
 

VIGTIG INFO - BANEPLEJE 

HVORFOR? 

Vores greens står rigtig flot og ruller i en fornuftig hastighed. For at fastholde kvaliteten på greens 

skal de hvert år vedligeholdes med både hurtigprikning, vertikalskæring samt dybdeluftning med 

både små og store spyd, ellers opbygges der en hård ”sål” under vækstlaget på greens, hvor 

græssets rødder og vand ikke kan trænge igennem, hvilket ses ved vand på overfladen, når der 

vandes greens. Vi kan se, at vores greens lige nu har svært ved at lade vandet trænge igennem til 

rødderne, og derfor er det desværre nødvendigt, at vi dybdelufter greens nu. 

HVORNÅR OG HVORDAN? 

Vi begynder mandag morgen den 15.7. med at dybdelufte greens med 20 cm. lange spyd med en 

diameter på 8 mm. så der kommer godt med luft ned til rødderne. Derefter udlægges der et godt 

lag topdress (sand), der måttes ned i hullerne efter spyddene. Herefter tromles greens, og til sidst 

vandes greens for at få mere sand ned i hullerne. 

Udlægning af topdress, rulning og vanding fortsættes resten af ugen, så greens hurtigt bliver 

fornuftige at spille på igen. 

HVAD BETYDER DET FOR SPILLET? 

Det er klart, at når man laver så store huller i greens, vil de blive ujævne i starten, men topdress, 

rulning og nedvanding betyder, at generne hurtigt vil aftage, så vi igen har rigtig gode greens at 

spille på. 

HVORFOR KAN DETTE IKKE VENTE TIL EFTER GOLFSÆSONEN? 

Det er desværre ikke nok kun at dybdelufte greens efter sæsonen. Det skal ske, når der er god 

vækst i græsset, så hullerne hurtigt bliver lukket med nyt græs. 

Der skal ikke være tvivl om, at vi helst ville undgå at bearbejde greens så kraftigt midt i en sæson, 

hvor greens netop nu står super flot, men samtidig skal vi sikre, at vi kan fortsætte med gode 

greens ikke bare i år, men i mange år fremover, og så er den rigtige pleje af greens et nødvendigt 

onde. 
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