Varde Golfklub.
Vision for banen 2020-2025.

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 greenfeespillere 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, klubhusets 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. Der 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 forholdsvis lille (ca. 50 hektar). Det medfører, at de enkelte huller i nogle områder ligger
meget tæt med en øget risiko for at blive ramt af vildfarende bolde. Denne risiko er 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 med mulighed for at ”tjene” et slag ved at tage
gode strategiske overvejelser, eller straffe spillere, der ikke tænker sig om og ikke anerkender deres handicap.
Dette kan opnås ved ændrede bunkerudformninger/-placeringer, plantning/fældning af træer, etablering af
søer/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 spillerkategorier.

Træbeplantning og levende hegn.
Da banen blev anlagt, var det vigtigt hurtigt 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 skal kunne
forme en mere sikker, udfordrende, men også en mere æstetisk smuk bane. I disse år udtyndes og
opstammes der i stor stil, og arbejdet vil fortsætte flere år endnu.
Der forventes ikke at blive plantet flere større sammenhængende trægrupper de nærmeste år, undtagen på
hul 1, i forbindelse med en omlægning af fairway.
Der kan derudover blive plantet enkelte træer i de områder, hvor der bliver huller i den eksisterende
beplantning.

Teesteder.
Generelt skal ”62” teestederne udvides både i længde og bredde for vedligehold, og der skal etableres
vanding. Enkelte skal flyttes, enten for at give bedre udsyn over hullet eller for at imødegå kommende
vandproblemer.

Greens.
Der vil ikke ske de store ændringer af selve greens, hvorimod de omkringliggende greenarealer vil blive
ændret i større eller mindre grad.

På flere greens er det hensigten at lave ”run off” områder, og der vil blive arbejdet med at skabe mere
bevægelse i terrænet omkring greens. Tilsammen vil disse tiltag skabe en større grad af udfordringer hvis
bolden ikke rammer eller løber af green.

Fairways.
Vores fairways bevæger sig fint gennem det forholdsvis flade terræn, men vil være mere interessante for
spillerne, hvis overgangen mellem fairways og semirough havde et mere varieret forløb inden for den
spilkorridor, som de ligger i, med bredere fairways i landingsområderne og smallere udenfor disse. Der er
allerede blevet ændret på denne overgang, og yderligere tiltag vil løbende blive vurderet.
Golfklubben har store problemer med vand på flere fairways. Der er blevet lavet tæt liggende slidsedræn, og
man kan se forbedringer på hul 4, 12 og 13. Der vil fortsat blive arbejdet med etablering af flere dræn og der
vil blive etableret en grøft, som afhjælper vandproblemer på hullerne 15, 17 og hul 12.
Grøften vil derudover blive en spillemæssig udfordring på hullerne 12 og 17, idet den krydser fairway.

Bunkers.
Vi har i Varde Golfklub generelt en fin sammenhæng i design, udformning og type af bunkers. Mange
fairwaybunkere er lidt små og er usynlige fra teestederne. De vil løbende blive udvidet lidt og få en hævet
bagkant, så bunkerne bliver synlige fra teestederne. Der vil derudover blive tilføjet flere fairwaybunkere for
at tydeliggøre landingsområderne.

Søer.
Vi har 4 meget strategiske og velplacerede søer på banen. I de kommende år skal der etableres træpalisader
på søerne ved hul 3 og 4. Palisaderne skal hæves så bagkanten bliver synlig fra teestedet. I den forbindelse
vil der blive tilført terrænregulering af fairways.

Følgende er en gennemgang af golfbanens delelementer med visioner, som baneudvalget er kommet frem
til.
Visionerne vil blive gennemført i det tempo tiden og økonomien tillader det.

Hul 1.
Første hul er et relativt kort, bredt og let åbningshul. Der er 3 udfordringer med hullet. For det første
doglegger det rundt om hul 10, hvilket kan resultere i farlige situationer for de spillere, der opholder sig på
hul 10 green. Dernæst er landingsområdet for drivet dårligt defineret, og der mangler en strategi for de
bedste spillere. Slutteligt er greenbunkeren placeret, så den belønner de spillere, som spiller langs indersiden
af doglegget tæt på hul 10.
Visioner er at flytte fairway frem til venstre. Evt. styrke beplantningen i venstre side samt introducere 2
trægrupper i venstre side, som fremhæver doglegget og udfordrer de bedre spillere. Greenbunkeren flyttes
til højre side af green.

