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Mødereferat baneudvalgsmøde 
onsdag den 7. juni 2017 kl. 16.30 

hos greenkeeperne 

 

Deltagere: 

Baneafdelingen 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Hans Peter Ingvorsen (HP) 

Tina Devantie (TD) 

Knud Roed (KR) 

René Kildsgaard (RK) 

Arne Holm Hansen (AHH) 

 

Afbud: 

Jesper Hansen (JH) 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

Dagsorden: 

 

1. Status: Dræningsplanen  HP 

a. Status dræning Parken 7 

 

2. Status: Handlingsplan for greens  HP 

 

3. Behandling af oplæg til ”overordnet pleje og vedligeholdelsesplan   RK/ 

for det samlede baneanlæg” (bilag 1)  HP 

- Afsnittet omkring pleje af greens 

 

4. Lodsejer til venstre for fairway på Sletten 7 beder baneudvalget overveje tiltag, 

som evt. kan minimere færdsel af golfspillere på marken  Alle 

 

5. Evt. plantning af buske i området mellem green på Sletten 3 og Sletten 5, samt 

området mellem fairway på Sletten 4 (sidste halvdel) og Sletten 5   Alle 

 

6. Status: ”De frivillige”  KR 

 

7. Status for banen og orientering om arbejdet de næste måneder  HP 

 

8. Dato for næste møde  Alle  
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Ad 1. 

Eftersåning af fairway på Parken 7 er igangsat i denne uge og forventes afsluttet 

primo næste uge. Her efter vil skaderne efter forårets drænarbejde hurtige lukke sig. 

Næste etape at dræningsprojektet – området mellem 150 og 100 meter markeringen 

på Parken 7 - påbegyndes efter planen primo juli og 4 – 5 uger frem. Der vil arbejdes 

fra kl. 4.00 – 9.00. Når der ikke arbejdes vil området være markeret som GUR og der 

vil være etableret en midlertidig droppezone. 

 

Ad 2 

Der blev medio maj konstateret et svampeangreb på greens primært på Parken og 

Skoven. Baneudvalget blev ekstraordinært samlet og der blev vedtaget en 

handlingsplan. Det er vurderingen at handlingsplanen har virket og skaderne efter 

svampeangrebet er ved at ”lukke” sig. Efter planen sænkes klippehøjden derfor fra 

næste uge. Herefter følges den overordnede og mere langsigtede plejeplan med 

topdresning, tromling osv.  igen og spiloverfladen vil atter opleves jævn og med en 

god hastighed. 

HP mailer greenspeedstatistik rundt til baneudvalget når målingerne er foretaget hver 

fredag.  

 

Ad 3 

Efter lidt mindre justeringer blev ”overordnet pleje- og vedligeholdelsesplan for det 

samlede baneanlæg” (bilag 1) vedtaget. 

Det bemærkes at planen naturligvis er dynamisk og vil blive løbende tilrettet og 

justeret i detaljerne. Ændringer i de overordnede linjer i planen forventes at være 

undtagelsen. 

Planen vil være tilgængelig for alle på hjemmesiden under Banen. 

 

Ad 4 

Baneudvalget henstiller til medlemmer og gæster at færdsel på marken langs venstre 

side på Sletten 7 fairway undgås. For undgå færdsel vil udvalget i første omgang 

opstille nogle informationsskilte på stedet. Effekten vil efterfølgende blive evalueret 

med lodsejer. 

 

Ad 5 

Baneudvalgets tidligere beslutning omkring beplantning mellem greens på Sletten 3 

og Sletten 5 er ikke blevet effektueret og derfor genovervejet. Det er baneudvalget 

beslutning at man ønsker at bibeholde muligheden for et view mellem de 2 greens. 

Det er samtidig et fugtigt område på skyggesiden af skoven og HP anbefaler at der 

ikke plantes til, så vinden har mere fri passage til at hjælpe med at tørre områderne. 

Mellem tee-stedet og søen til højre på Sletten 5 og den sidste halvdel af fairway til 

højre på Sletten 4, vil baneudvalget markere adskillelsen med flere træer.  
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Ad 6 

”De frivillige” har med succes gennemført en række aktiviteter hen over foråret og 

KR har mange flere opgaver til dem.  

