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Mødereferat baneudvalgsmøde 

mandag den 30. oktober 2017 kl. 16.30 

hos greenkeeperne 

 

 

Deltagere: 

Baneafdelingen 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Hans Peter Ingvorsen (HP) 

Tina Devantie (TD) 

René Kildsgaard (RK) 

Arne Holm Hansen (AHH) 

Paul Sørensen (PS) 

 

Afbud: 

Knud Roed (KR) 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Status: Dræningsplanen  HP 

a. Status dræning Parken 7 

 

2. Status: Gennemførte, igangsatte og planlagte aktiviter  HP 

• Greens 

• Greens omgivelser 

• Indvintring af greens 

 

3. Vinterbane 2017/2018       AHH 

a. Status 

 

4. Oplæg til Plejeplan 2018  HP 

 

5. Oplæg til fremtidig pindplacering på samtlige greens (særskilt PDF)  HP 

 

6. Sikkerhed på banen  Alle 

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

 

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

a. Klipning mellem semirough og forgreen (bilag 1) 

b. Tilbagemeldinger omkring banen efter Golfspilleren i Centrum september 2017 

(bilag 2) 

c. Måtteløsningen Skoven 3 

i. Findes andre løsninger 

ii. Problemer med anvendelse af lange tee’s 
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d. Evaluering af bunkersandets kvalitet 

 

8. Oplæg omkring markering af hazarder (bilag 3)  HP 

 

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

 

10. Dato for næste møde  Alle 

 

------------- 

 

 

 

Indledning 

Baneudvalget indledte mødet med at byde Mens Sections nye repræsentant i udvalget Paul 

Sørensen velkommen. 

 

 

 

Ad 1 

Det er p.t. ikke muligt at gennemføre det planlagte dræningsarbejde på første halvdel af Parken 7 på 

grund af vand. 

Derfor igangsættes i stedet dræningen af fairway på Parken 6 og arbejdet på Parken 7 gennemføres 

når vejret igen tillader det. 

Den overordnede tidsplan for dræningsprojektet følges, så Parken 5, 6 og 7 er færdigdrænet ved 

sæsonstart 2018. Der vil – efter planen – mangle et mindre område ved fairwaybunkeren på Parken 

6, som igen efter planen færdigdrænes primo juli 2018. 

 

Ad 2 

Greens 

Som en del af den intensive pleje af green på Skoven 1 er der siden sidst taget ”propper”. 

Alle greens er vertidrænet med 18 mm spyd og ”hurtigprikkeren”. 

Greens på Parken 5, 6 og 7 er forsøgsvis slidsedrænet. Der afventes resultater af jordprøver af 

greens på Parken 5 

Mounds 

Fra sæsonen 2018 vil klippehøjden på mounds blive sænket for på den korte bane at minimere 

generne for uregelmæssig græsvækst. Forskellige nye maskiner er testet til formålet. Samtidig er de 

største mounds områder topdresset og eftersået med finbladet rajgræs.  

For at skåne områderne i vinterperioderne er de ligeledes indhegnet. 

Indvintring af greens 

Der forebygges med de indenfor loven tilladte midler. Der er vagtplan for vinterperioden, så der 

hurtig kan sættes ind ved svampeangreb på greens. 

 

Ad 3 

Vinterhullerne er etableret med modificerede hulkopper, så bolden forbliver i hullet. 

På grund af den våde bane er vintergreens endnu ikke dresset op. 

AHH og HP koordinere, hvis der skal spilles vinterbane inden den 4. december, hvor der efter 

planen officielt skiftes til vinterbane. 
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Ad 4 

Baneudvalget ønsker at fortsætte med Plejeplan 2017 (kan ses på hjemmesiden under Banen) i 

2018. Men ønsker at prioritere og indarbejde ønsker fra medlemmerne (Bl.a. tilbagemeldingerne fra 

medlemsundersøgelsen Golfspilleren i Centrum) og Baneudvalgets erfaringer efter den netop 

gennemførte sæson i den nye Plejeplan 2018.  

Arbejdet med den reviderede plejeplan igangsættes på Baneudvalgtes næste møde. 

 

Ad 5 

Baneudvalget godkendte HP’s oplæg til ”mulige pindplaceringer” og ikke mindst ”ikke mulige 

pindplacering” på greens (bilag 1). Oplægget er et arbejdspapir til greenkeeperne over mulige 

flagplaceringer. 

 

Ad 6 

RK og PS finder sammen med HP en løsning omkring styning af træerne ved hazarden til venstre 

på fairway mellem 150 og 100 meter til green på Sletten 4.  

Det er forventningen at styningen vil give bedre plads til drives i venstre side af fairway og dermed 

minimere risikoen på green Sletten 5. 

 

Ad 7 

a. 

Baneudvalget er enig med forslagsstilleren (bilag 1). Det skal være muligt at ”trille” bolden ind på 

green. HP vil indarbejde dette i klippeplanerne for 2018. 

b. 

Evalueres på næste møde. Se ad 4 ovenfor. 

c. 

