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Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den 16. april 2018 kl. 16.30 

hos greenkeeperne 

 

Deltagere: 

Baneafdelingen 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Hans Peter Ingvorsen (HP) 

Marianne Kristensen (MK) 

René Kildsgaard (RK) 

Paul Sørensen (PS) 

Knud Roed (KR) 

Arne Holm Hansen (AHH) 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

 

Mødereferat: 

 

1. Status: Dræningsplanen 

Greenkeeperne er foran dræningsplanen angående slidser på Parken 6 og 7. I 

uge 17 igangsættes reetablering af overfladen og det forventes gennemført 

senest i uge 18. Der vil igennem sæsonen løbende blive fulgt op på reetablering 

af overfladen. 

 

2. Status: Gennemførte, igangsatte og planlagte aktiviteter greens og mounds 

Greens overfladen har været for vandmættet til at der som planlagt kunne 

optages ”propper”. I stedet er greensoverfladerne vertidrænet med store og små 

spyd. Der er kimplanter og hjerteskud i arene efter svampeskaderne. De kan 

ikke tåle intensiv topdresning, så greenkeeperne har ventet med topdresningen.  

Topdresning intensiveres mere og mere fra uge 16. I 2018 vil mængden af 

topdres blive fordoblet i forhold til sidste sæson. 

Jordtemperaturen er stadig lav og det hæmmer væksten. Men der gødes hver 

uge og greens på Skoven 3 – 8 er eftersået rajgræs og alle andre greens 

eftersåes i uge 16. 

 

3. Status:  

a. Etablering af ”introduktionsbane” tee-sted 37 

Banen er målt op og ratet. Tee-stedsmarkeringer er bestilt. Banen 

forventes klar til spil ultimo april. 
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b. Automatisering af maskinparken 

RK og PS søger fortsat inspiration og viden. 

 

4. Plejeplan 2018 og opfølgning 

Plejeplanen 2018 er igangsat og følges, selvom sne og frost har været en 

udfordring. En opdateret tidsplan kan ses på hjemmesiden under 

http://vgc.dk/banen/drift-planer-og-projekter/plejeplan-2018/ . 

 

5. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde 

a. Forslag/ønske fra Club 37  

i. Prioritering af pleje af korthulsbanen (bilag 1) 

Pleje og vedligehold af korthulsbanen indgår i greenkeepernes normale rutiner. 

Opgaver på Kortshulsbanen vil igen indgå i prioriteringen af de samlede 

arbejdsopgaver ved Banen Dag ( se i øvrigt punkt 6). 

HP undersøger formålet med placeringen af de blå/sorte pæle ved hul 2. 

Baneudvalget er opmærksom på udfordringerne med green på hul 4, men har 

ikke p.t. en løsning. 

Greenkeeperne har klippet tee-stederne større for at minimere slid. Har tee-

markeringer været placeret udenfor det klippede område, har det været en 

beklagelig fejl. 

Roughen klippes hurtigst muligt ned. 

Har Club37 eller andre i løbet af sæsonen bemærkninger og ønsker til plejen på 

Korthulsbanen, må det meget gerne meddeles i sekretariatet som efterfølgende 

orienterer greenkeeperne. 

 

6. Planlægning af næste Banens Dag 

Den næste Banens Dag bliver lørdag den 9. juni. 

Har du forslag og ønsker til arbejdsopgaver, er du meget velkommen til at 

maile til Paul Sørensen – paul.soerensen@gmail.com  

 

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

Plejeplan 2018 følges og hovedaktiviteten vil være klipning og optimering af 

greens og mouds (se punkt 2). 

 

8. Dato for næste møde 

Næste møde onsdag den 2. maj kl. 16.30  

http://vgc.dk/banen/drift-planer-og-projekter/plejeplan-2018/
mailto:paul.soerensen@gmail.com
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Bilag 1 
Kære Baneudvalg i Vejle Golf Club 

Vejle, den 5. april 2018 

Vi skriver for at opfordre klubben til formelt og konkret at sætte pleje af  Korthulsbanen på ind i de daglige 

bestræbelser på at skabe og vedligeholde et velfungerende og attraktivt baneanlæg. 

I lyset af klubbens bestræbelser på at tiltrække og ikke mindst fastholde medlemmer mener vi, at en bedre 

beskrevet plan og listing af konkrete opgaver må være yderst vigtig, for at Korthulsbanen ikke må ”nøjes” 

med ”godt nok” og ”når der er tid til at se på opgaven”. 

Det er vores oplevelse, at presset på Korthulsbanen stiger voldsomt, når f.eks. banen lukkes for spil (som 

det skete i september sidste år) og når der er vinterbane (som i påsken i år), men desværre uden at plejen 

af banen følger med. 

Historisk set fik Korthulsbanen (og plejen heraf) et kærkomment løft efter 2012, da banearkitekt Philip 

Spogard fremhævede Korthulsbanens designmæssige kvaliteter som ”i særklasse”.  

Efter greenkeeperstaben er blevet fornyet forrige år er det desværre gået den anden vej. Et par eksemplar 

herpå er hul 2, hvor et område foran teestedet til højre permanent er markeret med blå pæle med sort top 

(og området mellem pælene herefter er fritaget fra pleje??)  

På hul 4 er der (tilsyneladende permanent) vintergreen 95 meter foran teestedet, og hele højresiden er 

metervis af ukontrolleret rough. Vi forventer naturligvis at hul 4 skal spilles ned til green, og kræver det en 

ekstraordinær indsats, så må den sættes i værk. 

Teestederne er her de senere år blevet klippet meget større end tidligere, men alligevel stiller 

greenkeeperne ofte teestedsmarkeringer udenfor teestederne, også på uegnede, skrående områder, 

hvilket altså ikke kan være meningen? 

For nye – og nyere – medlemmer er Korthulsbanen rammen for ”gode, sjove og berigende oplevelser med 

golf”, som det står i visionsplanen, men det fremmer ikke oplevelsen af spillet, når man skal gå og lede (eller 

miste sine bolde) i roughområder, hvor de tilsvarende områder er fjernet fra den store bane – både af hensyn til 

at fremme spillet og fordi medlemmerne simpelt hen har forlangt det (Skoven 1) 

Vi foreslår, at man i baneudvalget lægger samme betragtning til grund for plejen af Korthulsbanen som 

resten af vores fine golfanlæg, nemlig at det skal være ”udfordrende for alle golfspillere – og kan spilles så 

alle har mulighed for succes”. Omgivelserne, altså toiletbygningen og inventar, bør på samme måde 

plejes/tilses efter en plan, så man som nye, eller nyere medlemmer/gæster føler sig velkommen (nå, er 

toilettet stadig ikke åbnet?) når man færdes på Korthulsbanen.  

Vi ved, at baneudvalgets Paul Sørensen i forbindelse med et af vores arrangementer i det (meget) tidlige 

forår har taget Korthulsbanen i øjesyn, og at der ligger konkrete opgaver til en kommende Banens Dag. Her 

skal vi naturligvis gøre os umage for at deltage med flittige hænder, så vi kan øge såvel spilbarheden som 

det visuelle udtryk af udvalgte områder. 

Vi stiller meget gerne vores erfaringer til rådighed for baneudvalget. 

Med venlig hilsen 

Club 37, Keld Hertz Hansen, formand 