KR kan godt bruge nogle flere ”hænder” i udvalget og er du interesseret, er du meget 

velkommen til at kontakte KR på knud.roed@live.dk . 

 

Ad 7. 

Se bilag 2 

 

Ad 8 

Næste møde er aftalt til onsdag den 23. august 2017 

 

  

mailto:knud.roed@live.dk
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Bilag 1 

Visioner 

målsætninger  

og plejeplaner  

for golfbanen i Vejle Golf Club 
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Vi har særlig fokus på… 
 

Banen er meget varieret, naturoplevelsen er tæt på enestående og standarden skal i årene fremover 

have højere fokus. Vi ønsker yderligere at udvikle anlægget og dets unikke kvaliteter, så vi med en 

høj grad af troværdighed kan kalde os ”Danmarks smukkeste”. 

Banen skal indgå som et vigtigt aktiv i profileringen af Vejle Golf Club som ”Danmarks 

Smukkeste” og være attraktiv for spillere på alle niveauer. 

Chefgreenkeeper Hans Peter Ingvorsen 
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Vision for banen 

 

Vi vil have Danmarks smukkeste golfbane – som vil give medlemmer og gæster en af landets 

bedste golfoplevelser. En golfbane det er værd at rejse efter. 

Målsætninger 

Banen skal kontinuerligt udvikles, så den indenfor en periode på 5 – 10 år har en kvalitet, så den 

sammen med den fantastiske natur giver medlemmer og gæster en ekstraordinær golfoplevelser. En 

golfbane det er værd at køre en omvej efter. 

Det betyder at banen 

• i højsæsonen spillemæssigt skal kunne måle sig med top 20 i Danmark 

• skal være tilgængelig for spil på Skoven minimum 8 måneder om året 

Fokusområder 2017 – 2020 

Banen skal fortsat give medlemmer og gæster gode golfoplevelser og indenfor en tidshorisont på 4 

år skal banen samtidig udvikle sig mod at blive en af Danmarks smukkeste golfbaner. 

Det betyder at 

• der skal udarbejdes og gennemføres en flerårig dræningsplan for klubbens samlede baneanlæg 

• fokus på helhedsindtryk og detaljer skal sikre at banen fremstår smuk og indbydende 

• banen skal være tilgængelig for spil på Sletten og Parken hele året 

• samarbejdet med kommunens ansvarlige for skovområderne skal fastholdes og videreudvikles 

• der skal vedvarende være fokus på aktiviteter og tiltag som kan tilgodese spillehastigheden  

Vejle Golf Club råder over et særdeles alsidigt anlæg, der giver mulighed for at golfspillere på et 

ethvert niveau får gode, sjove og berigende oplevelser. Banen er meget varieret, og standarden er 

høj. Banen er udfordrende for alle golfspillere – og kan spilles så alle har mulighed for succes.  

Ansvarlig: Baneafdelingen 
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Generelt 

Overordnede pleje og vedligehold af banen som helhed:  

 

• Al pleje og vedligeholdelse tilpasses altid de aktuelle klimatiske forhold. 

• Det visuelle indtryk og klippelinier skal følge arkitektens filosofi og den reviderede 

roughplan.  

• Plejen skal være bæredygtig, så naturen belastes mindst muligt, og kvaliteten af det fysiske 

anlæg bevares.  

• Plejen skal stile mod længst mulig spillesæson, uden overbelastning af anlægget.  

• Anlægget skal rumme et rigt dyre- og planteliv, der er typisk for egnen.  

• Det æstetiske har lige så stor betydning som det spillestrategiske.  

• Plejen tilrettelægges og prioriteres så plejestanden er højest på store spilledage, som er 

defineret som weekend/helligdage og turneringer/company dage.  

• Målsætninger og plejeplaner revideres 2 gange årligt inden sæsonstart og i juni .  

 

 

I det følgende er beskrevet målsætninger og vejledende pleje for de enkelte elementer på banen. 

