
Vognforbud i Hedeland Golf Klub 

Buggies 

Vogn med bag 

Bærebag 

 

Buggi 

Vi har valgt at det er muligt at leje en golfbil/buggy i Hedeland Golf Klub til brug på banen. Normalt er det 

muligt at køre med buggies på banen fra medio april til udgangen af september. Det er en god service for 

medlemmer og gæster der har gangbesvær, eller ikke kan gå med en golfvogn og bag. Der er ikke krav til 

fysisk handicap ved brug af buggies, og det er således et tilbud der gælder alle.  

Igennem golfsæsonen vurderes banens tilstand visuelt, og ud fra erfaring med banens daglige belastning 

besluttes det om banen skal lukkes midlertidigt for brug af golfbuggies. Det er oftest regnvejr der betyder 

at banen belastes af kørsel med golfbiler, da især kørsel til og fra green og frem til næste tee giver slid og 

komprimeringsskader. De medlemmer og gæster der er afhængig af den service må således vente til vejret 

og banen igen kan klare belastningen. Hvis der fremover er øget pres fra medlemmer om en garanti for 

kørsel hele sæsonen må der budgetteres med faste kørestier hele banen rundt.  

 

Vogn med bag 

 

Hovedparten af golfspiller bruger en golfvogn med 3 hjul på. Det er normalt i Hedeland Golf Klub at der kan 

anvendes vogn i sæsonen fra april til november. Hvis greenkeeperne vurdere, at banen tager unødigt skade 

ved brug af vogn, lukkes der midlertidigt til banen igen kan tåle den belastende trafik. Greenkeeperne vil 

ofte lukke helt for brug af vogne da årsagen typisk er et kraftigt eller vedvarende regnvejr. Om sommeren 

tørrer banen hurtigt op, samtidig med at der normalt er en god fordampning fra overfladen. Om efteråret 

og i vinterperioden er der ikke fordampning og kun ringe dræning og nedsivning i jorden.  

Hedeland Golf Klub er etableret i en tidligere grusgrav. Gruset og muldjorden er solgt og området er 

reetableret ved brug af fyldjord. Det er normal kendt at drænforholdene i denne type jord er mangelfuld. Vi 

har foreløbig investeret meget i forbedring af især fairways, med særdeles gode resultater. Det er nu muligt 

at spille golf en hele normalsæsonen uden lukkedage. Det er bestemt et ønske at denne dræning med tiden 

også omfatter sekundære områder som stier, og græsområder omkring tee og green. Denne investering vil 

øge muligheden for brug af vogne sæsonen igennem.  

Der vil altid være periode hvor den erfarne greenkeepers dømmekraft vil give anledning til at lukke banen. 

Hedeland Golf Klub er en stor klub med udsædvanlig stor spilleiver. Der er ofte medlemmer på banen hvor 

andre baner er tomme. Denne praksis er fantastisk og vidner om glæde og et særligt tilhørsforhold til netop 

Hedeland.  

Andre golfbaner er ofte anlagt på landbrugsjord som er drænet for mange år siden. Den gennemsnitlige 

golfbane i Danmark er anlagt med ganske få midler til rådighed, men har udviklet sig løbende.  Der er ikke 

flyttet meget rundt på jorden og man har derved bevaret den naturlige dræning i jorden. Sammenligner 



man Hedeland Golf Klub med andre banen er der en række faktorer der gør sig gældende. Dræning har stor 

betydning for græssammensætningen. Dernæst er hulforløb og færdsel fra tee til green afgørende for hvor 

stor belastning banen er i stand til at kapere. Det er vigtigt at der ikke slides unødigt på banen da det føre til 

grove græsartet som er uønsket på en kvalitetsbane. Grove græsser kommer i tuer som ikke er velset af 

golfspilleren. 

Der er forskellige former for slid på banen. Det daglige i tørt vejr, som vi er nød til at leve med. Dernæst 

kommer slid i vådt vejr, hvor der trædes tyndt mudder og slam op i græsset. Herved deles de grove og fine 

partikler i jorden. De fine partikler kommer ofte til at være øverst og derved langsomt kvæle græsset. Der 

er især de langsomt voksende og finbladede græsset der ikke kan overleve denne stres faktor. 

Vand i for store mængder er kvælende for planter og græs. På vandlidende jorde overlever kun de græsset 

der har tilpasset sig disse vækstbetingelser. Ofte er det græsser som enårig rapgræs og rajgræs. Disse arter 

har ikke den ønskede kvalitet som en golfbane kræver. 

Færdsel på samme sted giver vandlidende områder. Det kan reguleres til en hvis grad, men i sidste ende må 

vi lukke midlertidigt til forholdene igen vurderes gode. Det er altså ikke kun vægt af vogn og en person der 

giver et samlet problem, men i høj grad at belastningen sker på samme sted år efter år.  

 

Bærebag 

Når banen er lukket for vogne og buggies kan de fleste bruge en let bærebag. Her kan medbringes et fuldt 

golfsæt eller I kan vælge at spille denne del af sæsonen med et halvt golfsæt, eller bare et 7- jern og en 

putter. Denne form for golf spreder sliddet på banen på en helt anden måde end ved brug af vogn.  

 

 

 

 

Her er den typiske skade ved brug af vogn i vådt vejr. De fine græsser trykkes ned og kvæles. 



Så er banen desværre lukket 

Nu hvor vi nærmer os 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. 

De bedste hilsner 

Jan Ebdrup 

 

  


