
 

 

Bane status juni 2019 

 

Jeg synes foråret er gået hurtigt, så det derfor er tid til at fortælle jer lidt om, hvad der sker derude og 

hvad der kommer til at ske 

Men først har jeg desværre en opsang !! 

Vi har desværre nogle medlemmer som ikke kan huske lærdommen fra begynderkurset, hvor der altid 

bliver sagt at man IKKE trækker sin trolley mellem green og bunker. Tænk jer om når i kommer op til 

green, hvor i placerer jeres trolley, så i kommer på den rigtige side af bunkers. Man må også gerne 

venligt minde ens medspiller om etiketten, hvis de træder ved siden af. 

Vi ser desværre også at man heller ikke helt kan huske hvordan man gebærder sig når man skal i en 

bunker og ud af en bunker igen. 

Når man går ind og ud af en bunker finder man et fladt sted. Eksempelvis greenside bunkeren på hul 2 

(lige ud for greenkeeper gården) der ser vi mange der går ind fra greensiden, hvor det er absolut 

stejlest og træder sandet ned i bunden af bunkeren. Ydermere prøver man så at gå op samme sted og 

ødelægger derved endnu mere. Gå venligst ind fra den anden side. Det er muligt man så skal rive et par 

meter mere, men så er man i perfekt position til at placere riven korrekt efter brug; med HELE riven 

inde i bunkeren og IKKE halvdelen af skaftet ude på græsset. 

Og så .. det sidste sure opstød fra min side: 

Man må MEGET gerne tænke over, hvordan det er at være greenkeeper, der skal passe sit arbejde hver 

dag og holde banen klippet ned til glæde for jer. Jeg vil klappe os selv (greenkeeperne) på skulderen og 
sige vi gør alt for at undgå jer derude, men det kan ikke undgås af greenkeepere og golfspillere mødes 

på golfbanen. Så tænk venligst over at det gør ondt at få en bold i hovedet. Vi kan ikke se fra 100 m 

afstand om det er et prøvesving eller om man rent faktisk har tænkt sig at slå til bolden. Vi kan heller 

ikke se om der har været øjenkontakt, som en af undskyldninger i år har været. Jeg tillader mig at lave 

et link til artikel fra golf.dk, som viser hvor galt det kan gå https://www.golf.dk/nyhed/greenkeeper-

ramt-i-hovedet-spilleren-id%C3%B8mt-b%C3%B8de 

 

Vi er midt i klippesæsonen nu og efter en kold kold April og Maj, er der nu ved at komme gang i 

sommeren og i græsset. Vores semirough på visse huller gror usædvanligt godt og vi kan næsten ikke 

følge med. Så et godt råd. Ram fairways !!! … eller snak med Jan Frej. 

Greens ville ikke rigtigt komme i gang med det kolde vejr. Vi havde rim frost langt ind i maj. Dagen før 

turneringen Store Bededag havde vi frost og forsinkelse på start. Jeg skal da ærligt indrømme at 

panikken om at få banen klar til spil til annonceret tid dagen efter var begyndt at melde, men heldigvis 
(for os) blev det rigtig træls vejr  

Det kolde vejr og minimal vækst gør også, at det er svært at få greens ned i klippe højde efter vinteren. 

Men greens er nu nede i de 4,5 mm, som er den normale klippehøjde vi bruger. Begynder vi at gå 

yderligere ned, begynder vi også at få mere stressede planter og det åbner for alskens ubehageligheder 

som vi meget gerne skal undgå. 
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Vi havde ingen nævneværdige skader efter fugle-hak henover vinteren. Vores net ser ud til at have haft 

den ønskede virkning, og vi ser heller ikke mange fuglehak nu hvor greens ikke er beskyttet mere. Der 

er nogle enkelte hist og her, men absolut ikke i samme omfang, som vi har set de foregående år. I år 

vertikalskærer vi greens noget mere. Nu hvor væksten er i gang er det planen at give dem en skæring 

hver tirsdag her slut maj/start juni også i uge 25 give dem en gang luftning igen, efterfulgt af 

topdressand. Derved kan vi få dem bearbejdet og gjort klar til sommerferien. Efter sommerferien er 

det så planen at vertikalskærer greens igen over en 3 uger, med efterfølgende luftning og topdress, og 
forhåbentligt nå en tur mere inden oktober melder sig og vi skal til at se på afslutning af sæsonen. 

Vi har også været i færd med nogle større projekter. 

Plateauet i nederste højre hjørne på Driving Range er blevet planeret og fræset og sået til, og endda 

blevet klippet en enkelt gang. Det er planen at lade græsset komme sig derovre og lave et godt rodnet, 

inden vi skærer tørven af og graver ud til en øve bunker. 

Der er også blevet arbejdet ved klubhuset og på 10 tee. Ved klubhuset har vi rettet bakken ud så det 

bliver nemmere at holde området pænt. Ved 10 tee er planen den samme men det er et noget større 

projekt som vil kræve at vi får noget bedre vækst materiale på toppen (muld) så der er en chance for at 

græsset vil gro i det. 

Vi har nu også startet på renovering at 12. tee sted og det grove udgravning er færdigt, så man kan få 

fornemmelse af det færdige tee slag fra bagerste tee. Meget atypisk er det ren sandjord dernede, så her 

vil vi også gerne have fræset lidt mere muld i toppen. Vi arbejder på sagen med at få tee stedet klart til 

brug, samtidigt med at vi passer resten af banen og vandingsanlæg. 

 

På vegne af klubbens greenkeeperteam 

Martin Asger sørensen 


