver større og mere tætte. Bunkeren renoveres og gøres mere synlig fra teestederne.  

Dette gøres ved at hæve bag kanten af bunkeren. 

 

 

Hul 11 

 

Et godt par 5 hul, hvor søen er en stor udfordring for alle, - dog fint med denne udfordring. Fra 

tee stederne er hullet en smule uinspireret og skal strammes op med varierende fairway 

bredde og beplantning i grupper, så hullet opleves med mindre lige linjer mellem fairway og 

semirough.  Back tee flyttes 5-10 m bagud. Bunker med volumen etableres i venstre side efter 

dogleg mod hul 3. Der plantes, så back tee hul 18 beskyttes. Greenbunker gøres synlig fra 

spilleretning ved at hæve bag kanten.  

Ændring af fairway klipning. 

 

 

 

Hul 12 

 

Smukt beliggende par 5 hul med spændende terrænbevægelse og med et fantastisk vue over 

ådalen.  For at forbedre udsynet over hullets forløb og det smukke vue over ådalen fjernes en 

del af beplantningen mellem back tee og fairway. Fairway bunker anlægges, så den ses fra 

teestedet, i højre side mod hul 17 efter lavning. Popler før green udtyndes, så de synsmæssigt 

står som enkelt træer. De fjernes helt når nyplantningen har nået en rimelig højde. 

 

 

 

Hul 13 

 

Lækkert og svært hul, hvor søen er godt placeret ved landingsområdet for alle spillere. Fairway 

udvides mod højre efter søen, så der gives mere plads til spilleren, som forsøger at drive søen. 

Beplantning kort af green højre styrkes, så oplevelsen af mere varieret fairway bredde højnes.  

Træpalicade omkring søen udskiftes, og fairway drænes. 



 
 

 

Hul 14 

 

Mere bevægelse af fairway med beplantning i grupper både i højre og venstre side, så fairway 

opleves spændende og varieret. Mulighed for at etablere en sø i lavning efter rækken af 

nåletræer venstre. Venstre greenbunker tættere på green. Der plantes solitære træer højre og 

venstre bag green.  

 

 

Hul 15 

 

Back tee beskyttes af beplantning, Hullet strammes op med beplantning og varierende fairway 

bredde. Der etableres terræn ændringer efter dogleg i højre mellem hul 14 og 15. Roughen 

bruges som indramning af fairway og skal stå højt mellem hul 15 og 17 efter dogleg. 

Beplantning omkring green med solitære træer. 

 

 

Hul 16 

 

Enkelte solitære træer i højre side ved green. Tjørn fjernes, så man oplever et vue mod 

søen/åen fra teestedet. Bunker renoveres med højere bag kant og sænket forkant. Pile buske i 

kanten af mosen fjernes. 

 

 

Hul 17 

 

Smukt og veletableret hul med god sværhedsgrad. Roughen venstre skal stå højt og markere 

fairway. Synlig bunker med afstand fra back tee på ca. 230 m. i højre side. Der plantes 

solitære træer venstre ud for greenbunkeren. Klipning af fairway så bredden varieres. 

 

 

Hul 18 

Bagkanten hæves på de to approach bunkere og forkant sænkes. Der beplantes højre side ved 

klubhuset. Trærækken ved hegn fyldes ud med beplantning i 3-4 klumper af løvtræer, så 

”skovbrynet” fremstår mere kurvet.  

  



 
 

 

DRIVING RANGE 

 

 

Varde Golfklub har en ganske udmærket driving range med mulighed for at træne alle de 

forskellige slag, vi benytter på selve banen. 

Udslagsbygningen skal bygges om, således at den kan lukkes for regn og vind, og derved give 

mulighed for at træne under alle vejrforhold. – Desuden vil flere overdækkede udslagssteder 

kunne forøge den i forvejen høje træningsind- 

Sats, der ydes af klubbens medlemmer. 

 

Udslagsmåtterne skal omlægges, så de danner en cirkelbue, hvilket vil medfører at nedslaget 

for boldene, vil blive mere koncentreret, og derved undgå, at for mange bolde ryger over på 

hul 18 fairway. Der befæstes med fliser bag alle udslagsmåtterne 

 

Der etableres en fairway bunker vest for udslagsbygningen. 

 

Når den nye adgangsvej, som beskrevet under hulgennemgangen, til greenkeepergården 

bliver etableret, fjernes alle grantræerne for enden af drivingrange, så denne kan udvides til 

også at omfatte arealet på den anden side af eksisterende adgangsvej. 

 

 

 

 

TRÆNINGSAKADEMIET 

 

 

Vi har desværre ikke på nuværende mulighed for etablering af en 9 huls par 3 bane, grundet 

mangel på tilstrækkeligt stort areal, men skulle fremtiden vise en mulighed for at erhverve et 

stort areal (f. eks. køreskoleanlægget / plastfabrikken) ville det være ønskeligt, så vi kunne få 

optimeret vores baneareal. 

 

 

 

 

 



GREENKEEPERGÅRDEN 

  

 

Der er i dag gode og fine arbejdsforhold for vores greenkeepere i en relativ ny bygning. Hallen 

til de store græsslåningsmaskiner m.m. er for lille, så den skal udvides med 1. fag mod hul 9. 

 

Det gamle maskinhus rives ned, og der plantes beskyttende træer mod driving range. 

 

Disse tiltag medfører at juniorafdelingen vil kunne disponere over hele den gamle 

staldbygning. 

 

Vi har til dels de maskiner der skal til, for at holde banen i den fine stand som er gældende, 

men der skal fortløbende udskiftes til nyere og mere funktionelle. 

 

 

 

 

KLUBHUSETS OMGIVELSER 

 

Klubhuset fremstår pænt og imødekommende, og har de faciliteter man kan forvente. 

Flisebelægningen omkring klubhuset skal udvides hen forbi hul 1` teested, samt ned langs 

dette og hul 10` 

teested.   

 

Ved udgangen fra hul 18 til parkeringsarealet, etableres bagvogns vaske/spuleanlæg for de 

gæster der parkerer på den øvre ende af parkerings arealet, samt til de medlemmer der ikke 

har bagskabe. 

 

 

 

Denne gennemgang af visioner er ikke statisk, men vil forhåbentlig være til inspiration for 

kommende baneudvalg. 

Prioriteringen af de forskellige tiltag er afhængig klubbens økonomi m. m., så hvornår de 

enkelte ting vil blive udført, vil altid være afhængig af flere faktorer. 

 

 

 

 

BANEUDVALGET 

Foråret 2016 

 

 

 


