
Nyhedsbrev august 2020  
 
Nyt fra formanden 
 
Baneprojektet: 
 Vi har fået en zonegodkendelse fra Esbjerg kommune. Zonegodkendelsen har været til høring hos 
naturforeninger m.v. Det gav ingen bemærkninger. Det betyder at vi kan gennemføre projektet. 
  
Der er udfordringer i forbindelse med projektet:  
Anlægsarbejdet er spredt over hele banen. Vi skal koordinere spillet på banen med anlægsarbejdet. 
Samtidig skal entreprenørens kørsel med maskiner og materiel på banen gøres på en sådan måde, at 
slitagen på banen er mindst mulig.   
 
Byggeudvalget lægger vægt på, at der - om vejrliget tillader det - sås græs i indeværende år efter 
udlægning af muld og vækstjord. Om nødvendigt opretning til foråret. 
  
 Tidsplanen: 
 
Møde med arkitekt den 5. august - gennemgang og korrektur på udbudsmaterialet, besigtigelse og 
opmåling. 
  
Byggeudvalgsmøde den 10. august for endelig godkendelse af udbudsmaterialet m.v. 
  
Udbudsmaterialet forventes klar uge 34. Udbudsmaterialet forventes at kunne udleveres i begyndelsen af 
uge 34. 3 firmaer vil blive indbudt til licitationen. 
  
Licitation 1. september 2020. 
  
Kontraktforhandlinger og planlægning af opstart uge 37 og 38. 
  
Arbejdet begynder mandag den 21. september og afsluttes 16. oktober 2020. 
 
Restriktioner på banen – Sandsynligvis lukning af hele banen for udkørsel af jord 3 dage samt udlægning 
vækstjord 2 dage. Lukning/ændring periodevis af et eller flere huller kan komme på tale. Restriktioner vil 
blive meldt ud på hjemmesiden. 
  
Endelig plan for lukning afventer entreprenørens planlægning. 
  
Hele banen forventes spilbar på normal vis ultimo april 2021. Dog med blå pæle indtil græs er vokset til. 
Indtil da, er der reduceret for 9 med lukninger/ afkortning af huller. Bag 9 forventes at kunne spilles som 
normalt efter efterårets arbejder med blå pæle. 
  
Ud over projektet med banen har vi søgt om vandingstilladelse til yderligere 10.000 m3 vand. Vi har 
tilladelse til 17.600 m3 pr. år. Vi har 3000 m3 tilbage i 2020. 
  
Vi har fået afslag på ansøgningen og samtidig har Esbjerg kommune anbefalet nye boringer. Vi har bedt om 
et møde med kommunen om sagen. Dels vil nye boringer koste penge, og de tidligere år har vi fået de 
nødvendige tilladelser til de ekstra vandmængder. 
  
Vi har bestyrelsesmøde den 26. august, og vil herefter orientere om det endelige forløb, og det vil blive 
skrevet efter licitationen er afklaret. 



  
 
 
Facebook 
Vores nye facebook side har fået en god start. 311 er medlemmer af facebook siden. Det er kun for 
medlemmer. Derfor skal man oplyse sit medlemsnummer når man søger om optagelse. Det er der nogen 
der ikke gør, og derfor bliver de ikke medlemmer. Så husk DGU nummeret hvis du beder om optagelse som 
medlem på facebook siden. 
 
Ib Dam Schultz 
formand 
 

Nyt fra baneudvalget 
 
Åbent hus omkring nyt hulforløb på for 9. 

Baneudvalget vil gerne invitere interesserede til at høre om tankerne omkring forslaget til nyt hulforløb på 
de første 9 huller og prøvespil af det nye forløb. Der spilles kun 9 huller, da bag 9 er reserveret til 
begynderturnering. 
Umiddelbart efterfølgende vil vi gerne høre din mening over en kop kaffe eller en øl. 

Arrangementet finder sted ons. d. 19. august fra kl. 17:00. Der vil blive tilmelding via Golfbox, hvor du selv 
vil kunne reservere starttid under tilmeldingen, som åbner torsdag d. 6. august 

  
Jørn Wind 
Formand baneudvalget 
 
 

Nyt fra turneringsudvalget 
 
KLUBTURNERING. 
 
Søndag den 16. august afholdes OK Benzin turneringen. 
 
Alle turneringer i 1. halvår inkl. Sydjysk Open måtte desværre aflyses pga. Covid-19 virussen og de 
restriktioner det har givet. Der er nu åbnet så meget op at vi igen kan afholde klubturneringer. 
Turneringen spilles som en individuel turnering i 4 lige store rækker. A rækken spiller slagspil og B, C og D 
rækkerne spiller stableford 
. 
Som noget nyt spilles turneringen med spillerindtastning af scoren.  
Sammen med offentliggørelse af starttiden, fremsendes der et link og en kode til at gå ind på Golfbox via sin 
smartphone. Her kan man indtaste sin egen score ude på bane efter afslutning af hvert hul. Man kan også 
indtaste scoren for den man er markør for eller for alle 4 på holdet. Alle på holdet kan indtaste. Når runden 
er færdig, kontrollerer man scoren med holdet og afslutter. Herefter kan der ikke længere rettes i scoren. 
 
Der vil også være mulighed for at aflevere et fysisk scorekort, men under henvisning til Corona 
restriktionerne opfordres til at anvende spillerindtastning. Sammen med fremsendelse af link og kode 
kommer der yderligere vejledning. 
 
Sidste tilmeldelsesdato er 11. aug. Der er max på 96 spillere. 
 
 



 
 
 
KLUBMESTERSKABERNE. 
 
I weekenden 29/30. august afholdes årets klubmesterskaber. 
Som noget nyt spilles der om klubmesteren i superveteran herrer. 
 
Der spilles i følgende rækker: 
 
Damer   
Senior damer, 50 år   
Veteran damer                     60 år                                         
 
Herrer 
Senior herrer, 50 år 
Veteran herrer, 60 år 
Superveteran herrer, 70 år 
 
I veteranrækkerne må der bruges buggy. 
Der skal minimum være 3 deltagere i hver række. 
Se en mere detaljeret beskrivelse af turneringsbestemmelserne under tilmelding i Golfbox.   
 
Thorkild Lauridsen 
Formand klubturneringsudvalget 
 

Nyt fra golfmanager 
 

Jamie holder ferie fra tirsdag den 4.august og er tilbage på kontoret tirsdag den 11. august. 
 
Junior træning starter op tirsdag den. 11 august kl. 17:00. Vi mødes i klubhuset til informationsmøde og 
træning bagefter. 
 
Søndag den 6. september er vi vært til en DGU Junior finale turnering og vi vil mangler hjælpere som 
startere på hul 1. og hul 10. fra kl. 07.30 til 12:00 og hjælpere i køkkenet fra kl. 12.00 til 16:00 Kontakt 
kontoret hvis du vil hjælpe. 
 
Jamie 
Golfmanager 
 


