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Mødereferat baneudvalgsmøde 
onsdag den  8. juni 2016 kl. 16.30 

 

 

Deltagere: 

Baneafdelingen 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Hans Peter Ingvorsen (HP) 

Tina Devantie (TD) 

Jesper Hansen (JH) 

Sven Aage Nielsen (SÅN) 

Talal Sidani (TL) 

 

Eksterne deltagere 

Allan Brandt (AB), DGU’s banekonsulent 

 

Afbud 

Talal Sidani (TS) 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Status for banen HP 

2. Medlemsundersøgelsen Golfspilleren i Centrum BV 

a. Vurdering af banen 

3. Status diverse projekter HP 

4. Status: Projekt bunkers HP 

5. Flagplacering HP 

6. Orientering om arbejdet på banen de næste måneder HP 

7. Dato for næste møde Alle 

 

 

Ad 1. 

Klippefrekvensen er nu på sit højeste og optager stort set al vores tid. Vi vil sammen 

med reparation af vandingsanlæg have hovedfokus på dette til og med ultimo 

oktober. 

Sæsonen indtil nu er at betegne som den mest udfordrende i 11 år, hvad angår 

vækstforhold for græs på en golfbane. De mange svampe- og vinterskader fra 

efteråret 2015 har taget meget lang tid om at hele, og de mange råger/krager på banen 

har samtidig gjort svampeskaderne på greens endnu værre, når de har hakket efter 

larver. Vi har aldrig gødet så meget på greens i nyere tid for at få græsset i gang og få 
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lukket hullerne efter skaderne – selvfølgelig er vi i Vejle udfordret af meget kold 

jord, af meget våd jord, af meget skygge og af mange vinterskader, men vejret har 

været en meget stor modspiller til og med nu (primo juni). Når man gøder så meget 

giver det konsekvenser for boldens rul på greens – medførende ujævnheder og nedsat 

hastighed. Vi har selvfølgelig forsøgt at få græsset i gang med alle de muligheder vi 

har haft til rådighed, og vi har selvfølgelig prøvet at bekæmpe larver i greens indenfor 

miljølovens grænser. 

Særligt greens på Skoven 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 har været ramt af svampeskader. Flere 

af disse greens er i tidens løb klippet mindre og mindre for at holde græs i 

æresrunden. Skoven 7 var klippet ind til ca. halv størrelse, hvorfor det var meget 

vanskeligt at finde pindplaceringer, så som et forsøg har vi nu prøvet at klippe dem så 

store som muligt og samtidig givet dem en mere målrettet pleje (bl.a. ved brug af 

penetranter og megen eftersåning). Dette har i en periode nødvendiggjort en højere 

klippehøjde end Parken og Sletten (5 mm. mod 3,5 mm.). Resultaterne er lovende, og 

vi er i skrivende stund på vej ned til samme klippehøjde som de øvrige greens. De 

større greenarealer giver mere mulighed for at fordele sliddet og dermed holde græs 

på greens. Greens er topdresset med 27 tons. Dette er lige i underkanten, men har 

været nødvendigt for at ”hjælpe” den nye græs efter vinterskaderne frem. 

Fairways er gødet med kvalitetsprodukter – dels biostimulanter og dels almindelig 

gødning. Skaderne fra senere års muldvarpeskud og vinterskaderne har alligevel taget 

meget lang tid om at lukke sig. Græsset nåede lige at komme lidt i gang, hvorefter 

tørken kom og så er det gået lidt i stå igen. Semiroughen gror dog rigtig godt på 

næsten alle huller. De ”shapede” områder har fået samme behandling som fairways 

samt tilført græsafklip og bio-te. Den meget tottede vækst er hermed ved at forsvinde, 

men der går dog noget tid endnu inden plejen slår helt i gennem. I denne forbindelse 

er der klart iagttaget, at banen har det meget vanskelligt med spil i meget våde 

perioder og om vinteren. 

Vores pleje- og pasningsplan er gået som planlagt og alle tiltag har haft det 

forventede positive afkast. Planlagte projekter er gennemført og nye er ved at 

planlægges til udførelse i efteråret/vinteren. De store udfordringer med vores 

vandingsanlæg er formindsket væsentligt, så vi i 5 uger under tørken har været i stand 

til at holde græsset i live på greens og tees – og med fortsat stor indsats på dette 

område skal vi nok få vandingsanlægget til at køre optimalt. Når vi har et par timers 

råderum kører vi sand i bunkers – i skrivende stund har vi kørt ca. 75 tons sand i 

bunkers, hvilket sammen med renoveringer af udvalgte bunkers har givet positive 

resultater. Vi fortsætter med at renovere bunkers, når tiden tillader det. 

