
BU status for 2015 og tanker for 2016 og frem 

  
Bestyrelsen besluttede i slutningen af 2014 at opsige samarbejdet med Hede Danmark. Det betød at 
klubben selv skulle stå for pasning af banen fra 1 april. Det gav et hektisk 1 kvartal af 2015 hvor 
overtagelsen af plejen skulle planlægges, der skulle forhandles afvikling af samarbejdet med HD, bestilles 
maskiner til supplering af dem der kom retur fra HD, overtages mandskab og ansættes nye samtidig med at 
banen skulle klargøres til sæsonen. Samtidigt skulle der ske en ændring af økonomistyringen for i størst 
mulig omfang at sikre at budgettet blev overholdt, selvom der igennem året måtte komme udsving i de 
forventede omkostninger til de enkelte omkostningstyper. Budgettet blev gennem året løftet lidt med hjælp 
fra sponsorer, der ydede bidrag til forskellige aktiviteter som flag på puttinggreen, eftersåning af fairways, 
stærekasser der opsættes i starten af 2016 og ekstra bolde til drivingrange. Pt ser det ud til at budgettet 
holder og vi har dermed et erfaringsgrundlag til budget 2016. 
  
BU har i løbet af 2015 gennemgået banens forskellige elementer for at få et bedre overblik over det samlede 
anlæg og har konstateret en del områder med ”opsat vedligehold”. Der er påbegyndt en afhjælpning flere 
steder, men at komme hele vejen rundt, vil tage sin tid. Hertil kommer at vi i BU, har en drøm om at både 
banens layout og pleje opgraderes, så de begge lever op til golfspillets udvikling og de nye bane trends. Vi 
vurderer at banen pt. ikke lever op til målsætningen om at være mellem de 10 bedste baner landet, selvom 
der arbejdes hårdt på at komme op ad listen. 
  
I foråret 2014 konstaterede vi, at banen var kommet bedre gennem vinteren end de foregående år, det 
øgede forventningerne til 2015. Desværre fik vi en kold periode i april og maj uden meget vækst i græsset, 
men fra slutningen af maj og helt frem til december, har vi haft god vækst i græsset men desværre måtte 
banen lukkes medio november pga. nedbør. 
  
Status for banen op imod starten af sæsonen 2016 er som følger: 
  
Green forbedrings programmet der påbegyndtes af HD blev fulgt op i 2015 og fortsættes i 2016. Det betyder 
fortsat intensivt eftersånings samt top-dress og luftning. Med den nye greenklipper og greenrulle, er håbet at 
vi med den øgede opmærksomhed, både kan fortsætte fremgangen, øge spillekvaliteten og forlænge 
sæsonen. 
  
Fairways blev i 2015 med godt resultat eftersået en enkelt gang og senere blev de verti-drænet for at give 
luft og bedre dræning. Herudover blev fairway ”slicede” i foråret ligeledes med et fint resultat. I 2016 vil vi 
gerne tilføre sand og efterså igen for at få en bedre græstype til at være dominerende ligesom det vurderes 
om vi også kan gentage at der ”slices”.  
  

Semi roughen opleves med forskellig vækst og deraf følgende forskellig tykkelse / sværhedsgrad og burde 
derfor have samme behandling som fairways, men umiddelbart strækker budgettet ikke. Dog vil der blive 
tilført ekstra gødning, der forhåbentligt vil give bedre vækst og større ensartethed. 
  
Vore tee steder er flere steder ujævne og græsset er mange steder en blanding af ukrudtsgræsser og ældre 
mark sorter. I det omfang tid og økonomi tillader det, vil vi i 2016 påbegynde et niveauløft, der må forventes 
at strække sig over en årrække. 
  
Også i 2016 vil der blive udført ekstra høslæt omkring de blinde landingsområder og på særligt udvalgte 
steder, hvor det menes at kunne have en positiv effekt på spillehastigheden. Den øgede fokus på 
spillehastigheden, har betydet at banen flere steder er blevet bredere, netop derfor har vi også fokus på 
tiltag, der stadig vil give fordel af at holde sin bold på fairway og ligeledes vil belønne en god ”course 
management”. Der vil f.eks. blive set på klippemønstre og nogle huller vil have semirough kort af green. På 
længere sigt vil vi også vurdere om formen på bunkers kan justeres lidt, så der bliver flere muligheder for 
udfordrende pindplaceringer. 
  
