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Banens aktuelle stand 
KA orienterede om banens aktuelle stand, og bortset fra greens står banen rigtig godt. Selv om vi i 
år har haft de bedste greens over de sidste mange år, bærer de præg af at vi har fravalgt at prikke 
greens flere gange om året, og alene tager propper op forår og efterår, og kun en enkelt 
hurtigprikning i juli måned. KA er ked af at vi ikke fortsætter den plejeplan vi tidligere har anvendt, 
men er klar over at det er en afvejning af at vi gerne vil have gode greens at spille på i sæsonen, 
uden for meget topdress og for mange prikninger og at vi samtidig gerne vil se greens blive i bedre 
og bedre stand. 
 
Plan for 2017 
Udvalget besluttede at vi i 2017 vil forøge mængden af topdress fra 40 ton til 80 ton årligt ( DGUs 
banekonsulenter anbefaler 160 ton årligt ) og at vi samtidig vil forsøge at hurtigprikke flere gange i 
løbet af sæsonen og lægge tynde lag af topdress ud umiddelbart i forlængelse heraf. 
Den dag der hurtigprikkes og lægges topdress ud, klippes greens ikke, kun på denne måde kan vi 
finde tiden til det ekstra arbejde, og da der både prikkes og lækkes topdress på, vil dette ikke 
kunne mærkes på putningen. Hurtigprikning vil kun i begrænset omfang kunne mærkes på 
putningerne og kun i få dage, men det giver et fantastisk resultat på greens, der bliver mere 
modstandsdygtige over for sygdomme, og forbedrer vækstlaget i greens. 
 
Svampe mærker på greens 
Der er på enkelte greens brune pletter, som muligvis skyldes svamp, men det er ikke noget der 
bekymrer KA, da det ikke er specielt udbredt, og typen af svamp ikke efterlader greens med 
ujævne områder. KA holder øje med dette og hvis det bliver nødvendigt sprøjtes der mod 
svampen. Når det ikke allerede sker nu, så skyldes det de meget begrænsede muligheder vi har for 
at sprøjte green ( pesticidlovgivningen), og hvis vi allerede sprøjter nu, kan vi ikke sprøjte igen 
senere på året, hvis vi for alvor skulle blive ramt af et svampeangreb. 
 
 
 



Bunkers 
Vi er godt klar over, at flere af vores bunkere trænger til yderligere vedligeholdelse, hvilket vores 
hold af frivillige i bunkerteamet, p.t. Poul Laulund, giver en uvurderlig hjælp med. Vi søger p.t. 
flere der har lyst til at indgå i bunkerteamet, så hvis du har tid og lyst, så kontakt vores nye 
frivillighedsudvalg, hvor Inge Margrethe Stubbergaard og Birgit Helt sammen tager sig af 
formandsposten. 
 
Bunker renovering 
KA fortalte at arbejdet med bunkerrenoveringen skrider planmæssigt frem, bunkeren på højre side 
af green på hul 6, er klar til opbygning af de nye bunkervægge (som på hul 8), og i stedet forcen 
stor bunker laves der 2 mindre bunkers med græs mellem hullerne. KA er netop gået igang med 
jordarbejdet på hul 16, hvor højre greenbunker også ændres til 2 mindre bunkere, samtidig med at 
området shapes og bunden i bunkerne løftes lidt, så væg højden bliver 70-90 cm i stedet for den i 
dag noget højere. 
 
Inden den 17. oktober skal også jorden ved venstre greenbunker på hul 2 og højre greenbunker på 
hul 13 gøres klar til de nye bunkere. 
 
Bunkerne udføres med faskine i bunden af bunkerne, der skal være med til at dræne vand fra 
bunkerne. Baggrunden for ikke at lave et egentligt dræn, er at der skal graves uforholdsmæssigt 
meget jord, for at kunne lede vandet væk fra området. 
 
