50 ÅR S J UB IL ÆUM
I 2021 kan Golfklubben Hvide Klit fejre 50 års jubilæum.
I løbet af de første 50 år har banen løbende gennemgået forbedringer og forandringer. Efter
ansættelsen af chefgreenkeeper Michael Eeg blev der igangsat en større opretningsplan for de
primære områder, ligesom der blev udarbejdet en udviklingsplan for større ændringer på banen.
De primære områder taler for sig selv. De fremstår i dag med en meget høj kvalitet. Af de større
ændringer er der blandt andet gennemført renovering og etablering af bunkers på hullerne 5, 6, 7, 10,
11 og 13. Etablering af run-off områder på hullerne 5, 6, 11, 12, 13, 15 og 18. Samt et nyt teested på hul
13.
Omkostninger til disse ændringer er taget over den løbende drift.
I udviklingsplanen er der forudsat etablering af et vådområde, der vil berøre hullerne 2, 10, 17 og 18.
Projektet vil give et fantastisk løft både i relation til banen og naturen.
Projektet er opdelt i to etaper.
1. etape: Etablering af vådområderne.
2. etape: Etablering af pumpestation for udnyttelse af vand til kunstvanding.
I anledning af vores jubilæum vil bestyrelsen gerne iværksætte 1. etape som en jubilæumsgave til
klubben. Projektet er budgetteret til 390.000 kr.
Da projektet ikke umiddelbart kan rummes inden for det ordinære budget, er der nedsat et
projektudvalg, der bl.a. vil søge diverse fonde om tilskud.
Digets Fond har ydet det første bidrag på 100.000 kr. Vi takker Fonden for dette fantastiske bidrag.
Bestyrelsen har besluttet, at beløbet fra ”Giv en gave til klubben” vil blive anvendt til projektet, så hvis
du ikke allerede har ydet et lille bidrag, vil vi opfordre dig til at gøre dette.
Vi er ikke i tvivl om, at medlemmer og gæster værdsætter banens høje kvalitet. Har man lyst til at yde
lidt ekstra til projektet, kan man få ligningsmæssige fradrag på op til 16.600 kr. pr. år.
Vi håber, at der blandt medlemmerne findes opbakning til projektet, og at mange vil yde et bidrag,
stort som lille, til jubilæumsfonden.
Bidrag kan indbetales til konto 9070 1623 987 465.
Af hensyn til SKAT bedes du venligst opgive navn og CPR-nr.
På forhånd tak.
Med venlig hilsen - Bestyrelsen

FREMTIDENS
VÅ D O M R Å D E R
Projektet består af
etablering og udvidelse
af vådområder
på hul 2 - 10 - 17 - 18.

Læs mere om projektet
på de næste tre sider.

FØR

EFTER

AKTUELLE
UDFORDRINGER
På Golfklubben Hvide Klit forbereder vi os på
fremtiden, og derfor arbejder vi målrettet med vores
vision: Vi skal inden for de næste ti år anerkendes som
en af de absolut bedste golfbaner i Danmark. Det
vil give os mulighed for ikke bare at fortsat tiltrække
over 8000 nationale som internationale gæster, men
også at afholde turneringer af international standard.
Strategien for at opnå dette er omfattende, og ikke
mindst for udviklingen af baneanlægget. Herunder
er etablering og udvikling af vådområderne på hul
2 – 10 – 17 - 18 det største enkeltstående projekt i
udviklingsplanen og et essentielt skridt på vej mod
målet.
Udfordringen i projeket er, at de lokale
jordbundsforhold på golfbanen veksler fra
højtliggende flyvesand til lavtliggende områder
med højt grundvandspejl, størstedelen af året. Frem
for at løse dette med dyre tiltag, som tilførsel af
vækstjord og/eller omfattende dræning, vil vi i stedet
bruge udfordringerne til vores fordel ved bl.a. at
implementere flere søer i banedesignet.
Etablering og udvikling af vådområderne løser
således nogle anlægsmæssige udfordringer, og
begrænser samtidig arealerne som vedligeholdes
til golf. Disse områder omdannes efterfølgende
til uberørt natur og vil have en positiv effekt på
biodiversiteten.
Banen blev anlagt i en tid hvor viden omkring
anlæggelse af golfbaner var begrænset. Over tid er
den viden blevet større, og forventningerne samt
kravene til kvaliteten er fulgt med. Det skal vi på
Hvide Klit også.
Med ekstreme vejrmønstre grundet klimaforandringer
er spørgsmålet om renovering mere aktuelt end
nogensinde før. Vi skal derfor investere klogt og
langsigtet i banen samt de omgivende faciliteter for
at fremtidssikre anlægget.

• Højt grundvandsspejl.
• Skygge.
• Tilgroede arealer.
• Invasive træarter.
• Meget nedfald fra træer.
• Ringe jordbundsforhold.

FORDELE
VED PROJEKTET
• Øget biodiversitet med
naturlige vandhuller.
• Begrænsede arealer som
vedligeholdes til golf.
• Naturlig afdræning af områder
med højt grundvandspejl.
• Indvinding af lokalt materiale
til fremtidig brug.
• Mulighed for samarbejde
med nabogrunde om fremtidig
dræning.
• Fremtidig brug af vand til
kunstvanding.
• Massiv visuel forbedring af de
omkringliggende golfhuller.
• Positiv PR i lokalpresse samt
national golfrelateret presse.
• Større tiltrækningskraft af
nationale som internationale
golfturister.

TIDSPLAN
OG BUDGET
Projektet forventes at påbegynde
september 2021 og være klar
til spil juli 2022, og vil foregå i
følgende rækkefølge:
1. Skovning og udtynding af de
berørte træområder.
Færdiggørelsen af projektet vil betyde,
at vi samlet set er over halvvejs gennem
udviklingsplanen og godt på vej mod vores mål.
Vi er allerede i gang med at renovere de mange
sandbunkers. Resultatet af dettte projekt
bliver bunkers, som falder naturligt ind i det
omkringliggende landskab, og som kræver
minimal vedligeholdelse samt brug af pesticider.

2. Opgravning og omdirigering af
vandingssystemkomponenter.
3. Fjerne græstørven og blotlægge
råjorden.
4. Udlægning af køreplader.
5. Opgravning af vandhuller samt
transport af materiale.

Arbejdet udføres for små midler ved at bruge
lokale materialer, opgravet sand fra tidligere
projekter, lyngtørv og rullegræs fra andre
områder af banen osv. Det er denne bæredygtige
strategi, som gennemsyrer hele udviklingsplanen.

6. Udformning af områder
omkring vandhuller, teesteder og
bunkers

At udvikle en golfbane af højeste kvalitet på
naturens præmisser frem for at forsøge at
tæmme naturen vil styrke vores profil som
en bæredygtig golfbane, og resultatet af
udviklingsplanen vil sende krusninger gennem
golfturistbranchen samt et tydeligt fokus på
Hvide Klit som golfdestination.

8. Sprøjtesåning af tiltænkte
græsarealer.

7. Installering af vandingsanlæg

Arbejdet udføres af Hvide Klits
greenkeeper team i samarbejde
med hhv. vandingsfirma,
entreprenør og ikke mindst
hjælpende hænder fra de frivillige
medlemmer.
Samlet budget på 389.500 kr

For yderligere information
kontakt Golfklubben Hvide Klit på
info@hvideklit.dk eller 4094 3235

