
 

 

NYHEDSBREV FRA BANEUDVALGET – FEBRUAR 2023! 

Kære medlemmer, 

Nu nærmer sig tiden hvor der kommer varme i luften, vækst i græsset og ikke mindst 
flere golfspillere ud på banen, hvilket er tegn på en ny sæson står for døren i SGK. 

Vi fra baneudvalget vil derfor lige give en lille opdatering på nogle af de ting som er 
sket hen over efteråret/vinteren, så hvis man ikke har været ude, kan følge lidt med. 

Én af de ting som endnu ikke kan ses ude på banen, det er at baneudvalget i efteråret 
har arbejdet med en etape 3 plan, for yderligere udvidelse af vandingsanlægget. Planen 
blev i efteråret forelagt bestyrelsen, og godkendt. Grunden til der hurtigt er arbejdet 
videre med en udvidelse, er at de fugleskader vi så i 2022 kan reduceres/elimineres 
med vanding. I forbindelse med etape 1 af vandingsprojektet, blev der udskiftet 
sprinklere overalt på banen, til en version som er mere effektiv og dermed bruger 
mindre vand. Udvalgets beregninger i den forbindelse viser sig ikke helt at holde stik, vi 
har reduceret vandforbruget langt mere end forventet/beregnet. Selv udbygning med 
etape 2 af vandingsprojekt hvor der blev etableret fairwayvanding på en del huller på 
de bagerste ni, så har vi stadig en stor mængde til rådighed.  

Derfor igangsættes etape 3 cirka den 1. marts 2023, vi er afhængige af eksterne 
leverandører, og har dermed ikke kunne gøres tidligere. Det udføres over cirka 2 uger, 
hvor der hele tiden vil være 9 huller tilgængelig. Vi er klar over at nedgravning af 
vandingsanlæg i fairway, vil give områder som skal reetableres, men disse vil være i 
langt mindre grad end hvad fugleangreb kan ende med, derfor venter vi ikke med 
etablering. Da vi efterfølgende kan vande de områder, vil væksten ske forholdsvis 
hurtigt.  

Nogle vil sikkert sige det ikke var tilfældet sidst, og det er korrekt og med god grund. 
SGK’s vandingsanlæg har været udfordret i forhold til kapacitet på pumper og 
styringer, dette er efter alt for lang tid endeligt blevet udbedret. Vores 
samarbejdspartner har ikke haft tilstrækkelig erfaring med den løsning som er på vores 
bane, hvorefter udvalget valgte en anden vej og endeligt har vi i sensommeren 2022 
kunne opstarte og indkøre anlægget som ønsket. 

Derfor ser vi meget frem til at vi nu fra sæsonstart har det komplette anlæg på plads, 
og dermed bedre kan håndtere de lange tørkeperioder vi har i dagens Danmark. 

Plan over vandingsanlæg, og udbygning kan ses på det særskilte kort. 



 

 

Parkeringspladsen – som en del nok har set, så er pladsen blevet udvidet mod vest 
og givet 8-12 ekstra pladser, hvilket har været tiltrængt gennem mange år. Når nu vi 
er ved parkeringspladsen, så er SGK nu helt og aldeles færdig med sprøjtning mod 
ukrudt på alle arealer uden om banen, først fordi det er det rigtige at gøre, og at vi 
heller ikke længere må anvende ukrudtsmidler andre steder end på banen. Vi overgår 
derfor til mekanisk fjernelse af ukrudt, hvilket vil ske ved ofte rivning af skærver, 
anden vej er der ikke. Det betyder også at de sten som markerer ”båse” bliver fjernet, 
sådan der kan rives med traktor på pladsen. Udvalget arbejder på alternativ 
opmærkning af båse, så dette vil I nok se over tid. 

Affaldssortering – dette er helt naturligt også kommet til klubben, så vi skal 
naturligvis også bidrage til vores fælles miljø og omgivelser. Derfor er vi nødsaget til at 
nedtage alle de små skraldespande rundt på banen, og erstatte dem med ”stationer” 
med sortering. Dette betyder og der bliver 3 stationer, træningsområdet og de 2 
toiletter ude på banen.  