Baneudvalget er enig i at et tee-sted med naturligt græs på Skoven 3 er det optimale. Der er gennem 

tiderne forsøgt mange løsninger, men det er ikke lykkedes at etablere et slidstærkt græstæppe i 

området. Det er Baneudvalgets vurdering at vækstforholdene ikke tillader etableringen af et græs 

tee-sted.  

Som næstbedste alternativ har Baneudvalget etableret den nuværende ”måtte”-løsning.  

Inden indkøbet af den nuværende er flere forskellig ”måtte”-løsninger testet. Den indkøbte ”måtte” 

var den bedste af de testede også i forhold anvendelsen af tee’s. 

Baneudvalget henstiller til HP fortsat at have særlig fokus på rengøring og vedligehold af tee-stedet. 

d. 

Bunkersandet opfylder USGA standard og indfrier Baneudvalgets forventninger til kvalitet. Efter 

Baneudvalgets opfattelse er det ikke sandets kvalitet der er udfordringen, men behovet for ensartede 

sanddybder. Igennem de sidste 2 sæsoner er der tilført næsten 200 m3 sand til bunkers. Et arbejde 

som videreføres i sæsonen 2018. 

 

Ad 8 

HP’s oplæg til placering af hazard markeringer (Bilag 2) blev vedtaget af Baneudvalget.  

PS og HP vil sammen med Niels Svenningsen fastlægge den endelige placering af  hazard 

markeringer, så de opstilles i henhold til golfreglerne, giver spillemæssig mening og muliggør den 

ønskede klipning og vedligeholdelse. 
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Ad 9 

Status for banen 

Det er ikke rart at skulle gentage sig selv så mange gange angående nedbør over banen, men Sletten 

og dermed resten af banen er efter sigende det vådeste nogensinde. Til gengæld var Ingolf nådig 

mod os, og i løbet af et par uger har vi udbedret de værste skader efter ham. Det færdige dræn på 

Parken 5 har modstået den ultimative test, og er nu et af de tørreste huller på banen samt i rigtig god 

vækst😊 

Blandt mange ting kan nævnes, at vi hver dag prøver at minimere svampeskader på greens via en 

ambitiøs plejeplan imod svampesygdomme. Vi klipper græs lige så snart der er den mindste 

mulighed, og vi blæser afklip og blade hver dag fra tidlig morgen med 4 forskellige blæsemaskiner 

fra rygblæser til stor ”snegleblæser” bag en traktor.  

Se i øvrig ad 2. 

 

Arbejdet de næste måneder: 

Ifølge HP er vi:  

”klar til at gå videre med vores hovedopgave, som er dræningsplanen, når vejr og jordforhold er 

med os. Hoveddræn på Parken 6 kan både graves med kædegraver og minigraver, hvilket øger 

vinduet betragteligt.  

Samt 

• i stor stil fortsætte med at blæse blade, græs og grene væk på banen 

• Vertidræning på greens, mounds, fairways og semirough har også stor prioritet 

• forsøge os med en slicer til at lufte jorden, der kan køre noget stærkere end en vertidræner 

samt ikke så afhængig af vejr og jordforhold 

• standardopgaver som renovering og vedligholdelse af skraldespande, skilte, bænke, 

hazardmarkeringer  

• alle maskiner skal smøres, justeres og evt. repareres  

Vi holder os klar hver dag til, når der er behov for sprøjtning mod svamp indenfor lovens grænser 

med Proline, Switch, FDC, kobbersulfat, fusariuminhibitor, kompost-te etc.” 

 

Ad 10 

Ultimo november. BV finder dato. 

 

Udenfor dagsorden 

Udviklingen af professionelle robotklippere til brug på golfbaner har været i gang igennem flere 

sæsoner. På et kommende baneudvalgsmøde vil HP orientere om den teknologiske udvikling 

indenfor området. 
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Bilag 1 

 

 

Hej Knud, 

 

Jeg vil spørge, om du, som Seniorsections repræsentant i  Baneudvalget, vil tage et emne op. 

Jeg vil bede dig om først at tage emnet op ved frokostmødet efter Seniorsections turnering den 2. 

oktober for at høre medlemmerne,  om de bakker mit forslag op. Hvis de gør det, vil jeg bede dig 

om at tage det med til Baneudvalgets møde efterfølgende. 

 

Forslag: 

Jeg synes, som ældre højhandicapper, at vores bane er rimelig svær. For at gøre den lidt mindre 

svær for os, som er i samme situation som mig, går mit forslag ud på, at den semirough, som ligger 

foran greens og på tværs som et bredt bælte ca. midtvejs på fairway på flere huller, fjernes.  

 

Min oplevelse er, at jeg næsten altid bliver fanget i ovennævnte semirough, og af samme grund 

bruger et ekstra slag. Det ville være dejligt, hvis bolden ind imellem kunne trille ind på green udefra 

😊. 

 

Mange hilsener 

Gunna 

Medl. nr. 3197 
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Bilag 2 


