
 

 

Orientering fra Baneudvalget   November 2020 

Kære medlemmer 

Her følger en opdatering fra baneudvalget, da udvalget har måtte tage nogle hastige, men særdeles 
velovervejet beslutninger. Udvalget kunne i slutningen af september konstatere, at græsset på fairways 
ikke var i vækst, til trods for at der var kommet godt med vand fra oven, endvidere kunne vi konstatere at 
nogle steder var græsset endda dødt. Der blev konsulteret med leverandører af græsfrø og DGU’s 
banekonsulenter, og det viste sig at mange danske golfklubber led under de samme problemer. Efter flere 
analyser og drøftelser med eksperter, blev der i hast, grundet vinterens komme, iværksat eftersåning 
sådan vi ikke står til foråret med store pletter uden græs - dette vil udvalget og greenkeeper staben for alt 
i verden undgå. Dette ”fænomen” har så også betydet at vi har sendt vores planlagte vandingsprojekt lidt 
til ”hjørne”, sådan vi ikke investerer klubbens penge forkert, og vi dermed fik/får tid til at komme helt til 
bunds i problemet, årsagen og grunden. Pengene til vandingsprojektet er afsat og benyttes ikke til andet, i 
hvert fald ikke førend vi ved hvad der skal til i fremtiden. 

Nu lidt om hvad årsagen skyldes: 

Det viser sig at de græsarter som mange danske golfbaner benytter til fairways, har meget dårlige 
betingelser ved kraftige og lange tørkeperioder, især hvis de perioder som ligger i foråret. Dette har man 
endeligt kunne konstatere efter sæsonen 2020, hvor problemet har været mere markant end tidligere år 
rundt omkring på landets baner. De første baner så småt problemet i 2018, lidt flere i 2019, men 2020 har 
ramt hovedparten af dem med problemerne. Derfor har DGU og leverandører af frø, det sidste år arbejdet 
intensivt med at finde årsagen, en årsag som nu er bekendt og dermed kan danne baggrund for nye 
anbefalinger. 

Vi i udvalget, såvel som de fleste andre, var nok godt klar over at vi de sidste år har haft tørre somre, men 
har det virkeligt været så slemt at de ligefrem kunne tage livet af vores græs i fairways? Dertil kan jeg 
sige, vi har fundet data som med tydelighed påviser, at ja det har været slemt – endda rigtigt slemt! 

På efterfølgende sider kan I se DMI’s ”Tørkeindex”’ for de sidste 10 år, disse kurver viser med al tydelighed 
at det har været ekstremt. Så vil mange tænke, jamen alle skriver jo også vidt og bredt om de store 
regnmængder, og dertil hørende store kommunale investeringer i større rørledninger til at lede regnvandet 
væk. Korrekt, men de mængder kommer i store mængder på kort tid, hvilket gør at jorden ikke kan 
optage vandet, og slet ikke hvis dette er knastørt i forvejen. 

Grundet alt dette, så har udvalget prioriteret at følgende blev gjort hurtigst muligt. 

 Der blev indkøbt de af leverandører/DGU’s anbefalede græsarter som langt bedre kan modstå 
tørkeperioder – disse blev sået ud over 3 uger i oktober (Her blev udvalget godt nok glad for den 
store investering i såmaskine for år tilbage) 

 Planlagte plan for vanding er sat på hold, indtil vi kender den endelige økonomi for ovenstående 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hvad gør vi så fremadrettet: 

 Der er allerede indgået dialog med DGU’s banekonsulenter, og denne fortsættes over de 
kommende måneder. Det vil være med fokus på, om vi har andre områder som kan blive ramt af 
de klimaforandringer vi ser i forhold til tørke, såvel som vanding vil være et helt naturligt emne at 
inddrage heri. 

 Det er besluttet at sikre os ved indkøb af endnu et ”vandingstog”, herved har vi 2 sæt som kan 
flyttes rundt på fairways, om end det kræver en del mandskab.  

 Dele af det planlagte arbejde med vanding af fairways, indeholdt udskiftning af sprinklere på 
teesteder og greens, sådan vi vil få ekstra kapacitet til vanding af fairway. Dette har været i gang 
siden sommer, og fortsættes og snarligt afsluttet – vi kan faktisk allerede se nedgang i 
vandforbrug som kan benyttes andre steder. 

 



 

 

 

Yderligere nyt 

Et samlet udvalg havde i uge 44 banevandring og møde med DGU’s banearkitekt, et meget konstruktivt og 
udbytterigt møde. Han fik et godt indblik i de udfordringer og ønsker som udvalget havde, en stor del af 
ønskerne som adskillige baneudvalg gennem tiderne også har haft fremme til drøftelser. 
Udvalgsformanden har haft møde med Leif Madsen(én af bagmændene bag etableringen af vores bane) 
tidligere på året, her blev der fulgt op på det indlæg som der var under generalforsamlingen, og et efter 
udvalgsformanden mening, særdeles konstruktivt møde.  

Så med alle de mangfoldige tidligere notater, rapporter fra banearkitekter, drøftelser med Leif Madsen, 
møde med DGU´s banearkitekt, så ser vi fortrøstningsfuldt på fremtiden.  

Planen for banen forventer vi at dele i 2 punkter: 

1) De mindre punkter som vi ønsker ændret/udbedret inden for kort tidshorisont – her kommer 
DGU’s banearkitekt med hans rapport snarest. 

2) En langsigtet plan for ændringer indenfor det areal vi i dag har – Dette afhænger af rapport fra 
DGU’s banearkitekt, såvel den fremtidige økonomi som der eventuelt kan hensættes til 
sådanne projekter. 

 

Hilsen Baneudvalget 


