
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 7. juli 2020 

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

Afbud: Ingen 

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Godkendt.  

2.  Opfølgning på sidste re-
ferat 

Intet at bemærke 

3. Siden sidst 

Oprydning efter fæld-
ning af træer 

Range bolde 

 

 

Rating af banen 

Oprydning i skovområdet beliggende mellem hul 5 og 6 er ikke afsluttet - 
afventer rådighed over en flis maskine. Der er en forventning om at få op-
gaven færdiggjort inden udgangen af juli måned. 

Der er fundet en del Range bolde ude på 18-hullers banen. Range bolde 
hører hjemme på Driving Range og kun på/ved Driving Range. Brug af 
Range bolde andre steder f.eks. på Par 3 banen vil blive betragtet som et 
tyveri. 

Rating af banen er gennemført – resultatet er endnu ikke til gået klubben, 
men vil danne grundlag for revision baneguide for 2021 sæson.  

4.  Banen 

Bunkers  

Affald  

”Nul huller” 

 

River i bunkers 

 

 

 

Røde pæle 

 

 

Hvide pæle  

 

 

 Der er indkøbt sand til bunkers; vil løbende blive tilført vores bunkers 
som der er overskud af tid til. 

Greenkeeperne er opmærksom på at der skal tømmes skrald lidt oftere 
end tilfældet har været de sidste par uger. 

Efter en kort pause er projekt Nul-huller på fairways genopstartet; husk 
venligst at aflevere de tomme poser igen ved at hænge dem op i det dertil 
opsatte stativ ved indgang til omklædning rum/bag rum. 

Det er næsten ikke til at tro, men dog ganske vist at vores greenkeeper for 
tiden finder 2-3 brækkede river i vores bunkers om ugen. Der skal derfor 
lyde en opfordring til alle om ikke at kaste med riverne efter endt brug, 
men lægge dem tilbage på plads - roligt og nænsomt. Vi bestræber os for 
at have mindst 2-3 river til rådighed i de større bunkers, inklusive hul 4. 
 
En del røde pæle enten mangler helt, er placeret lidt forkert eller ligger 
blot på jorden. Der vil nu blive gjort en ekstra indsats for at råde bod 
herpå henover sæsonen. 
 
 BU har fra flere medlemmer modtaget ønske om opsætning af flere hvide 
(Out of Bounce) pæle til højre for green på hul 15 og i venstre side efter 
bækken på hul 16; vil blive forsøgt efterkommet.  
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Vandingsanlæg/sprink-
lere 

 

 

Green sprinklere 

 

”Tørf bokse” på teeste-
der 

 

Afstandsmarkeringer 

 

Trappe til det nye tee-
sted på hul 9 

 

Teested 64 på hul 9 

 

Adgang til vand til vores 
sprinkleranlæg 

Ekstra bænk på hul 9 

 

Brug af buggys  

 

Daglig åbning af banen 

Der er nu etableret forgreen sprinklere på 9 huller (hul 1, 2, 3, 4 8, 11, 13, 
16 og 18) i bestræbelser for at højne kvaliteten af græsset disse steder. 

Nye sprinklere på de sidste 9 huller etableres i 2021  

 

Udskiftning af gamle rustne/korroderede sprinklere på green sker løbene i 
takt med at der er overskud hertil i greenkeeper staben. 

Der har generelt været god brug af de opsatte tørf bokse (indeholdende 
en blanding af jord, sand og græsfrø mm) på teesteder; og overraskende 
lidt brug af samme på hul 2. 

Der er modtaget en del kritik af de nye afstandsmarkeringer – de er svære 
at få øje på. Det blev derfor besluttet at udvide den eksisterende afstands-
markering - på forsøgsbasis – med pæle i højre side af de enkelte huller.  

Trappen forbliver som den er nu i denne sæson. CGK sørger for at rekon-
struere den med meget længere trin til brug fra starten af sæson 2021.  

 
64-teested på hul 9 vil fremover blive etableret på det gamle 58-teested 
på hul 9. 
 
Der er fortsat – desværre – ingen umiddelbar løsning på vandmangel pro-
blemet. Nye veje undersøges løbende.  
 
Flere har ønsket at få bænken på den gamle standplads på hul 9 genetab-
leret – dette vil ske når og hvis der bliver en bænk i overskud. 
 
Brugere af buggys bedes holde buggys i en god afstand fra greens – dvs. 
minimum ca. 10 meter – for at skåne den del af forgreens.  
 
Nogle medlemmer har ytret ønske om at kunne starte med at slå ud tidli-
gere. BU må dog fastholde at banen først åbnes for spil kl. 0730 da der 
desværre ikke er nok greenkeeper mandskab til at åbne banen tidligere. 
 

5. Økonomi 

Budget – afvikling 

Afvikling af budgettet blev fundet tilfredsstillende. Dog vil der blive gjort 
anstrengelser for at opnå besparelser på udgiften til mobiltelefoner og in-
ternet – ved overgang til andet firma med lavere abonnementspriser.  
 

6. Personel 

TAK for pleje af bunkers 

BU vil gerne her benytte lejligheden til på klubbens vegne at rette en stor 
tak til Søren Bruun for at passe og pleje vores bunkers i gennem de sene-
ste 6 uger – en opgave der nu falder tilbage til vores greenkeeper da Sø-
ren har fået andet arbejde. 

7. Projekter 
Køremateriel til de frivil-
lige 

 
BU har indledt forhandlinger om indkøb af en buggy (el- bil) til brug for 
bl.a. de frivillige. 
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Vertikal prikning mm 
Vertikal-/dybdeprikning af alla fairways plus eftersåning mm. og efterfyld-
ning med jord på hul 3 og hul 14 er næste større og kostbare opgave for 
greenkeeper staben. Der vil selvfølgelig blive informeret herom i god tid 
før arbejdet indledes. 

8. Materiel 

Robotter 

Klubben har igennem en periode haft en stor robot til klipning af fairways 
til rådighed – som en test; denne har til fulde indfriet de positive forvent-
ninger der var hertil. 

BU og CGK er enige om at det er den rigtige vej at gå – at anskaffe robot-
ter til at overtage en større del af arbejdet med at klippe banen (slå græs-
set). Der vil nu blive udarbejdet diverse finansierings og lønsomhedsmo-
deller som grundlag for de videre overvejelser. 

 Efter sommerferien vil Husquarna ved A-T Pejse, skov & have etablere 
klipning af semirough på hul 9 i en større test for at demonstrere deres ro-
bot klipper. Grenå Golfklub har pt et større antal af disse robotter kø-
rende. Medlemmer af BU har besøgt klubben for at se robotterne i funk-
tion og høre fra klubbens greenkeeper om indhøstede erfaringer. Efter en 
indledningsvis stor skepsis overfor et sådant projekt (indførsel af robotter) 
er man nu i Grenå Golfklub ovenud tilfreds, og begejstret for kvaliteten af 
den klipning man opnår med robotter. 

9. WWW/Information I.a.b.  

1o. Eventuelt 
Næste møde  

Næste BUM er planlagt afholdt tirsdag den 4. august 2020 i klubhuset 
med start kl. 1530. 

  


