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1 INNLEDNING
Denne planen inneholder informasjon rundt vedlikehold og planlagt utvikling av Kongsberg Golfbanes
anlegg og banefasiliteter.
Hensikten med denne planen for utvikling av Kongsberg Golfbanes anlegg er å:
‐ være en støtte for greenkeeper både i daglig drift, prioritet av oppgaver og langsiktig utvikling
av banen
‐ informere alle brukerne av banefasilitetene om banens mål, prioriteringer og langsiktig
utvikling
‐ fungere som et rammeverk for banekomiteen og banestyret for å utvikle banens anlegg og
fasiliteter systematisk i ønsket retning
Planen utarbeides av Kongsberg banekomite, og vedtas av Kongsberg banestyre. Planen revideres
etter behov, men oppdateres minst hvert andre år.

2 MEDLEMSSTATISTIKK, MEDLEMSUNDERSØKELSER, INNSPILL TIL BANEKOMITEEN
Under følger en kort oversikt over medlemsstatistikk for aktive medlemmer i Kongsberg Golfbane for
2021. Langtidsplanen skal fokusere på at utvikling av Kongsberg Golfbanes anlegg skal gi synlige
forbedringer for alle kategorier av golfere.
Status
Aktiv
HCP
< 4,5
4,5 ‐ 11,4
11,5 ‐ 18,4
18,5 ‐ 26,4
26,5 ‐ 36
37 ‐ 54
Aldersgruppe
0 ‐ 6 år
7 ‐ 12 år
13 ‐ 18 år
19 ‐ 24 år
25 ‐ 39 år
40 ‐ 59 år
60 ‐ 69 år
> 70 år

Damer
Herrer
Totalt
224
650
874

0
2
4
16
41
155

3
49
111
125
135
227

3
51
115
141
176
382

3
23
17
6
31
75
34
35

5
16
55
88
131
198
72
85

8
39
72
94
162
273
106
120

Følgende data brukes som underlag i banekomiteens arbeid med denne planen og til prioritering av
arbeidet som gjennomføres slik at forbedringer blir mest mulige treffsikre og gir størst mulig effekt.:
‐ Medlemsundersøkelser (Players1st)
‐ Medlemsstatistikk
‐ Innspill fra banens interessenter

Innspill til banekomiteen kan gjøres via banekomite@kongsberg‐golfbane.no.

3 OVERORDNET BESKRIVELSE AV ØNSKET UTVIKLING AV BANEN OG PRIORITERING
Kongsberg Banekomite ønsker at utvikling av golfbanen skal tilpasses slik at den til enhver tid skal gi
forholdsmessige utfordringer for alle HCP kategorier, slaglengder og erfaring.
Siden 2019 har det vært stor økning av nye medlemmer i forbindelse med golf‐boomen i Norge. Dette
har endret både demografien og erfaringsnivået for brukerne av Kongsberg golfbane signifikant. Å
tilpasse banen til disse endringene er en prioritet for banekomiteen.
Detaljerte beskrivelser av planlagt utviklingen finnes under Kapittel 5 Plan for utvikling og vedlikehold.
Banekomiteens prioriterte mål vil være:
‐

Jobbe systematisk og langsiktig for å gradvis forbedre banen i henhold til følgende prioritet
1. Øke kvaliteten på greener tidlig på året
2. Utbedre bunkere
3. Utbedre andre problemområder

‐

Banen skal spilles enklere for golfere med lav køllehastighet
o Referanse til artikkel i Norsk Golf om utfordringer med banedesign og golfere med lav
køllehastighet: Slik kan golfbaner bli bedre tilpasset kvinner ‐ Norsk Golf
o Bunkere og andre hinder som kun er i spill for golfere med lav køllehastighet vurderes
fjernet
o Avstand fra tee til fairway søkes å reduseres fra korteste tee
o Rough skal klippes forholdsmessig lavt
o Ved forslag til endringer på banen skal det vurderes om endringen er til særlig ulempe
for golfere med lav køllehastighet

‐
‐

Øke spillehastighet på banen
Med betydelig flere golfspillere på banen, så er det et ønske om å øke spillehastighet på
banen. Dette ønskes gjort ved å stimulere til at flere golfere skal spille fra kortere tee enn det
som gjøres i dag slik at teested er bedre tilpasset slaglengder og evner
o Øke vanskelighetsgrad fra bakerste tee
o Redusere vanskelighetsgrad fra fremste tee
o Tilrettelegge lengder slik at flere spiller fra midterste tee
o Legge til rette for utvikling av en 3. teeboks

