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Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den 8. april 2019 kl. 16.30 

hos greenkeeperne 

 

Deltagere: 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Kristoffer Harreby (KH) 

Paul Sørensen (PS) 

Marianne Kristensen (MK) 

Erik Brok (EB) 

 

Afbud: 

René Kildsgaard (RK) 

Arne Holm Hansen (AHH) 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

 

Dagsorden: 

 

For første gang er vi startet sæsonen med Sletten/Parken (normalt TRIO-bane). 

Baneudvalget har modtaget mange positive tilkendegivelser fra medlemmer omkring 

banens aktuelle stand og de tiltag greenkeeperne med chefgreenkeeper Kristoffer 

Harreby i spidsen allerede har gennemført. Baneudvalget kvitterer med tilfredshed for 

tilbagemeldingerne og vil fortsætte arbejdet – i tæt samarbejde med greenkeeperne – 

for at løfte kvaliteten af Vejle Golf Clubs endnu mere. 

 

1. Præsentation af maskinpark 

KH viste frem i maskinhuset. Til denne sæson er der indkøbt 2 nye tee-

stedsklippere og 3 nye greens-klippere.  

En greenklipper er specielt indstillet til klipning af greens på Skoven. De 

kræver lidt højere klippehøjde og anderledes behandling. Til gengæld tromles 

de oftere, så greenspeed følger greens på Sletten og Parken. 

 

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

Greens- og greensområderne er behandlet med granulat og 

mikronæringsstoffer. Sletten greens er gødet ekstra for at opnå samme 

greenspeed som på Parken. 

Specielt greens på Parken 4, 5, 6 og 7 har fået intensiv pleje. De får endnu ikke 

nok sollys til at væksten er kommet godt i gang. Men de er ekstra topdresset og 
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tromlet for at opnå en for årstiden tilfredsstillende spiloverflade. De er alle 3 

vertikalskåret og det vil alle greens blive indenfor kort tid. 

Skoven 

Alle greens er vertikalskåret, der er topdresset, taget ”propper” op, måttet ned 

og eftersået. De fleste greens får p.t. ikke nok sollys, så væksten er begrænset. 

Hvis vejret arter sig, er det planen at Skoven åbner i ugerne efter påske. 

 

3. Status:  

a. Plejeplan 2019 

Følges og næste store aktivitet er ukrudtsbekæmpelse på fairway, 

bunkerkanter mv. 

b. Dræningsplanen 

Dræningsarbejdet på Sletten 3 er afsluttet. De næste projekter i 2019 er  

dræning af Skoven 3 og Skoven 8. Planlagt til gennemførelse ultimo 

sæsonen. 

Ujævnheder i fairway efter de gennemførte dræninger er renoveret. 

c. Samarbejdet med Vejle Kommune omkring ”skoven” 

Efter Banens Dag udtrykte kommunen stor tilfredshed med kvaliteten af 

det arbejde, der var blevet gennemført.  

Når banen igen kan ”bære” tunge maskiner er kommunen klar til at 

videreføre ”skovningsplanen” på Skoven. 

 

4. Short Game bane 2019 

I forhold til benyttelsen af Short Game banen er det meget tidskrævende for 

greenkeeperne at holde den i god kvalitet. Baneudvalget har derfor besluttet at i 

2019 tilbydes der ingen Short Game bane. Greenkeeperne vil stedet 

koncentrere tiden om udvikling, pleje og vedligehold af den øvrige bane.  

 

5. Gennemgang af greenkeepernes daglige arbejdsopgaver inden banen 

åbnes for spil 

I sæsonen starter greenkeeperne hver morgen kl. 4.45 med at gøre banen klar 

til dagens spil. For at effektivisere greenkeepernes morgenarbejde og minimere 

spillernes ventetid på greenkeeperne indføres at banen først åbnes for spil på 

hverdage fra kl. 7.00 og weekend/helligdage fra kl. 6.00. 

Det betyder at greenkeeperne kan starte fra 1. tee fra morgenstunden på alle 

sløjfer og dermed komme et godt stykke foran spillerne. Som igen betyder 

mindre ”gener” for spillerne. 

 

6. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde 

a. Pindplacering 
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KH undersøger om markeringen på flagstangen der angiver om flaget er 

placeret for, midt eller bag på green kan gøres mere tydelig. 

b. Flag puttinggreen 

Når flagene på puttinggreen inden længe skal udskiftes ønskes de trykt 

med hulnummer. 

c. Minimere slid på udsatte steder 

Som udgangspunkt ønsker KH at forstærke græstæppet på de udsatte 

steder på banen. Det er steder med megen trafik som f.eks. mellem 

bunker og stien i venstre side på sletten 5. I perioder frem til dette lykkes 

overvejer KH, hvorledes områderne kan beskyttes uden at 

”genere/forsinke” greenkeepernes arbejde. 

d. Ændring af stiforløb Parken 9 

Stien mod de forreste tee-steder på Parken 9 ændres til at dirigere 

spillerne mod bænken ved tee-stedet. 

e. Stier generelt 

KH undersøger mulighederne for at forbedre kvaliteten af overfladerne 

på stierne. 

 

 

7. Dato for næste møde 

Næste møde: mandag den 13. maj 


