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Mødereferat baneudvalgsmøde 
onsdag den 2. september 2015 

 

 

Deltagere: 

Baneafdelingen 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Tina Devantie (TD) 

Jesper Hansen (JH) 

Niels Nielsen (NN) 

Sven Aage Nielsen (SÅN) 

Talal Sidani (TL) 

 

Eksterne deltagere 

Allan Brandt (AB), DGU’s banekonsulent 

 

Afbud 

Allan Brandt 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Status for banen      NN 

2. Status: Dræning Parken 5     NN 

3. Vinterbane 2015/2016     Alle 

4. Placering af flag på greens og teestedsmarkeringer                    JH 

a. Evaluering 

5. Herre-teestedet ”Skoven 3” – kan vi gøre noget?   Alle 

6. Sikkerhed på vores golfbane    TD 

7. Rouhplanen – virker den?     Alle 

8. Orientering om arbejdet på banen de næste måneder  NN 

9. Dato for næste møde     Alle 

 

 

Ad 1 

Banen har haft godt af den sidste tids nedbør og står meget fint. Nu er det kun det 

spinkle håb at nedbørsmængderne holdes på at rimeligt niveau. 

Der er ikke konstateret markante sygdomsangreb på greens, selv om det er årstiden til 

det. For yderligere at imødegå sygdomsangreb øges klippehøjden på greens. For at 

fastholde den nuværende greenspeed vil der være særlig fokus på at topdresse og 

tromle greens. 
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Ad 2 

Dræningsprojektet på Parken 5 er næsten afsluttet. Der mangler alene at blive 

arbejdet i overfladen med ”sandmasteren”. ”Sandmasteren” er en maskine som 

skærer ca. 20 cm. dybe sandfyldte riller i fairway, som skal lede vandet hurtigt hen til 

drænsystemet. Grøfterne i siderne af fairway er gravet ud og der etableret greens i 

fairway. Samtidig er der monteret en række riste i fairway med direkte adgang til de 

ny dræn. Ristene kan hurtigt lede overfladevand væk. For at undgå at drænene 

stopper til med jord fra de nysåede arealer, er ristene endnu ikke i anvendelse. Når 

græstæppet har etableret sig, vil ristene blive sænket til niveau. 

Bestyrelsen har besluttet at afvente effekten af dræningsprojektet inden det evt. 

videreføres på i første omgang Parken 6 og Parken 7. 

 

Ad 3 

Baneudvalget har besluttet at gentage vinterrestriktionerne fra sidste år. Det betyder 

at der igen fra 7. december (efter Nisseturneringen den 6. dec.) indføres permanent 

spil fra provisoriske tee-steder til vintergreens frem til den 15. marts 2016. 

I denne periode må der ligeledes alene anvendes bærebag. Mulighed for dispensation 

ved henvendelse i sekretariatet. 

Som tidligere besluttet i baneudvalget vil vintergreens blive etableret på fairway og 

de provisoriske tee-steder i egnede rough-områder. 

Vejrsituationen kan betyde at baneudvalget vælger at igangsætte ovenstående 

tidligere. 

 

Ad 4 

JH præsenterede et forslag til hvorledes greens kunne inddeles (se bilag 1). På næste 

møde præsenteres et samlet oplæg for alle greens og tee-steder. 

 

Ad 5 

Baneudvalget er enig i at der skal findes en bedre løsning omkring herreteestedet på 

Skoven 3. Mange græsløsninger er forgæves forsøgt igennem tiderne. Men 

vækstbetingelserne i området er for ringe.  

TS vil til næste møde præsentere et forslag til en bedre ”måtteløsning”. 

 

Ad 6 

Baneudvalget vil naturligvis løbende være opmærksomme på sikkerhedsforholdene 

på banen.  

På parken 2 er der en sikkerhedsudfordring i forhold til de spillere, der vælger fra 

teestedet at gå direkte efter green eller området i forkanten af greenen. Specielt 

spillere på green Parken 3 kan her komme i fare. SÅN vil til næste møde undersøge 
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hvilke muligheder der er for at flytte højere træer til området. Træer som med den 

rette placering kan skærme/forhindre tee-slag direkte mod green på parken 2. 

På parken 1 er der en sikkerhedsudfordring for spillere der befinder sig i området 

mellem ca. 200 m og 100 m før green. De vil typisk ikke være synlige for spillere, 

som skal slå fra fairway før de første greenbunkere. 

Klokken fra Parken 2 flyttes til området ved søen på Parken 1 og skal anvendes til at 

give signal for, hvornår der kan spilles frem på hullet. 

 

Ad 7 

Som nævnt i referater fra tidligere møder i baneudvalget følges roughplanen (se bilag 

2) som er udarbejdet af banearkitekt Philip Spogárd. I den kommende sæson 

prioriteres det dog at specielt tidsler i roughområder bekæmpes og fjernes tidligere på 

sæsonen.  

Specielt Sletten er anlagt på gammel landbrugsjord og der er forsat mange 

nærringsstoffer i jorden. Ved at ”høste” roughen og bortskaffe materialet vil jorden 

med tiden blive mere udpint og målet er at gøre roughen mindre kraftig i bunden. 

Den operation prioriteres fremover gennemført minimum én gang årligt på Sletten. 

 

Ad 8 

Der planlægges en behandling af greens med x-spyd. Behandlingen har minimal 

påvirkning af spiloverfladen. 

Det er baneudvalgets vurdering at anvendelse af ”snore” til at beskytte belastede 

områder på banen har haft en god effekt. Derfor intensiveres brugen af snore 

yderligere i ydersæsonen. 

Udestående projekter som er planlagt til gennemførelse henover de næste måneder 

 Renovering af stier 

 Opsætning af hegn på driving rangen 

 Renovering af bunkers 

 

Ad 9 

Næste møde i baneudvalget er aftalt til onsdag den 4. november 2015 kl. 16.30. 

 


