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Peter Basse bød velkommen, og specielt til Vaugn, der er nyt medlem af baneudvalget. 
 
Formålet med mødet er dels at kigge på året der er gået, og dels at begynde arbejdet på pleje- og 
udviklingsplan for banen over de næste 3-5 år, så greenkeeperne har et godt arbejdsværktøj, og så bestyrelsen 
har en god ballast til beslutninger om baneinvesteringer med videre. 
 
2018 
Hvis vi ser på golf årene 2017 og 2018, har det været dimentrale modsætninger, 2017 med i alt 3 ugers 
sommer, og rigtig meget vand, og så 2018, med 15 ugers sommer stort set uden vand. 
 
Den meget tørre sommer resulterede i helt afbrændte og meget hårde fairways, hvor kun ukrudtet (læs 
mælkebøtter) kunne gro, hvilket de så også gjorde. Problemet med mælkebøtterne er, at deres rodnet er så 
lange nede i jorden i forhold til græs, at de sagtens kan finde vand, selv i en sommer uden regn. 
 
Hvorfor sprøjter vi så bare ikke mod ukrudt (mælkebøtter)? 
Det gør vi ikke, fordi den danske pesticidlovgivning for golfbaner ikke giver os mulighed bare at sprøjte når vi 
syntes det er nødvendigt, fordi vi har så få mængder pesticider at gøre godt med, at hvis vi bruger for meget 
på ukrudt på fairway, kan vi stå og mangle pesticider til eks. Svampeangreb på greens i efteråret/vinteren. 
 
Et andet aspekt er, at det middel der kan/må bruges på ukrudt på fairway skal udlægges i foråret og ikke 
garanterer at vi er fri for ukrudt, da det virker dæmpende og ikke slår ukrudtet ihjel.  
 
Ved årets begyndelse var der store problemer med klubbens vandingsanlæg, idet specielt dele af anlægget på 
den anden side af vejen var helt dødt. Greenkeeperne arbejdede sammen med ekstern konsulent ihærdigt på 
reparation, men nye problemer dukkede konstant op, og derfor gik der forholdsmæssigt lang tid inden det 
hele spillede optimalt. Blandt andet har vi udskifter 36 sprinklere på banen og nye ledninger er blevet gravet 
ned. Så vi krydser fingre for at vi ved sæsonstart 2019 har et vandingsanlæg der spiller optimalt. 
 
Vaugn tilbød at bruge tid på, en gang om måneden, at teste sprinklernes funktion, ved hjælp af 
vandingsstanderne på banen.  
 
Klippehøjder i 2018: 
Teesteder og forgreens 10 mm 
Fairway  15 mm 
Greens  4,5-5 mm 
Semirough 40 mm 
Klippet rough 120 mm 
Rough  klippes ikke  
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Ved drøftelserne omkring nye klippebredder og mønstre, blev der foreslået en klippebredde for semirough på 
ca. 6 meter (som i dag), og hvis vi skal have klippet rough, en bredde på 3 meter med en højde på 100 mm., og 
herefter uklippet rough, der skal være med til at definere banens layout. 
 
Herefter gennemgik vi oplægget fra bestyrelsesmødet, der listede en lang række punkter over hvad vi ikke 
ønsker os af klubben og banen, og specielt hvad vi ønsker os af klubben og banen, fremover. 
 
Dette indledte en god drøftelse af idéer og muligheder. 
 
Det blev besluttet at Jørgen medsender et ark med foto af hvert hul, som vi så hver især kigger på, og kommer 
med forslag til ændringer til. Forslagene skal primært tage udgangspunkt i de af bestyrelsen fremsatte ønsker 
og krav. Forslagene sendes / afleveres til Jørgen, senest den søndag den 13. januar, der så samler dem og gør 
dem klar til næste baneudvalgsmøde fredag den 18. januar. 
 
 
Nedenstående liste er de af bestyrelsen fremsatte krav og ønsker. 
De med rødt markerede punkter er drøftet på baneudvalgsmødet og allerede besluttet gennemført fra 
sæsonen 2019. 
 
