
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 10. september 2019 

Deltagere:  Tilstede: Peter Jensen (PJ), Georg Bjørn Severinsen (GS), Lene Understed Jacobsen (LJ), Carl 
Boyum Johansen (CB) og Adam Evans (CGK) 

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Godkendt. 

2.  Opfølgning på sidste re-
ferat 

Intet at bemærke (I.a.b.) 

3. Siden sidst   

Muldvarpebekæmpelse   

 

 

 

 

Besøg af DGU-konsulent 

BU har i lighed med flere andre modtaget en mail vedr. brug af materiel til 
”frivilligt arbejde med at bekæmpe muldvarpe på golfbanen”. En koordi-
nator af det frivillige arbejde har besvaret denne henvendelse med forslag 
til løsning af den rejste problematik, under hensyntagen til at der er andre 
frivillige opgaver, der har også har brug for køremateriel. BU kan helt til-
slutte sig denne tilbagemelding og vil pt. ikke foretage sig yderligere i sa-
gen. 
 
BU har nu modtaget tilbagemelding fra DGU-sagkyndig på anlæg og pleje 
af banen - omhandlende græsarter, klippehøjder, græspleje og gødning, 
jordprøver og ukrudtsbekæmpelse mv. Konklusionen er at klubben mang-
ler ca. 2500 mandtimer til pleje og vedligeholdelse set i forhold til banens 
størrelse og ”lay-out”. Endvidere at klubben (læs greenkeeperne) plejer 
banen på den rette måde, herunder bruger den rette gødning m.v.  
 

4.  Banen 

 

Vand - dræn 

 

 

 

 

 

Fældning af træer 

 

 
 

 

 

 

 

BU vurderer fortsat tilstanden af banens greens og teesteder som generelt 
tilfredsstillende, men vi har atter problemer med for meget vand – for lidt 
dræning på nogle fairways. Især er der tale om hul 1o, 11 og lidt mindre 
på hul 18. hul og hul 5. Det skyldes bl.a. at drænriste mange steder er ble-
vet blokeret af jord fra bl.a. ”nul huller” projektet. CGK har indledt afbø-
dende foranstaltninger – herunder oprensning.  

På hul 5 vil dræningsproblemet ved det store træ foran søen blive søgt af-
hjulpet ved at fylde mere jord på – hæve området. 
  

Træer vokser som bekendt – både i højde og drøjde. Det forhold er nu 
flere steder kilde til problemer med greens. De enten stjæler vandet eller 
skygger så meget at greens/forgreens lider herunder. Disse træer – på ba-
nen – vil blive søgt fældet henover efteråret/vinteren.  

Det gør sig gældende nogle træer på hul 3 i højre side tæt på forgreen, 
træer på hul 5 til venstre for greenen/til højre for stien, 2 store træer på 
hul 6 til venstre for greenen og 2 store træer på hul 13 til højre for gree-
nen og ved højre bagkant af greenen. 

CGK udarbejder en samlet plan for denne træfældningsopgave. En opgave 
hvis løsning ikke er begrundet i spillemæssige hensyn, men udelukkende 
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Sten på greens ødelæg-
ger skær på græsklipper 

 

 

 

 

 

Propning af greens 

 

 

 

Banens åbningstider  

skal tjene vedligeholdelses og pleje hensyn af primært, men ikke udeluk-
kende, greens og forgreens. 

Der er i flere tilfælde fundet sten – af en større størrelse end ral/grus der 
kan forekomme i bunkers – på en række af vores greens. CGK fandt såle-
des forleden 9 sten på syv af vores greens. Disse sten har en størrelse, 
som vil ødelægge de fine skær på green klipper maskinen, hvis greenkee-
peren, der klipper ikke ser og fjerner dem i tide inden klipning. 
Der skal derfor lyde en opfordring til alle om at hjælpe til med at fjerne 
sten og slige genstande på vores greens.  

Alle greens skal i sep./okt. udsættes for propning. Denne proces gennem-
føres af 2 omgange, hver gang med halvdelen af banen lukket. Den ene 
gang vil halvdelen af banen være lukket en onsdag, den anden gang vil 
den resterende banehalvdel være lukket en torsdag. Arbejdet vil blive an-
nonceret i god tid på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset. 

I takt med solens opgangstider bliver senere og senere er greenkeeperne 
nødt til at starte deres græsklipning af greens mm. senere, men dog stadig 
før de første spillere slår ud. Banens åbningstid vil derfor blive reguleret 
tilsvarende – og oplysning herom blive kundgjort på klubben hjemmeside 
og i øvrigt fremgå af Golf Box, når man bestiller tee-time.  

5. Økonomi 
Budget/regnskab 2019 

Der var undtagelsesvis ikke en status til rådighed for BU at drøfte. 

6. Personel 

Kommunalt projekt  

 

Frivillig mekaniker 

 

Ferie/frihedsafvikling 

Klubben har pt en ”ung i arbejde” yngre mand, der indgår i greenkeeper 
staben med pleje af banen for øje i foreløbig 13 uger. Han har i den for-
gangne uge haft fokus på rivning og pleje af bunkers. 

Klubben nyder også godt af at have en frivillig mekaniker (Sten Schou) i en 
periode, der bistår med at holde den store maskinpark operationel. 

Greenkeeper stabens personel har indledt en på skift løbende ferie- /fri-
hedsafvikling – hver gang af en uges varighed. 

7. Projekter Se ovenfor vedr. træer 

8. Materiel I.a.b.  

9. WWW/Information 

 

 BU er ved at lægge sidste hånd på en ”skilt” påtænkt opsat på starterhu-
set og på opslagstavlen ved klubhuset – der giver råd og tips til at opnå en 
”God golfrunde”. 

1o. Eventuelt 
Næste møde  

Næste BUM er planlagt afholdt mandag den 21. oktober i klubhuset med 
start kl.1530. 

  