4 RESSURSER, ANSVAR, ROLLER
Arbeid og aktiviteter som ønskes utført av banekomiteen kan gjennomføres ved bruk av én eller flere
følgende ressurser
1. Dugnadsgjengen og andre frivillige
2. Banemannskap som del av eksisterende drifts‐, vedlikeholds‐ og utviklingsbudsjett
3. Tildeling av tilleggsbudsjett fra banestyret
Dugnadsgjengen og annen frivillig innsats er en av de viktigste ressursene Kongsberg Golfbane har
tilgjengelig. Det skal være tett kontakt mellom banekomiteen og dugnadsgjengen og andre frivillige.
Banekomiteen utpeker én hovedansvarlig for denne kontakten. For 2022 er Pål Arnold Svendsen
hovedansvarlig for koordinering mellom banekomite og frivillig innsats på banen.

Greenkeeper er ansvarlig for daglig drift og vedlikehold av banen innenfor vedtatte budsjetter.
Banekomiteen skal brukes som et rådgivende organ for prioritering av oppgaver og endringer på
banen.
Banekomiteens prioritering, arbeidsanalyse og tidsbestemmelse av oppgaver som skal gjennomføres,
dokumenteres og følges opp gjennom «Langtidsplan for golfbanen».

5 PLAN FOR UTVIKLING OG VEDLIKEHOLD AV BANEN
5.1 Bunkere
En prioritert oppgave for banekomiteen er at kvaliteten på bunkerne skal økes. Banekomiteen er med
og støtter greenkeeper på å prioritere hvilke bunkere som skal vedlikeholdes først gjennom
«Langtidsplan for banen». Utbedring av greenbunkere har høyere prioritet enn fairwaybunkere.
Banekomiteen vedtar og vedlikeholder en liste over bunkere som kan fjernes av greenkeeper. Den
overordnede hensikten med å fjerne noen av bunkerne på banen er fordi bunkere krever stort
vedlikehold. Det er allerede en stor utfordring å vedlikeholde eksisterende bunkere på banen. I tillegg
har noen av bunkerne utfordrende grunnforhold som gjør det vanskelig å holde de i god stand. Ved å
endre eller fjerne noen av bunkerne så kan man ha økt innsats på vedlikehold av gjenstående bunkere.
Bunkere som ligger lenger enn 10 meter fra green påvirker ikke slope.
Følgende kriterier brukes ved beslutning om fjerning av bunkere. En helhetsvurdering av alle kriteriene
brukes ved seleksjon av hvilke bunkere som kan fjernes og ikke.
‐ Bunkere som er lite i spill
‐ Bunkere som kun er i spill for de som slår kortest
‐ Bunkere som er svært utfordrende å vedlikeholde på grunn av eksempelvis grunnforhold,
store høydeforskjeller eller andre forhold
Liste over bunkere som kan fjernes ligger som vedlegg.

5.2 Greener
5.2.1 Setningsskader
Det er naturlig at greener får setningsskader over tid da grunnen gradvis vil bevege seg i forbindelse
med endring i grunnforhold og vinteroverlevelse. Resultatet av setninger på greenene er at vann og is
samler seg på lavpunkter inne på green når det er frost i bakken. Et slikt område blir gradvis dårligere
etter hver gang vi vinteroverlevelsen er dårlig. Setningsskader repareres ved å skjære av torven på
greenen og etterfylle vekstmasse, komprimere og legge tilbake torven. Dette er mye og tung jobb som
krever mange hender. Denne jobben bør derfor gjennomføres som dugnadsarbeid.
Utbedring av setningsskader på greenene skal prioriteres, og planlegges i «Langtidsplan for
golfbanen». De greenene med størst setningsskader skal prioriteres først.

5.2.2 Green 12
Green 12 er blitt svært vanskelig å spille med raske greener grunnet store ondulasjoner, og få flate
områder. I de verste tilfellene så kan man putte 1 meter forbi flagget, og ende i greenbunker, eller 40
meter nede i fairway.

Det er ønskelig å beholde de taktiske elementene av green 12. Dette innebærer at man skal belønnes
for å treffe riktig platå, og dertil straffes dersom man misser på feil sted (feil platå eller over green).
Med vanskelighetsgraden som er på greenen i dag, så oppleves belønningen for et godt slag for liten,
og straffen for et dårlig slag for stor. Ved å jevne ut ondulasjonene noe ut på denne greenen, så vil
man få en mer balansert belønning/straff for gode/dårlige slag.
Det skal tas spesielt hensyn til flaggplassering på denne greenen inntil ondulasjonene på greenen er
jevnet noe ut.