I 2015 var der ikke megen fokus på bunkers, det ændres i 2016 både via renovering af de mest medtagne 
og gennem den daglige pleje. Vi appelerer til alle medlemmer om at være med til at øge spilleoplevelsen ved 
at rive sandet efter hvert bunker besøg og ikke bare glatte lidt ud med sandjernet. Endvidere kan man tænke 
over hvordan man river, så sandet ikke bare trækkes med tilbage til det sted hvor man er gået ind og ud 
igen. Vi vil rigtig gerne gøre mere og på sigt få samt få bedre sand. En mellemstation kunne være først at 
skifte sand i  greenbunkers og fortsætte lidt længere med sandet vi har i fairwaybunkers. Dette projekt er dog 
afhængig af bedre økonomi og står ikke på programmet i 2016. 



  
Stier og transportområder mellem hullerne trænger også til en kærlig hånd, men må i 2016 vige til fordel for 
de direkte bane forbedringer. 
  
Træer og anden beplantning har stort set passet sig selv i en længere årrække. I 2015 begyndte vi at sætte 
fokus herpå og ved en virkelig værdsat frivillig hjælp er der sket pleje og udtynding af hegnet der starter på 
hul 2 og strækker sig over til hul 6,7,8,11 og 13. Inden staten på sæson 2016 vil der ske yderligere udtynding 
forskellige steder primært for at skabe lys og luft til vore greens.     
  
Vandingssystemet er nedslidt og står for renovering, ligesom vi gerne vil udnytte vores eget vand fra den 
brønd hvorpå vi har opnået indvindingstilladelse. I relation til selve vandingssystemet har vi over de seneste 
år skiftet en del sprinklere omkring greens og ca. 40% er nyere sprinklere. I løbet af foråret vil der blive 
gennemført en udskiftning af de sidste og styringen vil blive optimeret via vores nye styringsprogram fra 
2014. 
Sprinklerne på tee stederne trænger også til udskiftning, men vi må klare os lidt endnu med de gamle, da vi 
prioriterer en optimal vanding af greens. 
Der er undersøgt 2 muligheder for udnyttelse af vores egen boring til vanding fremadrettet. 
Den første løsning er opstilling af en tank bag bygningerne ved 1 tee. Fra vores egen brønd samles vand i 
tanken i løbet af dagen og såfremt der skal vandes mere end tankens kapacitet, suppleres der med 
kommunalt vand som nu. Vi har fra et af vore klubmedlemmer fået assistance til vurdering af projektet og 
efterfølgende modtaget et overslag over omkostningerne, og en indstilling der lyder på, at omkostningerne 
pt. vurderes at ligge i den høje ende. 
En alternativ løsning der omfatter en såkaldt "pumpe sø" på 13'ende greens højre, hvori der opsamles vand 
dels fra de dræn der passerer og dels fra vores brøndboring. Samtidigt skal pumpestationen flyttes fra 
klubhuset til koldhallen ved greenkeepergården, således at alle pumper er samlet her. Dette er en dyrere 
løsning da den også omfatter baneændringer på hul 13 og flytning af pumpestationen. 
Der er i budget 2016 ikke umiddelbart økonomi til nogen af løsningerne. Er der medlemmer eller sponsorer 
der er interesseret i, på den ene eller anden måde, at bidrage til at der kan ske udnyttelse af vores 
vandboring og dermed give en besparelse på den løbende vandregning, er der stor interesse heri både i BU 
og i bestyrelsen. Hjælpen kan være både som direkte sponsorater eller som hjælp til finansiering af 
investeringen. 
  
På maskinsiden overtog vi pr 01.04 den bestående maskinpark fra HD jfr. kontrakten. Maskinparken var den 
samme som HD købte af os ved kontraktens indgåelse blot med 4 år mere på bagen. Med medlemmernes 
hjælp har vi dog kunnet opnå en leasingramme, der har gjort det muligt at kunnet supplere med nogle nye og 
let brugte maskiner, der gør at restlevetiden på de ældre maskiner forhåbentligt kan strækkes over en 
længere årrække. 
Vi har således i 2016 fået ny greens klipper og en rulle til greens, en ny fairwayklipper, semiroughklipper 
samt en traktor. Endvidere har vi købt 2 brugte singleklippere (håndklippere) til greens der primært skal 
bruges i ydersæsonen, hvor greens er blødere og mere sårbare. Vi har fortsat et par maskiner, der nok skal 
udskiftes inden så længe. Vi håber dog at kunne strække levetiden frem til udløbet af leasingperioden, for de 
ældste maskiner, som er på 3 år og dermed give lidt luft i økonomien til supplerende investeringer med de 
leasingydelser der så udløber. HD havde i perioden frasolgt en del specialværktøj og maskiner, der ikke 
bruges så tit, men som der regelmæssigt er behov for. Dette har vi mærket her i det første år, idet vi har 
måttet leje maskiner for et større beløb end først antaget. Nogle af de maskiner ville vi meget gerne have 
haft tilbage, da der kan være bedre økonomi i at eje en god brugt maskine end hele tide at skulle leje, men 
det må der arbejdes på over de kommende år.   
  
