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1 Indledning  

Formålet med denne strategiplan er at lave en detaljeret 
gennemgang af ansvarsområder og en langsigtet plan for pleje af 
banen Hedeland Golfklub (HG). Den skal sikre at golfanlægget er 
i god stand, og gældende regler og lovgivning overholdes, og at 
der også i fremtiden er bæredygtig drift.  

Efter endelig godkendelse i bestyrelsen vil denne strategi blive 
nøje fulgt, og alle fremtidige forslag til ændringer vil ikke blive 
gennemført uden forudgående beslutning i bestyrelsen.  

2 Rolle- og ansvarsfordeling 

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for alle elementer af 
styringen af HG. 

Dette udsagn indebærer, at baneudvalget identificerer 
(udelukkende) områder, der kræver særlig fremme, udvikling 
eller opmærksomhed, og at chefgreenkeeperen herefter følger 
sagen op med udgangspunkt i egen erfaring eller - hvis 
nødvendigt - i eksperters råd.  

Chefgreenkeeperen deltager i og bidrager med råd på 
baneudvalgsmøderne.  

HG´s forretningschef og chefgreenkeeperen har ansvaret for 
udarbejdelsen af acceptable budgetter, der kan sikre, at HG 
vedligeholdes på højest muligt niveau som forventet af både 
medlemmer og gæster.  

Chefgreenkeeperen indfører kontrolmekanismer, der sikrer at 
udvalgenes beslutninger overholdes, og at den rette 
styringspraksis bliver fulgt. Der vil blive gjort opmærksom på 
budgetafvigelser. 

Turneringslederen koordinerer turneringskalenderen med 
chefgreenkeeperen, idet der tages hensyn til arbejdet på banen. 
Turneringslederen informerer om alle forandringer og ændringer.  

Chefgreenkeeperen har ansvaret for implementeringen af denne 
politik i alle dets aspekter:  
 

 Planlægning af vedligeholdelsesskemaer under hensyntagen til 
klubbens og HG Turneringsplan. 

 Forbindelse med forretningschefen/baneudvalgsformanden i 
forbindelse med alle problemfelter 
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 Planlægning og budgettering på lang sigt  

 Skemaer og journaler, over forbrug af vand, gødning og 
herbecid/pestecid. 

 Personalets uddannelse, kurser  

 Fordeling af daglige opgaver i overensstemmelse med 
klubbens sundheds- og sikkerhedspolitik 

 Gødning og kemikalier, opbevaring og sikkerhed  

 Økologi 

3 Ressourcer  
3.1 Ansatte 
 

Det fastlagte medarbejderniveau inkluderer følgende: 

Chefgreenkeeper 

Greenkeeper med mekaniker uddannelse. 

Greenkeepers: 2 

Greenkeeper ansat på sæsonbasis: 2 

Der er i alt ansat 5 greenkeepere i sommer sæsonen. 

Ønskes der i fremtiden et højere pleje niveau skal der ansættes 
ekstra personale. Det vil betyde en bedre og ensartet pleje hele 
sæsonen, hvor der skal afholdes sommerferie og løbende 
afspadsering. Desuden vil perioder med sygdom være nemmere 
at tackle. 

HG er forpligtet til at sørge for nødvendig træning og uddannelse 
af banens ansatte. Alle ansatte opfordres til at tage så stor en del 
af den uddannelse der er mulig at tilegne sig i Danmark, så vidt 
deres individuelle evner rækker og til selv at komme med forslag 
til relevant efteruddannelse for at opretholde et så højt 
uddannelsesniveau som muligt. De ansatte opfordres endvidere 
til at blive medlemmer af Dansk Greenkeeperforening for 
herigennem at holde sig orienteret om udviklingen i dansk 
greenkeeping. 

