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Mødereferat fra baneudvalgsmødet 
tirsdag den  10. januar 2017 kl. 16.30 

hos greenkeeperne 

 

 

Deltagere: 

Baneafdelingen 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Hans Peter Ingvorsen (HP) 

Tina Devantie (TD) 

Jesper Hansen (JH) 

Knud Roed (KR) 

Talal Sidani (TL) 

 

Eksterne deltagere 

Allan Brandt, DGU (deltog ikke) 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Status for banen HP 

2. Status vinterbane HP 

3. Status projekt ”Organisering af frivillige til ad hoc opgaver” KR 

4. Oplæg samlet dræningsplan  HP 

5. Orientering om arbejdet på banen de næste måneder HP 

6. Dato for næste møde Alle 

 

 

Ad. 1 

Vi har været meget heldige med vejret, så ”indvintringen” af banen er gået over 

forventning. Meget kan ændre sig specielt vejret, men lige nu er greenkeeperstaben 

meget fortrøstningsfulde i forhold til sæsonstarten. Det har bl.a. været muligt at 

”blæse” blade fra greens og fairways i en længere periode og der er vertidrænet på de 

mest våde fairways. Dræningen af fairway på Parken 5 har haft stor effekt, så det 

lover godt for den samlede dræningsplan. 

Der er etableret en sti mod 1. tee på Sletten 1. 

HP’s notat til baneudvalget omkring ”året der gik” er vedlagt (bilag 1). 
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Ad. 2 

Der er generel tilfredshed med placeringen af Vinterbanen. For næste sæson vil 

Baneudvalget overveje at placere Vinterbanens ”hul 18”, hvor det nuværende ”hul 

17” er, så den lange vandretur frem og tilbage til nuværende ”hul 18” (Skoven 2) 

undgås. 

Baneudvalget har konstateret problemer med at spillerne specielt i vinterperioden 

”glemmer” af genplacere turf. Baneudvalget overvejer om der fra næste vintersæson, 

skal indføres tvungen brug af ”måtte” for at skåne banen. 

 

Ad. 3 

Udvalget er kommet rigtig godt i gang. KR har p.t. ca. 60 frivillige i sin database over 

personer, som gerne vil give en hånd med ved forskellige ad hoc opgaver. 10 – 15 har 

allerede været i gang med 

- Forskønnelse af stien fra klubhuset mod 1. tee 

- Terrasse- og indgangsområderne ved klubhuset 

- Maling af lejligheden til vores nye forpagter af restauranten 

KR har allerede planlagt flere opgaver og er du også interesseret i at deltage i 

udvalgets arbejde, er du meget velkommen til at maile til Knud Roed 

knud.roed@live.dk  

 

Ad. 4 

På baggrund af oplæg fra HP har Baneudvalget til bestyrelsen udarbejdet et samlet 

oplæg til dræningsplan for Vejle Golf Club 2017 – 2021. Dræningsplanen vil blive 

offentliggjort, når den er endelig godkendt af bestyrelsen. 

 

Ad. 5 

Der gøres klar til igangsætning af dræningsplanen fra 1. februar 2017. Indkøb af 

maskiner, materialer og ansættelse af de nødvendige personaler. 

Maskinparken renoveres og klargøres til sæsonen. 

Greenkeeper-arbejdet koncentreres om klargøring af banen til sæsonstart medio 

marts. 

 

Ad 6. 

Næste møde: torsdag den 23. februar 2017 
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Bilag 1 

 

2016 – året der gik for banepasningen. 

 
Året 2016 i VGC var rent pasningsmæssigt præget af få markante, ja, meget iøjnefaldende 

omstændigheder/erfaringer: 

 

1) Jeg har nu været i gennem et helt år i VGC og der har været mange små og et par store 

erfaringer at drage. Der er hver dag mange spændende udfordringer hele året rundt. Mange 

ting er gået godt, mens andre ting er gået mindre godt. Helt skidt var det, at jeg klart 

undervurderede golfspillernes forventninger omkring et højt serviceniveau i Vejle Golf 

Club. Set i bakspejlet kan det selvfølgelig ikke nytte, at vi graver for meget i banen, og så 

negligerer en tilfredsstillende service (læs finpudsning eller finish) på banen. Vi vil her i 

2017 gøre meget mere på servicedelen, og vi er i fuld gang med mange tiltag. Vi er her 

primo januar langt med klargøring af de mange bænke, affaldsspande, markeringer, 

teeskilte, stier etc., så det ikke skal gøres i sæsonstart. Vi arbejder på at effektivisere (finde 

nye løsninger) til bekæmpelse af ukrudt i bunkers samt tidsler i den uplejede rough. Vi er 

langt med at projektere hjælp fra Knud’s frivillige korps, hvor særligt klubhusområdet vil få 

mere opmærksomhed. Vi er i gang med en udvidelse af vej- og sti-systemet, og forbedrer 

samtidig overfladen på det eksisterende osv. Alt i alt vil vi primo april være helt up to date 

og klar til denne servicedel.  

