Nyhedsbrev september 2020

Fra formanden:
Vi har indgået aftale med Nørgaard Anlæg Aps om ændring af banen.
Det vil medføre gener for spillet. Vi håber, at alle vil udvise tålmodighed og forståelse.
Greenfee vil i denne periode nedsættes til 150 kr.
Banen vil max. blive lukket i 5 dage. Derefter vil enten de forreste 9 huller være åbne eller
de bageste 9 huller. På enkelte huller vil der være alternative greens.
Arbejdet på banen vil max. tage 3 uger.
De ændringer der bliver foretaget er 9 nye teesteder, 4 tilbagerykkede teesteder, fin
regulering af vækstjord til teestederne, 5 nye bunkers, sløjfning af 8 bunkers, udgravning af
søer ved hul 5 og 6, fjerne grøft ved hul 5, udvidelse af grøft ved hul 8, fjernelse af høje på
forskellige huller, landformation på hul 6 og 7 samt kørsel til alle huller med jord.
Vi forventer at arbejdet går i gang medio uge 38.
Plan for arbejdet og lukning af huller og bane vil der blive orienteret om, og der vil blive
udsendt kort over de faktiske ændringer af banen, når den detaljerede plan er lavet.

Kulturændring
Det nye forløb på banen vil blive med teesteder 57-52-47, og begreber som herre- og dame
tee afskaffes.
Det skal vi udnytte på bedste vis. Der vil automatisk blive udskrevet et scorekort på det
teested/den længde, som den enkeltes handicap er tilpasset. Den enkelte spiller kan stadig
ændre start til et andet teested.
Turneringer vil blive tilrettelagt efter samme model, og her har spilleren ikke mulighed for at
ændre teested.
Alle nybegyndere starter fra teested 47, og efterhånden som handicappet bliver lavere flyttes
til 52 og 57.
Klubber i klubben anbefales at følge samme fremgangsmåde.
Den enkelte spiller vil få mere glæde af golf spillet, og handicapsystemet betyder, at man
kan spille i samme række og alligevel starte fra forskellige teesteder. Ændringen vil også
give et bedre flow på banen, og er helt i tråd med DGU’s anbefalinger.

Anlægs- og renoveringsopgaver

Fairway vanding
Vi vil etablere fairway vanding. Det sikrer en bedre beskyttelse af banen, og vanding om
natten er mere rationel i forhold til flytning af vandingsmaskine, og fordampning af vand.
Vi forventer at få en aftale med Esbjerg kommune om en forøgelse af vandmængden fra
17.000 m3 pr. år til 26.400 m3. Vi må ikke øge vandmængden fra de 3 boringer, der er
placeret mindre en 300 meter til vandløbet. Det betyder, at vi formentlig skal have en ny
boring og et bedre styringsanlæg. Når vi har en samlet pris, vil vi se på
finansieringsmuligheder i 2021.

Maskinparken
Vores maskinpark skal løbende udskiftes. Vi er ved at få en oversigt over maskinernes
forventede levetid, så vi kan få udskiftningerne ind i budgettet.

Klubhus
Vi skal afsætte de nødvendige midler til vedligeholdelse af vores bygninger. Vi er i gang
med vedligeholdelse af facaden i indeværende år, men der vil hele tiden være
vedligeholdelse på vores bygninger

Parkeringspladsen
Vi vil arbejde med forslag til ændring af P-pladsen, så der kan holde flere biler. Vi har alle
oplevet det stigende behov for p-pladser.

Indendørs træningsanlæg
Vi vil i 2021 nedsætte et byggeudvalg med henblik på at etablere indendørs træningsanlæg.
Samtidig har vi behov for flere pladser til medlemmernes golfudstyr, og der er et stigende
behov for buggys og lignende køretøjer. Forslaget skal indgå i 2022 budgettet.

Regionsgolf
Vi forventer det samme antal hold i 2021. Holdkaptajnens opgave er at sammensætte
stærkeste hold. Alle kan deltage i regionsgold, og de enkelte hold er ikke beregnet på en
lukket gruppe.
Tidspunktet for spil bestemmes i nogle tilfælde af Regionsgolf, og i andre tilfælde af klubben.
Bestyrelsen ønsker at regionsholdene spiller på tidspunkter, hvor presset på banen er
mindst.

Frivillig- og sponsormatch
Tidspunktet for matchen var sidst i oktober. Vi må kun være 50 i klubhuset. Vi har derfor
besluttet at matchen for 2020 aflyses. Der vil blive planlagt med en match i 2021
Vores sponsorer og vores frivillige har fortjent dette skulderklap. De gør en forskel for
klubben, og har sparet klubben for rigtig mange penge

Nye medlemmer
Vi har i år fået rigtig mange nye medlemmer, især fra Toftlund Golfklub. Vi håber de nye
medlemmer vil finde sig til rette i Ribe Golf Klubs kultur og lade sig integrere i ”klubber i
klubben”, klublivet og det frivillige arbejde.

Fra baneudvalget
Afprøvning af evt. nyt hulforløb
Baneudvalget har gennemført et Åbent hus-arrangement, hvor interesserede kunne høre
om tankerne omkring forslag til nyt hulforløb på de første 9 huller og prøvespil af det nye
forløb.
32 af klubbens medlemmer valgte at deltage i arrangementet. Ved den efterfølgende
evaluering gennem gruppeinterviews var der et beskedent flertal blandt de fremmødte for
at gennemføre ændringerne. Det var dog ikke nok til at overbevise baneudvalget om, at
anbefale gennemførelse af ændringerne på nuværende tidspunkt. Der var enighed om, at
selve processen havde været god.
Bestyrelsen har efterfølgende fulgt baneudvalgets anbefaling, så hulforløbet forbliver, som
det er nu.
Alternative greens (vintergreens)
Alternative greens er netop blevet afsat og etableres her i uge 37. I forbindelse med
gennemførelse af det forestående banearbejde etableres nye midlertidige greens på hul 5
og 6, som allerede snart vil skulle benyttes.
Der er yderligere sket et par ændringer i forhold til tidligere placeringer. Dette af hensyn til
beskyttelse af green-nære indspilsområder. Når de alternative greens er etablerede, er der
spilleforbud, og lempelse uden straf skal tages.

Stier
Der er nu etableret stier fra hul 2 til 3 til både tee 56 og 48.
På hul 15 er stien fremført til forkant tee 48.
Og endelig er den hemmelige sti fra hul 4 til bænk ved tee 48 hul 5 blevet etableret.

Rutevejledning til tee 48 hul 5: Gå fra hul 4 ad den eksisterende sti mod tee 56 hul 5. Et
stykke inde i skoven møder du den nyetablerede sti, som fører dig til bænken ved tee 48.
Denne sti er etableret af sikkerhedsmæssige årsager. Den eksisterende gennemgang vil
blive sløjfet.
På hul 17 vil stien højre om green blive færdigetableret i forbindelse med banelukningen.
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