Hul 2.
Andet hul er et relativt langt par 3 hul, som er visuelt og spillemæssigt domineret af en bunker i højre side.
Bunkeren gøres mere synlig ved at sænke forkanten og hæve bagkanten. Fairway bugter sig fint inden for
spilkorridoren mellem de to levende hegn på begge sider af hullet.

Hul 3.
Søen ligger godt placeret ift. alle spillerkategorier, men er desværre ikke synlig fra tee. Søen synliggøres fra
teestedet ved at løfte bagkanten af søen med opsætning af palisader og terrænregulering efter søen. Sidste
halvdel af fairway skubbes en anelse mod højre og højre greenbunker nedlægges. Formålet med at nedlægge
højre greenbunker er at dele hullet op i en kort, men svær vej til green langs hullets venstre side og en
længere men lettere vej langs hullets højre side.

Hul 4.
Søen på hul 4 skal have opsat palisader på bagkanten og terrænreguleret fairway. Vegetationen i højre side
skal udtyndes for at forbedre udsynet over ådalen. Greenbunkeren renoveres og formgives så den er synlig
på afstand.

Hul 5.
Beplantning i højre udtyndes for at skabe bedre vækstbetingelser for egetræerne. Den lille bunker i midten
af fairway sløjfes, og der etableres 2 nye i venstre side. De 2 nye bunkere har til formål dels at undgå for
mange bolde på hul 8 fra teestedet hul 5 og dels at undgå bolde på hul 5 slået fra 57 tee på hul 8.
Greenbunkeren renoveres så den bliver tydeligere. Beplantningen rundt om green udtyndes for at skabe
bedre vækstbetingelser for græsset på green.

Hul 6.
Par 3 hul som med nogle få, men relativt store indgreb kan transformeres til en lille perle. Udfordringen i dag
er primært, at green ikke er synlig fra teestedet på grund af terrænforskelle. Herudover udnyttes den
storslåede udsigt ikke maksimalt, ligesom greenomgivelserne er uinspirerende. Toppen af den lille bakke
mellem tee og green sænkes, teestederne hæves så der skabes udsyn til green og greenbunker. 62 tee
sammenbygges med de øvrige teesteder og der udtyndes i beplantningen så der også skabes udsyn fra 62
tee til green. Grantræerne til venstre for green fjernes for at skabe lys og luft til green for at give bedre
vækstbetingelser for græsset på green.

Hul 7.
Den eksisterende fairway bunker udvides, og formen ændres, så den bliver mere synlig fra tee. Der placeres
en bunker i venstre side for at definere landingsområdet for de bedste spillere. Greenomgivelserne
terrænreguleres med ”run-off” område og pukler.

Hul 8.
Et flot par 5 hul. Der udtyndes i trærækken mod udslagsbanen. Øvrig beplantning beskæres og opstammes,
efterhånden som den vokser sig større.

Hul 9.
Fairwaybunkeren i højre side udvides mod venstre og gøres mere synlig fra teestedet. Ellers ingen ændringer.

Hul 10.
Smukt par 3 hul med en flot baggrund. Hullet bliver endnu bedre i takt med, at de plantede træer vokser sig
større.

Hul 11.
Et godt par 5 hul, hvor søen er en udfordring for alle. Der udtyndes i træerne omkring teestederne for at
skabe bedre vækstbetingelser for græsset. Træerne på begge sider af fairway udtyndes og opstammes i takt
med at de vokser til.

Hul 12.
Grøften, som begynder ved 57 teestedet på hul 17, fortsættes på tværs af hul 12. På ca. halvdelen af fairways
bredde, målt fra midten af fairway ud til begge sider rørlægges grøften for at sikre passage og mulighed for
at passere grøften uden at flyve bolde over. Afledning fra grøften sker til ådalen. Fairwayklipningen varieres,
så der inden grøften er et smalt stykke med semirough. Fairwayklipningen fortsætter gennem passagen.
Den overskydende jord fra udgravning af grøften bruges til at etablere en lav vold mod hul 17 for at opfange
de bolde som ellers ville ende på hul 17. De eksisterende pukler udglattes lidt og indgår i den nye vold.
Plateauforskydningen mellem fairway og det lavere greenområde udjævnes lidt, så der er mulighed for at
klippe græsset.

