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Mødereferat baneudvalgsmøde 
onsdag den  11. maj 2016 kl. 16.30 
 

Deltagere: 

Baneafdelingen 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Hans Peter Ingvorsen (HP) 

Tina Devantie (TD) 

Jesper Hansen (JH) 

Sven Aage Nielsen (SÅN) 

Talal Sidani (TL) 

 

Eksterne deltagere: 

Allan Brandt (AB), DGU’s banekonsulent 

 

Afbud: 

Allan Brandt 

Talal Sidani 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Status for banen HP 

2. Status diverse projekter HP 

3. Vinterbane 2016/2017  Alle 

4. Placering af informationsskilte TD 

5. Flagplacering JH 

6. Reetablering af overflade efter sunkne dræn HP 

7. Orientering om arbejdet på banen de næste måneder HP 

8. Dato for næste møde Alle 

 

 

 

Ad 1. 

Så kom varmen, jordtemperaturen steg og græsset kom i vækst. Så banen er ved at 

være i fin stand. Skoven 3 ca. 125 meter før green er der et meget vådt område. Det er 

formodentlig et tilstoppet dræn. Området er markeret med blå pæle. Første trediedel 

af fairway på Skoven 8 er ligeledes fortsat våd. 

Greens har det meget bedre, men specielt greens i skoven og den ny puttinggreen har 

forsat svampeskader helt tilbage fra september/oktober 2015. 
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Ad 2. 

Vi har gennemført og planlagt mange og store projekter for banen. Vejret har været 

noget udfordrende i begyndelsen af året, men flere projekter er blevet afsluttet i 

henhold til den overordnede plan, men der er forsat projekter der skal prioriteres. 

Skoven 3 

Den nye måtte med mulighed for at bruge tee’s på teested 55 er monteret. Der 

mangler forsat den endelige finish af området omkring måtten. 

Parken 9 

Træerne til venstre mellem teestederne 58/55 og 52/46 fjernes sammen med 

trådhegnet. Målet er at åbne mod fairway fra teestederne 58/55. Sikkerheden i forhold 

til de foranliggende tee-steder vil samtidig blive bedre. 

Opgaven gennemføres i samarbejde med Produktionsskolen. 

Parken 2 

Det nuværende O/B område til højre for fairway skal blive en integreret del af banen. 

Området er udgravet og planeret, men spiloverfladen er endnu ikke egnet til spil. 

Området er eftersået, gødet og klippet et par gangen. Når græstæppet har nået den 

ønskede kvalitet, åbnes området for spil. 

I efteråret 2016 er det planen at flytte et antal træer så greens på Parken 3 bliver mere 

beskyttet i forhold til tee-slag fra Parken 2. 

Parken 5 

Første etape af dræningsprojektet er gennemført og hoveddrænet fungerer fint. HP 

har udarbejdet en plan for, hvorledes overfladevandet fjernes. I første omgang laves 

en test i bunden af driving range. Det er forventningen af testen afsluttes ultimo juni 

måned. 

Sideløbende med ovenstående søges forskellige fonde om støttemidler til det endelig 

dræningsprojekt. 

Stier 

Stisystemet er en løbende udvikling. Målet er at dirigere golf og maskintrafikken, så 

græsset ikke dør i våde perioder. Projektet igangsættes i følgende prioriterede orden: 

Triobane, Parken og Skoven. 

Flere stier er allerede etableret i henhold til planen f.eks. ved green på Skoven 1, 

green på Parken 1 og green på Parken 7. Det videre arbejde med planen vil fortsætte i 

vintermånederne, hvor det er optimalt til etablering af nye stier. 

Den almindelige vedligeholdelse af det nuværende stisystem fortsætter uændret. 

Bunkers 

Mange bunkers er ikke i den ønskede kvalitet. Omfanget af opgaven med at renovere 

bunkers vurderes større end først antaget. Alle bunkers er efterfyldt med sand, men en 

stor del bunkers har desværre behov for en mere gennemgribende renovering. 

HP vil sammen med JH og TD udarbejde en prioriteringsplan for renoveringen af 

klubbens bunkersystem. 
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Der henvises i øvrigt til klubbens hjemmesiden omkring ”planer og projekter” for 

golfbanen - http://vgc.dk/banen/drift-planer-og-projekter/det-sker-paa-banen/ - som 

løbende ajourføres. 

 

Ad 3. 

Skal vinterbanen have en højere kvalitet, kræver det en væsentlig arbejdsindsats af 

greenkeeperne gennem hele sæsonen. Baneudvalget har vurderet at greenkeepernes 

arbejdsindsats skal koncentreres om at skabe Danmarks smukkeste Golfbane om 

sommeren og er derfor indstillet på at vinterbanen har 2. prioritet. 

For at tilgodese vintergolferne og samtidig minimere arbejdsopgaven i forhold til  

greenkeeperne blev det besluttet at vintergreens placeres på fairway. Det vil betyde 

mindre behov for tidskrævende topdræsning af områderne. Vinterteestederne vil, 

hvor det er muligt, blive placeret i roughen. Målet er størst mulig beskyttelse af 

sommerteestederne i vinterperioden. 

Etableringen af vinterbaneforløbet vil blive igangsat fra ultimo oktober. 

 

Ad 4. 

Informationsskiltene omkring naturen er nu placeret og grupperet ved bænkene/ 

boldvaskerne på banen. 

 

Ad 5. 

Farven på greenflagene anvendes fortsat til at markere flagets placering på green. 

Løsningen er forholdsvis tidskrævende for greenkeeperne, når flagene flyttes til ntye 

områder og farven på flagene der med skal ændres. HP undersøger mulighederne for 

en teknisk løsning, der kan minimere tidsforbruget. 

Når der laves nye ”huller” er minimumafstanden fra det ”gamle” hul som hovedregel 

3 meter. 

 

Ad 6. 

Flere steder på banen er der sætningsskader hvor overfladen er sunket over nyere 

dræn. Skaderne udarbejdes løbende men da det vil kræve udlægning af ”rullegræs” 

vil det primært være i efterårsmånederne. 

 

Ad 7. 

Jordtemperaturen er steget og vi i gang med den intensive klippesæson. Samtidig er 

der speciel fokus på greensområderne/”puklerne” og naturligvis greens. Den 

overordnede plan for greens er at skabe en jævn og regulær spiloverfalde med en 

gennemsnitlig greenspeed på ca. 9. 

Greenkeeperstaben og HP leverer en fantastisk indsats for at skabe og vedligeholde 

Danmarks smukkeste Golfbane. Baneudvalget er noget uforstående overfor mange 

http://vgc.dk/banen/drift-planer-og-projekter/det-sker-paa-banen/
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medlemmer og gæsters manglende indsats for at oprette nedslagsmærker på green, 

rive efter sig i bunkers og ikke mindst genplacere ”turf”. Hvis ikke vi alle bliver 

bedre til dette, vil greenkeepernes arbejdsindsats være mere eller mindre forgæves. 

Baneudvalget kan derfor kun opfordre til ”hjælp greenkeeperne – ryd op efter dig på 

banen”. 

 

Ad 8. 

Næste møde: onsdag den 8. juni 2016 kl. 16.30 


