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Handlingsplan
Banens handlingsplan er udviklet med fokus på klubbens vision 
og strategi. 
Planen skal fremadrettet sikre, at banens layout og kvalitet stadig 
er i overensstemmelse med klubbens vision og strategi og derfor 
kan indfri de krav et medlem såvel en gæst vil have til en 
golfbane.
Planen er kvalitetssikret af banearkitekt Line Mortensen og 
godkendt af bestyrelsen.
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Beplantningsplan



Beplantningsplan 
Overordnede retningslinjer.

� Fredensborg golfbane skal tilplantes i tråd med det 
område, hvor beplantningen skal ske, altså med træer 
og buske, som allerede findes naturligt i området.

� Fredensborg golfbanes fairways er ikke tilstrækkelig 
brede til at kunne bære større buskbede mellem 
fairways. Fremadrettet bør der ikke længere beplantes 
med buske mellem eller omkring fairways eller i 
umiddelbart nærhed af greens og teesteder. 



Beplantningsplan
Overordnede retningslinjer



Gennemgang af banen med 
planlagte forbedringer.



1. Hul 
� Højre roughside giver udfordringer for spillehastigheden på banen.

� Der etableres en ny stor bunker, som vil fange nogle af de skæve 
drives. Gennemført

� Rough. klippe ned i linje fra teesteder til bunker. Gennemført

� Herreteested rettes op i spilleretning. Gennemført

� Ingen nye tiltag undervejs



2. Hul 
� Dame tee falder sammen.

� Teestedet rettes op.

� De første 3 buskbede fjernes. Gennemført.

� Planlagt

� Efterår / vinter 2016.



3. Hul 
� Herre teestedet flyttes over til højre side af tjørn for at undgå de 

mange drives ud mod 5. fairway.

� Planlagt

� Efterår / Vinter 2016.



4. Hul 
� Herre teestedet renoveres

� Nyt punkt;  2 stk. træer foran og bagved eksisterende træ ved green.

� Planlagt

� Efterår / Vinter 2015. 



5. Hul 
� Buskbedet tyndes. Gennemført



6. Hul 
� Nyt punkt; trappe etableres til herreteested

� Buskbedet tyndes. Gennemført



7. Hul 
� Bunkerne 225-245 fra tee.

� Ryggen hæves, så bunkerne bliver synlige fra dame tee.

� Buske fjernes – træer bevares – græs klippes som den øvrige 
rough i bed i venstre side af fairway. Gennemført

� Planlagt

� Vinter 2015



7. Hul 
� Nyt punkt; klip ved søen gøres lavere tæt ved søen

� Green gøres bredere i venstre side for at skabe flere gode 
pindplaceringer.

� Planlagt

� Efterår / Vinter 2016



8. Hul 
� Bunkerens form gøres pænere

� Planlagt

� Vinter / Forår 2017



9. Hul 
� Buske og træer tyndes ud i afmærket bed. Gennemført



9. Hul 
� Green har det svært; træ fjernes for at give mere lys - Gennemført

� Skrænt i venstre side af green nivelleres / flades ud

� Planlagt

� Efterår / Vinter 2016



10. Hul 
� Buskbed erstattes med træer over tid. Bed fjernet.



11. Hul 
� Etablering af plateau green – samtænkes med næste punkt.
� Ønske; åbne og udgrave søen så der kommer vandspejl til 

syne ved at udgrave søen ned langs venstre side af green. 

� Planlagt

� Efterår / Vinter 2017



12. Hul 
� Sø anlægges i moseområde der i dag er vokset til
� Green ”forlænges” bag om søen for at give flere interessante 

flagplaceringer.
� Rough til højre for søen skal ændres i klipning

� Planlagt
� Efterår / Vinter 2015



13. Hul 
� Bunker bag green nedlægges. Green er stort set ikke i spil og vi 

sparer vedligeholdet.

� Klip, så rough bliver bredere ved skel
� Planlagt

� Vinter 2015.



14. Hul 
� Der kan plantes et par ekstra birketræ.

� Planlagt
� Vinter 2015.



15. Hul 
� Studs birketræer ved herretee. Gennemført

� Greenbunker til højre forsøges synliggjort fra fairway.

� Planlagt
� Vinter / Forår 2016



16. Hul 
� Træer i roughen mellem indspil og hul 16s dogleg.

� Greenbunker til venstre erstattes med forhøjning / knold svarende 
til resten af området omkring green. Bunker er ikke i spil og derfor 
overflødig. Gennemført



17. Hul 
� Dame teested klippes så teestedet peger i spilleretningen.

� Udgåede buske i bed ved S.S. fjernes.

� Rough omkring sø i højre side af fairway klippes efter Lines 
anvisninger

� Tynd ud i buskbed på hul 17 ved green. Gennemført



Greens

� Greens 

� Målet for hastigheden på vores greens
er sat til 8,5. Det svarer til hurtige klubgreens.

� Forudsætning, at der kan topdresses,
når der er veteran-, dame- og herredag.



Baneforandringer, som er 
sat på hold!
4. og 6. hul.



4. Hul 
� Ny sø

� Idé



6. Hul 
� Å rettes ud og greenområde støttes med bjælker.

� Idé



Ønsker
Investeringer, som er under 
behandling!



Træningsanlæg og bane

� Putting green ved driving-range inkl. bunker

� Par 3 bane ved hul 11 / hul 15

� Back tee

� Flyt af teesteder på hul 8

� Flyt af dame teested på hul 13

� Udvid 18 green ind i birkelunden til venstre 
for green

� Sammenlæg bunkerne foran green på hul 9



Andre investeringer i 
bane og træningsanlæg
Investeringer, som er under 
behandling!



Ny skiltning på banen

� Teesteder. Gennemført

� Baneudvalget ønsker viste udformning af 
teestedskiltene.

� Samme design forsøges brugt ved henvisningskilte
begge muligvis i en bredere model



Drivingrange

� Overdækning af drivingrange

� Der skal søges om ændring i lokalplanen for området

� Forventet behandlingstid omkring 1 år.



Diverse investeringer

� Nyt hegn bag driving-rangen. Repareret

� Bro mellem hul 12 og 13. Gennemført

� Boldmaskine ombygges til boldvasker. Renoveret



Plan for investeringer i og 
udskiftning af maskiner
Plan for de næste 3 år



3-årig plan for udskiftninger  af 
maskiner - 2014

� 1. En AR 3 lille semirough klipper tilbud fra Svenningsens 
235,000 kr. + moms. Anskaffet

� 2. Ny boldopsamler. Anskaffet

� 3. En ny lille arbejdsbil, pris 82,500 kr. + moms. (vi har 2 
som er meget slidt, de er fra 2002 og 2004). Anskaffet

� 4. En greens rulle. Anskaffet
pris ca. 120,000 kr.+ moms.



3-årig plan for udskiftninger  
af maskiner - 2015

� 1. En ny kran / grab vogn; en ny koster ca. 200,000 kr

� 2. En ny traktor på 60 hk. Pris 330,000 kr. + moms. den 
gamle Ferguson er fra 1995 og meget slidt.

� 3. En ny lille arbejdsbil. Pris 82,500 kr. + moms. Anskaffet.



3-årig plan for udskiftninger  
af maskiner - 2016

� 1. En ny stor roughklipper pris 550,000 kr. + moms. 
Vi skifter en del sliddele på den gamle her  til vinter, så 
kan den køre et par år mere.