5.2.3 Hastighet på greener
Klippehøyde og klippefrekvens på greenene vil i stor grad variere i løpet av sesongen avhengig av
tilstand på greenene, vekstforhold og andre vurderinger som greenkeeper tar i sin daglige drift.
Det har høyere prioritet å ha jevne greener enn å ha raske greener.
Banekomiteen ønsker at det jobbes mot en stimp på opp mot 10,5 på greenene. Ved stimp over 9 skal
banemannskapet ta spesielt hensyn til flaggplasseringer.

5.2.4 Dressing og vertikalskjæring av green
Dressing og vertkalskjæring av green vil normalt foregå på tirsdager annen hver uke. Arbeidet er
avhengig av tørt vær for å bli vellykket. Andre dager kan derfor forkomme avhengig av værforhold.
Dressingen er veldig viktig for å beskytte gressplantens vekstpunkt, opprettholde vekstmediets
vanngjennomtrengelighet og oksygen til mikroliv. Jevnlig skjæring og dressing av green over tid er
kritisk for å skape jevne og gode greener.

5.3 Greenområder
5.3.1 Green 12
Fairway avsluttes ved greenbunker. Resten av området mellom fairway og green skal ha tilstrekkelig
gress til å forhindre at baller triller fra green ned i bunker eller på fairway.

5.4 Teesteder
Teestedene på golfbanen er i generelt god stand, og det er ikke prioritert å gjøre noe betydelig
utbedringssarbeid av teestedene.
Teeboks 5, 9 og 12 er planlagt utvidet i lengderetning for å øke plass til 2 teesteder.
Banemannskapet skal sette teeklossene i spilleretning.

5.5 Fairway
Den generelle tilstanden på fairwayene er god. Det finnes noen unntaksområder som er behandlet
som eget punkt under Kjente problemområder på banen. I tillegg kan tilstanden på fairway ha noe
naturlig variasjon avhengig av sesong, klima, vær og vekstforhold.
Dressing av fairway er en prioritert oppgave i daglig drift og vedlikehold av golfbanen. Fravær av
dressing fører til at fairway gradvis blir mer ujevn og i dårlig forfatning.

5.5.1 Klipping av fairway
Fairway blir normalt klippet 3 ganger i uka. Ønsket gresshøyde for fairway er mellom 13‐19mm.
Klippehøyde og klippefrekvens på fairway vil variere i løpet av sesongen avhengig av tilstand på
fairway, vekstforhold og andre vurderinger som greenkeeper tar i sin daglige drift.

5.6 Rough
5.6.1 Klipping av rough
Rough blir normalt klippet 1 gang i uka. Ønsket gresshøyde for rough er mellom 30 – 45mm. Denne
klippehøyden er en passe balanse mellom det å bli «straffet» for å ligge i rough kontra fairway, og det
å finne ballen enkelt når man ikke ligger i fairway.
Ved klippehøyder ned mot 30mm er det behov for større klippeintensitet på mange områder for å
unngå opphopning av dødt gress.

5.6.2 Avstand fra tee til fairway
Avstand fra tee til fairway fra fremste teeboks skal ikke være lengere enn 75 meter der det er god
gressvekst slik at de golferne som slår kortest ikke blir dobbeltstraffet med både et kort slag, og ikke
nå frem til fairway. Denne justeringen blir gjort ved at korteste tee blir flyttet fremst på alle
teeboksene. Det er ikke planlagt at fairwayene forlenges til nærmere teeboksen.

5.7 Høyrough
5.7.1 Fordeler og ulemper med bruk av beitepusser
Fordeler ved bruk av beitepusser:
‐ Lettere for golfere å finne ballen i høyrough
‐ Mindre straff for å havne i høyrough
‐ Raskere tempo med mindre leting etter ball
‐ Banen fremstår mer velholdt og ryddig
Ulemper ved bruk av beitepusser:
‐ Vegetasjonen som er slått av beitepusseren deler seg og vokser enda kraftigere opp seinere
på året. Det medfører behov for enda hyppigere vedlikehold av disse områdene.
‐ Dersom det tas for mye av høyrough så fremstår banen som «naken» og lite naturlig
‐ Stort inngrep i naturmangfold. Se kapittel Biologisk mangfold og området rundt på banen