Den 17-21. Oktober får vi besøg fra eco-bunkers i UK, der kommer og bygger de nye bunkere i 
samarbejde med vores greenkeepere. 
 
Lige som med bunkerne på hul 8, lægges der rullegræs ud omkring kanten af de nye bunkere. 
Herved opnår vi at de nye bunkere kam tages i brug allerede først på sæsonen i 2017, hvorimod vi 
ville være nødt til at vente væsentligt længere hvis vi såede græs på området. 
 
Udenomsarealer 
I forbindelse med sprøjtning af udenomsarealer (parkeringsplads, terrasse og drivingrangens 
udsalgssteder) er det vigtigt at vi husker at vi også her har pligt til at føre sprøjtejournal, selv om 
det ikke indgår i det pesticidforbrug der er til rådighed for selve golfbanen. 
 
Frivillige 
Det er rigtig dejligt med tilsagn fra frivillige, om hjælp til opgaver på banen, da vi er klar over at vi 
på grund af økonomien, er nødt til at trække på frivilligheden. Vi skal i den forbindelse have 
udarbejdet en kort beskrivelse af hvordan de frivillige skal/kan håndtere det værktøj der skal til for 
at udføre opgaverne, da vi skal være sikre på, st ingen kommer til skade ved brug af udstyret, lige 
som vi skal sikre at vores udstyr er til rådighed og klar til brug når greenkeepere skal bruge det. 
 
Golfspilleren i Centrum (den årlige medlems og gæste undersøgelse) 
JB/JG gennemgik rapporterne fra Golfspilleren i Centrum ( det spørgeskema der udsendes til vores 
medlemmer 3 gange årligt, til en trediedel af medlemmerne i hver udsendelse) og vi ligger rigtig 
flot, set i forhold til vores kolleger i hovedstadsområdet. Specielt er vi både hos medlemmer og 



hos vores gæster rykker markant opad i bedømmelse fra 2015 til 2016, hvilket vi tager som en 
godkendelse af at det arbejde og de fokusområder vi har for banen er de rigtige. 
Det er selvfølgelig ikke en sovepude, vi ved godt at vi ikke er i mål endnu, men vi er på vej den 
rigtige vej, og fortsætter arbejdet med at forbedre banen, til gavn og glæde for alle vores 
medlemmer. 
 
Måtter på drivingrange og Nordbanen 
Der er fra flere sider et ønske om, at få skåret slidser i måtterne, så der kan sættes tees ned i dem, 
lige som det er gjort på nogle af dem på drivingrange. 
JB taler med Bjarne Opprud, der lavede de tidligere, om han har mulighed for at lave dette. 
 
Markeringer ved søerne på hul 17 og 18 
De markeringer der i dag er omkring hazarderne på hul 17 og 18 er svære at se, og det skal ændres 
snarest. I den forbindelse er der et ønske om at lægge hazarden sammen til een, så hazarden 
dækker begge søer og området omkring, fordi dette området er meget sumpet og svært at klippe i 
en stand der gør det spilbart. JB blev bedt om at undersøge mulighederne. 
 
Blå teesteder 
Flere har påpeget, at de blå teesteder er uhensigtsmæssig placeret, fordi de, specielt ved 
parmatcher, giver fordele/bagdele til spillerne, fordi de nogle gange er placeret på gul tee, helt 
nede ved hvid tee. 
Vi undersøger en alternativ løsningsmodel, hvor tee markeringerne flyttes til en anden fordeling, 
inden vi laver nye Baneguide i 2017. 
 
Årshjul for banearbejdet 
Det blev besluttet, at KA udarbejder et årshjul for det ønskede banearbejde på banen i 2017, selv 
om vi er klar over at et sådant, kan være nødvendigt at ændre af hensyn til vejrlig m.m., men det 
vil give et overblik over de mange opgaver der i løbet af året skal gennemføres, og kan anvendes til 
drøftelser af prioriteringer og økonomi i forhold til barneplejen i al almindelighed. 


