Nyhedsbrev fra Baneudvalget i Sorø Golfklub
Baneudvalget vil gerne give lidt informationer om nogle af de ting som udvalget har
besluttet ændret i 2018, såvel som almene informationer der kan være til glæde og
gavn for medlemmerne.
Først en kort introduktion af baneudvalgets 5 medlemmer.
•
•
•
•
•

Steffen Høyer – PGA Pro
René Nielsen - Forretningsfører
Kim Kortsen – Spiller repræsentant
Jens Chr. Andersen – Chef Greenkeeper
Tommy Dreyer Jensen – Baneudvalgsformand/Medlem af bestyrelsen

Ovenstående sammensætning sikrer vi har personer der er talerør for alle de grene
som har sin gang på Sorø Golfbane. Herved vil vi forsøge at sikre flest muliges
interesser synliggjort i forhold til banen, nu og i fremtiden. Baneudvalget er altid
interesseret i at høre fra medlemmer med idéer og forslag, så send gerne dine
veldokumenterede og konstruktive idéer/forslag til post@soroegolfklub.dk mærket
”Baneudvalget”.
Først de lidt større ting som vil være markant visuelle i den kommende sæson:
•

Samtlige skilte på banen udskiftes med nye, hvor der bliver bedre visuel baneforløb og bedre
synliggørelse af vores sponsorer. Skiltene bliver i naturlige farver, sådan de falder bedre ind i
naturen. Herunder ses det generelle layout som vil gå igen overalt på banen.

•

Teesteds markeringer bliver ændret fra rød/blå/gul/hvid til 49/53/57/61. Dette gøres blandt andet
for at synliggøre den samlede reelle længde fra de forskellige teesteder, sådanne spillere udefra kan
vurdere hvilken længde der spilles fra, set i forhold til deres egen hjemmebane. Det er en generel
udvikling på golfbaner over hele verdenen.

•

Der etableres små høje omkring indspilsgreen ved klubhuset, hvilket giver mulighed for bedre
træningsfaciliteter i indspil fra forskellige niveauer, i lighed med spil på banen.

•

Begynder teesteder/Grøn tee bliver fremover sorte, da den grønne farve falder i med græsset og
derfor kan være svære at se.

Ændringer på enkelte huller/baneforløb som har indflydelse på spillet.
Hul 1 – Der etableres nyt teested 61(hvid) 25m bag ved nuværende i alt 475m, hvilket
gør hullet mere markant for eliten som par5 hul. Ligeledes udvides roughen til venstre
for bunkers i dogleg ind i nuværende fairway, sådan der ikke indbydes til at skære
hjørnet i samme grad som det ses i dag.
Foran tee 57(gul) bliver der ryddet og forskønnet så bækken bliver mere visuel
markant. Samtidig med ændres hazarden fra gul til gul m/grøn top, hvilket betyder
naturområde som ikke må betrædes. Dette sikre både skrænten og spillerne.
Hul 4 – Søen til venstre ændres fra gul til rød hazard og de 3 green bunkers ændres til
1 stor. De nuværende bunkers er ikke særligt hensigtsmæssige for spillet, da de er
smalle og dermed slås der ofte ud af bunkers fra samme område i bunkers, hvilket
”tømmer” bunkers forholdsvis hurtigt. Vedligehold af bunkers bliver også markant
nemmere.
Hul 5 – Teested 61(hvid) tilpasses spilretning. Der plantes træklynge bag 5. green,
som dog ikke er påtænkt indflydelse for spil af hul 5, men at sikre at gæster ikke spiller
til 5. green fra 1. fairway da denne så ikke vil være så synlig (mange gæster begår
denne fejl)
Hul 6 – Alle 3 søer ændres til rød hazard

