
Nyt fra Baneudvalget og Chef greenkeeperen – maj 2015! 
 
Kære AGC’ere, sæsonen er i fuld gang – men nætterne er stadig kolde. 
 
Denne gang starter Kim – vores egen chef green keeper: 
 
”Kære medlemmer,  
1. april blev jeg officielt en del af AGC, det er noget jeg har set frem til i længere tid.  
Jeg er glad for at kunne forsætte det gode samarbejde og sammenspil med klubben og jer 
medlemmer.  
Jeg vil gerne slå et slag for den gode tone og en positiv dialog mellem spillere og green 
keepererne, så har I noget konstruktiv på hjertet, skal I bare tage fat i mig.  
Håber alle får en god sæson”. 
 
VI i BU ved at Kim ”brænder” for denne opgave og vi er sikre på at alle AGC’ere sammen med os, 
er glade for at kunne byde Kim velkommen som AGC’er, vi er overbeviste om at alle AGC’ere vil 
tage vare på både Kim og hans stab, når de til alles glæde udfører deres arbejde på vores/deres 
bane – ”Velkommen Kim – vi er glade for at du valgte at fortsætte som AGC’er og vi ser frem til et 
fortsat godt samarbejde”.  
 
Ole Steen der er kendt af de fleste AGC’ere, kan ”trylle” med værktøj og hænder, han har bl.a. haft 
en stor andel i renoveringen af de sanitærer rum og faciliteter omkring herreomklædnings rummet 
m.m., han er ansvarlig for vores og nok Århus’ og omegns travleste og mest benyttede driving 
range (udslags/øve areal). 
Ole har øget antallet af de i forvejen mange timer, han tilbringer på vores anlæg, det er vi i BU 
meget glade for og vi ser frem til at ”drive” rangen med Ole.  
 
Som nævnt i bestyrelsens referat fra april, er der kommet flere af de nyerhvervede maskiner til og 
greenkeeperne er i fuld gang med at gøre sig fortrolige med de mange ”features” og egenskaber, 
vi ser frem til at få dem sat i sving og se de røde og grønne maskiner på banen.  
 
Seneste nyt – i skrivende stund arbejdes der på fairways med en såkaldt ”Slicer” – en maskine der 
skærer i fairways og efterfølgende tromler – denne proces udjævner/planerer overfladen, noget 
der skulle komme alle til gode – luft til banen, blødere for os spillere at gå på og rarere for green 
keeperne at køre på! 
Vi er spændt på at se resultatet af anstrengelserne.  
  
Vi er vel alle enige om at vinteren er forbi, kirsebærtræerne blomstre og solen skinner (af og til), 
banen fremstår utroligt smuk…. men desværre er nætterne fortsat kolde…..”og???” - vil nogen 
sige…. ”vi spiller jo ikke om natten” – det er sandt, men kulden hæmmer desværre fortsat 
græssets vækst og det ses rundt på bane. 
Der blev rent faktisk konstateret rimfrost på banen i de tidlige morgentimer i Bededagene, hvilket 
forhindrede arbejde på banen inden spillet gik i gang! 
 



Med undtagelse af ganske få detaljer har vi fået afsluttet arbejdet med HD og vi er allerede godt i 
gang med et nyt stort projekt – vand!  
Som de fleste nok ved, er der mulighed for at hente vand fra egen boring og forhåbentlig kan dette 
udnyttes med en besparelse som følge. 
Vi arbejder lige nu med 2 mulige løsninger og nyder godt af hjælp fra klubmedlemmer med viden 
på området. 
Der skal indsamles en hel del information og vi er samtidigt meget fokuseret på at få anvendt og 
inkorporeret de nyeste tanker og den nyeste teknologi i forsøget på at spare flest muligt penge 
både på installeringen og på den daglige drift.   
 
Sidste del af BU nyt, vil som tidligere, været en udvidet status på banen og det igangværende og 
planlagte arbejde. 
 