2015/2016 har været et rigtig godt år for bellis på banen – de fleste planter er 15-20 år 

gamle eller ældre, men noget tyder på vinterskaderne er guf for nye bellisplanter osse. 

Vi har selvfølgelig bekæmpet denne bellis indenfor miljølovens grænser, og det er 

meget glædeligt at nævne, at det nu er lykkedes DGU’s banekonsulenter at få 
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godkendt et nyt pesticid mod bl.a. bellis, så vi bedre kan bekæmpe den indenfor 

miljølovens grænser. 

 

 

Ad 2. 

Medlemmer og gæsters tilbagemeldinger omkring banen gennem undersøgelsen 

”Golfspilleren i Centrum” blev gennemgået. Undersøgelsen bekræfter at 

baneudvalget fortsat skal have særlig fokus på greens, fairways og bunkers. Der kan 

konstateres en meget positiv trend i vurderingen af disse fokusområder, men der er 

enighed i baneudvalget om at vi ikke er ”i mål” endnu. 

 

Ad 3. 

Ud over den daglige drift er der gennemført en række projekter på banen. Følgende er 

en status på de planlagte projekter siden sidste baneudvalgsmøde: 

Skoven 3 

55 tee-stedet fungerer med den nye måtte. Baneudvalget er opmærksom på den 

manglende finish, men har nedprioritet den endelig løsning i forhold til andre 

arbejdsopgaver. 

Parken 9 

Projektet er afsluttet. Træer og buske til venstre mellem tee-sted 58/55 og 52/46 er 

fjernet. Baneudvalget har genovervejet sikkerhedssituationen og vil løbende evaluere, 

men vurderer at der p.t. ikke er behov for yderligere sikkerhedsforanstaltninger. 

Parken 2 

Baneudvalget har besluttet at når O/B i løbet af juni integreres som en del af banen, 

vil området i første omgang blive vedligeholdt som 100 mm rough. O/B vil blive 

flyttet til hegnet, der adskiller Parken 2 med Parken 3. 

I efteråret vil der blive flyttet et antal træer til Parken 2, så green på Parken 3 bliver 

ekstra beskyttet. 

Herefter vil baneudvalget vurderer behovet for O/B mod Parken 3 og klippehøjde og 

bevoksning i det nye integrerede O/B område. 

 

Ad 4. 

Baneudvalget har særlig fokus på bunkers. Baneudvalget har gennemgået samtlige 

bunkers og der er behov for efterfyldning af sand i mange bunkers. Enkelte har behov 

for en mere gennemgribende renovering.  

Med op mod 100 bunkers er det en tidskrævende arbejdsopgave, men baneudvalget 

har besluttet at opprioritere plejen af bunkers. Bunkers efterfyldes løbende og rives 

nu 2 gange ugentligt mod tidligere 1 gang. Ukrudtsbekæmpelse og vedligehold af 

bunkerkanter indgår i den ugentlige pleje bliver med ændringen samtidig intensiveret. 

Fairwaybunkernes roughkant mod green bibeholdes, men den bagvedliggende rough 

klippes som hovedregel ind til ca. 1 – 2 meter. 
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Ad 5. 

Efter ide fra TD har greenkeeperen fundet en metode, som gør flytningen af flag efter 

de besluttede farvekoder nemmere og mindre tidskrævende. 

 

Ad 6. 

Efter der nu er kommet gang i græsvæksten koncentreres arbejdsindsatsen om 

klipning.  

Greens på Sletten og Parken klippes i 3,5 mm. Den grund af den minimale græsvækst 

på Skovens greens sammen med de udprægede vinterskader har klippehøjden her 

været noget højere. Skovens greens klippes gradvist ned mod samme klippehøjde 

som greens på de øvrige sløjfer. Fra uge 24 har alle greens samme højde. 

Klippehøjderne er: 

Greens 3,5 mm 

Fairway 15 mm 

First cut 38 mm 

Semirough 52 mm 

“10 cm rough” 100 mm 

Ukontrolleret rough – “høstes een gang årligt på Sletten” 

 

Placeringen af de forskellige klippehøjder på banen følger banearkitektens oplæg til 

roughplan. Som forholdene er, er det visuelt vanskeligt om ikke umuligt at se forskel 

på First Cut og Fairway. Da 2 klippehøjder samtidig er tidskrævende har 

baneudvalget besluttet at first cut ind til videre udelades og Semirough ændres til 42 

mm. 

 

Ad 7. 

Næste møde er aftalt til onsdag den 7. september 2016 

 

 

 

 

  

 


