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Mødereferat baneudvalgsmøde 
tirsdag den 8. oktober 2019 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) 

Marianne Kristensen (MK) 

Erik Brok (EB) 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

Afbud: 

Ingen 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Status for banen herunder orientering om arbejdet siden sidst samt    

planlagte opgaver de næste måneder. 

a. Plejeplan 2019 følges. Hele plejeplanen kan ses på hjemmesiden. 

b. Udover Plejeplan 2019 

i. Semiroughen klippes længere ned til vintersæsonen så bolden 

bliver lettere at finde og spiloplevelse også bliver bedre 

ii. Rough til venstre for green på Parken 8 holdes fremover i en 

klippehøjde på 10 cm  

iii. KH finder løsning omkring klipning af området efter søen i 

venstre på Sletten 1 og før søen (samme sø) i venstre på Sletten 4. 

Så bolden lettere kan findes og spilles. 

iv. Markeringen med røde pæle i venstre side på Sletten 8 forlænges 

så afslutningen af røde pæle og starten af hvide pæle kan ses fra 

tee-stedet. 

v. Greenkeeperne har særlig fokus på renovering af stisystemet 

vi. Opmærksom på udbedring af drænskader på sletten 3 ved søen 

c. Særligt omkring plejen af greens kan nævnes 

i. Der arbejdes fortsat på at gøre overfladen mere tør 

1. vertidræn (dybdeluftning med spyd) 

https://www.vgc.dk/banen/drift-planer-og-projekter/plejeplan-2019/
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2. topdresning 

3. eftersåning (afhængig af vejrsituationen) 

ii. Når væksten stopper vil greens alene blive tromlet 

 

2. Særlig plejeplan green Parken 5 

a. Green på Parken 5 har svært ved at lede overfladevandet væk. KH har 

konstateret at vækstlaget af en eller anden grund er 50cm mod normalt 

25 cm. Overfladen tager derfor lang tid om at afdræne. 

Som forsøg kombineres de tidligere udførte slidsedræn (ca. 30 cm 

dybde) med et mere end 50 cm dybt drænhul, som fyldes med sand. 

Ideen er at vandet fra overfladen søger i slidsedrænet, derfra til 

drænhullet og videre ned under vækstlaget. På dette videoklip 

demonstreres løsningen. 

Spiloverfladen er uberørt af behandlingen. 

 

3. Vinteraftale med kommunen omkring Skoven  

a. Det er aftalt med repræsentanten fra Vejle Kommune at VGC minimum 

én dag i vinterhalvåret, får besøg af kommunens skovningsmaskine. 

Indsatsen på dagen vil blive prioriteret i forhold til Baneudvalgets 

skovreguleringsplan som er afstemt med kommunen. 

 

4. Vinterbanen 2019 / 2020  

a. Med det hovedformål at starte næste golfsæson med så gode 

greensoverflader som muligt og samtidig forsøge give ”vintergolferne” 

den bedst mulige golfoplevelse, har Baneudvalget med de positive 

erfaringer fra sidste vintersæson besluttet at gentage Vinterbanen i 

2019/2020. 

Som sidste år lukkes Parken og Skoven 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. 

Til gengæld spilles til sommergreens på Sletten helt frem til sæsonstart 

2020. 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. 

https://www.vgc.dk/3058.aspx
https://www.vgc.dk/3058.aspx
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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. Dette for at beskytte fairway mv. bedst muligt mod 

evt. frostskader, men også for give greenkeeperne mulighed for at gøre 

banen klar i skumringen.  

Bemærk: indtil chefgreenkeeperen vurderer at væksten i græsset er 

stoppet og væsken har trukket sig ud af græsset vil hele banen være 

lukket på dage med frost.  

 

5. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde  

a. Ingen modtaget 

 

6. Næste møde 

a. Mandag den 9. december 2019 kl. 16.30 


