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Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den 22. oktober 2018 kl. 16.30 

hos greenkeeperne 

 

Deltagere: 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Kristoffer Harreby (KH) 

René Kildsgaard (RK) 

Paul Sørensen (PS) 

Arne Holm Hansen (AHH) 

Erik Brok (EB) 

 

Afbud 

Marianne Kristensen (MK) 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

 

 

Dagsorden: 

 

Baneudvalget indledte mødet med at takke Knud Roed for positive og konstruktive 

samarbejde og bød velkommen til Senior Sections nye repræsentant i udvalget – Erik 

Brok. 

 

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

Siden sidst: 

- Bunkers 

o Projektet med skæring af bunkerkanter fortsætter 

o Alle bunkers efterfyldes. I laveste punkt i bunkers samler sig et 

lerlag. Det graves væk og efterfyldes med sand. 

- Topdresning med sand i 2018 

o Greens 70 tons 

o Teesteder 80 tons 

o Fairways 300 tons 

Alle med det formål at skabe en mere tør overflade. Det forventes at der 

mindst skal bruges samme mængder i 2019. 

- Teesteder 

o Topdresset 

o Eftersået med mere slidstærk græstype 
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Greens 

- Alle greens er topdresset. På greens vil en mere tør overflade gøre 

greensoverfladen mere modstandsdygtig mod de uundgåelige 

svampeangreb 

- Skovens greens er extra topdresset til indvintring 

- dresningen suppleres med forskellige midler som skal medvirke til at fugt 

og vand kommer væk fra overfladen og ned til græsrødderne 

- Alle eftersået en gang (puttinggreen 2 gange) 

- Tromles hver 2. dag 

- Når væksten stopper vil der alene blive tromlet 

Greens omgivelser 

- Gødet med granulatgødning og løsningen har allerede haft god effekt. 

Behandlingen gentages på specielt udsatte steder, så længe der er varme i 

jorden. 

 

2. Status: Dræningsplanen 

Vejret har betydet at der stadig klippes som på en sommerdag. Dejligt for 

golfspillerne, men da mandskabet samtidig er reduceret henover efterår og 

vinter er dræningsplane af Parken 4 og Sletten 3 prioriteret til gennemførelse i 

november. 

 

3. Vinterbane 2018/2019 

Baneudvalget vil gerne starte næste golfsæson med så gode greensoverflader 

som muligt, men samtidig give ”vintergolferne” den bedst mulige 

golfoplevelse. 

Baneudvalget har derfor besluttet at Parken og Skoven lukkes for spil, når der 

skiftes til ”vinterbane”. Greens på Parken får samme kraftige topdresning som 

greens på Skoven, for at give dem den bedst mulig indvintring. 

KH har rigtig god erfaring med vinterspil, ved fornuftige vejrforhold, til 

sommergreens på udvalgte huller fra Jelling Golfklub, den succes vil KH og 

baneudvalget gerne overføre til VGC. Derfor tilbyder Baneudvalget spil til 

sommergreens på Sletten helt frem til sæsonstart 2019. Det er bl.a. muligt fordi 

greens på Sletten ligeledes vil blive topdresset, men i modsætning til de øvrige 

greens, også ”måttet ned” og tromlet henover vinteren, så greensoverfladen 

fortsat er fast og spilbar. 

Forudsætningen for sommergreens er naturligvis at vejrforholdene tillader det. 

Afgørelsen er chefgreenkeeperens og ”tvivlen kommer banen til gode”.  

I perioder hvor chefgreenkeeperen vurderer at spil til sommergreens vil skade 

greens overfladen for meget, spilles til en pind placeret i nærheden af 

sommergreens. Hvor bolden f.eks. er givet indenfor en køllelængde. 
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Som alternativ tilbydes spil på korthulsbanen til sommergreens uanset 

vejrsituationen. 

Uanset om der spilles til sommergreens eller pæl må der først startes på spil 

efter kl. 8.30 indtil chefgreenkeeper vurderer at væksten i græsset er stoppet og 

væsken har trukket sig ud af græsset. Dette for at beskytte fairway mv. bedst 

muligt mod evt. frostskader 

Chefgreenkeeperen bringer en artikel på hjemmesiden senere, hvor baggrund 

for den valgte løsning præsenteres mere detaljeret. 

 

4. Status Golfsporet 

Baneudvalget har prioriteret ikke at arbejde videre med data fra Golfsporet, 

men i stedet koncentrere udvalgets arbejde om mere presserende opgaver. 

 

5. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde 

- Stien mellem Sletten 2 green og Sletten 3 tee-steder ønskes forbedret. KH 

arbejder på en løsning. 

- KH klipper en sti fra Sletten 3 fairway til Sletten 4 tee-steder 

 

6. Status ”Banens dag” 

Banens Dag lørdag den 27. oktober gennemføres som planlagt. 

 

7. Næste møde 

Mandag den 3. december 2018 

 

Udenfor dagsorden 

- Efter oplæg fra KH arbejder han og BV på en opdatering af den samlede 

maskinpark. Fokus er især på opgradering af greens- og teestedslipperne. 

Den samlede maskinpark præsenteres på et senere baneudvalgsmøde 

- Baneudvalget indstiller til Regeludvalget at den midlertidige lokale regel 

ændres til oplæg over alt ”through the green” indenfor en køllelængde 

- Baneudvalget afventer oplæg omkring opsætning af banen (hazarder og 

markering af samme) samt lokale regler 

- Efter Knud Roeds udtræden af baneudvalget skal der findes en ny ansvarlig 

til koordinering af arbejdsopgaverne for korpset af frivillige. Det 

undersøges om der kan findes en ny ansvarlig blandt de frivillige 

- KH og BV er i dialog med Vejle Kommune omkring en langsigtet plan for 

justering af skoven omkring golfbanen. Samlet oplæg præsenteres på et 

senere baneudvalgsmøde 

 