3.2 Økonomi 

HG er forpligtet til at tildele tilstrækkelige ressourcer til, at 
målsætningerne for banen kan realiseres.  
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3.3 Målsætninger  

Målsætningerne for banen vil nødvendigvis ændre sig som årene 
går. Målsætningen for 2010 (året for udarbejdelsen af denne 
politik) til 2015 er, at denne golfbane skal plejes i sådan en grad, 
at den anses for at være i god stand. Denne standard skal opnås 
i størstedelen af året. Det er ikke et opnåeligt mål at forvente 
denne standard hele året - særligt ikke i vintermånederne. Banen 
vil blive plejet, så den kan nydes af alle medlemmer uanset 
handicap og af deres gæster.  

For at sikre at målsætningen og alle underpunkterne skal lykkes 
er det nødvendigt med en godt gennemarbejdet plan for HG. 
Planen skal indeholde målsætninger for både banen men også 
klubhuset og dets faciliteter, samt driving range og 
Maglehøjbanen. (Par3) 

En plan der går 10 år frem i tiden vil sikre HG en god og positiv 
udvikling på tværs af skiftende bestyrelser og udvalg.  

Besøgende er velkomne forudsat at de opfylder klubbens kriterier 
om medlemskab af en anerkendt golfklub og kriterier om en 
minimum spillestandard, som bestyrelsen har besluttet, dvs. et 
handicap certifikat. 

4 Klubhus 

Klubhuset er opført da banen blev anlagt. Klubben selv er 
arkitekt på huset som er opført i blåmalet 1 på 2 træbeklædning. 
Taget går op til kip og er udvendig beklædt med røde 
betontagsten. Huset rengøres daglig.  Der er et hold af frivillige 
medlemmer som står for den daglige vedligehold på 
udenomsarealerne. Arbejdet består af tømning af skraldespande 
feje og renholde fliser både omkring klubhuset og i bagrum. 
Desuden at gå til hånde som praktisk mand med at skifte el 
pærer i og uden for huset. 

Græsset omkring huset klippes af greenkeeeperne, og større 
opgaver omkring klubhuset som plantning eller fliselægning 
udføres af greenkeeperne i de stille perioder eller af 
entreprenører ude fra. 

5 Drivingrange 

Arealet plejes og passes af greenkeeperne. Klippehøjden er ca. 
fairwayhøjde så det til enhver tid er muligt at samle boldene. 
Rangeboldene tilhører træner teamet, som også er ansvarlig for 
at samle boldene.   
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6 Arbejde på banen  

Mange specielle arbejdsopgaver skal afsluttes før et bestemt 
tidspunkt på året. Det er chefgreenkeeperens mål, efter 
regelmæssig drøftelse med forretningschefen, at planlægge 
arbejdet i god tid, således at de perioder, hvor arbejdet skal 
udføres kan aftales med hensyntagen til turneringsprogrammet 
og blive kommunikeret til medlemmerne.  

7 Banen  

HG’s banen er tegnet af  Jan Sederholm. Banen er anlagt i en 
tidligere grusgrav som efterfølgende er fyldt delvist op med 
blandet byggeaffald og store mængder leragtig jord, som består 
af ler, silt.  Disse jordforhold er ikke i sig selv modstandsdygtige 
over for våde vejrforhold og vil nødvendigvis betyde, at banen på 
visse områder kan stå under vand efterår, vinter og forår. 
Perioder, der alle påvirkes på uheldig vis af trafik og intens brug - 
især af golfvogne der trækkes i det samme spor.  

Mange områder på banen har været udsat for komprimering. I 
sådanne tilfælde følges en politik, der går ud på at mindske 
komprimeringen ved intens luftningsprogrammer og på at undgå 
yderligere komprimering i vintermånederne når græsset ikke 
længere gror, ved at udelukke brug af golfvogne.  

7.1 Teesteder 

Vedligeholdelsen af teestederne har høj prioritet. Om sommeren 
klippes de i mellem 8-10mm højde, om efteråret og foråret i 10-
14 mm højde. De skal prikkes og luftes, samt gødes efter et 
fastlagt program. Teestederne klippes 2-3 gangen om ugen i 
højsæsonen, dog noget færre gange i forår og 
efterårsperioderne. I sommermånederne vil der blive gjort en 
særlig indsats over for slaghuller på teestederne. Det langsigtede 
mål er et program for udvidelse af teestederne med henblik på at 
tilpasse banen til stigende spil og at introducere Festuca ssp og 
Agrostis græsarter (rødsvingel og hvene)på teestederne. Brug af 
gødningbehandling skal overvejes nøje og skal anvendes 
forsigtigt med henblik på at holde niveauet for jordens fertilitet 
(frugtbarhed) lav.  

