
 
 
 
 
 
 

Ny Moesgårdvej 50 ∙  DK-8270 Højbjerg ∙ Tlf. +45 8627 63 22 ∙ info@aarhusgolf.dk ∙ www.aarhusgolf.dk ∙ Giro 150-2948 ∙ CVR 1162 8214 

Aarhus Golf Club 

 

 

Velkommen til sæsonen 2015. 

Banen er åben (når ikke der er rimfrost) og sommersæsonen 2015 er skudt i gang. De første 
tilbagemeldinger fra medlemmerne er meget opløftende: ”Banen er for tidspunktet i bedre stand end 
længe set” – vores green keepere er helt enige i den vurdering! 

BU er i gang med at evaluerer effekten af sensommerens og vinterens forskellige tiltag og periodens 
vejr - i den forbindelse hører vi gerne fra endnu flere om deres oplevelse af vinterbanen og 
sensommerens ombytning af for- og bag 9. 

Vi står nu igen selv for driften og plejen af banen, hvilket i sagens natur giver alle AGC’ere et større 
medansvar i forhold til at beskytte både banen og VORE green keepere på bedst mulige måde! 

Vi har i henhold til kontrakten med HD tilbagekøbt en del af den maskinpark, der for 4 år siden blev 
solgt til HD, da de overtog plejen. HD har ikke i de 4 år investeret i nyt materiel og mange maskiner er 
derfor godt brugte. I forbindelse med overgangen til egen drift er der, som de fleste er bekendt med, 
sket supplerende indkøb af nye maskiner bl.a. : rough-, semirough-, fairway- og green klippere samt en 
traktor. 

Derudover er der købt 2 single-klippere til greens – disse muliggør klipning både tidligere og senere på 
sæsonen end det hidtil har været muligt og planen er at kunne forlænge sæsonen i begge ender. 

Sidst men ikke mindst, er der investeret i den ”green-rulle” som John Deer v/ O. Mathiesen, venligst 
stillede til disposition i nogle måneder i sidste sæson – resultatet var fantastisk, så dette arbejde kan nu 
fortsættes. 

Med investeringen i nye maskiner og generhvervelsen af de gamle maskiner - der vil blive udskiftet i 
takt med at vedligeholdelsen bliver for bekostelig - mener vi at have sikret AGC en driftssikker og 
fleksibel maskinpark, der over en periode vil gøre det muligt at optimere både banen og driften. 

Vores bemanding til dette arbejde ser ud som følger: 

Kim er ny chef greenkeeper (har i de seneste 3 år fungeret som sådan her i klubben i HD regi), vi 
ønsker Kim velkommen og ser frem til at forsætte det rigtig gode samarbejde som vi i BU hidtil har haft 
med Kim. 

Palle er kendt af de fleste, han har arbejdet på vores bane i rigtig mange år og kender næsten hver en 
græsplet og jordknold på banen, men endnu vigtigere er det at han også kender alt det der er foretaget 
under græsset, også det fortsatte samarbejdet med Palle ser BU meget frem til. 

Lars har ligeledes arbejdet flere år på banen og fortsætter forhåbentligt med det mange år endnu. 

Sushma der har også har arbejdet flere år på banen er vi også glade for fortsætter, dog i første omgang 
på minimal tid grundet sygdom. 

Herudover vil vi periodevis få brug for yderligere 1-2 mand/kvinde. 

Der er naturligvis mange ting som BU gerne vil have klaret ude på banen, men som alle ved, har vi ikke 
fået ekstra penge hertil i 2015, selvom vi nu selv står for pasningen. 

http://www.aarhusgolf.dk/
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Vi har derfor brug for alle de green keeper timer, der kan hentes på optimeringer i den daglige 
banepleje. 

Af samme grund er det besluttet at alle spillere har ubetinget vigepligt for VORE green keepere! Det 
betyder at alle der møder en green keeper på runden må vente, enten til arbejdet er fuldført eller til 
green keeperen klart og tydeligt giver signal til, at der må spilles frem og igennem. 

I langt de fleste tilfælde varer en sådan pause kun ganske få minutter, betragt det som et herligt 
pusterum, der giver dig mulighed for at drikke en slurk vand, tage et ekstra prøvesving eller ajourføre 
scorekortet. 

Alle AGC’ere må bakke op om dette tiltag og greenkeepernes sparede ventetid vil i stedet vil brugt på: 

a. Pleje af træer og buske 
b. Evt. dræning på udsatte steder 
c. Ekstra klippetid med single klipperne 
d. Luftning og rulning af greens 
e. Øget fokus på fairways 
f. Øget fokus på rough 
g. Pleje og justering af udvalgte bunkers 
h. Øget og optimeret pleje omkring landings områder for forbedret spille flow 

Igen i år appelleres der til alle om at respekterer diverse markeringer og afspærringer og rive bunkers 
efter endt brug! 

Efter kun én uge med åbne greens, måtte BU på en runde mandag d. 6/4, desværre konstatere, at der 
allerede var rigtig mange nedslagsmærker på greens. 

Det kan vi simpel hen ikke være bekendt! 

Stort set alle medlemmer og green fee spillere, ønsker gode greens, det vidner forgangne års megen 
”green” snak om! 

Næsten samtlige indspil til greens laver mærker og alle…..store som små, skal rettes op……lad os nu 
stå sammen om at gøre det til en selvfølge. 

Problemet med nedslags mærker er størst på den forreste del af de greens, hvor man runder en 
greenbunker og samtidigt glemmer alt om nedslagsmærket, inden man går ind på greenen fra 
bagkanten – eksempelvis 3, 4, 8 og 14 green, prøv at tænke over det.   

BU vil gerne takke de omkring 40 medlemmer, der mødte frem på ”BANENS DAG” og spenderede en 
hyggelig formiddag med at klargøre områderne omkring klubhuset og på p-pladsen og samle/rive 
nedfaldne grene og blade op og køre dem væk, beskære træer og buske og lave og ophænge nyt 
”slagtøj” til klokkerne osv osv. 

For BU var 2014 et opstarts år efter en længere periode uden et BU i AGC. 

http://www.aarhusgolf.dk/
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Der blev brugt megen tid på økonomi, senest i forbindelse med overtagelsen fra HD. 

I 2015 skal vi have processer og andet i relation til green keeping genetableret efter de 4 år med HD, 
ligesom vi gerne vil kunne dreje vores fokus mere mod banen og dens udvikling. 

Vi vil gerne være med til at skabe de bedste rammer for golfspillet i AGC i form af en velplejet bane, der 
fremadrettet vil fremstå i moderne og velholdt stand. 

Vi i BU er ikke ufejlbarlige så kontakt derfor gerne BU direkte med dine ideer, spørgsmål eller din kritik 
og lad os få en snak, fremfor at du måske brænder inde med en god ide eller et godt forslag til gavn for 
AGC.   

Vi ønsker alle en fantastisk sæson. 

Venlig hilsen  

Baneudvalget i AGC 

http://www.aarhusgolf.dk/

