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Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den 21. august 2017 kl. 16.30 

hos greenkeeperne 

 

 

Deltagere: 

Baneafdelingen 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Hans Peter Ingvorsen (HP) 

Knud Roed (KR) 

René Kildsgaard (RK) 

Arne Holm Hansen (AHH) 

Jesper Hansen (JH) 

 

Afbud: 

Tine Devantie (TD) 

 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Status: Dræningsplanen  HP 

a. Status dræning Parken 7 

 

2. Status: Handlingsplan for greens og greens omgivelser  HP 

• Greens 

• Greens omgivelser 

• Indvintring af greens 

 

3. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde 

a. Ønske om ændring af puklerne Skoven 5, så fairway bliver synlig fra 

tee-sted 46? (bilag 1) 

b. Etablering af mulighed for jern- og køllevask på driving rangen 

c. Genindførelse af ”first cut” 

d. Bedre sikkerhed Sletten 4 mod green Sletten 5 

e. Etablering af overgang/bro Parken 5 hazard til venstre 

f. Flytte sti Parken 4 til parken 5 til bag om teested Parken 8 
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4. Status for banen og orientering om arbejdet de næste måneder  HP 

 

5. Dato for næste møde  Alle 

 

 

Ad 1 

Dræningsplanen følges og vi er færdige med ”sommerdræningen” af Parken 7. Der 

enighed om at effekten på det allerede drænede er meget tilfredsstillende. 

Næste etape igangsættes i oktober måned og er dræning af den første del af Parken 7.  

 

Ad 2 

På Skoven 1 igangsætter HP en intensiv plan, som efterfølgende vil blive gentaget på 

de øvrige ”nye” greens. 

Greens på Parken 4 (højre side), Parken 5, Parken 6 og Parken 7 vil blive drænet. I 

overfladen skæres et antal dybere riller, som fyldes med ovntørret sand. 

Spiloverfladen vil hurtigt være genetableret. 

HP har gjort rigtig mange ting for at forbedre græsset på ”mounds” med rigtig god 

effekt og nu er vi i gang med at topdresse med en kompost-rig sandblanding samt en 

eftersåning med særligt behandlede græsfrø, som aftalt under plejen for disse 

”mounds”. Baneudvalget er helt klar over at vi ikke er i mål endnu og følger 

udviklingen tæt.  

HP gennemfører et forsøg på optimering af jordbundsforholdene på et mindre 

mounds-område på Sletten 2. Der vil blive etableret drop zone. 

Indvintring af greens er altid en af de vigtigste arbejdsområder for greenkeepere. Her 

i VGC vil vi vertidræne lige som sidste år med vores fairway vertidræner ned i ca. 

23-25 cm. Herudover fortsætter vi vores program med FDC samt brug af kemi helt 

indenfor lovens grænser – 2 gange Proline og 1 gange Switch om året. Vi vil 

ligeledes som forsøg prøve med kompost-te og fusarium-inhibitor på udvalgte greens, 

når mulighed og temperatur er med os. Aller bedst er selvfølgelig at få arbejdet med 

skygge og fugtighed, men især arbejdet med skygge er desværre utroligt 

arbejdskrævende, hvorfor håbet stadig er tilknyttet aftalerne med den kommunale 

skovpasning. 

 

 

Ad 3 

a. Det er baneudvalgets vurdering at den foreslåede ændring af puklerne vil være 

meget ressource krævende og omkostningstung i forhold til effekten. I første 

omgang vil baneudvalget forsøge at afhjælpe sikkerhedsudfordringen ved at 

flytte klokken ved Skoven 4 (som ikke anvendes mere) til hazard afslutningen 

på Skoven 5. 

b. Greenkeeperne vil etablere vaskeplads ved boldmaskinen hen over vinteren. 
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c. For fortsat at frigøre ressourcer til andre påtrængende opgaver i 

greenkeeperstaben fastholdes de nuværende klippehøjder. Fairway = 15 mm og 

Semirough = 45 mm.  

d. Udsættes til næste møde hvor hele banen vil blive vurderet i forhold til evt. 

sikkerhedsproblemer, herunder også forholdsregler ved lyn- og tordenvejr. 

e. I vinterperioden etables en mulighed for at krydse hazarden. 

f. Ved at flytte adgangen fra green Parken 4 til Parken 5 som foreslået minimeres 

trafikken til venstre for green på Parken 4. Baneudvalget vil som et forsøg lede 

trafikken som foreslået. 

 

Ad 4 

Beskæring af træerne langs tee-steder, fairway og Greens på ”Skov-hullerne” er ikke 

gennemført, som det ved årets begyndelse var aftalt med Vejle Kommune. HP tager 

kontakt til kommunen for at få arbejdsopgaven igangsat. 

 

Ad 5 

Næste møde: mandag den 18. september 2017 kl. 16.30 

 

Udenfor dagsorden 

For at minimere generne for spillere og gæster på banen, starter arbejdsdagen for 

greenkeeperne kl. 5.00 og afsluttes ved middagstid.  

Greenkeeperne forsøger at vise hensyn, men det kan ikke helt undgås at specielt 

formiddagsspillerne vil møde greenkeepere på banen.  

Baneudvalget håber på spillernes forståelse og henstiller at der også vises hensyn, så 

greenkeeperne kan gennemføre arbejdsopgaverne på banen. 
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Bilag 1 

 