7.2 Fairway 

Fairways vil fortsat blive klippet i en højde på mellem 18 og 24 
mm. Fairways skal vertidrænbehandles og vertikalskæres for at 
sikre en høj kvalitet af græs, samtidig skal poa annua hæmmes 
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og den gode bestand af rødsvingel fremmes. Fairways klippes 2-3 
gange om ugen i spillesæsonen. Det er vores politik ikke at tilføre 
gødning på fairways som tidligere men at øge luftning af 
områderne ved at bruge vertidrænmaskinen og derigennem 
forbedre væksten. Alle fairways skal forbedres løbende med 
topdressing. Der anvendes udelukkende topdressing som passer i 
kornkurven til det eksisterende vækstlag. 

7.3 Greenområder og forgreens 

Klippehøjden for områder vil normalt være 36mm og forgreens i 
samme højde som tees 8-14mm disse områder skal der også 
gøres en indsats for at fremme gode græssorter. Desuden skal 
alle forgreeens luftes, eftersås og topdresses så tuedannende 
græsser undgås. 

7.4 Semirough og høj rough 

Semiroughen skal under normale omstændigheder ikke klippes 
lavere end 50mm. Den skal klippes 1- 2 gange om ugen. 

Nogle områder på banen vil fremstå med høj rough. Disse 
områder skal plejes så naturligt som muligt, til at beskytte dyr og 
planteliv, men også til at give banen flotte farveforskelle og 
variation. Nogle af områderne kan klippes når der er et behov, 
imens andre ikke bør klippes, da naturlig vegetation dermed 
bevares. 

7.5 Greens 

7.5.1  Huller 

Der flyttes huller 3-5 dage om ugen i sommerperioden. Forår og 
efterår flyttes efter behov. Det er chefgreenkeeperen der i god 
tid før en Turnering bestemmer hvor hullerne placeres, derefter 
udleveres hulplaceringen til turneringslederen. 
Turneringsudvalget udleverer et skema med datoer hvor der 
ønskes hulplacerings skemaer. DGU anbefalinger om 
hulplaceringer følges, det vil sige at huller skal flyttes mindst en 
flaglængde fra det foregående hul og en flaglængde fra forgreen. 
Desuden skal hullet placeres hvor der er fair forhold. 

Til daglig flyttes hullerne efter samme princip af den greenkeeper 
der får opgaven, som er udført senest kl.9.00. 

7.5.2 Generelt  

Poa annua er den hoved dominerende græssort på mange 
greens. Det er vores mål langsomt men sikkert at introducere 
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fescue og agrostis (rødsvingel og hvene) således at det er disse 
sorter der er dominerende. Denne proces skal udføres således at 
det er muligt at spille golf samtidig med eftersåning af greens. 
Det er også vigtigt at reducere kraftigt i det filtlag der er 
opbygget på greens ved at det fastlagte og intensive 
luftningsprogram følges nøje over de næste 5 år, samtidig med 
en kraftig eftersåning og topdressning. 

 På lang sigt vil disse foranstaltninger give en sund bakterie 
aktivitet som kan hjælpe med til at nedbryde filtlaget til kompost 
og dette vil medføre god, sund og dyb rodvækst. 

7.5.3 Klipning 

Klippehøjden på greens er til en hver tid chefgreenkeeperens 
ansvar og afhængig af hans dømmekraft og vejrets indflydelse, 
turneringer etc. Under normale og gode vækstbetingelser vil 
klippehøjde være 5-6mm om sommeren og 7-8mm i forårs og 
efterårsperioderne. Klippehøjden vil blive sat op ved tegn på slid 
og dårlig vækst eller når dagene bliver kortere og lysmængden 
mindre. Greens vil blive klippet ca.5-7 gange om ugen i vækst 
sæsonen og efter behov om vinteren. 

