256 228 180

220 192 144

186 158 110

153 125

Hul 1

77



Bagerste bunker i
højreside dogleg skal
fjernes – eller de to
bunkers slås sammen til
en. Begrundelse bunkers
skal ligesom hazarder
kunne ses.



Solitærtræer bag green op
mod hul 8

Par 4

█ 354m / █ 326m / █ 278m

159 139 117
½

Hul 2

134 114

92

118

76

98



Hvid tee flyttes bag stien,
forlænger hullet med 20m.



Teestederne er for små,
udvides til større areal.



Solitærtræer i de bare
område.



Højre side af green er et
problem. Pind placeringen
næsten umuligt. Fald på
green skal reguleres.

Par 3

█ 145m / █ 125m / █ 103m

63

117

158

212 189 128
199 176 115
184 161 100
157 134

Hul 3

73



Hvid tee rykkes tilbage.
Ca. 30 m bag det det
gamle hvid teested.
Formål at få mere længde
på banen.



Enkelte grupper af træer
op i begge sider.



Solitærtræer bag green

Par 5

█ 473m / █ 452m / █ 379m

87
118

237 209 161

213 185 137
186 158 110


Dårlige træer på toppen
i højre udskiftes.



Solitærtræer fra toppen
og ned mod green.



De 2 gamle green
brunkers i venstre. Den
første laves større, og
nummer 2 sløjfes.



Solitær træer ved de 2
"Gamle" bunkers i
venstre.



Beplantning i trekanten
mod hul 6.



2-3 soiltærtræer bag
green.

Hul 4

Par 5

█ 472m / █ 444m / █ 389m

160 160 145

100 100

Hul 5

85



Hvid tee flyttes tilbage



Der skal plantes
solitærtræer på begge
sider af skrænten mod
hul 26, hele vejen
mellem tee og green.
(Øger sikkerheden)



Green 5 udvides bagtil.
1-2 ekstra skær med
greenklipperen og et
efterfølgende run-off
område.



Mindre stejl nedgang
efter green og mod hul
6.

Par 3

█ 133m / █ 133m / █ 119m

264 233 195

235 206 168

204 175 137

174 145 107

Hul 6



Sikkerhed på hvid tee
for slag fra hul 9. Evt.
skal der tyndes i
trærækken mellem hul
6 og hul 9, for at få
synlighed.



Der skal plantes flere
træer venstre om hvid
tee for at stoppe
vildfarne andenslag fra
hul 9.



Solitærtræer i retning af
teested på hul 7.



Forreste venstre
greenbunker fjernes,
ses ikke af greenfee
spillere.



Højre greenbunker
bunker for lille. Udvides.



Træer bag green (se
hul 4)

Par 4

█ 305m / █ 276m / █ 238m

239 239 162

194 194 117



Klippes mellem træer i
venstre dogleg. Der
plantes/flyttes et par
træer.



Skrænt ved 100 m.
mærket flades ud



Plantes et par
solitærtræer mellem diget
og højen i højre.



Green: Her er det kun den
bagerste del der kan
bruges med hensyn til
pind placeringen –
Inddeles i 2 plateauer.



Solitærtræer bag og højre
om green

Hul 7

Par 4

█ 328m / █ 328m / █ 251m

192 168 149

187 163 144

174 150 131

159 135 116

145 121 102

Hul 8



Binde gul tee sammen
med hvid.



5 - 6 store træer i området
hvor der før var
hybenbuske og op mod
7'erens green.



Buske mellem green 8 og
teesteder hul 9 erstattes
med træer.

Par 3

█ 180m / █ 154m / █ 135m

74
116
149
161
254 233 189

220 199 155

190 169 125



Hvid tee flyttes i retning af
sti/tee på hul 7.



Oprydning af træområde
mellem hul 6 og 9



Bagerste greenbunker i
venstre side er for lille.
Skal udvides i retning af
grøften.



Solitærtræer mellem
green og teesteder på hul
1.

Hul 9

Par 4

█ 376m / █ 355m / █ 311m

