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NORDVESTJYSK GOLFKLUB 

Onsdag d. 7.marts kl. 13.00 var der orientering om og rundvisning på de ”nye huller” ved Klaus Kappel. Der 

var mødt ca. 40 medlemmer op i det fine vintervejr. 

Vi startede i værkstedet, hvor vi fik fremvist arbejdstegningerne over hul N1, N6 og N7, og der blev kort 

redegjort for nogle af intensionerne på de enkelte huller. 

Så gik turen ellers mod hul 1 , hvor vi så en masse bunker af sand, og  fik forklaret, hvad meningen med det 

hele var. Bl. a. blev det oplyst at afgangsvejen fra hul N1 bliver gennem træerne og  venstre om det 

nuværende teested på hul N2, som i øvrigt bliver rykket lidt frem. Når bunkerne en gang bliver jævnet ud 

kan man se på de røde markeringspæle, hvordan green kommer til at forløbe. Det forventes at der bliver 

ca. 5 områder på hver green, hvor flaget kan placeres. 

Vi forsatte til hul N7 , hvor vi kiggede på den nye store , flotte sø, og fik forklaret, hvordan det videre forløb 

ville være her. Der mangler ca. 100 m3 sand for at fairway er oppe i den rigtige højde, og der skal graves 

vand ned. På hul N7 skal hele det gamle stykke  før søen gives tilbage til skoven og plantes til. Der er lavet 

en plan sammen med skoven. Det er her på hul N7, at de største gener vil være for spillet i den kommende 

sæson. Der påtænkes oprettet en eller flere dropzoner for at hjælpe lidt på problemerne. 

Vi måtte op ad bakken for at se på hul 5, her er tegningerne ikke helt færdig endnu. Men vejen skal flyttes 

helt til højre langs skoven, og så skal der være green helt over til kanten ned mod nuværende green. Vi får 

herved elimineret to blinde slag (i teorien). 

Lidt tilbage for at se på det nye spændende par 3 hul, som for nogle så meget frygtindgydende ud. Vi fik 

forklaret om forløbet af fairway, at man ville gøre mest muligt for at få den gjort så ”flad” som mulig. Den 

endelige placering af greenen er endnu ikke helt fastlagt. Der bliver 3 teesteder på dette hul. 48, 56 og et 

backtee. Vi forsatte ad den ”nye” sti ca. 150m op til nuværende green på N6. Her mangler afslutningen af 

stien om mod det nye teested. Med møje og besvær fik vi alle med op over den glatte skråning. På toppen 

kunne vi nyde den fine udsigt over det nye hul N7 med søen og kæmpehøjen, som forhindringer undervejs 

mod greenen i det fjerne. Det kan meget let blive en hård konkurrent til N3. 

Vi trissede hjemad mod klubhuset og takkede Klaus for en fin og meget oplysende tur. 

Undervejs redgjorde Klaus også for det videre forløb. Allerede mandag d. 12. marts kommer vores irske ven 

Peter, med sin søn Jack, og de to skal ”shape” hullerne. Det betyder, at de jævner det hele ud, så det 

kommer til at passe med de arbejdstegninger som Philip Spogard (banearkitekten) har lavet. Peter har 30 

års erfaring med dette arbejde og har arbejdet sammen med Philip ved flere andre projekter. Tirsdag d. 20. 

marts kommer Philip på besøg for bl.a. at få lavet den endelige placering af greens på N5 og N6.  

Så snart et hul er klar og jordtemperaturen er over 7 grader, er vi klar til at så græsset. Når græsset er sået,  

dækkes green af et lag bestående af opslemmet cellulose og træfibre, som danner en ”kage”, der 

forhindrer frøene i at flyve væk i blæsevejr. Der må ikke gås på disse arealer, så vi må forvente, at der bliver 

forbud mod at hente evt. bolde, der forvilder sig ind på disse i en periode. 

Vore egne folk skal selvfølge assisterer Peter i fornødent omfang. Han forventer at kunne rejse hjem den 

16.april. Der ud over er der stadig meget arbejde, som greenkeeperne skal stå for. Klargøring af de nye 



teesteder og anlæg af de nye veje for at nævne et par af de største. Vi glæder os alle til at følge den 

spændende proces, og håber på forståelse for de gener, som projektet måtte medføre. 

 

 