Greens vertikalskæres efter behov. Det er vigtigt at følge 
udviklingen af green kvaliteten og udviklingen af de gode 
turfgræssers udbredelse. Igennem hele spillesæsonen vil det 
være en normal opgave at lufte greens med forskellige pencil 
eller krydspinde for hver ca. hver 14. dag for større 
modtagelighed for nedbør, samt en bedre rodudvikling og mindre 
filtdannelse på greenen. Desuden vil det forbedre boldens rul 
over greenen. 

Det vil være almindelig praksis at klippe greens med 
singelklipper. Dette udføres så ofte som det er muligt at afse 
resurser til denne opgave. Det er især vigtigt i tørkeperioder, når 
greens er våde, bløde samt i forår og efterårsperioder. Når der 
klippes med singelklipper kan klippehøjden hæves med 0,5- 1,0 
mm i klippehøjde. Det anbefales at der er glatte frontruller på 
alle klipperne, for at minimerer et evt. slid af æresrunder og ved 
vendinger med maskinen uden for greens.  

Det er vores politik at vande så lidt som muligt og tegn på 
tørkepletter skal behandles med “afspændingsmiddel” og 
håndvanding. 

Den årlige behandling af greens inkluderer hulpropluftning, 
dybdeluftning, vertidrænbehandling, Pencil luftning og 
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dybdevertikalskæring. Luftning er den vigtigste opgave af alle i 
det omfattende vedligeholdsprogram. 

7.6 Gødning 

Der skal ikke tilføres fosfor på greens med mindre at 
gødningsanalyser viser et behov. Nitrogen og svovlsure gødning 
som 8-0-0 skal tilføres sammen med små mængder jern, kali og 
flydende tang. Desuden vil der i forår og efterårsperioderne blive 
anvendt NK gødninger fra de bedste producenter efter behov 
som følge af en gødningsanalyse.  

Kemisk behandling og kontrol af sygdomme, skadedyr mos og 
ukrudt mm kan kun udføres i begrænset omfang og i henhold til 
gældende lovgivning. Der skal ved brug af pesticider føres nøje 
regnskab, og forbruget registreres i klubbens årlige grønne 
regnskab.  

7.7 Pesticidforbrug 

Forbruget af pesticider skal holdes på et absolut minimum for at 
sikre et sundt og naturligt miljø. Dette skal sikres ved at føre nøje 
regnskab med forbrug.  

Forbruget registreres i det årlige grønne regnskab som 
fremlægges på hjemmesiden samt til DGU samlede grønne 
regnskaber. 

Det er vigtigt at medarbejderne altid er opdateret med nyeste 
viden så den til enhver tid gældende lovgivning på området 
overholdes.  

Forretningschef og bestyrelse holdes løbende orienteret. 

7.8 Top dressing 

Efter hulprop prikning af greens med 12-16mm piber og 3-5cm 
afstand imellem hver skal der tilføres 15-30 ton top dressing for 
hver operation. Der forventes et forbrug på 100-200 ton af et 
specielt udvalgt produkt. Mængden af topdressingmateriale som 
tilføres greens er bestemt af budgettet og i 2010 er der regnet 
med et forbrug på 150 ton. Over de næste år skal der afsættes 
flere penge til topdressing og et effektivt luftningsprogram.  Alle 
tees top dresses også. Der må ikke anvendes anden top dressing 
til greens end den forskrevne, fra Dansk Jordforbedring med 
spagnum, for at sikre en fremtidig succes på greens. 

7.9 Dræn og grøfter 

I HG, har fordelingen af overfladevand meget høj prioritet. 
Mange afvandingsgrøfter og ”græssøer” er i orden men skal 
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løbende holdes rene for sten, jord og silt. I sommerhalvåret skal 
kanterne mindst 1 gang årligt klippes og rives og der renses for 
evt. slam mm, for at sikre at vandet kan løbe frit. Alle dræn på 
fairways o.lign skal renses løbende for at sikre en effektiv 
afledning af vandet væk fra områder i spil.  

