
Nyt fra banen december 2014 

Her og nu. 

Så blev det den første december, og dermed også den første rigtige vintermåned. Vi har haft nogle gode 

milde måneder i efteråret og det vejr har græsset og banen haft glæde af. Det har regnet rigeligt nogle 

dage med forskellige forbud til følge, men banen har det godt.  Oktober blev en våd måned, og med 140 

mm regn i uge 42 blev søerne på banen fyldt op for en kort stund. Vi har brug for vandet, så vandingssøen 

bag 1. green bliver fyldt op. Der mangler ca. 1 meter vand og mængden af vand der er til rådighed i søen er 

faldet over de sidst 3 år. Jeg håber vi får frost og sne da det vil hjælpe med at fylde vores vandreservoir.  Vi 

har klippet mere græs dette efterår, selv om det er vanskeligt når banen er våd. Nu er det slut, vi klipper 

ikke mere men glæder os over, at kvaliteten er høj så sent på året. Det giver håb om en god opstart til det 

kommende forår. 

 

Banen i topform den 28.november 2014. 

Nedslagsmærker. 

 Når I rammer en green kommer der et nedslagsmærke. De skal altid rettes op, ellers medfører det ujævn 

overflade til den kommende runde. Hvad der er meget værre er, at et nedslagsmærke er 3 uger om at 

restituere.  På denne årstid lukker skaden ikke men det beskadigede græs vil være sårbart og modtageligt 

for svampesygdomme. Kommer der græs, vil det ofte være uønskede græsser som poa annua.  

Status på fairways. 

Vi arbejder fortsat med at forbedre de fairways, der dræner dårligt. Målet er gode veldrænende fairways 

med et sundt græsdække hele vækstsæsonen.  Nu skal vi arbejde med jævnhed og et bedre græsdække. 

Det gør vi ved at topdresse, jævne render og efterså med egnede græssorter. Nogle fairways vil forbedres 

hurtigt og andre skal der sikkert arbejdes med. Vi har altså ikke nået målet endnu, men det kommer. 

Dræningen har medført, at vi nu er sikret, at det er muligt at bruge vogne og buggys hele vækstsæsonen, 

altså fra april til og med oktober. Der er få steder på banen, hvor det kan være nødvendigt at dræne for at 

sikre at banen er fuldt ud anvendelig i den normale golfsæson. Disse steder registrerer vi og vurderer om 



det er nødvendigt med yderligere dræning. Om vi kan bruge vogne uden for sæsonen beror på en vurdering 

af græssets aktuelle udvikling i de kommende år. 

Så er banen desværre lukket 

Nu hvor vi er inde i den første vintermåned, og dagene er korte, er golf noget vi spiller, når vejret er godt. 

De dage som ligner gode golfdage, begynder ofte med frost tidligt om morgenen. Rimfrosten kommer 

samtidig med, at solen står op, og det er meget fristende at komme ud på golfbanen. Disse morgener skal I 

se på ”Banen”, om der er nogle restriktioner for dagen. Vi lukker for golfspil på hele banen, når der er frost, 

sne eller for vådt. At banen er lukket betyder også, at der ikke kan trænes på Puttinggreen eller 

indspilsgreen. 

 Det kan betyde, at de tider, der er booket i golfbox tidligt på dagen, ikke kan anvendes. I må således 

bestille en ny tid, når det igen er muligt at spille. 

Vi har besluttet at afkorte vinterbanen da transportstierne og områder omkring green og tee er for dårlige. 

Banen bliver i år 15 hullers vinterbane med spil fra teemåtter.  Vinterbanen kan benyttes, når vejret og 

vinteren er over os. Græsset er ikke gået i dvale, og det betyder at banen er lukket helt for spil ved frost og 

sne. Når græsset har fået frost i noget tid trækker vandet ud af bladene og gulnes. Herefter kan I færdes på 

græsset uden der sker de store skader. 

Hvorfor spiller vi ikke når der er frost? 

