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Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den 18. september 2017 kl. 16.30 

hos greenkeeperne 

 

 

Deltagere: 

Baneafdelingen 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Hans Peter Ingvorsen (HP) 

Tine Devantie (TD) 

Knud Roed (KR) 

Arne Holm Hansen (AHH) 

Jesper Hansen (JH) 

 

Afbud 

René Kildsgaard (RK) 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Status: Dræningsplanen  HP 

a. Status dræning Parken 7 

 

2. Status: Gennemførte, igangsatte og planlagte aktiviteter  HP 

• Greens 

• Greens omgivelser 

• Indvintring af greens 

 

3. Vinterbane 2017/2018. beslutning omkring placering, evt. restriktioner, Alle    

hulkopper mv. 

 

4. Sikkerhed på banen. 

a. Tee-slaget tee 58, 55 og 52 og Sletten 4 

b. Tee-slaget tee 52 og 46 Skoven 5 

c. Forholdsregler ved lyn og torden 

 

5. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde  Alle 

a. Etablering af puttinggreen ved Sletten 1 
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b. Efterårsvandring på banen 

 

6. Status for banen og orientering om arbejdet de næste måneder  HP 

 

7. Dato for næste møde  Alle 

 

 

Udenfor dagsorden 

Restriktioner for anvendelse af banen i forbindelse med ekstreme vejrforhold 

Ikke mindst i lyset af den sidste periodes kraftige regn drøftede Baneudvalget 

forholdsreglerne og principperne for indførelse af restriktioner for spil på banen. 

HP har ansvaret og beslutningsmyndigheden for indførelsen af evt. restriktioner – 

herunder lukning af banen, og dette har fortsat Baneudvalgets fulde opbakning 

I HP’s overvejelser indgår altid en vurdering af evt. skader på kort og lang sigt – 

græsarealerne må ikke ændre sig til det markant værre.  

Det er HP’s generelle opfattelse at græsoverfladerne i VGC lige nu på både kort og 

lang sigt ikke tager varig skade – specielt fordi vådperioderne indtræder i 

vækstsæsonen. 

De mange hjulspor som p.t. er synlige efter klippemaskiner og trolleys, er ikke 

trykskader som sådan. Men i langt overvejende grad blot ”beskidt” græs, når 

dækkende trækker våd lerjord op på græsset. Det vil rette sig ganske hurtigt, når 

vejrforholdene er normaliseret her i vækstsæsonen.  

Det er klart at den samlede ”golfoplevelse”, vil være påvirket efter kraftige regnskyl, 

men det forudsætter HP (og Baneudvalget) at medlemmer og gæster naturligvis er 

indstillet på. Under alle omstændigheder vil HP under vanskelig forhold holde 

medlemmer og gæster orienteret om baneforholdene på hjemmesiden, for netop at 

afstemme forventningerne. 

 

Siden sidst 

HP indledte mødet med en opfølgning fra sidste møde: 

• Klokken er flyttet fra Skoven 4 til Skoven 

• Trafikken fra Parken 4 til Parken 5 ledes bagom teestedet på Parken 8. Det 

tidligere trafikområde eftersås snarest 

• I vinterperioden etableres ønsker fra sidste møde såsom: 

o Vaskeplads ved Driving Rangen  

o Overgang ved grøften til venstre på Parken 5 

 

 

Ad 1. 

Vi er en anelse foran dræningsplanen, og er klar til næste etape, som efter planen 

igangsættes ultimo oktober på det første stykke af Parken 7. 
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Ad 2. 

Greens 

Plejeplanen følges i det omfang det har været muligt i den ekstreme vejrsituation, vi 

har været igennem siden sidste møde. Overordnet er formålet stadig at 

- Øge dræningseffekten 

- Øge mængden af ultraviolet lys 

- Øge det positive mikroliv og mindske sygdomstrykket 

 

- Eftersåning 

o Alle greens er eftersået som aftalt. Der er anvendt mellem 95 og 100 kg. 

Græsfrø – alm. hvene. 

- Tromling 

o Greens er i gennemsnit tromlet minimum 1 gang ugentligt, mod de i 

henhold til Plejeplanen forventede 2 – 3 gange ugentligt. Våde greens 

har i mange tilfælde betydet, at tromling ikke har været muligt. De sidste 

ugers store regnmængder har næsten umuliggjort tromling, men selv ved 

begrænset fugt f.eks. dug på de kuperede greens, vil tromlen lave 

”hjulspind” samt trække meget materiale rundt på green. Man har derfor 

forsøgt tromling i løbet af formiddagen, hvor dug og vand var væk fra 

greens, men det er HP’s oplevelse, at det har mødt meget lidt forståelse 

blandt spillerne på banen, hvorfor tromlingen måtte aflyses. 