7.10 Bunkers 

Bunkers bliver efterset dagligt og revet hvis der er skyllerender, 
dyrespor mm. De vil i sig selv dræne godt ved at benytte et 
passende materiale, desuden vil alle bunkers løbende blive 
renoveret, dette betyder også udskiftning af sand i alle bunkers. 
Farven på sandet skal tilpasses omgivelserne således at bunkers 
til enhver tid falder naturligt ind i området. 

Der skal en rive i alle bunkers, 2 i de store, og det forventes at 
alle spillere river deres nedslagsmærke og deres fodspor samt 
genplacerer hele riven i bunkeren. 

8 Lukning af banen 

Information om banelukninger kan ses på klubbens hjemmeside. 
Banen vil dagligt blive vurderet og evt. ændringer opdateret 
senest kl. 6.30 om sommeren og kl. 7.30 om vinteren. 

Der vil desuden være et opdateret opslag ved skranken i 
klubhuset. 

Chefgreenkeeperen, eller i hans fravær 1. Assistenten kan lukke 
banen hvis vejret har gjort banen uspillelig og at spil på banen vil 
skade banen. 

Det kan være forhold hvor der står blankt vand på greens eller 
hvis banen er oversvømmet efter meget regn og sne eller frost. 

Genåbningen af banen kan kun ske efter at alle 18 huller er 
kontrolleret og fundet i orden af chefgreenkeeperen eller dennes 
substitut på dagen. 

8.1 Provisoriske greens / vintergreens. 

1. Der spilles til provisoriske greens når det vurderes at 
arbejdet er så omfattende at der opnås et hurtigere og 
bedre resultat. Der lukkes højest 2 greens samtidig.  

2. Der spilles til vintergreens om vinteren i perioder med 
rimfrost og sne. 

8.2 Frost 

Skader forårsaget af spil i frostvejr kan deles i 2 kategorier: 
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1.  Ved frost, knækker plantevævet meget nemt under spillernes 
fødder. Efter tøvejr er det muligt at se brune fodspor i flere 
uger. Jo mere spil der er i perioder med frost jo større vil 
skaderne også blive. Nogle områder får en tynd bestand af 
græs og er mere modtagelig over for sygdomme når foråret 
kommer. 

2.  Langtidsskader kommer når spil har fundet sted efter pludselig 
tøvejr. Under sådanne forhold vil den øverste 1cm være blød 
og jorden under er frossen. Disse langtidsskader viser sig som 
skader på rodnettet når der er spilleraktivitet på den bløde 
overflade. Desuden ødelægges puttingoverfladen og der vil 
fremkomme store arealer med svage områder som skal bruge 
lang tid ind i spillesæsonen for at restituere. 

Den bedste måde til at overvinde disse problemer er at forberede 
gode vintergreens tidligt i efteråret. Desuden skal der være en 
god og spændende vinterbane som spillerne kan bruge når 
banen lukkes for vinteren. På denne måde kan spillet og dermed 
slid fordeles således at de “normale “ greens er spilleklar til 
foråret. 

Hvornår det er tid til at bruge vinterbanen er til enhver tid 
chefgreenkeeperens beslutning. Det er vejret og baneforholdene 
der bestemmer hvornår greens skal lukkes for vinteren for at 
undgå skader. 

9 Ansatte greenkeeper og medlemmer 
9.1 Arbejdet på banen 

Alle greenkeeper skal vejledes så de ikke forstyrrer spillet 
unødigt, Når det er sagt skal arbejdsdagen ellers være så 
produktiv som mulig, og specielt om morgenen. 

Alle spillerne bedes hermed vise hensyn til greenkeeeperne og 
ikke stoppe dem unødigt i deres arbejde, specielt om morgenen, 
dette vil komme dem til gode og er i alles interesse. Der er 
skrevet en side om adfærd og opførsel på banen. Læs sidste 
side. 