Alle målsætninger for daglig stand af banen er fra primo maj til primo oktober. 
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Greens: 
  

Overordnet målsætning for pleje af greens:  

Greens har højeste prioritet i den generelle pleje af banen i VGC. Greens skal fremstå således at 

spillerne oplever en høj standard. Eftersom greens er vidt forskellig bygget op og har vidt forskellig 

beliggenhed (skygge, dræn, vind etc.), skal der fokuseres på at ensrette vækstforholdene. Der 

eftersås med græssorter, som passer til forholdene i VGC..  

 

Målsætning for daglig stand:  

• Greenen skal putte ærligt og jævnt (True).  

• Hastighed skal være middel til hurtig. Greenspeed 8-9.  

• Forskellen i hastighed fra green til green på den enkelte sløjfe skal ligge inden for 10%.  

• Forskellen i hastighed fra green til green på de 3 sløjfer skal ligge inden for 20%.  

• Det skal forsøges at bruge hele greenen til hulplaceringer, da greens er relativt små og 

hurtigt opnår slidskader.  

 

Ovenstående vil efter plejetiltag såsom luftning og topdressning kortvarigt ikke kunne overholdes 

fuldt ud.  

 

Vejledende pleje:  

• Klippes 6 gange ugentlig i ca. 3-4 mm højde. Hviledag mandag.  

• Flytning af huller alt efter belastning, normalt 3 gange ugentlig og følger særskilt plan for 

placering af flag.  

• Topdresses lidt men tit ca. hver tredje uge med kompostholdig (20%) finsand (1 sløjfe hver 

uge).  

• Rulles(tromles) ca. 2 gange pr. uge.  

• Gødes efter behov ca. hver 3 uge. 

• Udbringning af biologiske stimulanser hver 2. uge for at forbedre jordbundsforholdene. 

• Vanding efter græssets behov, aldrig for at gøre greens bløde.  

• Overfladeluftning 3-15 cm hver 3 uge.  

• Optagning af propper 1 gang årligt.  

• Verticalskæring 1-2 gange årligt.  

• Dybdeluftning 20-30cm. 3 gange årligt, tidligt forår, midtsommer og sent efterår.  

• Eftersåning generelt 2 gange årligt og på udsatte greens eftersås løbende.  

 

Øvrige:  

 

Plejen skal være bæredygtig i forhold til mindst mulig belastning af miljøet. Plejeopgaver som har 

væsentlig indflydelse på spillet vil forekomme og koordineres mellem klubbens tuningsudvalg, 

Manager og Chefgreenkeeperen.  
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Tee-steder: 
 

Overordnet målsætning for pleje af tee-steder:  

 

Teestederne er ligesom greens bygget vidt forskellig op og har vidt forskellig beliggenhed (skygge, 

dræn, vind etc.), skal der først og fremmest fokuseres på at ensrette vækstforholdene. Græstyperne 

skal af realistiske grunde på den korte bane være 1-årig rapgræs, rødsvingel og især finbladet 

rajgræs. På længere sigt skal 1-årig rapgræs nedkæmpes.  

 

Plejen af teestederne skal tage udgangspunkt i at bevare og skabe et slidstærkt og jævnt teested med 

mest muligt græs på. Dette indebærer blandt meget andet, at klippehøjden skal være lidt højere end 

normalt, og mindre klippefrekvenser på tidspunkter med megen stress eller regn. 

 

Målsætning for daglig stand:  

• På grund af størrelserne skal hele teestedet bruges til slid. 

• Med den store mængde trafik in mente skal der fokuseres på ofte at flytte markeringerne. 

• Større turfhuller skal udfyldes ugentligt. 

 

Vejledende pleje:  

• Klippes 2-3 gange ugentligt.  

• Klippehøjde samme som forgreen, mellem 14-16mm.  

• Afklip opsamles.  

• Turf huller flydes med topdress ogefter såes 1 gang om ugen.  

• Markeringer flyttes ca. 3-5 gange pr. uge.  

• Vertikalskæres og topdresses forår og efterår.  

• Gødes over middel, så væksten kan modstå slidtage.  

• Vanding lidt men tit, så eftersåning kan spire.  

