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Sæsonen 2018 har på mange måder været en kæmpe udfordring for greenkeeperne. Som de 

forgangne år blev greens topdresset og prikket til sæsonstarten, men dog med en del mere 

sand på greens end normalt. Det gjorde at vi ikke fik den vækst i græsset vi forventede, da 

varmen kom sent på foråret. 

 

Efter det våde efterår 2017 har vi haft megen fokus på de våde områder på banen, og har fået 

udbedret en del dræn, grubet fairways og gravet grøfter, som kan aftage vandtrykket inde på 

banen. Med de mange tiltag tror vi på, at løsningen er fundet, så vi ikke er så sårbare, når der 

kommer megen nedbør, og at sæsonen kan forlænges yderligere. Ligeledes vil vi topdresse 

alle fairways med 600 tons sand hvert år, hvilket med tiden vil give en bedre afvanding og 

grobund for græsset og vil afhjælpe vores problem med ormeskud.  

 

Vi har i efteråret fået eftersået alle vore fairways. Det er ikke er blevet gjort tidligere, og vi vil 

nu efter plejeplanen efterså 6-8 huller hvert år. Dette indgår i en handlingsplan, som også 

indebærer, at vi kører en 6-årig strategi med sprøjtning mod bellis og andet ukrudt, og derfor 

gerne skulle få en fin græsvækst i stedet. 

 

Vi har ligeledes i 2018 lavet en del forbedringer på banen. Vi har planeret bagsiden af 10 

green, lavet overkørsel på hul 11, jævnet bakke på hul 1 og renoveret bunker på hul 15, og 

sidst men ikke mindst har vi renoveret halvdelen af greens på hul 15 og 16 grundet de store 

vandproblemer, der har været. Vi forventer, at de nye greens vil være spillebare tidlig forår og 

vil kunne have pind placeringer midt sommer. 

  

På trods af at flere af vores klippe-maskiner er af ældre dato og trænger til udskiftning, valgte 

vi i år at bruge penge på maskiner, der kan forbedre vores bane i stedet. Af disse kan nævnes 

topdresser, som gør at vi kan sprede sand oftere i et tyndt lag, uden at det er til gene for 

spillerne. Desuden har vi investeret i børste til at feje sandet ned, prikker til fairways, 

vertikalskærer til høj rough, og ikke mindst en minigraver, der bruges til mange gøremål og 

forbedringer af banen. 

 

Vi har som bekendt haft en greenkeeper mindre i sæsonen, og det har givet lidt udfordringer 

ind imellem, men vi synes, vi er kommet godt i mål med pleje af banen. Dette ville ikke være 

muligt, hvis ikke så mange frivillige havde budt ind med deres hjælp. Vi vil gerne takke alle 

der har bidraget med en indsats i det forgangne år, og vi håber, I også vil bidrage med jeres 

virke i den kommende sæson. 

 

På baneudvalgets vegne 

Leif Simonsen og Jens Peder Jespersen 

 

 

 

 

  


