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Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den 8. marts 2021 
på banen. 

 

Deltagere: 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Kristoffer Harreby (KH) 

René Kildsgaard (RK) 

Paul Sørensen (PS) 

Arne Holm Hansen (AHH) 

Erik Brok (EB) 

 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

Afbud: 

Marianne Kristensen (MK) 

 

 

 

 

Dagsorden: 

På grund af restriktionerne i forbindelse med Coronasituationen har det ikke været 

muligt for Baneudvalget at mødes på sædvanlig vis. 

 

Dagens møde blev derfor gennemført som en ”banevandring”. I bidende frost var 

baneudvalget rundt på banen og besigtige forholdene. 

 

Greens 

Det er KH og baneudvalgets opfattelse at greens er kommet rigtig godt igennem 

vinteren. Den kontinuerlige behandling af greens gennem flere sæsoner, se ud til at 

vise sin virkning. Svampe- og skimmelskader kan ikke undgås, men der hvor 

angrebene er synlige, forekommer de meget mindre end tidligere. 

Der er fortsat greens, som er særlig udfordret. Greens på Sletten 5 er en af disse. Den 

ligger i skygge ca. 6 måneder om året og er meget ”kold” og ”fugtig”. Den intensive 

pleje fortsættes og der vil blive gennemført forsøg for at undersøge vand 

tilstrømningen fra skoven. 

Det er aftalt at den nødvendige intensive pleje (prikning, topdresning og eftersåning) 

af samtlige greens gennemføres i 2021 i ugerne 12, 26 og 39. 
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Dræningsplanen 

Greenkeeperne har gennemført næstsidste etape af den overordnede dræningsplan på 

Skoven 5. Fairway er drænet mellem 175 og 50 meter før green. Der er nedgravet 

hoveddræn og etableret sildebensdræn til hoveddrænet med ca. 1½ meters 

mellemrum. Sidste etape i dræningsplanen – områderne op til og omkring green på 

Skoven 8 – gennemføres inden udgangen af 2021. 

Dræning af udsatte områder vil herefter blive gennemført ad hoc og efter behov. 

 

Fairways 

Baneudvalget havde en drøftelse omkring bredden på fairways. Der var overordnet 

tilfredshed med bredden af sidste års fairways. På Parken og Skoven vil KH dog 

forsøge, hvor det maskinmæssigt er muligt, at lave lidt bredere fairways i 2021. 

Specielt i de områder der vurderes at være landingsområderne for de fleste spillere. 

Bredden på fairways begrænses dog af overfladernes beskaffenhed. Mange steder er 

jordoverfladen så ujævn at klipning under 5 – 10 cm. ikke er mulig uden at beskadige 

maskiner og klippeled. 

 

Søen Sletten 4 

De 2 søer på Sletten 4 er gravet sammen til een sø. Baneudvalget vurderer at 

udgravningen vil gøre droppereglerne i forbindelse søen enklere. 

 

Sletten 5 

Det overvejes om der foran tee-sted 46 til venstre for stien, kan klippes et antal meter 

i fairway højde for at fremme hurtigere spil. 

 

Næste møde 

Er ikke fastlagt. 
 