• Top og dybdeluftning efter behov – dog særligt meget til indvintring.  

 

Øvrige:  

 

Når tiden er til det vil der justeres på form, størrelse og dræning af særligt udsatte teesteder. Større 

ændringer må vente til efter dræning af banen. 
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Fairway  
 

Overordnet målsætning for pleje af Fairway:  

 

Alle plejeopgaver tager udgangspunkt i, at vi arbejder i våd og skyggefuld lerjord helt op i toppen af 

vækstlaget. Intensiv dræning efter drænplanen skal forebygge tilbagevendende vandskader. 

Forbedring af vækstlaget skal ske ved at topdresse med sand og kompost, vertidræne og efterså med 

finbladede rajgræsser, som har den bedste chance for at kunne gro under forholdene i VGC. På lidt 

længere sigt er det målet, at fairways får et tættere og mere sammenhængende græstæppe.  

 

Målsætning for daglig stand:  

• Fairways skal som hovedregel på par 4 og 5 huller videreføres helt op til forgreens, således 

at det er muligt at ”løbe” bolden ind på greens. 

• Klipningen skal følge det naturlige flow på hullet formet af træer og høj rough. 

• Overgang til semirough skal på klippedage og dagen efter være tydelig.  

• Fairways skal fremstå nyklippede op til weekends og på companydage.  

• Græstæppet skal forbedres så det giver et fair boldleje, som ”bærer” bolden. 

• Fairway markeringer skal være tydelige og holdes fri for græs.  

 

Vejledende pleje:  

• Klippes 2-3 gange ugenligt i 16-19 mm.  

• Fairways klippes i mørkt/lyst mønster.  

• For at undgå ”vaskebræteffekt” klippes der i perioder på kryds af længderetning.  

• Topdressning med sand og kompost minimum 1 gang per år. 

• Dybdeluftes (Vertidræn) min 1 gang årligt.  

• Vertikalskæres minimum hvert 2. år.  

• Eftersåning af bare pletter og slid sker 1 gang per år.  

• Sprøjtes kun pletvis for ukrudt efter behov og lovgivning for området.  

 

Øvrige:  

Grundet jordbundsforholdene i VGC med meget kraftigt lerlag, vil det i perioder med meget nedbør 

ikke være muligt at klippe/behandle efter ovenstående forskrifter.  

 

  



 
12 

 

 

Forgreens:  
 

Overordnet målsætning forgreens:  

Forgreens vil i varierende størrelse forekomme ved alle greens, ligesom denne klippehøjde vil blive 

ført hele vejen rundt om green, som en afgrænsning. Målet er, at længden på græsset skal være lidt 

kortere end fairway og samme højde som teestederne. Plejeniveauet skal være højere end 

teestedernes og lavere end greens. Der skal arbejdes mod en jævn spilleflade, der give et mere 

forudsigeligt boldrul og hop ind mod greens. Forbedring af vækstlaget skal ske ved at topdresse 

med sand og kompost, vertidræne og efterså med finbladede rajgræsser, som har den bedste chance 

for at kunne gro under forholdene i VGC. 

 

Målsætning for daglig stand:  

• Tydelig overgang mellem Forgreen, Green og plejet Rough.  

• Ingen afklip og græsklatter.  

• Tæt og sammenhængende græsbestand.  

• Skal kunne tage i mod bolden næsten som en green.  

• Altid fremstå mere velplejet end fairway.  

 

Vejledende pleje:  

• Klippes 2-3 gange ugentligt i 14-16 mm.  

• Der anvendes letvægts, treleddet klippere med kasser til opsamling.  

• Topdresning ca. 4 gange årligt.  

• Dybdeluftning min. 1 gang årligt.  

• Prikning/ probning 1 gang årligt.  

• Vertikalskæring 1 gang årligt.  

• Eftersåning 1 gang årligt.  

• Vanding i tørre perioder hvor det er muligt via automatisk vandinganlæg  

• Sprøjtes pletvis for ukrudt efter behov og lovgivning for området.  