Som det fremgår af ovenstående er der masser af projekter at tage fat på. En stor del af BU’s arbejde er at 
prioritere hvilke projekter der kan gennemføres. Vi har valgt at prioritere spiloplevelsen, så der sætter vi ind 
først. Dvs. greens har første prioritet og dernæst fairways, hvorimod lidt slidte tee steder, der måske ikke ser 
så godt ud, men kan spilles fordi vi her slår fra tee. 
Herudover har vi som omtalt meget fokus på spilletempo og de blinde slag, der især er en udfordring for 
gæstespillere, der ikke kender banen så godt. 
     
Vi vil igen i 2016 forsøge at informere om hvad der sker på banen og om dens tilstand ca. 1 gang om 
måneden. Vi har planer om at bruge infotavlen ved 1 tee mere med generel information herunder også om 
banearbejder. Der vil blive ophængt en oversigt over de typiske opgaver greenkeeperne løser de enkelte 
dag. Heri ligger også forklaringen på at hvis man altid spiller den samme dag er der opgaver som man stort 
set altid vil se udført den dag.  
Vejledende ugeplan for arbejdet på golfbanen: 
Mandag: greens/ Vertidrain, tee & for, fairways, semi rough, flytte huller. 



Tirsdag: greens/ rulle/ topdress/vertidrain/ vertikalskære greens, bunkers, semirough, områdeklip. 
Onsdag: greens, tee & for, fairways, bunkers, flytte huller, værksted. 
Torsdag: Rulle, semirough, områdeklip, buskrydde samt div., hånddresse teesteder. 
Fredag: greens, tee & for, fairways, semi rough, flytte huller  
  
Heraf kan ses at de store klippedage er mandag onsdag og fredag 
  
Bestyrelsen besluttede at fastholde den "omvendte" vinterbane. Der var mange tilkendegivelser om hvorvidt 
man foretrak den nye eller den gamle vinterbane og bl. a. derfor, blev den endelige beslutning truffet relativt 
sent. Det betød at der ikke i efteråret blev ”puslet” så meget omkring vintergreens som nogle medlemmer 
gerne så. Endvidere prioriterede vi op til lukningen af sommerbanen arbejder relateret til at forberede 
sommerbanen bedst muligt til vinteren. Bestyrelsen fremkom i forbindelse med valg af vinterbanen med en 
målsætning om at udsende en rundspørge til medlemmerne for at få afdækket hvilken vinterbane man 
foretrækker. Dette vil, sammen med en vurdering af om den nye vinterbane er mere skånsom for 
sommerbanen, danne grundlag for at vælge en mere langsigtet løsning. Når denne er kendt, vil 
forberedelserne til vinterbanen kunne startes tidligere og standarden vil kunne løftes. Vi har de seneste 2 år 
haft længere perioder hvor, banen har været helt lukket pga. nedbør og deraf følgende meget bløde forhold. 
Omkring banelukningerne har vi fået kommentarer fra medlemmerne. En del vil naturligvis gerne at der 

holdes mere åbnet, fordi de spiller meget om vinteren og mange har tilkendegivet at der bør lukkes oftere for 

at sikre den bedst mulige sommerbane. Vi forsøger at holde åbent, når det er rimeligt og forsvarligt af 
hensyn til de der gerne vil spille og her kan man også se et nyt tiltag, hvor vi har valgt at åbne de 9 mindst 
våde og udsatte huller.  
  
Ingen information uden et lille hjertesuk. 
I BU ser vi det sådan, at Aarhus Golf Klub er medlemmernes klub - altså VORES klub - og banen er en del 
af vores fælles værdier. Det er VORES bane og det er VORES værdier, ligesom det er VORES green 
keepere, der arbejder på at skabe så høj en værdi af VORES bane som muligt til gavn for os medlemmer. 
Derfor skal vi også være fælles om at passe på banen og vore green keepere. Det betyder efter BU’s 
opfattelse, at man respekterer skiltning og ikke går indover områder med markeret adgang forbudt f.eks. op 
ad skrænten fra 9 green op til 10 tee. Man retter selvfølgelig nedslagsmærker op, lægger tørv på plads (også 
selv om det var et dårligt slag), river i bunkers, lægger skrald i skraldespandene (der er 1 på hvert hul) og 
ikke i ”broken tee” skålen, selv om der er mindst 2 af sådanne på hvert hul. 
Man holder også tilbage for greenkeepere. Hvis alle vore greenkeeper kan spare 2 min pr hul, og vi  har i 
sæsonen min 4 greenkeepere i arbejde vil det medføre en besparelse på 2,5 time pr dag. Den tid kan vi godt 
bruge bedre. 

 
Venlig hilsen 
Baneudvalget 

 