5.7.2 Bruk av beitepusser
For å balansere fordelene og ulempene ved bruk av beitepusser, så oppretter man noen områder hvor
beitepusseren primært skal fokusere sin aktivitet. Disse er:
‐ Hull 1: området til høyre i landingsområde for utslag helt opp til OB, og området til høyre for
green
‐ Hull 2: området bak green
‐ Hull 4: området til høyre i landingsområde for utslag
‐ Hull 5: området til høyre i landingsområde for utslag
‐ Hull 6: området til venstre i landingsområde for utslag
‐ Hull 8: området til venstre i landingsområdet for utslag
‐ Hull 10: deler av området mellom hull 10 og 18 skal klippes ned et stykke ut i høyrough, men
ikke hele området
‐ Hull 11: området mellom hull 11 og 16
‐ Hull 12: området mellom hull 12 og 15

‐
‐
‐
‐
‐

Hull 16: området til høyre i landingsområdet for utslag
Hull 17: området til høyre for green
Hull 18: området til høyre og venstre side i landingsområdet for utslag. Området på venstre
side oppover mot green
Områder med røde og hvite merkestaker skal også klippes ned slik at merkene er synlige
Korthullsbanen

Vegetasjon kan vokse raskt, så det skal også gjøres fortløpende vurderinger i sesongen om også andre
områder utenom de prioriterte områdene skal klippes ned med beitepusser.

5.8 Straffeområder
En av metodene for å øke spillehastighet er å ha godt definerte straffeområder for å redusere letetid.
Ved innføring av nye straffeområder vil det være en avveining mellom banens design, formål og
spillbarhet sett opp mot behov for raskere spill.
Planlagte utvikling for Kongsberg Golfbane er:
‐ Området bak green 6 merkes med røde staker
For å sikre at alle stakene som markerer straffeområder er synlige så innføres det en standard lengde
på stakene på 80cm. Det skal også lages kamstål på stakene slik at det er lett for banemannskap å
fjerne stakene når det klippes i området rundt, og å få satt de tilbake.

5.9 Treningsområde
5.9.1 Treningsgreen
Hastighet på greener og kvalitet på treningsgreen har vært dårligere enn ellers på banen. Det er et mål
at treningsgreen skal være i samme stand som de øvrige greenene på banen slik at man både får god
kvalitet på treningen, og at oppvarming til runder foregår på greener som representerer de samme
forholdene man møter på banen.
En av utfordringene for å oppnå dette målet er at belastningen på treningsgreenen er betydelig større
enn greenene på banen. Det er ikke ønskelig at aktivitet på treningsgreenen skal begrenses for å
oppnå økt kvalitet.

5.9.2 Pitcheområdet
Pitcheområdet på banen er et viktig tilbud både for nærspillstrening, bunkertrening, og for å trene å
slå på gress for nybegynnere og kursdeltakere. Pitcheområdet fungerer godt til formålet slik det
fremstår i dag, og ingen betydelig utvikling av området er planlagt på kort sikt.
Pitcheområdet skal merkes med avstandsmerking.

5.10 Teesteder, slope og rating
5.10.1 Kortsiktig utvikling teesteder
Følgende mål er satt for å øke spillehastighet, spilleglede, og mestring på banen:
‐ Flere personer skal spille fra kortere teested
‐ Korteste teested skal spilles enklere
Dette stimuleres med følgende utvikling:
‐ Utslag fra alle teesteder separeres for 3 banelengder
‐ Bakerste tee gjøres lengre

‐
‐

Korteste tee gjøres kortere
Midterste tee gjøres mer utfordrende der tee er på fremste teeboks, og enklere der tee er på
bakerste teeboks

Disse tiltakene medfører endret lengde på de tre banelengdene, og ny slope vil bli kalkulert.

Hull
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ut
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Inn
Total