Hul 13.
Flot 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 de spillere som forsøger at drive søen. 62 teestedet hæves og rykkes
frem mod 57 teestedet for at skabe bedre udsyn. Det nuværende 62 teested har en størrelse som umuliggør
vedligehold, har ikke spinklere monteret og er i perioder omgivet af vand. Der etableres en bunker i venstre
side af fairway efter krumningen for at opfange dårlige slag fra 62 tee.

Hul 14.
62 teestedet flyttes bagud for at undgå krydsning af tee på hul 16. En del af grantræerne venstre for 57
teestedet fjernes for at skabe udsyn fra 62 tee. Toiletvognen flyttes foran grantræerne. Der skabes mere
bevægelse af fairway ved varierende klippehøjder. Fairwaybunker renoveres og der udtyndes i grantræerne
bag green for at skabe bedre vækstbetingelser for græsset. Der foretages terrænregulering med pukler efter
green.

Hul 15.
Et langt par 4 hul som er placeret i et meget åbent areal. Arret efter den tidligere fairwaybunker i højre side
udjævnes så arealet bliver en naturlig del af fairway og fairway klipning varieres for at definere spilkorridoren
tydeligere.
I venstre side efter doglegget bibeholdes en bræmme af høj rough ind mod grøften for at adskille hul 15 og
17 visuelt. Grantræerne i højre side fjernes, når nyplantningen når en passende højde. Evt. fjernes det yderste
træ for at skabe et bredere indløbsareal til green.

Hul 16.
Et fint par 3 hul med et smukt udsyn over ådalen. 62 teestedet rykkes lidt frem mod højre for at undgå
krydsning med hul 14. Der kompenseres for den lidt mistede længde ved at løfte sværhedsgraden omkring
green. Greenbunkeren renoveres, og der indføres små ændringer så den bliver mere synlig fra tee.

Hul 17.
Fra enden af det træbeplantede område, til venstre for 57 teestedet graves der en afvandingsgrøft som
forløber i venstre side af fairway ned til området umiddelbart før puklen i højre side, hvor den drejer mod
højre og krydser fairway. På ca. halvdelen af fairways bredde, målt fra midten ud til begge sider, rørlægges
grøften for at sikre passage og mulighed for at passere grøften uden at flyve bolden over. Grøften fortsættes
tværs over hul 12.
Fairwayklipningen varieres, så der inden grøften er et smalt stykke med semirough. Fairwayklipningen
fortsættes gennem passagen.

Hul 18.
Hegnet mod køreteknisk anlæg fjernes, hvis det er muligt. Den lille høj bag det enkeltstående egetræ
udjævnes lidt for at gøre approachbunkerne synlige. Der plantes evt. enkelte træer mod parkeringspladsen
og der tilføjes yderligere en bunker i højre side. Den lille bunker i venstre side sløjfes.

Drivingrange.
Varde Golfklub har en ganske udmærket drivingrange med mulighed for at træne alle de forskellige slag, vi
benytter på selve banen. Udslagsbygningen kan evt. ombygges, så 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 store træningsindsats, der ydes af klubbens medlemmer.
Udslagsbanen er relativt kort og flankeret af et hegn mod hul 8 og juniorklubhuset. Den enkelte bruger af
udslagsbanen skal være meget omhyggelig med at stille sig således, at bolden ikke flyver mod
juniorklubhuset.

Greenkeepergården.
Der er i dag gode og fine forhold for vore greenkeepere i en relativt ny bygning. Hallen til de store maskiner
m.m. er for lille, så der skal udvides med en ny hal til erstatning af den delvist sammenfaldne.
Disse tiltag vil medføre, at juniorerne kan 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. Der skal dog
fortløbende udskiftes til nyere og mere funktionelle maskiner. Desuden vil yderligere begrænsninger i
gødnings- og pesticidforbrug medføre andre maskiner til pleje af banen.

Klubhusets omgivelser.
Klubhuset fremstår pænt og imødekommende og har de faciliteter, man kan forvente.
Ved udgangen fra hul 18 til parkeringsarealet, kan der etableres et område til rengøring af bagvogne for de
medlemmer, som ikke har bagskabe.
På den inderste del af parkeringspladsen mod Gellerupvej kan der evt. laves pladser for mobilehomes.

Baneudvalget
Efteråret 2020.