  



 
13 

 

Kontrolleret rough  
Overordnet målsætning for pleje af Rough:  

En golfbane med væg-til-væg Semirough (klippet under 5 cm) har langt sværere ved at integrere 

bunkers, fairways mv. på en behagelig måde. Disse elementer kommer hurtig til at ”flyde i et hav af 

semirough”. Det er vigtigt at holde sig for øje at en smuk golfoplevelse også er en naturlig 

golfoplevelse og det er derfor vigtigt at klippehøjder, rough beplantning mv. understøtter dette og 

forholder sig til hinanden. Dette er en særlig udfordring på sletten. Placering af roughen skal ske 

efter en afvejning mellem størst visuel effekt og mindst spillemæssig indflydelse.  

I forhold til den spillemæssige indflydelse skal roughen placeres i forhold til det anbefalede teested 

i forhold til spillestyrke (handicap). 

Sletten, Parken og skoven giver alene på baggrund af deres forskellige typografi, huldesign og ikke 

mindst omgivne natur mulighed for 3 helt forskellige golfoplevelser. Roughplanen skal understøtte 

og gerne forstærke dette forhold. 

 

Roughtyper: 

• semirough 

o klippehøjden er ca. 42 mm. 

• Kontrolleret rough 

o klippehøjden er 100mm 

• ukontrolleret rough 

o klippes ikke i det daglige 

o tidsler, ukrudt generelt, selvsåede træer mv. bekæmpes løbende i sæsonen. 

o områderne høstes min. 1 gang årligt. 

Hovedregler: 

• Ukontrolleret rough vil være undtagelsen 

o umiddelbart foran teested 46 

o i landingsområder for de fleste drives 

o Markeringer (gule, røde og hvide pæle) af hazarder placeres i klippede områder. 

Sletten 

• Ukontrolleret rough på kanten af alle fairwaybunkers 

• Rough foran teestederne 52, 55 og 58 

Parken 

• Ukontrolleret rough vil være undtagelsen (undtagen 2, 3 og 9) 

• Max. 10 cm rough mellem træer 

Skoven 

• Ingen ukontrolleret rough på banen (undtagen 2 og 4) 

• 10 cm. rough vil være undtagelsen 

 

Overordnet målsætning:  

Den klippede semirough skal indgår som et æstetisk element, som er med til at indramme fairway 

og skal derfor fremstå med en tydelig forskel til fairway. Spillemæssigt skal det give en moderat 

straf til det upræcise slag, ved at have en tæthed og højde, så spilleren ikke kan opnå ren kontakt til 

bolden.  

Der sigtes mod at opnå en balance mellem at bolden skal kunne findes og skabe en sværhedsgrad, 

der er markant i forhold til Fairways.  

Der skal være tydelig overgang til Fairway, Semirough, kontrolleret og ukontrolleret rough.  
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Højden skal tilpasses, så en golfbold kan findes inden for en afstand af 10-15 meter i semirough.  

Der skal klippes med en hyppighed, så der ikke ligger afklip, som kan skjule en golfbold.  

 

Vejledende pleje for semi- og kontrolleret rough:  

• Klippes 1-2 gange ugentligt i 42 og 100mm  

• Dybdeluftes sammen med Fairway.  

• Sprøjtes kun pletvis for ukrudt efter behov og lovgivning for området  

 

Ukontrolleret rough  
 

Overordnet målsætning for ukontrolleret Rough: 

Den ukontrollerede eller ikke klippede rough er fra arkitektens side et væsentligt element i at give 

banen et karakteristisk udseende. Derfor skal denne som udgangspunkt henlægge naturlig og 

uberørt.  

 

Målsætning for daglig stand:  

• Fri for kolonier af ukrudt som Tidsel og brændenælder m.m  

• Opretstående og bølgende i vinden.  

 

Vejledende pleje:  

• Sikre at alt færdsel i Roughen begrænses til et minimum.  

• Pletsprøjtning af aggresive ukrudtarter.  