Græsplanter består hovedsageligt af vand. Når græsset i efteråret påvirkes af frost, er det meget 

modtageligt for skader. Cellerne i græsset sprænges, når det belastes af færdsel. Når det er beskadiget, er 

det mere modtageligt for svampeangreb. 

Nogle dage kan det være så koldt, at jorden ikke tør helt op i løbet af dagen, og banen er lukket helt for spil. 

Der kan også være dage med flot vejr, hvor vi desværre må lukke en kort periode. Det er nemlig, når jorden 

tør i de øverste centimeter men stadig er hård af frost, at græs og rodnet rives fra hinanden.  

Efter disse skader er det så grobund for, at ukrudt som kløver, mælkebøtter og vejbred nemt kan etablere 

sig. Når først græsset er gået i dvale i januar måned, kan det bedre modstå slid i frostvejr. Det er altså i 

efteråret og de første vintermåneder, at der er behov for at passe ekstra på banen, ved at lukke for golfspil. 

Vinter 

Vi spiller golf på greens, så længe der ikke er antydningen af svampeangreb. Alle greens vil være åbne for 

spil, når vejret og banen tillader det. Det betyder, at der spilles golf fra måtter til green. I skal betragte 

banen som en ny og anden udfordring, og ikke at vi spiller fra vinter tees. Vores teesteder er ikke store nok 

til at klare det slid, der er igennem en vinter, så derfor spiller vi ”bare en anden bane”. 

Græsset gror ikke om vinteren, og derfor skal alle, der spiller golf på denne årstid anvende måtter eller tee 

op på fairway for at undgå, at der slås store tørv af. 

Der er i lighed med de foregående år vognforbud fra mandag 20. november 2014 til 31. marts 2015. 

Personale 



Der har været udskiftning af personale i sæsonens løb. Thomas Andersen blev færdig med sin greenkeeper 

uddannelse i juni 2014. Thomas havde som ny udlært greenkeeper fået lyst til at prøve kræfter med 

Groundsman faget. Fra august har Thomas fået arbejde ved Gladsaxe stadion og skal fremover være en del 

af teamet der plejer AB s baner mm. Vi fik hurtigt ansat Lars Overgård Lybek som kom med rutine fra 

Scandinavia. Lars vil gerne finde en uddannelsesplads og søger over vinteren golfbane, hvor han kan udleve 

sit ønske. Michael Piil Petersen var sygemeldt med rygproblemer, men kom tilbage på deltid i oktober. 

Herefter er han på ferie og afspadsering. Som afløser har vi brugt Jens Borry, som I kender fra klubhuset. 

Jens kan lidt af hvert  - også greenkeeping. 

Til supplering af greenkeeper teamet er Antoine Challe ansat fra 1. november 2014. Antoine kommer fra en 

lignende stilling ved Hørsholm Golf, hvor han har arbejdet i 6 år. Inden da har Antoine arbejdet i Mølleåen 

og Rungsted golfklub. Antoine er uddannet i Dyrehaven og skovskolen i Nødebo.  Han har herefter 

uddannet sig til greenkeeper samtidig med at han arbejdede som greenkeeper hos Rungsted golfklub. 

Antoine er baneansvarlig i mit fravær og skal desuden hjælpe med at udvikle banen til glæde for jer alle. 

Fritiden bruges på at overnatte i naturen, golf og biavl. Hedeland I/S har givet tilladelse til, at der opstilles 6 

bistader ved golfbanen.  De er placeret langs med teestederne ved 5. tee og forhåbentlig får mange glæde 

af Antoines fritidsinteresse. 

 

Antoine ved bistaderne langs 5. tee. 

 I første uge af november var Bjarne, Antoine og jeg på græsseminar i Jylland. Vi havde nogle gode og 

lærerige dage, hvor tiden om aftenen blev brugt til vigtig erfaringsudveksling. 

 

Med venlig hilsen 

Jan Ebdrup 