Oppr. mål
49
60

48

Mål 2021
53
59

Nye mål 2022 rev
48
55
60

391
142
237
245
300
274
109
266
461
2425
437
153
374
284
109
274
270
183
416

464
167
317
301
383
344
134
350
525
2985
538
188
477
320
136
352
323
200
500

391
142
237
247
293
276
114
266
452
2418
432
149
371
271
108
264
264
126
397

463
142
325
290
293
276
139
334
452
2714
432
149
371
288
133
335
264
183
397

463
167
325
290
377
336
139
334
525
2956
532
181
473
310
133
335
316
194
484

391
135
232
243
288
272
114
262
448
2385
427
149
367
271
108
264
264
126
397

459
148
312
287
295
280
137
329
455
2702
530
178
372
288
131
333
313
183
480

470
167
326
296
379
354
142
343
523
3000
536
190
478
310
135
337
318
199
491

2500
4925

3034
6019

2382
4800

2552
5266

2958
5914

2373
4758

2808
5510

2994
5994

5.10.2 Utvikling av en 3. teeboks
En langsiktig målsetting for Kongsberg Golfbane er å etablere 3 oppbygde teebokser på alle hull. Det
vil gi mulighet for å etablere en ny kortere banelengde for de som ikke har de lengste slagene, og gi
større mestringsglede til flere. Per 2022 så er det kun hull 13 og hull 17 som har dette.
En målsetting over tid er å utvikle følgende 4 banelengder ‐ hvor lengdene ikke er absolutte, men er
ment symbolsk:

Opprinnelige mål
49
4925

60
6019

Lengdemål 2021
48
4800

53
5266

59
5914

Fremtidige lengdemål
42
4200

48
4800

55
5500

60
6000

I angivelsene ovenfor er det benyttet de gamle fargemerkene RØD, BLÅ, GUL og HVIT som underlag
for de nye hecto‐merkene, for på den måte å dobbeltkommunisere betydningen av lengdene 42, 48,
55 og 60. Deres betydning er følgende:
‐

42: Skal bli banens korteste lengde for etablerte golfere som har utslagslengder i område 120 ‐
140 meter.
o Denne utslagslengde vil i all hovedsak kreve etablering av 16 ny tee‐steder.

‐

48: Dette er en utslagslengde som vil være en utfordring for damer og herrer med
utslagslengde i området 150 ‐ 180 meter.
o Denne utslagslengden vil kunne bidra til at mange flere mannlige golfere med kortere
slaglengde vil ha glede av å spille på Kongsberg Golfbane.
o Denne utslagslengde krever ingen nye teesteder eller anleggskostnader.

‐

55: Dette vil være den foretrukne utslagslengde for de fleste herrer med utslagslengde på
rundt 210 meter.
o Denne utslagslengde krever ingen nye teebokser eller anleggskostnader.

‐

60: Dette vil være et utfordrende teested for de beste herregolferne med hcp under 10 og
utslagslengde på 250 meter.
o Denne utslagslengde oppnås ved konsekvent å benytte bakerste 1/3‐del av alle
teesteder.
o Det skal evalueres å ta i bruk bakerste utslag på hull 2, som ligger i skråningen bak
eksisterende teeboks. Dette vil kreve noe utbedring av tee‐stedet.

5.10.3 Teested 30
Teested 30 har egne markeringer lagt ut på fairway uten at oppbygget teeboks er gjennomført. Disse
tee‐stedene er etablert for å gi nybegynnere i alle aldre en enklere start på å spille en golfrunde. Det
er etablert tilsvarende på mange golfbaner i Norge. Det har ikke prioritet å bygge opp egne teebokser
for utslag 30. Teested 30 fungerer godt nok i henhold til hensikten med teestedet.

5.11 Flaggplasseringer
Det finnes ingen klare regler for hvor flaggplassering skal settes på greener, men det finnes flere
veiledninger. Det er viktig at flaggplasseringene på banen tilpasses de utfordringene som finnes på
greenene.
Følgende kriterier skal brukes når banemannskapet plasserer flaggene:
‐ Flagget skal settes på et relativt flatt område
‐ Flagget skal settes med hensiktsmessig avstand fra store onduleringer og kanter
‐ Flagget skal settes slik at gode slag belønnes
‐ Dersom det er skader eller slitasje på greenen, så skal man tilstrebe å sette flagget på et
område hvor tilstanden på greenen er bra
‐ Flaggene skal settes på indikert område på green (Rød, Blå, Gul)
På Kongsberg Golfbane benyttes 3 fargekoder for å indikere i hvilket område på greenen flagget står.
Spesielt tidlig på året kan det være hensiktsmessig å ikke benytte disse fargekodene slik at man får satt
flaggene på den delen av greenen som er i best stand. Denne vurderingen gjøres av greenkeeper
sammen med banekomite. Banens brukere skal informeres i hensiktsmessig forum dersom
flaggplasseringer ikke følger fargekoder, og hvorfor dette ikke gjøres.

5.11.1 Endring av flaggplassering
Flaggplassering endres som en hovedregel 3 ganger per uke, og man skal søke å bruke alle 3
fargekoder for flaggplassering slik at banen spilles variert. Flaggplassering skal ikke endres underveis i
en turnering eller viktige turneringsdager.