• Fremelske selvsåede træer og biodiversitet 

 

Øvrige:  

Selvom der aldrig er gødet, vil det ikke kunne undgås, at Roughen i perioder bliver meget tæt. Dette 

skyldes, at jorden har været anvendt til landbrug og derfor indeholder en del næring. Ligeledes er 

jorden af en beskaffenhed, så den naturlig er meget næringsrig og fugtig.  
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Bunkers  
 

Arkitekterne Spogard&Vandervaart’s overordnet målsætning og strategi med placering af 

bunkers:  

For at øge forståelsen omkring plejen af bunkers, gennemgås i nedenstående arkitektens filosofi og 

strategi omkring bunkers.  

 

Bunkers mellem Tee og Green/Roughbunker  

Målet med placering af bunkers mellem Tee og Green er, at give et stærkt signal om retning og 

derved skabe et billede for spilleren af, hvordan hullet bør spilles. Målet med placering af bunkers 

mellem Tee og Green er ikke at øge sværhedsgraden direkte for middelspilleren, og er derfor også 

placeret i semirough, hvor de ofte vil have en hjælpende og spillefremmende karakter.  

 

Bunkers omkring Green/Greennære Bunkers  

Målet med placering af greennære bunkers er at øge sværhedsgraden og skabe svære 

flagplaceringer. Da banen er designet til at henvende sig til en bred målgruppe er bunkers placeret 

så der altid er en mulighed for at komme på Green ved at sætte slaget uden for green og rulle den 

ind. Derved opnås målet om at spilleren skal vurdere egne evner.  

 

Overordnet målsætning og strategi for pleje af Bunkers.  

Pleje niveauet skal afspejle de omgivelser de ligger placeret i og skal som udgangspunkt ikke give 

spilleren et bedre boldleje, end der kan forventes af omgivelserne.  

Da der fra arkitektens side er tale om 2 strategier for placering af bunkers, og det derved har 

forskellig indflydelse på spillet opdeles plejen derfor i 2 kategorier, Roughbunkers og Greennære 

Bunkers.  

 

Målsætning for daglig stand af Roughbunker:  

• Bunkerkanter der støder op mod klippet Rough, skal have en regelmæssig kant og bløde 

buer.  

• Græskanten mod klippet Rough afhænder af hvilken sløjfe rough bunkeren er placeret. På 

Sletten vil bagkanten bestå af uplejet Rough, mens der på Parken og Skoven vil være klippet 

hele vejen rundt om bunkeren og skåret, så det fremstår med samme længde som 

Roughgræsset.  

• Kanter der støder op til Ukontrolleret rough, skal have et uplejet udseende og fremstå groft.  

• På sandface er målet 5cm. sand, så bolden ruller ned i bunden af bunker.  

• Bunden af bunker skal have 1-2cm løs overflade, og 6-7 cm fast underlag.  

• Deciderede huller efter dyr, m.m. jævnes min. 1 gang om ugen.  

• Ukrudt må kun blive 1 uge i selve bunkeren.  

 

Vejledende pleje:  

• Bunkerkanter der støder op til klippet Rough skæres 1-2 gange om året.  

• Bunkerkanter der støder op mod ukontrolleret rough genskabes/retableres ca. hvert 3 år.  

• Græskanter klippes ca. hver 2. uge.  

• Bunkers håndrives 1 gang om ugen.  

• Genplacering og justering af sandlagets tykkelse ca. hver 2. uge.  

• River genplaceres hensigtsmæssig ved rivning af bunker.  
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Målsætning for daglig stand af Greennære bunker:  

Bunkerkanter der støder op mod klippet Rough skal have en regelmæssig kant og bløde buer.  

Kanter der støder op til Ukontrolleret rough skal have et uplejet udseende og fremstår groft.  

På sandface skal sandlagets tykkelse kun være 5cm., så bolden ruller ned i bunden af bunker.  

Bunden af bunker skal have 1-2cm løs overflade, og 6-7 cm fast underlag.  

Inden start på store spilledage, må der ikke være dyrespor og fodspor, der gør straffen af boldleje i 

bunkere tilfældig.  

Blade og grene skal være fjernet i samme omfang som målsætning omkrig fod/dyre-spor. Ukrudt 

må ikke forefindes.    

 

Vejledende pleje:  

• Græskanter klippes hver uge.  

