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Ribe Golfklub 

Juli 2020 

 

 

 

Nyhedsbrev 

 

Status på udviklingsplanen 
Bestyrelsen har siden foråret 2019 arbejdet på at gennemføre udviklingsplanen for vores 18 hullers 

golfbane. Vi har nu – efter et meget langvarigt forløb – fået de sidste godkendelser i hus fra Esbjerg 

kommune lige før ferien.  

 

Bestyrelsen har nedsat et byggeudvalg, der har til opgave at få konkretiseret det projekt, som 

bestyrelsen har besluttet skal udføres og få det beskrevet i en form, så vi kan afholde en indbudt 

licitation og få tilbud på udførelsen af de enkelte projektdele. 

 

Projektet, som bestyrelsen har besluttet, bygger i hovedtræk på de tanker og ideer, som banearkitekt 

Henrik Jacobsen fremlagde i forbindelse med generalforsamlingen i februar 2019. Dog har 

bestyrelsen fravalgt planerne om ændringer på nuværende hul 7 og anlæg af et par 5 hul på bag ni 

ved sammenlægning af nuværende hul 12 og 13.  

 

Formålet med udviklingsplanen kan sammenfattes således: 

 Banen skal gøres nemmere og sjovere for klubspilleren, især damerne. Fokus på 

teesteder, således at der er 3 gode teesteder på alle huller. 

 Mere variation på de første 9 huller. Gennemføre foreslåede ændringer, som vil kunne 

give en forbedret oplevelse af banen. 

 Forbedring af eksisterende anlæg, fokus på at banens stand forbedres visuelt og 

spillemæssigt. Fortsat fokus på optimalt vedligehold, herunder tidssvarende maskinpark. På 

sigt: Overvejelser om fairway vandingsanlæg 

Siden udviklingsplanen blev lanceret i foråret 2019 er der allerede gennemført en række mindre 

forbedringer på en række huller, ligesom udslagsbanen nu stort set er færdig efter omlægning. 

 

Vi håber, at vi kan have udbudsmateriale klart i begyndelsen af august, så vi kan indhente tilbud hos 

formentlig 3 entreprenører. Planen er, at arbejderne kan igangsættes i sidste halvdel af september 

måned. Der bliver en større logistisk opgave at flytte jord rundt på vores bane. Vi undgår desværre 

ikke, at vi kommer til at lukke banen helt eller delvist i nogle dage for at entreprenøren kan udføre 

sit arbejde. Vi vil informere herom i god tid forinden, når vi når så langt. 

 

Efterfølgende er beskrevet de aktiviteter, der nu resterer og indgår i udviklingsplanen og som vil 

indgå i det videre arbejde med udbud. På  oversigtskort A og B er indtegnet de enkelte aktiviteter. 

 

(Beplantninger er ikke vist på planerne. Ej heller allerede udførte projekter) 

 

Med ønsket om fortsat god sommer 

 

Ivan Laursen, formand for byggeudvalget 
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Oversigt over udviklingsplanens delprojekter 

 

Hul 1 -Nyt tilbagerykket og forhøjet teested 

 

-Afgravning pukkel foran sø 

 

Hul 2 -56 tee hæves og forlænges bagud 

  

Hul 3 -Bortgravning af forhøjning og justering af venstre fairway 

 

-Eksist. bunker venstre fairway udvides (gøres synlig) 

 

-Ombygning af venstre greenbunker 

  

Hul 4 -Nyt forhøjet teested 48 fremrykket 

  

Hul 5 -Nyt forhøjet teested 52 (mellem 48 og 56 tee) 

 

-Ny sø venstre side af fairway foran indspilsområde 

 

-Grøft omkring ind spils område sløjfes 

 

-Ny greenbunker højre side 

 

(-Nuværende fairway bunkers fjernes) 

  

Hul 6 -Nyt forhøjet og fremrykket teested 48 

 

-Udvidelse af nuværende søanlæg 

 

-Fjernelse af jordknold 

 

-Justering af fairwayforløb 

 

-Nuværende venstre greenbunker hæves 

 

-Terrænmodellering bag green mod hul 7 

 

(-Højre greenbunker fjernes samt 2 fairways bunkers fjernes) 

  

Hul 7 -Nyt forhøjet og fremrykket teested 48 

 

(Baneudvalget er bedt om at komme med mindre forbedringsforslag 

til nuværende hul7) 
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Hul 8 

 

-Fjernelse af bakke foran sø 

 

-Nyt forhøjet og fremrykket tee 48 

 

-Justering af fairway højre om sø 

 

-Udvidelse af grøft foran green 

 

-Dreje nuværende fairwaybunker 90 grader 

  

Hul 9 -Tee 56 forhøjes og rykkes bagud 

  

Hul 10 -Nyt fremrykket 48 teested 

 

-Flytning af højre greenbunker 

 

-(Diverse beplantning) 

  

Hul 13 -Tee 56 forhøjes og rykkes bagud 

-(Beplantning mellem hul 12 og 13) 

  

Hul 14 -Tee 56 forhøjes og rykkes bagud 

  

Hul 16 -Nyt forhøjet og fremrykket tee 48 

  

Hul 18 -Nyt 52 tee 

-”Ko huls” bunker fjernes 

-(Beplantning mellem hul 1 og hul 18) 
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A. Ombygning/ændringer hul 1, 2, 3, 9, 10, 13, 14, 16 og 18 

 

    Hul 10: Nyt tee 48 

Hul 14: Tilbagerykket tee 56  Hul 16: Nyt tee 48 Hul 10: Flytning højre greenbunker 

Hul 1: Nyt tee 56      Hul 1: Afgravning knold foran sø  Hul 18: Nyt tee 52 

 

Hul 9: Tilbagerykket tee 56 Hul 3: Afgravning knold Hul 2: Tilbagerykket tee 56  

Hul 13: Tilbagerykket tee 56   Hul 3: Ombygge venst. greenbunker 

    

Hul 3: Udvide bunker 
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B. Ombygning/ændringer hul 4, 5, 6, 7, 8 

Hul 8: Ny sø  Hul 8: Bunkers vendes   Hul 8: Nyt 48 teested 

Hul 8: Knold fjernes 

 Hul 5: Sø Hul 5: Grøft sløjfes Hul 5: Nyt tee 52 Hul 4: Nyt tee 48 

 

Hul 5: Ny greenbunker        Hul 6: Udvidelse af sø    Hul 6: Afgravning jordknold   Hul 6: Forhøje bunker 

    Hul 6: Ny fairway  

Hul 6: Landskabsmodellering  

Hul 7: Nyt tee 48 

 

 