5.12 Banedesign
Kongsberg Golfbane har et flott og variert banedesign som gir gode taktiske og strategiske
utfordringer på hvert hull. Det er ikke prioritert å gjennomføre noen signifikante endringer i
banedesign.

5.13 Kjente problemområder på banen
Banen har noen problemområder hvor hovedårsaken er grunnforholdene i området. Det største
problemet er som regel for komprimert jord. En komprimert overflate gjør at vannet ikke trenger
igjennom. Generelt er langsiktig lufting og dressing løsningen for å utbedre problemområder. Noen
områder trenger større tiltak, som å grave dreneringsgrøfter, lage åpne vannveier, lukke igjen en
bunker.
Identifiserte problemområder på banen innebefatter følgende områder:
‐ Hull 4 landingsområde fra tee
‐ Hull 8 høyre og bak og forkant green
‐ Hull 12 bak høyre for green
‐ Hull 13 høyre i landingsområde fra tee
‐ Hull 13 venstre for green
‐ Hull 14 høyre for green
‐ Hull 16 bakkant green
‐ Hull 17 forkant green
‐ Hull 18 landingsområde for 2. slag
‐ Bunkere behandles som egne punkter i langtidsplan for utbedring av bunkere

5.14 Biologisk mangfold og området rundt på banen
5.14.1 Biologisk mangfold
Over 60 fuglearter er registrert på Kongsberg Golfbane. Det er et yrende dyreliv med både insekter,
ormer, amfibier, rovdyr og byttedyr. I tillegg har man både planter og mikroliv nede i jorda som bidrar
både til balansen i økosystemet, og til kvaliteten på banen vår. All aktivitet på en golfbane har
innvirkning på denne balansen.
Stell og vedlikehold av fuglekasser er viktig for regulering av insektsbestanden på banen.
Det er ønskelig å ikke påvirke naturen og økosystemet mer enn nødvendig. Dette betyr at det også skal
gjøres en vurdering av hvordan naturmangfoldet blir påvirket når man skal gjøre større inngrep i
området på og rundt banen.
Å spille en runde golf på Kongsberg Golfbane skal ikke bare være en runde golf. Det skal legges til rette
for gode naturopplevelser ved å opprettholde og videreutvikle det naturmangfoldet som er der i dag.

5.14.2 Mikroliv i jord
På greener spesielt, men også tee, fairway og nærspillområder produser greenkeeeper egen kompost
som sprøytes ut. Tilføring av flytende kompost er et viktig tiltak for god jordhelse. Det er med på å gi

god jordstruktur og sunne planter, forutsatt at oksygentilgangen og vanngjennomtrengeligheten i
jorda er god.
På områder med skrin jord tilføres det kull for å stimulere til mer tørkesterke planter og et bedre
mikroliv, som igjen gir kraftigere grasvekst.

5.14.3 Planting av trær
Det er ønskelig å plante trær i noen av de mest åpne områdene på banen. Trær gir enkelte hull
intimitet, personlighet og kan også være strategisk plassert i forhold til spill. Trær suger opp vann og
næring, og vil sørge for at annen vegetasjon ikke vokser like vilt i området rundt, noe som på lengre
sikt reduserer behov for å bruke beitepusser i området. Trær er også gode å ha for golfere som
trenger referansepunkter for å finne ballen når de slår ut i høyroughen.
Områder hvor det skal plantes trær er:
‐ Hull 9
‐ Mellom hulll 10‐11‐18
‐ Mellom hull 11‐16
‐ Mot gården på hull 16

5.15 Fotballgolf
Fotballgolfhullene på hovedbanen skal lukkes med lokk fra 2022. Aktivitet for fotballgolf skal foregå på
6‐hullsbanen.

5.16 6‐hullsbanen
6‐hullsbanen brukes i dag primært som rekrutteringsarena for golf i forbindelse med nybegynnerkurs,
treninger eller som et lavterskeltilbud for de som ønsker å prøve golf. I tillegg åpner 6‐hullsbanen noe
tidligere på våren enn hovedbanen for de aller ivrigste golferne. 6‐hullsbanen har også hull til å spille
fotballgolf. Det er ønskelig at 6‐hullsbanen fortsatt brukes til disse formålene.
Både teesteder, greener og bunkere på 6‐hullsbanen behøver vedlikehold og oppgradering. Derimot
er kvaliteten på banen tilstrekkelig til å oppnå formålet med banen. Det vil derfor ikke være prioritet å
utbedre 6‐hullsbanen på kort sikt utover normal klipping og vedlikehold.

