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5. Frivillige på banen / rangen / klubhuset og arealerne omkring dette 
6. Svar til medlemmerne der har rettet kritik af banen 
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1 - Status på banen 
 
På grund af den langvarige høje varme og manglende nedbør er jorden så hård, at vi ikke kan arbejde med 
proptagning og vertikalskæring, da vi risikerer at ødelægge maskinerne. Dette betyder at vi ikke i øjeblikket kan 
bearbejde de områder der trænger til ekstra kærlig pleje. 
 
2 – Igangværende projekter 

Huller i græsstier 
Der er nogle få men store huller på nogle af vores græsstier, disse repareres hurtigst muligt. 
Alle huller 
Proptagning på greens og forgreens i løbet af efteråret. 
Hul 10 
Bunkers i venstre side på fairway sammenlægges til en stor bunker. 
Hul 1 
Bunker i venstre side af green nedlægges og laves til græsbunker. 
Hul 2 
Halvering af den lange bunker før green. 
Hul 6 
Udvidelse af dræn i højre bagerste greenbunker, da der det nuværende ikke fungerer godt nok. 
Hul 1 
Propning og eftersåning på toppen af bakken ved hul 1 
Hul 8 
Propning og eftersåning på den sidste halvdel af semirough op mod green. 
Hul 17  
Green proppes og eftersås 
Hul 18 
teested proppes og eftersås 
Vej ved greenkeeperbygning 
Afrensning af asfalt og lægning af fliser, i alt ca. 230 m2. 



  

 

 

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 

Egelundsgården, Skovnæsvej 9, 3630  Jægerspris – Tlf. 4731 0877 

E-mail:fgk@fgkgolf.dk – SE 13932786 – Jyske Bank 5036 1032423 

 

 
 
3 – Fremtidige projekter 

 
Klipning af rough. Vi undersøger hvad det vil koste at få ekstern hjælp til klipning af rough 2 gange pr. år, og 
forsøger at finde pengene til dette i det kommende årsbudget. Såfremt der kan findes økonomi til det, 
klippes den allerede i år. 
 
Foråret 2021. Sprøjtning af fairways mod ukrudt, ved hjælp fra ekstern, da vi ikke selv har det grej der skal 
til for sprøjtning på så store områder. Vi kan med de midler vi må anvende, sprøjte én gang på de fleste af 
farirways. 
 
Vertikalskæring af og udlægning af sand på fairways, for at løfte kvaliteten på disse.  
Dette er dog en både mandskabsmæssig og økonomisk tung opgave, der først kan tages endelig beslutning 
om, når vi lægger budgettet for næste år. 
 
Første bunker i højre side af fairway på hul 10, omlægges til græsmount/bunker.  
 
Renovering af bunkerkanter generelt. De gamle kanter graves væk og der udlægges nyt muld på kanterne 
for at give nyt græs bedre vækstbetingelser. Dette gøres ved at renovere kanterne med rullegræs, der rulles 
fra top mod bund. 
 
Drivingrange udstyres med små targetgreens. 
 

 
4 – Udvalgets arbejde / kommissorium / kompetencer / økonomi 

Punktet udskudt til næste møde. 
 
5 – Frivillige på banen / rangen / klubhuset og arealerne omkring dette 

Bunkerholdet vil gerne påtage sig andre opgaver, og henstiller til Morten at komme tilbage vedrørende 
eventuelle andre opgaver der kunne være aktuelle. 
 
JB forespurgte om der kunne skaffes et hold af frivillige til klipning omkring de nyplantede træer i roughen. 

 
Plantning af grupper af træer i henhold til baneforbedringsplan. 
 

6 – Svar til medlemmerne der har rettet kritik af banen 
Baneudvalget har modtaget et godt skriv fra en gruppe af medlemmer, der påpeger områder på banen hvor 
de mener at der bør sættes ind med ekstra pleje. Udvalget blev orienteret om denne skrivelse og JBs 
foreløbige svar herpå.  
 
Der er tale om områder som vi i forvejen er klar over, at der er behov for en ekstraordinær indsats, hvoraf 
nogle er mulige og andre kræver investeringer, enten ved materialer eller ved ekstern hjælp. 
 
Der er generelt tale om vores bunkere, der selv om de blev ordnet hen over efterår og vinter, allerede nu 
har kanter der er ødelagt. Dette skyldes at der i kanterne er rigtig meget sand ophobet over tid, hvilket gør 
at kanterne falder sammen. Her skal der bygges nye kanter op, ved hjælp af muld eller andet kantmateriale 
og så lægges rullegræs over de nye kanter.  
 
Områder omkring greens er et andet område, hvor arealerne er slidte/ødelagte, dels på grund af trafik 
mellem bunkere og greens, hvilket er forbudt, og dels arealer hvor der er dårlige jordbundsforhold. 
Så snart det er muligt at komme i jorden med vores maskiner vil vi begynde at se på disse områder. I første 
omgang vil vi dog sætte buer op til spærring for trafik på de værste områder omkring greens. 
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En del af vores græsstier er i meget dårlig stand. Disse over vejer vi at ændre til stier med stenmel som vi 
har det flere andre steder på banen, men også dette er et større arbejde der tages når der er tid. 
 
Vores fairways lider under de ændringer i vejret vi har været vidne til, vi får enten utrolig meget regn eller 
længere tørkeperioder.  
Vi har over de sidste 2 år lagt mere end 2 ton græsfrø i vores fairways, hvilket har hjulpet lidt men ikke med 
den effekt vi havde håbet på. 
Fairways trænger til at blive vertikalskåret og til at der bliver udlagt en større mængde sand, for på denne 
måde at løfte kvaliteten af fairways ved bedre vækstbetingelser for græsset. 
Vi kigger på om der kan findes tid og økonomi til arbejdet. 
 

 
7 – Eventuelt 

Nye maskiner. JB og MA kigger på og hjemtager tilbud på en Toro model 4700 samt en ny/brugt 
teestedsklipper. 
 
Hjemmesiden. JB og MA mødes hver fredag for at drøfte indlæg til hjemmesiden for den kommende uge. 
 
Møder i baneudvalget. Fremover skal der afholdes møde mindst 4 gange årligt. Næste møde er fredag den 
2. oktober kl. 13.00 
 
Torsdag den 20 august afholdes der møde med DGUs banekonsulent, der har tilbudt at gennemgå banen 
med os, for at se hvad vi kan lave af tiltag, der kan være med til at gøre banen både spillemæssigt og visuelt 
bedre, uden at vi skal ud i en større investering i projektbeskrivelse og ombygning. 
 

 
 