• Bunkers rives 2 gang om ugen.  

• Genplacering og justering af sandlagets tykkelse 1 gang ugentligt.  

• River genplaceres hensigtsmæssig ved rivning af bunker.  

 

 

  



 
17 

 

Skov og træer  
 

Overordnet målsætning for pleje skov og træer:  

Vores mange skovhuller er utroligt smukke og indbydende. For at fremme spillet og ikke straffe 

spilleren unødigt, er der fokus oprydnings og beskæring. Dette sker i tæt samarbejde med kommune 

og skovens folk, da en del af VGC’s bane ligger i fredskov.  

Løbende vil der blive plantet og flyttet træer overalt på banen, så spillet dirigeres bedre, æstetikken 

og dyrelivet får et løft. 

 

Målsætning for daglig stand:  

• Større nedfaldene grene skal fjernes i løbet af en uge i sæsonen.  

• Man skal på sigt kunne finde og spille sin bold 10-15 meter inde. 

 

Vejledende pleje:  

• Der afsættes tid hver vinter til udtynding, oprydning, beskæring og flisning.  

• Plantede/flyttede træer holdes vandet i sommerperioden.  

• Skovbunde buskryddes på spillemæssig vigtige steder 2 gange årligt.  

 

 

 

Herunder et eksempel (Skoven 1) på, hvordan skovområderne kommer til at se ud – og i dette 

tilfælde inkluderet en sti med belægning af flis: 
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Søer og vandløb  
 

Overordnet målsætning for pleje af søer og vandløb:  

Udover at indgå som hazarder er søer og vandløb vigtige elementer i det visuelle udtryk og med til 

at skabe stemning. Det er derfor målet på vigtige steder at sikre udsyn til vandspejl for spilleren, via 

kontrol af siv vækst og algevæskt. Da bekæmpelse af alger i søer er meget problematisk og 

tidskrævende, forventes der i perioder at kunne være større mængde end ønskeligt. Der skal 

arbejdes langsigtet hen mod en naturlig balance i søer og vandløb, så der skabes et økosystem, der 

også tilgodeser et rigt dyreliv, hvilket vil ske i tæt samarbejde med kommunen.  

 

Målsætning for daglig stand:  

• Ved ophobning af store mængde alger, dunhammere og siv fjernes disse.  

• Søer og vandløb holdes udpegede steder synlige, så der skabes udsyn til vandspejl, mens der 

andre steder ikke vil foretages noget, så natur og dyreliv kan udvikle sig på en bæredygtig 

måde. 

• Markeringer skal holdes synlige og i god stand, så man tydeligt kan se farverne på f.eks 

pælene. Der skal være fokus på, at man med  sikkerhed kan bestemme om bolden er inde 

eller udenfor markeringerne.  

 

Vejledende pleje:  

• Alger mv. fjernes manuelt i det omfang, at de kan nås fra land, når søerne passes om 

sommeren. 

• Alle søer udgraves om vinteren i nærmere prioriteret rækkefølge. 

• Markeringer bringes i løbet af vinteren op på nymalet niveau, og monteres hvert forår inden 

sæsonstart (primo april). 

• Markeringerne buskryddes hver 3. uge i sæsonen for at spillerne tydeligt kan se om bolden 

er inde eller udenfor hazarden. 
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Stier, skilte mv.  
 

Overordnet målsætning for pleje af stier, skilte mv.:  

Stier og veje skal være så naturlig en del af golfbanen som mulig. Formålet er at guide golfspilleren 

hensigtsmæssigt rundt på banen, så banen slides mindst muligt på steder, som er i spil for golferen. 

Der vil løbende ske en udbygning af sti- og vejsystemet i VGC. Stier vil etableres i og 

vedligeholdes med organisk materiale (sten og grus), og der er lavet en detaljeret plan for 

udførelsen af arbejdet vedrørende stier af baneudvalget. Skiltene skal som udgangspunkt ligne det 

system, som er udsprunget af planker fra det gamle egetræ på Skoven 7. 

 

Målsætning for daglig stand:  

• Stier skal fremstå jævne og faste så man kan færdes let og tørskoet på disse. 