 

2) Svampeskader eller andre sygdomme i græsset er den største udfordring for pasning af alle 

former for græs overalt i verden. Særligt på de skyggefulde og våde greens har vi i mange år 

været meget hårdt ramt af forskellige sygdomme sommer, efterår og vinter. Vi har blandt en 

del ting i 2016 sprøjtet både forebyggende og behandlende mod dette indenfor lovens 

grænser, men vi bliver til stadighed ramt af sygdomme. Derfor har jeg for greens i VGC 

iværksat et plejeprogram i 2017, hvor vi vil sætte ind med en bred vifte af handlinger. Bl.a. 

vil vi lufte, topdresse og efterså mere. Vi vil benytte os af de sidste nye naturprodukter med 

dokumenteret effekt. Vi vil slidsedræne og bore drænhuller på greens i mest muligt omfang 

for at mindske vandproblemerne. Vi vil bruge gødninger, der er sammensat og bundet på 

den optimale måde. Vi vil fortsætte den positive tendens fra forbedring af mikrolivet ved 

hjælp af kompost-te og andet. Vi vil fortsætte den positive daglige årvågenhed og 

vedligehold med skræddersyet pasning til den enkelte dag etc.  

 

3) Vore nyshapede mounds og bunkers samt skyggefulde og våde greens giver en 

ekstraordinær stor udfordring rent pasningsmæssigt indenfor en kort årrække. Vedrørende 

disse elementer for banen vil vi fortsætte med den positive pleje vi har søsat i 2016, og så vil 

vi lave deciderede forbedringer/tiltag/forsøg på udvalgte områder, og starte hvor 

udfordringerne er størst såsom 50 meter og ind til green på Parken 1. Vi er i gang med at 

vertidræne flere af disse områder, og i løbet af sæsonen (varme i jorden) vil vi gå i gang med 

at styrke vækstlaget under de shapede mounds (udvalgte steder) samt selvfølgelig efterså 
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med krybende raj-græs. Vi vil fortsætte med kontinuerligt at efterfylde sand i bunkers 

gennem hele sæsonen. 

 

4) På medarbejdersiden gik det rigtig godt. Konklusionen blev, at vi fremover vil øge 

muligheden for at holde på de samme medarbejdere i så lang tid som muligt ved feks. at 

tilbyde dem længere sæsonansættelse til 9 måneder. En bonus er så netop, at det kan betale 

sig at bygge videre fagligt på de faste medarbejdere samtidig med en optimering af 

arbejdsprocesserne. På kort sigt er det målet med staben, at få flere uddannede greenkeepere 

til VGC kombineret med en opkvalificering af det resterende personale. Vi bliver (lidt 

fordelt på tidlig forår og sent efterår) 7 mand (inklusiv en flex-jobber og en lærling) samt 1 

mekaniker på banen, og under dræning i juli måned lejer vi 2 ekstra mand ind. 

 

5) Baneåbent kontra service er en klassisk udfordring mht. pasning af golfbaner. Med 

jordforhold og megen skygge in mente er det tydeligt, at banen i VGC lider rigtig meget 

under spil udenfor sæsonen. Svampesporer fordeles over hele banen i det sene efterår og 

vinter. Ukrudtsfrø det samme. Der bliver slået rigtig mange tørv op, som ikke bliver lagt på 

plads, og som tager 5-6 måneder at hele. Nedslagsmærker kan vi rette hver dag i stort antal. 

Golftrafikken foregår de samme steder osv. Selvfølgelig ønsker alle greenkeepere at få så 

mange som muligt til at spille og glæde sig over golfspillet (og selvfølgelig hele året rundt), 

hvorfor vi arbejder i baneudvalget på at finde en balance for netop at undgå, at banens 

kvalitet stagnerer. 

 

6) Vi fik i 2016 også startet et frivilligt korps – meget positivt. Vi kan sagtens bruge 100 mand 

til pasning af banen, men det er kun meget få steder i verden man har råd til sådan en mindre 

hær. Jeg håber og tror, at kulturen omkring frivilligt arbejde på banen i VGC kan vokse i 

årene fremover – hver hånd modtages med stor glæde 

 

7) Med hensyn til dræning af banen ser det rigtig godt ud. Der er afsat 500 tkr. til dræning af 

Parken 7 og topdressning af alle fairways, hvilket er rigtig flot. Sidste sommers store projekt 

med dræning af Parken 5 kan vi allerede se en meget positiv effekt af. De sidste 2 dages 

megen regn har gjort Parken 6 og 7 ekstremt våde – Parken 5 er derimod næsten tør. 

 

8) Der er selvfølgelig mange andre ting at tage fat på i denne sammenhæng. Men afslutningsvis 

vil jeg lige nævne, at de mest markante handlinger for banen – fra drænings- og plejeplaner 

til forskellige spørgsmål fra golfspillerne – bliver informeret om på hjemmesiden lige som 

sidste år.   

 

 

Baneudvalget – medio januar – 2017 – HP. 


