
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

BANERAPPORT



 

 

  
Mødedato og sted: 18/09 2014 Frederikshavns Golfklub Start kl.7.20 slut kl. 11.45  Ref.: ABP 

 

 

Deltagere: Allan Brandt, DGU, chefgreenkeeper Allan Simonsen   

Timeforbrug på banen. 

 

Greens fremstår meget velholdte og der er en fin græsbestand. Man kan se de mange års hårdt 

arbejde med luftning, topdressing og eftersåning har gjort en forskel. De er blevet meget bedre. Psi-

måling, som måler hvor hård greens er, er på 200 psi, hvilket er det bedste, der er målt her 2014 på 

danske golfbaner. Ligeledes ses det gode arbejde med topdressing her på snit af greens. 

    

 

Forgreens: 

De ser også vældigt fine ud og de er også her blevet bedre efter de sidste par år. Der ses en del 

ukrudt; dog ikke mere end der er acceptabelt. 

Tees: 

Tees trænger derimod til lidt mere arbejde. Der er for meget ukrudt, der bør sprøjtes, så her kunne 

mere luftning og topdressing være en god ide. 

 

Fairways: 

Er også på trods af den tørre sommer vældigt fine. De er kommet sig fint.  Der ses også en del 

ukrudt, som med tiden skal bekæmpes.  

 



 

 

   

 Mandetimer: 

Jeg har set på forbrug af timer til pasning af banen. Det er altid svært lige at sige, hvor lang tid de 

mange ting man nu laver på en golfbane tager, men ud fra landsgennemsnittet, er der et par poster, 

jeg vil sige, ligger for højt bl.a. fairways. Det tager ca 12 timer pr gang; dette bør sættes lidt ned.  I 

har ca. 15 ha fairway at klippe og dette må ikke tage meget mere end 10 timer pr gang. Jeg har 

bemærket pæle, som står rundt omkring langs kanten.  Disse bør sættes lidt længere ud, så man 

ikke skal flytte dem. Dette er en opgave for evt. frivillige, som kunne passe den med buskrydder et 

par gange pr måned. Dette vil spare tid både ved rough- og fairway-klipning. Fairways er meget 

brede og I vil kunne spare en del tid ved og skrumpe dem lidt ind og lade den overgå til klippet 

rough. Dette vil ikke gå ud over spille-flow fordi den klippede rough hos jer er meget velklippet, så 

her vil der kunne spares også. Der ville også være penge og tid at spare ved at købe klipper og 

lufte-maskiner, som kan klare opgaven hurtigere eks. fairway-klipper med 7 led og prikkemaskine, 

som nu kan købes som hurtig-prikker. Der er også sket en del på området med dybde-prikker. 

Det er altid svært i dag at få pengene til at slå til, men hvis der skal spares vil de områder jeg har 

beskrevet være en mulighed. Tallet man er kommet frem til, hvis banen skal have en høj standard, 

er 7.85 mand i højsæsonen. Det vil kunne reduceres med 1.85 mand ved køb af nye maskiner og 

hjælp fra frivillige samt omlægning af klippemønster. Jeg har vedlagt en plejeplan til 6 mand.       

     

Har Du yderligere spørgsmål, er Du meget velkommen til at kontakte mig på 

 Mobil nr. 4040 91 03 eller pr. e-mail abp@dgu.org 

  

  

Med venlig hilsen  

 

 

Dansk Golf Union 

  

 

Allan Brandt 

Banenkonsulent 