• Flere stier har flis som overflade, hvorfor de har en anden beskaffenhed. 

• Skilte, skraldespande og boldvaskere placeres i grupper sammen med bænke som på billedet 

nedenunder (Parken 8) – ”bænkepladser”. 

• For at guide især greenfee gæster skal der være rigeligt med tydelige next tee skilte. 

 

Vejledende pleje:  

• Bænkepladserne tjekkes for ukrudt mm. hver 2. uge. 

• Snoresætning, next tee mm. tjekkes hver dag af den ”ansvarlige greenkeeper”. 

• Markeringer bringes i løbet af vinteren op på nymalet niveau, og monteres hvert forår inden 

sæsonstart (primo april). 

• Markeringerne buskryddes hver 3. uge i sæsonen for at spillerne tydeligt kan se om bolden 

er inde eller udenfor hazarden. 

• Bænke, skilte, teemarkeringer bringes i løbet af vinteren op på nymalet niveau, og monteres 

hvert forår inden sæsonstart (primo april). 
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Bilag 2 

 
Baneudvalgsmøde – 7. juni – 2017. 

 

Status for banen: 

Foråret har været meget koldt og tørt. Derfor kom græsset sent i gang og fik dermed ikke lukket 

vinterskader lige så hurtigt som normalt. Samtidig var de gængse slidsteder ekstra udsat. 

Eftersåningen på Parken 5 oplevede et koldt efterår med nattefrost, og sammenholdt med 

forårsvejret har det været en stor udfordring at få lukket skaderne efter dræningen. Når vejret igen 

er med os i den retning vil skaderne dog minimeres, og næste år vil græsset hvert år blive bedre og 

bedre på Parken 5, da vi nu altid kan arbejde på hullet uanset vejret. 

Det kolde forår har medført mindre klipning, hvorfor vi har haft ekstra tid til at skifte mange pæle 

ud og lave forbedringer på pladserne for bænke etc. Samtidig har vi haft ekstra tid til at renovere 

vandingsanlægget, som vi har brugt meget i år – i modsætning til sidste år. Vandingsanlægget 

trænger meget til en større renovering, og sidst på året vil vi have en rapport klar omkring dette. 

Det kolde forår viser os samtidig, hvor meget 1-årig rapgræs der er overalt på banen, når den rigtig 

går i frø. Særligt greens og fairways. Det er ikke en ønsket græstype på længere sigt, men på kort 

sigt er den netop god til at gå i frø og dermed kunne lukke skader fra sygdomme, slid, skadedyr, 

vinter etc. Greens er altid på dagsordenen under særskilt punkt, og nu er svampeskaderne næsten 

væk. 

Det nyligt godkendte ukrudtsmiddel (Primus/Saracen) er både meget skånsomt for miljøet og 

relativt virkningsfuldt. Der går noget længere tid inden virkningen helt kan ses, men det afhjælper 

os rigtig meget i VGC. Bellis kan man ikke fjerne – kun holde nede. Og tidslerne skal mest 

bekæmpes mekanisk, hvilket vi er i fuld gang med nu (klipning med maskine eller buskrydder). 

Vi er nu ligeledes i gang med at færdiggøre arbejdet med vores depot plads, som vi startede sidste 

år. Snart skal vi til at topdresse fairways (uge 26-28) og så er der brug for meget plads til de store 

mængder sand og kompost. Herudover er vi ligeledes ved at være klar til 2. fase af dræningen på 

Parken 7, der vil foregå i 7-8 uger fra uge 27. Fremgangsmåder for dræning af greens er 

færdigudviklet med gode resultater, og dette arbejde vil vi sætte i gang til efteråret. 

Frem til midten af oktober vil vi fortsætte vores ugentlige pasnings- og plejeplan, som er udarbejdet 

efter den overordnede visionsplan. Denne pasnings- og plejeplan er at finde på hjemmesiden. Fra 

midten af oktober vil vi begynde fase 3 af dræningen på Parken 7 samt påbegynde vertidræn af alle 

områder. Hvis der er evt. ekstra tid vil vi påbegynde dræning af greens. 

 

HP 


