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Indledning 
Mødet der var en fortsættelse af vores møder i foråret, er denne gang primært en gennemgang af banen, på banen. 

 
Formålet med mødet var at gennemgå den nye klippeplan, hvor der er klippet bredere ud i semirough højde fra 
fairway og ud til højrough, at undersøge hvorvidt der er behov for yderligere klippede arealer eller om vi nogle steder 
kan spare klipning, fordi området ikke er i normalt spil. 

 
Herudover var gennemgangen samtidig en vurdering af beplantning, hvor skal der arbejdes videre med rydning af 
småbuske, opstamning af træer og hvor nye træer skal plantes. 

 
Generel information 
Vores greenkeepere er i øjeblikket (siden 1.9) en mand i underskud, fordi Kasper har valgt at søge nye udfordringer 
uden for golfbranchen. Vi har valgt ikke at genbesætte denne stilling i år, da der er så korttid tilbage af sæsonen, at vi 
ikke kan nå at får ordentligt udbytte af medarbejderen (oplæring m.m.). 
Samtidig er vi i gang med at etablere de nye betonsiloer til oplagring af banematerialer (topdress, sand) som vi blev 
pålagt af Frederikssund Kommune for godt 3 år siden, og dette har også krævet en mand til udgravning. 
 
Samtidig med at vores greenkeepere gør alt hvad de kan for at give os den bedst mulige bane, i en presset situation, 
kan vi glæde os over rigtig mange positive tilbagemeldinger fra både greenfeegæster og medlemmer over banes 
tilstand, der af de fleste bedømmes til ”det bedste de nogensinde har set banen i”. 
Dejligt at vores fælles bestræbelser giver resultat. Lad os fortsætte i samme retning.    
 
 
Gennemgang – hul for hul 

 
Hul 1 

Udvalget kiggede på semirough klipningen, der specielt ved højre side efter træerne frem til første fairway bunker er 
klipper langt længere ud end vi tidligere har gjort. Det bør overvejes om klipningen skal trækkes en klippebredde 
tilbage mod fairway (mindre semirough og mere højrough). 
 
Midterste fairwaybunker i venstre side foreslås nedlagt og omdannet til græsbunker, samtidig med at der plantes en 
trægruppe i semirough til højre for den nye græsbunker. 
 
Bagerste venstre greenbunker har tidligere været drøftet omdannet til græsbunker, hvilket udvalget har besluttet 
gennemført så snart der er tid til at det kan indgå i en helhedsplan.  

 
Hul 2 

Fairwaybunkeren til højre før trægruppen har en bund der er præget af rødder fra de omkringliggende træer, og det 
bør undersøges om en flytning, 5 til 10 meter bagud, kan løse problemet. 
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Hvis dette ikke kan løse problemet og den bibeholdes som den er, skal bagerste bunkerkant renoveres. 
 
Den lange bunker bag volden mod hul 3/green hul 2, bør ændres så den venstre halvdel bliver til en græsbunker i 
stedet. Bunkeren er i dag meget stor, og ikke rigtig i spil i den venstre halvdel. Volden bag den højre del fjernes. 

 
Hul 3 

Også her skal bunkerkanterne renoveres, og der skal fældes gamle døde/halvdøde træer i højre side samtidig med at 
der plantes nye træer.  

 
Hul 4 

Også her er der træer og småbuske der skal fjernes, for at give luft til de træer der skal blive stående. 
Der er allerede ryddet lidt mellem træerne så de er mere spilbare hvis man lander mellem dem. 

 
Hul 5 

Umiddelbart ingen ændringer, hullet fremstår flot. 
 
Hul 6 

Generelt er der klippet meget langt ud i hver side, og det bør overvejes om klipningen kan rykkes længere ind mod 
fairway, uden at det går ud over spilkvaliteten af hullet. 
 
Fairway bunkeren i højre side før green har en meget høj bagkant (skulder) der er umulig at holde, fordi den ikke kan 
klippes uden at den bliver skalperet. Bunkeren bør ændres så ”skulderen” jævnes ud samtidig med at bunkeren 
gøres længere bagud. 

 
Hul 7 

Den lille kirsebærlund (ja sådan en har vi) i højre side, har også andre mindre træer/buske der hæmmer væksten af 
kirsebærtræerne. Her fjernes de mindre træer og buske, dels for at give luft til kirsebærtræerne og dels for at give et 
mere spilbart område. Samtidig plantes der nye kirsebærtræer op til den nuværende trægruppe. 

 
Hul 8 

Selv om det er et par 3 hul, skal der være en synlig fairway i det sidste stykke ind mod green, men på trods af 
gentagne eftersåninger kommer der ikke vækst i græsset og jordbunden i hele områder fra ca. 50 meter efter 
herreteestedet og frem til green er stort set ikke spilbar, da områder er meget præget af huller og græstotter. 
 