9.2  Klager 

Medlemmer og greenfeespillere må ikke klage over en 
greenkeepers adfærd eller arbejdsmåde til andre greenkeeper. 
Alle klager skal rettes til chefgreenkeeperen eller 
forretningschefen som så vil undersøge årsagen. Er de enige i 
fremgangsmåden kan sagen tages op af bestyrelsen. 



Telefon 46 13 61 88 

Stærkendevej 232A 

2640 Hedehusene 

klub@hedeland-golf.dk Hedeland-golf.dk 

 

 

 

 

10 Maskiner 

Chefgreenkeeperen skal udarbejde en løbende 5-10 årig 
investeringsplan og Cost-Benefit beregning for indkøb af nye 
maskiner, overvejelser i forbindelse med udvidelser, større 
reparationer og fornyelser. Forretningschefen og bestyrelsen 
godkender og sørger for at indarbejde investeringerne i 
budgetterne for de næste år. Desuden skal der løbende udføres 
opfølgning af maskinkatalog. 

Chefgreenkeeperen er ansvarlig for at holde sig selv ajour med 
udviklingen inden for golfbane vedligehold både på maskinsiden 
men også alment og dermed kan give sine anbefalinger til 
baneudvalg og forretningschef. 

Klubbens mekaniker skal stå for vedligeholdelsen af alle maskiner 
i henhold til smøreskemaer og medfølgende servicebog. Desuden 
skal mekanikeren vejlede og udføre præventiv service, hoved 
service og justering etc. Mekanikeren skal observere 
omkostningstunge reparationer, som før har været udført af 
andre, således at man hen af vejen selv kan klare denne opgave 
og dermed spare denne merudgift. 

11 Vanding 

Den overordnede politik er at bruge så lidt vand som muligt, for 
således at fremtvinge lange og dybtgående rodnet. Dog er det 
sikkert at der i alle sæsoner er perioder hvor det naturlige 
regnfald ikke er tilstrækkeligt til at holde græsset i live og derfor 
har behov for et supplement. Vand er også nødvendigt for at 
sikre en god nedvanding af gødning og andre tilførte materialer.  
Derfor er det vigtigt at have garanti for en sikker vandresurse for 
optimal pleje af en golfbane. 

11.1 Vandleverance 

HG er selvforsynende med vandingsvand til greens og tees. 
Vandet pumpes op fra søen som fyldes med vand fra banens 
dræn og grøfter, samt grundvand. Det er vigtigt at der hele tiden 
udtages prøver af dette vand, da der også ledes drænvand til 
søen fra andre arealer som på nuværende tidspunkt drives som 
landbrug. Desuden er det vigtigt at der ikke ledes kvælstof ud i 
vandet fra de marker der stædig drives med landbrug. Til sidst er 
vandet pH/ Rt (0,5 til forskel ) værdi vigtig at registrere da det 
ikke må være for højt. (Optimale tal er 5,5 - 6,0). 
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12 Økonomisk kontrol 
12.1 Langsigtet budget 

I oktober skal chefgreenkeeperen udarbejde en liste over nye 
maskiner der bør indkøbes og desuden notere problemer der er 
opstået i løbet af året med hensyn til maskinparken. Dette vil 
føre til det endelige beløb der skal budgetters med det følgende 
år med udskiftninger og reparationer i henhold til den løbende 5- 
årige investeringsplan. Derefter skal det bearbejdes grundigt af 
chefgreenkeeper og forretningschef til endelig godkendelse i 
bestyrelsen. Desuden skal chefgreenkeeperen  udarbejde/ 
indhente et prisoverslag når der er vedtaget større opgaver på 
banen så udgifterne er indregnet i budgetterne for det 
kommende år. 

12.2 Økonomisk overblik 

For hver måned skal budgetterne gennemgås og sammenlignes 
med det godkendte budget, hvor chefgreenkeeperen skal forklare 
evt. overskridelser. Budgetoverskridelser må ikke uden 
forudgående godkendelse finde sted. 

13 Økologi og fauna 

I/S Hedeland er ansvarlig for plejen af den omkringliggende 
randbeplantning. Denne beplantning skal have karakter af 
skovbryn og må kun stedvis brydes med åbninger. Beplantningen 
på selve golfbanen skal løbende holdes ved lige af golfklubbens 
greenkeepere. 

