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Mødeindkaldelse baneudvalgsmøde 
onsdag den 12. september 2018 kl. 16.30 

hos greenkeeperne 

 

Deltagere: 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Kristoffer Harreby (KH) 

René Kildsgaard (RK) 

Paul Sørensen (PS) 

Arne Holm Hansen (AHH) 

Marianne Kristensen (MK) 

Knud Roed (KR) 

 

Afbud: 

Niels Svenningsen (NS) 

 

Eksterne deltagere 

Niels Svenningsen (NS) 

 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Nye golfregler fra 2019 og opsætning af golfbanen 

Efter dagsorden udsendelse blev NS orienteret meddelte DGU at de vil 

udarbejde et forslag til, hvorledes golfbanerne kan sættes op til de nye regler.  

NS afventer DGU’s oplæg og vil herefter præsentere det for baneudvalget. 

 

2. Status for banen og orientering om arbejdet de næste måneder 

Status opgaver prioriteret på sidste baneudvalgsmøde: 

- Stisystem 

o Er reetableret efter de kraftige regnskyld 

o Efterfølgende vedligeholdelse prioriteres 

- Diverse søbredder 

o Flere søbredder er klippet og renset 

- Dræningskanaler 

o Alle kanaler er renset 

o Indgår fremadrettet som en løbende rutine 

- Vedligehold af områder efter Banens Dag 

o Områder mellem Sletten 2 og 8 er klippet 

o Øvrige områder f.eks. mellem Sletten 1 og 4 er prioriteret 
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- Blade på fairway blæses ind i skoven som en ugentlig rutine 

- Flytning af bænk på Parken 9 

o Bænken er flyttet og hegnet monteret 

           Status for banen 

- Efter den lange tørkeperiode og efterfølgende regn er der god gang i 

græsvæksten. Så klipning har nødvendig høj prioritet. 

- Fairways og tee-steder er eftersået men en særlig græstype, som er særlig 

slidstærk.  

- Udbedring af skader efter dræningen på Parken 6 og Parken 7 er planlagt til 

vinterperioden. Men fremrykkes hvis muligt. 

- ”Bunkerkant team” er i gang på Parken og Skoven. 

- Vandingsanlægget justeres hen over vinteren. Enkelte sprinklere skal hæves 

og defekte spinklere udskiftes efter behov. Samtidig finjusteres 

”spøjteretningerne” på de enkelte greens. Alt skal være klar til sæsonstart 

2019.  

3. Status: Dræningsplanen 

Områderne ved Parken 4 og Sletten 3 drænes som beskrevet i den overordnede 

Dræningsplan. Det forventes at arbejdets påbegyndes i oktober måned. 

 

4. Status: Gennemførte, igangsatte og planlagte aktiviteter 

- Den første intensive topdresning af alle greensoverflader er gennemført. 

Målet er at behandlingen i sæsonen gennemføres ca. hver 6 uge. 

Sandmængden der tilføres greens er 3 – 4 mere end tidligere sæsoner. 

Hovedformålet er at skabe en mere tør greensoverflade, så svampeangreb 

kan minimeres, klippehøjde sænkes og sammen med øget tromling giver 

sundere og hurtigere greens. 

Greens forventes at skulle have en omgang sand mere i år. 

- Når Skoven lukkes af til vinter. Afsluttes med en ekstra topdresning som 

bliver liggende frem til foråret. Igen tørrere overfalde = mindre svamp. 

- Alle greens er eftersået med krybende hvene. 

- I den kommende periode vil anvendelsen af kvælstof på greens blive 

minimeret, da det også er god næring til forskellige svampesygdomme. 

Samtidig anvendes et dugmiddel, så morgendugen hurtigere forsvinder fra 

greensoverfladen. Igen tørre greens minimere svampeangreb. 

- Pleje af greens på korthulsbanen indgår i de daglige rutiner. Så også her 

klippes eller tromles dagligt. 

- Greensomgivelserne er tilført granuleret gødning. Sammen med nedbøren 

ser det ud til at have så god en effekt at det vil blive gentaget. 

- Vi vil gå væk fra at bruge snore - vi gøder og behandler os ud af problemet. 



 
3 

 

- Som test er afprøvet ”first” cut på 3 – 4 meter mellem fairway og semi-

rough. Området klippes i 30 mm og tanken er at det ”fanger” bolden inden 

den triller ud i den højere semi-rough. 

- På trods af alle tiltagene kan angreb af svamp i greensoverfladen ikke 

undgås. Med den nuværende fugt og varme og høje nattemperaturen har 

svampen optimale betingelser. Topdresningen fylder hullerne op, når 

græsset er dødt og sikrer en puttevenlig overflade. Når det vurderes optimalt 

og muligt kombineres med midler som er væksthæmmende i forhold til 

svamp.  

 

5. Status:  

a. Golfsporet 

Baneudvalget mener ikke at data som umiddelbart kan hentes fra 

registreringerne i Golfsporet, har den forventede anvendelighed. 

BV undersøger om DGU kan kvalificere data’ene yderligere. 

 

6. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde 

a. Ingen 

 

7. Fastlæggelse af dato for næste ”Banens dag” 

Næste banens dag gennemføres lørdag den 27. oktober. KH og PS afstemmer 

forslag til aktiviteter på dagen. PS afklarer ”invitation” med Thorkild Høj. 

 

8. Dato for næste møde 

Mandag den 22. oktober kl. 16.30 

 