Bane- og klub  
Bestyrelsen drøftede krav og ønsker til banen såvel som andre områder, der kunne være med til at løfte 
kvaliteten på både bane og omgivelserne omkring klubhus og banen.  
 
Resultatet af bestyrelsens drøftelser skal primært anvendes af baneudvalget til udarbejdelse af en 3-5 årig 
plan for banen, men samtidig være en rettesnor for tiltag i og omkring klubhus og faciliteter. 
 
 
Drøftelserne tog udgangspunkt i ”hvad vi ikke ville have at banen/omgivelserne skulle være”, men pga. et 
MEGET langt bestyrelsesmøde, så gik vi efterhånden i ”løsningsmode”. 
 

1. Banen/hullerne må ikke være kedelige 
2. Anlægget, som helhed, må ikke være en kedelig oplevelse 
3. Det må ikke være en dårlig oplevelse at besøge klubben 
4. Der må ikke være dårlig eller manglende skiltning 
5. Par 3 hullerne må ikke være for lange fra dametee 
6. Der må ikke være for få udfordringer på banen 
7. Vi vil ikke have utilfredse medlemmer 
8. Vi vil ikke have for brede fairways 
9. Vi vil ikke have klippet rough, hvor bolde ikke kan findes 
10. Vi vil ikke have for smalle semirough arealer 
11. Vi vil ikke have ujævne og langsomme greens 

 
Herefter drøftede vi hvad vi kunne ønske 
 

1. En reducering af fairway bredde, samtidig med et mere markant klippemønster, samtidig med en 
forøgelse af semirough. 

2. Firkantede teesteder med afrundede hjørner, med en markant klippegrænse, der tydeligt kan ses 
som en afgrænsning af teesteder.  

3. Bedre greens, mere jævne og bedre rul ( gerne op mod 9 stimpmeter). 
4. Reducere eller droppe den klippede rough samtidig med en forøgelse af semirough. 
5. En forøgelse af klippefrekvens for semirough, så vi undgår restgræs (klippeaffald). 
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6. Sommergreens i længere tid. 
7. Vinterkørsel på begge sider af fairway (i semirough) med 90 graders kørsel over fairway, som 

forsøg fra januar 2019. 
8. Stier ved banen og mellem huller i bedre stand og bedre plejet. 
9. Tilkørselsveje til klubben og ved klubbens lokaler sættes i stand. 
10. Flere søer/vandhuller/vandløb hvis muligt. 
11. Mange flere træer på banen. Ikke kun i rough, men som en del af banelayout. 
12. Kortere mellem hullerne, her tænkes specielt der, hvor der er lang afstand fra green til tee. 
13. Flere strategiske bunkers, måske samtidig med fjernelse af bunkers der alligevel ikke er i spil, så 

arbejdsbyrden ikke forøges. 
14. Mindre flytning af enkelte teesteder, bl.a. dametee på hul 13. 
15. Løft af herreteested på hul 17. 
16. Flere ”challanges” på banen (eks. fast Hole-in-one konkurrence) 
17. Differentiering af banen i forhold til andre klubber. 
18. Oftere tromling. 
19. Bedre vedligeholdelse af teesteder med klarere klipning. 
20. Bedre udnyttelse af teesteder ved mindre afstand mellem klodser, så sliddet fordeles. 
21. Nye skilte over alt på banen og omkring klubhus. 
22. Justering af klippehøjde på fairways og i semirough. 
23. Overalt i det klippede areal skal man kunne finde bolden. 
24. Nye maskiner (bioklip som mulighed) 
25. Forøgelse og fokus på shop, restaurant og sekretariat, så medlemmer og gæster får en bedre 

oplevelse. 
26. Se på hvad der gøres anderledes og eventuelt bedre andre steder. 
27. Svare på reaktioner via Golfspilleren i Centrum fra gæster og medlemmer, dog ikke såfremt der 

kommenteres som anonym. 