Greens: 
Vinteren har været våd og overvejende mild. Det er ikke umiddelbart godt for banen, da 
temperatursvingninger af-hærder græsset og svækker det. Alligevel er vi kommet godt igennem 
vinteren. Visuel vurderet, har vi færre skadede områder på greens end tidligere (som f.eks. i 
perioden 2011-2013). I forhold til tidligere år har vi qua den relative milde vinter, haft mulighed 
for at vertikal-dræne over hele året. Det har betydet at greens har kunnet holdes relativt tørre.  
Når vejret har tilladt det, har vi sprøjtet forsurende mikro næring på greens. Sure forhold dvs. lav 
ph værdi er med til at sænke (ikke fjerne) muligheden for svampe angreb.  
Vi har oplevet en positiv rodudvikling, med nye og lange rødder - rodudviklingen er størst foråret 
og bladvæksten er størst om sommeren. 
Golfsæsonen har været i gang i godt en måned og vi har måske en tendens til at glemme, at der 
stadig kan forekomme nattefrost.  Derfor er væksten endnu ikke oppe på det ønskede niveau, det 
betyder at tilgroningen af skaderne heller ikke er ordenligt i gang. Vækst kræver varme, vand og 
gødskning. 
Vi er fortsat hårdt plaget af nedslagsmærker - RET DEM DOG OP !! De bliver lavet af golfspillere og 
skal derfor også udbedres af golfspillere. 
 
Græssets vækst: 
Sol fra en skyfri himmel og relativ god varme snyder mange - det er nemlig ikke lufttemperaturen 
men jordtemperaturen, der er essentiel. Græssets vækst starter når jordtemperatur når op på en 
6-7 graders varme.  
Kort tid før Påske oplevede vi en øget mængde afklip, når vi klippede greens, det var et signal om 
øget vækst men da Påsken startede, faldt temperaturen og det blæste op og straks faldt væksten 
igen.  
Selv om vejret forekommer fint og lunt, kan jordtemperaturen sagtens være lav, grundet de kolde 
nætter med rimfrost.  Når de rette temperaturer og konditioner er tilstede, kan væksten påvirkes i 
positiv retning ved tilførsel af vand og gødning (kvælstof – N).  
Vi ønsker ikke at ”booste” greens med N i foråret, i stedet holder vi igen og tilføre små mængder 
N, for derved at svække Poa Annua græsset i den tid hvor Den krybende Hvene trives fint og har 
den største rodudvikling.   
Det betyder desuden at Den krybende Hvene får bedre betingelser overfor Poa Annua, når den 
ved eftersåning skal vinde terræn i de bare pletter. 



Vi øger mængden af N når Den krybende Hvene starter sin bladvækst.  
 
Golfens grønne regnskab: 
Når vi ser US Masters fra Augusta eller British Open fra St. Andrews, oplever vi baner uden en 
eneste lille mælkebøtte. Dette er langt fra den hverdag vi oplever her i Danmark, og som de fleste 
af jer sikkert er bekendt med, er golfbranchen i Danmark stærkt udfordret på brugen af pesticider i 
baneplejen. Det er derfor vigtigt at vi tænker os om og nøje overvejer hvordan vi prioriterer de 
forskellige områder, således at de samlede grænsetal overholdes.  
For at sikre at vi ikke sprænger loftet, er den lovpligtige indberetning til miljøministeriet for 
sæsonen 2015 udfyldt, så er der styr på hvad og hvor meget, der må benyttes på banens 
forskellige delområder. Vores højprioriteter er greens og landingsområderne. 
 
Stankelben – vores ”kære” venner: 
Sidste år omkring Sankt Hans havde vi stankelbenslarver i nogle af vore greens, der straks blev 
besøgt af sultne krager, der hakkede godt og grundigt op i græsset i deres søgen efter 
stankelbenslarver. Disse trives godt i humusholdig og fugtig jord, hvor de lever af dødt organisk 
plantemateriale (filt) og af græsrødderne. Direkte betyder de færre og kortere rødder til en 
dårligere udnyttelse af vand og gødning samt en lavere tørke tolerance.   
Vi er som nævnt begrænset i brugen af dyre kemikalier, i stedet har vi derfor udført et intensivt 
luftningsprogram og suppleret det med topdress, noget der forringer larvernes levevilkår og 
derved mindsker kragernes hærgen.  
Et andet og forebyggende tiltag kunne være opsætning af stærekasse i træerne. I stærenes 
yngletid, består en stor del af deres føde af stankelbenslarver, så det er lidt en ”win win” situation 
for stærenes næb er pyramide formet og ødelægger ikke greens turf. 
Måske er her et projekt for nogle af klubbens mange ”handy’e” medlemmer?? 
 
Nyt ansigt på banen: 
Medio april startede Nikolaj i en sæsonstilling som greenkeeper assistent, han er uddannet 
værktøjsmager desuden har han arbejdet som tømre flere år. Nicolaj har ingen erfaring som 
greenkeeper - jeg håber meget at i vil tage godt i mod ham, og hjælpe ham til rette.  
Nicolaj skal substituere for Sushma, der desværre er langtidssygemeldt. 
Greenkeeper teamet og vi andre håber at se hende igen snarest muligt. 
 
Med håb om snarlig varme 
Venlig hilsen 
BU  
 