Hul 7 – Pin placeringer ændres.
2017 sæsonen

2018 sæsonen

Ovenstående er for at undgå placering bagerst i venstre, da det her er stort set umuligt
at få bolden til at ligge stille. Green ”synker” i venstre hvorved den gamle placering 1
er urimelig, eneste reelle alternativ er omlægning er hele greenen.
Hul 8 - Fairway klippes lidt længere ud i venstre langs folden, da selv et træf midt
fairway triller forholdsvis meget i venstre. De 2 søer i venstre ændres til rød hazard.
Hul 9 – Ingen umiddelbare ændringer, men der arbejdes på forskellige forslag omkring
greenområdet
Hul 10 – Fairway klippes længere ud i venstre ude i landingsområdet fra tee, og der
laves en lille bræmme lidt ud fra stendige til at fange boldene inden de rammer
stendige. Fairway forløb forsøges generelt ændret i løbet af sæsonen, sådan den reelt
tænke dobbelte dogleg igen kommer til sin ret, og ikke mindst for at forhindre spil af
hul 10 via hul 13 fairway. (Hul 13 fairway forsøges også ændret)
Vi er nødsaget til at afprøve forskellige løsninger henover sæsonen for at forhindre spil
fra 10. tee til 13. fairway – DET ER SIMPELTHEN FOR FARLIGT! Vi forsøger at undgå
hvide pæle, da vi mener sådanne ikke hører hjemme inde midt på én bane. Lykkedes
forsøgene ikke, bliver hvide pæle nok eneste løsning.
Hul 11 – For at forhindre at der slås fra 11. tee til 12 fairway, ændres klipning på hul
12.

Hul 12 – Længder tilpasses, tee 57(gul) bliver fremover 153m og tee 53(blå)+49(rød)
bliver 140m
Fairway tilpasses for at forhindre der spilles fra hul 11 til området mellem tee/green
Hul 13 – Teested blive planeret og rettet op. Gul hazard mellem søer ændres til rød.
Højre side af fairway fra fairway bunker og op til greenbunker i højre, forsøges det at
ændre klipning sådan der ikke længere er et reelt ”landingsområde” for spil fra hul 10.

Der er tale om forsøg og vi lytter til medlemmernes tilbagemeldinger og
vurdere løbende på tingene.
Hul 14 – Længder tilpasses, tee 57(gul)+53(blå) bliver fremover 154m og tee 49(rød)
bliver 137m
Hul 16 – Gul hazard ændres til rød
Generelt vil der for hul 10,11,13 være tale om forsøg med ændrede klippemønstre,
sådan vi forhåbentligt finder den rette balance som kan tilgodese flest muligt, men
især kan sikre mod enhver risiko for personskader både i det daglige og når der
afholdes turneringer på vores bane.
Baneguide/Skiltning/HCP nøgle – Der udkommer også ny baneguide hvor alle
ændringer er indarbejdet, såvel som HCP nøgler for banen er ændret. HCP nøgler er
ændret i forhold til spillede turneringer på Sorø Golfbane, hvorved et forholdsvis
retvisende billede af korrekt HCP nøgle fremkommer. Baneguiden vil ligge klar i løbet
af foråret. Alle nye skilte vil også have ændringer indarbejdet.

Særskilte områder
Greens
Der vil i 2018 blive prøvekørt med specialtromle monteret på greenklipper, sådan
greens tromles langt oftere end for nuværende. Dette er for at sikre den markante
forbedring af greens vi har set de seneste år. Der arbejdes generelt på bedre forhold
mellem græssorter i greens, hvilket over tid skulle give mulighed for lidt hurtigere
greens. Der er tale om en langsigtet proces som er tidskrævende og kræver mange
ressourcer for greenkeeper staben, men staben og udvalget har fokus på dette.
Fairways
Indsatsen for forbedrede fairways fortsætter kontinuerligt de kommende år.
Teesteder
På seneste generalforsamling var der fremlagt forslag til forbedringer af ”Grøn tee”
(fremover sort tee) for begyndere. Dette har udvalget noteret sig og også enige i, og
der vil i løbet af 2018/2019 blive fundet en løsning som vi alle finder acceptabel og
brugbar.
HCP nøgle ændret for banen
Orientering om ændring af hcp. nøglen for banen.
Der er til sæsonen kommet ændring af handicap nøgle for banen, denne er udregnet
efter et statistisk arbejde hvor mellem 800-900 scorekort som er indleveret til
regulering i sæson 2018, har dannet baggrund for en ny hcp. nøgle.
Naturen
I forbindelse med generalforsamlingen fremkom der forslag om ”slåfri” zoner, så
naturen tilgodeses mest muligt. Der er afholdt møde med forslagsstiller og synliggjort
hvordan områder iflg. Kommunens miljøteknikere bør holdes, såvel som nye områder
er udpeget så disse også fremover vedligeholdes rigtigt. Baneudvalget er rigtigt glad
for der er så stor fokus på naturen, da naturen er ét af vores vigtigste ”DNA” i klubben.

Med venlig hilsen
Baneudvalget – Sorø Golfklub