 

Ovenstående fraktioner er ikke nødvendigvis korrekte, kun for at visualisere. 

Vi er sikker på alle har forståelse for at greenkeepere/frivillige ikke skal bruge tid på at 
stå med fingrene nede i en skraldespand med dåser, madrester, bananskræller og 
hundelorteposer etc. Så behold dit affald til du når de enkelte stationer.  

Beholdere er sponsoreret af vores sponsor PHP Service Aps, vi takker for sponsoratet. 

Hul 17 – der er etableret køresti højre om green, da nedgang var for farlig, ikke 
mindst i vådt vejr. Stien er etableret så bolde ikke burde kunne blive liggende, men 
dette holdes der øje med hen over sæsonen 2023. Skulle den blive liggende, så gælder 
samme regler som for vores andre stier. 

 



 

 

Greens – vi har på dette tidspunkt af året aldrig haft så flotte greens som vi har nu, 
ingen skader, svamp eller andre sygdomme i græsset. Vores 8 års greenplan går nu ind 
i 5 år, og resultaterne bliver bedre år for år. Det er et stort arbejde og med stor 
forsigtighed, da der arbejdes på en ”knivsæg” i forhold til succes og knap så godt. 
Udvalget henstiller derfor stadig til forståelse og tålmodighed. Vores greens er blevet 
markant hurtigere og mere jævne, hvilket vi nok alle har set ikke på alle greens er lige 
retfærdigt. Greenkeeperne vil derfor reducere antallet at tromlinger på enkelte greens, 
og derefter følge effekten af dette gennem sæsonen og tilpasse om nødvendigt. 

Baneændringer – de tilpasninger der blevet lavet i 2022, med hjælp fra vores 
banearkitekt, vil i løbet af foråret/sommeren blive klippet iht. de aftalte klippemønstrer. 
Så hul 9, 11 og 16, vil når der er god vækst blive tilpasset omkring green.  

Der vil blive lavet et forsøg omkring 18. green, da greens hurtighed og hårdhed giver 
stor risiko for bolden, selv ved greentræf, ender nede i bunden af slugten, når pinden 
står i højre side af green. Gennem sæsonen 2022 har pinden af samme grund ikke 
stået meget ude i højre side. Der bliver udelukkende tale om ændring af klippemønster, 
sådan alt kan bringes tilbage hvis ikke den ønskede effekt opnås. 

Banen vil ellers få ro til at komme sig efter de seneste års arbejder. 

Afstandsmarkeringer – der bliver installeret nye afstandsmarkeringer i fairways, lidt i 
samme stil som nuværende bare i bedre og mere synlig kvalitet.  

 

 



 

Det har gennem nogen sæsoner været tilladt at putte med flaget i, dette giver dog 
anledning til en genopfriskning af god kutyme hvis man gør det. 

                    

Det sparer tid på greenen, men det giver også nogle flossede hulkanter, når spilleren 
forsøger at få sin bold op igen med flagstangen i hullet. Følg derfor venligst disse råd, 
når du næste gang skal "fiske" din bold op af hullet efter et vellykket put på greenen: 

– Hvis du bruger en boldopsamler på dit puttergrip, så SKAL flaget op først. 
Der er ikke plads til både flagstang, puttergrip og bold. 

– Hvis du har handske på den ene hånd, så saml bolden op med hånden UDEN 
handske – og mellem to fingre. Hånd på ene side af stang, 2 fingre under bold 
og så op 

– Brug IKKE flagstangen til at "trække" bolden/boldene op med. 

– Der er plads til flere bolde i hullet, så vent med at samle op, til alle spillere 
har puttet ud. 

– Hvis der er forskellige ønsker om flaget skal være i eller oppe, når der 
puttes, så lad de der ønsker at putte med flaget i putte færdig først – tag 
flaget op – og put færdig uden flag. Herved undgår at flaget skal op og i flere 
gange. 

 

Baneudvalget henstiller til man ser videoen i dette link og efterfølgende følger denne 
eller ovenstående 

https://jwp.io/s/cmYmbAbj  

Med venlig hilsen – Baneudvalget SGK 