Det er en meget vigtig del af banens politik at pleje det naturlige 
dyr og planteliv der er på banen, der er ofte besøg af rådyr, hare 
og fasaner. Desuden er der et rigt fugleliv omkring søer og 
vandhuller. Af fugle kan især nævnes tårnfalke, stære, hejre, 
natugle og musvåger. 

De arealer der er ude af spil på banen skal der værnes om så der 
opstår en så naturlig balance som muligt af hensyn til plante og 
dyrelivet. Hegn, træer og busketter skal beskæres og plejes så 
de også fremover vil fremstå som forhindringer og en naturlig del 
af golfbanen. Beslutningen om hvor og hvornår der skal 
beskæres og tyndes ud i krat og skov ligger hos 
chefgreenkeeperen. 

Træer som påvirker banen, specielt ved at hænge i vejen og 
skygge for teesteder og greens skal stynes eller i værste fald 
fældes. Dette arbejde kan kun udføres med kyndig vejledning fra 
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I/S Hedeland og chefgreenkeeperen. Plantning af træer bør 
udføres hvor det er nødvendigt, med professionel rådgivning når 
det er nødvendigt med hensyn til banedesign. 

14 Professionelle råd 

Chefgreenkeeperen har inden for de budgetterede rammer 
bemyndigelse til at søge råd og hjælp af eksperter udefra ved 
udarbejdelse af jord og vandanalyser og i øvrigt hvis der opstår 
spørgsmål i forbindelse med ukendte skadedyr og svampeangreb. 

Banen må ikke ændres arkitektonisk medmindre der søges råd 
og ideer hos en kvalificeret golfbane arkitekt der også godkendes 
af bestyrelsen. 

 

Udarbejdet af Chefgreenkeeper og Baneudvalg. 

Rev. den 22-2-2011.
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Reglement vedr. greenkeepernes arbejde på banen. 

Gældende for medlemmer, besøgende og personale. 

 
1. Daglig baneklargøring 

Dette er gældende for arbejde på og omkring greens, tees, 
områder, fairways og bunkers. Det varer normalt 4 timer for 
personalet at udføre disse daglige opgaver, ved at klippe og 
ordne det i den mest produktive rute rundt på banen. 

Arbejdsdagen begynder kl. 6.30 i sommerperioden og afhængig 
af dagens længde rykkes tidspunktet frem, dog ikke senere end 
7.30 om vintern. 

Spillere der begynder før 9.00 skal vise ekstra hensyn og give 
plads til personalet så de har gode muligheder for at færdiggøre 
deres daglige gøremål på med mindst mulig arbejdstid. Flytning 
af huller, klippe mm 

2. Meddelser til medlemmer og gæster: 

Følgende opgaver vil være beskrevet på Hjemmesiden, i gangen 
og starthus. 

A  Når der anvendes kemikalier på banen. 

B  Når der udføres særlige arbejdsopgaver. 

C  Når der spilles til provisoriske greens. 

3. Spiller og greenkeeper personale 

Spilleren skal til enhver tid sikre sig, at de ikke kan ramme eller 
genere personalet. Der må ikke spilles ind til green når der 
arbejdes på og omkring en green. 

Er personalet i gang med at klippe på og omkring en green gøres 
dette arbejde færdigt inden der vinkes klar til fortsat spil. 

Personalet vil, når der arbejdes på en green gå til side når det er 
passende og give klart signal når de er klar til at der spilles ind til 
den pågældende green. 

Greenkeeperne har fortrinsret på banen. Når banen er klargjort 
er det personalet der giver plads til spillerne. 

4. Klager 

 

Alle klager skal gives til chefgreenkeeperen eller 
forretningschefen, og aldrig direkte til greenkeeper personalet. 
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Derefter undersøges forholdene omkring klagen sammen med 
chefgreenkeeperen med referat til bestyrelsen hvis det findes 
nødvendigt.  

 

Revideret 22-2-2011 

Jan Ebdrup 

 