Ifølge HP har tromling af greens stor effekt på hastighed og overfladens 

”trueness”. Uagtet oplevelsen af ”manglende forståelse” ønsker 

Baneudvalget, at tromlingen intensiveres i henhold til plejeplanen. 

Baneudvalget forventer spillernes forståelse og henstiller til 

greenkeeperne, at tromlingen som med alt andet greenkeeping arbejde 

gennemføres så spillerne generes mindst muligt. 

HP er opmærksom på at informere banekontrollen, når ”tromling” 

gennemføres, så de evt. kan orientere spillerne på banen. 

- Luftning 

o For at skabe den bedst mulige spiloverflade til klubmesterskaberne, blev 

overfladebehandlingen af greens (luftning mv.) ikke gennemført. Det er 

Baneudvalgets vurdering, at greens til klubmesterskaberne – trods meget 

vanskelige vejrforhold – indfriede forventningerne med en hastighed på 

over 10,5.  

o HP har Baneudvalgets opbakning til at gennemføre ekstraordinære 

overfladebehandlinger også ud over den aftalte plejeplan, som han 

vurderer nødvendig i forlængelse af den ekstreme vejrsituation. 

 

Mounds 
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Mounds er topdresset med kompostsand og eftersået med 2 græstyper, som 

vækstmæssigt reagerer forskelligt i forhold til våde og tørre indgronings perioder. 

Som aftalt behandles overfladerne fortsat med ”afklip” og ”kompost-te” (udover 

almindelig tilførsel af næringsstoffer). Der arbejdes fortsat på et luftningsprogram, da 

jorden er ekstremt komprimeret og uden liv, men de kraftige konturer gør det meget 

vanskeligt og omkostningstungt.  

I Baneudvalgets revurdering af Plejeplanen for 2018 vil det samtidig blive 

indarbejdet, at mounds-områderne klippes i lavere højde med det formål, at 

tueforekomsterne vil forekomme mindre markante. 

Med behandlingen og den ændrede klippehøjde er det HP’s forventning, at der 

gradvis vil ske forbedringer på de udfordrende mounds. 

Baneudvalget målretter greenkeepernes ressourcer mod ovenstående tiltag. Det aftalte 

forsøg på Sletten 2, som vejrsituationen har udsat, vil derfor ikke blive gennemført. 

 

Indvintring af greens 

Gennemføres som nævnt i referatet fra sidste møde: 

” 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 forskellige fusarium-inhibitorer 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 

Vinterbanen 2017/2018 gentages i hovedtræk som sidste sæsons vinterbane. AHH og 

HP aftaler tilretninger af baneforløb og hulplacering, samt indkøb af nye hulkopper.  

 

 

Ad 4 

a. Udsat til behandling på næste baneudvalgsmøde 

b. Klokken er flyttet og Baneudvalget vil evaluere effekten 

c. Alle hytter på banen er lynsikret. Det nuværende ”horn” til afblæsning af 

matcher i forbindelse med tordenvejr er ikke kraftigt nok. Der 

undersøges alternative løsninger. 

 

Ad 5 
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a. Baneudvalget finder ideen god, men ønsker at anvende ressourcerne i 

greenkeeperstaben mod de allerede igangsatte pleje- og 

vedligeholdelsesplaner 

b. Udskydes til foråret 

 

Ad 6 

Plejeplanen følges selv om det naturligvis vanskeliggøres efter de meget store 

regnmængder. For at beskytte banen vil opsætning af ”snore” blive intensiveret. 

Indvintring af greens er igangsat og greenkeeperne er ved at være klar til næste fase i 

den overordnede dræningsplan. 

HP vil på næste møde fremlægge  

- oplæg til revideret prioriteringer/Plejeplan 2018 med forslag til brug af 

ressourcer/økonomi 

- oplæg til fremtidig pindplacering på samtlige greens 

- evaluering af prioriteringer/Plejeplan de senere år inklusiv brug ad de 

tilgængelige ressourcer 

 

 

 

Ad 7 

Næste møde: mandag den 30. oktober 2017 kl. 16.30 