Den primære årsag til problemerne er, så vidt det synes, at der er et meget tykt filtlag i jorden, der gør at græssets 
vækstbetingelser er stort set lig nul. 
Det blev besluttet, at der hurtigst muligt, når bemanding og vejr tillader dette, udføres dybdeluftning med 
proptagning, hvor propperne knuses og udlægges /nedmåttes umiddelbart efter. Eventuelt udføres dette med kryds 
proptagning for bedre resultat. 

 
 
Hul 9 

Den store bunker i venstre side på fairway skal have renoveret bagkanten, der også har en meget høj ”skulder”, som 
gør at den ikke kan vedligeholdes ordentligt. 
I trægruppen i højre side før green, føres roughen videre fra det nuværende spidspunkt før trægruppen og frem 
foran de 4 træer i højre side og ud foran de to sidste træer mod hul 10. 

 
Hul 10 

På bestyrelsesmødet i august blev det besluttet at gennmføre greenkeepernes forslag, om sammenlægning af de 2 
bunkere efter venstre trægruppe, så det bliver en lang bunker. Der plantes trægrupper i semirough i både venstre og 
højre side, midt mellem fairwaybunker og greenbunkere. Arbejde med bunkers påbegyndes i vinterperioden og 
forventes afsluttet primo april 2020.  
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Området i højre side efter teestederne er klippet så langt ud, at det ikke giver mening, her klippes der fremover 
mindre ud i både fairway og semirough og højrough trækkes herved længere ind. Området bør ikke være i spil ved 
normalt spil. 
 
Bagerste greenbunker i højre side fjernes eller ændres til græsbunker. 

 
Hul 11 

Der er allerede plantet nogle birketræer i venstre side mod Fagerkærvej, og her plantes flere birketræer, så der 
skærmes ud mod vejen og ikke mindst Nordbanen. 
 
Bunker bag søen nedlægges. 

 
Hul 12 

Umiddelbart er der ingen ændringer til dette hul, men vi bør ove tid se på klippemønstret, idet der også her er 
klippet semirough i et alt for bredt område, og specielt på venstre side. 

 
Hul 13 

Ved trægruppen i højre side lige efter dameteestedet er der en del mindre buske der dels skæmmer området og dels 
gør det umuligt at spille sin bold, specielt fra herreteestedet med blot en lille fade/slice. Disse småbuske fjernes. 

 
Hul 14 

I øjeblikket er der klippe semirough i så bredt et område til højre for trægruppen i højre side, at man stort set uden 
risiko kan vælge at gå højre om trægruppen i stedet for at følge fairway. Dette ændres så højrough trækkes ind til de 
yderste nye træer, samtidig med at der plantes 8-10 nye træer og områder markeres som ”areal under reparation 
med spilleforbud” indtil træerne har fået så godt fat at de er en del af det naturlige område. 
 
Den nuværende trægruppe udtyndes, idet der er flere småtræer der er gået helt eller delvist ud fordi de står for tæt. 

 
Hul 15 og hul 16 

Ingen umiddelbare ændringer 
 
Hul 17 

Herreteestedet flyttes over i venstre side i forhold til den nuværende placering, og samtidig forhøjes det så man 
bedre kan se udslaget mod fairway (tilladelse til dette skal dog undersøges hos både Stiftelsen og kommunen inden). 

 
Hul 18 

Ingen umiddelbare ændringer 
 
For så vidt angår hul 17 og 18, skal det dog bemærkes, at områderne på hul 17 omkring bunden af fairway ud for søen 
og forgreen, har store problemer med ”stående” vand og hul 18 i området til højre for søen og efter søen. 
Det bør undersøges hvilke muligheder der er for at ændre på dette, skal der dræning til eller er det fordi 
grundvandspejlet står så højt, og hvis dette er tilfældet, hvad kan der så gøres. 
 
Skiltning 

Skiltene ved hul 5/12 skiftes så det skilt man møder ved ankomst fra hul 4 peger fremad mod hul 5 og skiltet man 
møder efter hul 11 peger frem mod hul 12. lige nu er det skiltet efter hul 11 der peger på hul 5 og det fra hul 4 der 
peger på hul 12. 
 

2020 
Det er besluttet at vi i 2020 skal have baneudvalgsmøder ca. hver anden måned, primært med fokus på, sammen med 
greenkeeperne, at udarbejdelse af en reel 5-års plan for banen, hvor både nye tiltag og forbedringer skal være i spil. 
 
 
På vegne af baneudvalget 
Jørgen Bundgaard 


