Vedligeholdelses standarder for banen
1. Generel beskrivelse af status
Golfbanen i Frederikshavn er en 18 hullers bane med par 72 – Slope 137 og Course
Rating (CR) 76,1 fra ”64” teested (tidl. hvid tee = bagerste tee). Banen er tegnet af den
svenske banearkitekt Lasse Andreasson, og de 18 huller blev indviet i august 1996. Den
lever fuldt op til en bane der stilles til landsmesterskaber og professionelle turneringer.
Banen er anlagt med mange søer og er let at gå grundet fladt terræn. Det er overvejende
en parkbane med løvskov, men til afveksling er der også enkelte huller af links karakter i
åbne områder. Banen er i øvrigt karakteriseret ved at være en lang bane – (6476 m fra
”64” tee) med en høj vedligeholdelsesstandard. Greens hastighed er halvhurtig til hurtig alt
efter vejrliget i sæsonen.

1.1. Mål
Det er klubbens mål, at hele baneanlægget skal fremstå som en golfbane, der af klubbens
medlemmer bedømmes til at have af et spændende banelayout, høj kvalitet i anlæggets
vedligeholdelse og gode træningsmuligheder, og en golfbane som alle gæstespillere
ønsker at vende tilbage til.

1.2. Målopfyldelse
Det er klubbens hensigt at fortsætte med at arbejde ud fra vedtagne standarder samt
fremsatte anbefalinger fra banekonsulent Allan Brandt, DGU og gennem banepersonalets
daglige arbejde, at få banearealet til at fremstå som en kvalitativ og spændende bane.
Således vil målet være opfyldet når årets plejeplan gennemføres og medlemmerne
generelt vurderer at vedligeholdelsen er af høj kvalitet og træningsmulighederne er gode,
samt flertallet af adspurgte gæstespillere kunne ønske sig at vende tilbage til banen.

1.3. Generelt om pleje af banen
Baneudvalget har formuleret den overordnede vision og mål for banen og udstikker
retningslinjer for banens pleje, vedligeholdelse og mulige ændringer. Chefgreenkeeperen
deltager i baneudvalgets møder.
Den daglige rutinemæssige vedligeholdelse, i henhold til vedtagne standarder, udstikkes
af chefgreenkeeperen ved udarbejdelse af dagplaner / ugeplaner i et team-samarbejde
med de ansatte greenkeeperassistenter og under anvendelse af frivilliges arbejdskraft.
Hvert år vurderer baneudvalget graden af opfyldelse af mål for vedligeholdelsen ved dets
møde i oktober måned.

1.4. Målemetoder
Der vil blive anvendt forskellige målemetoder for at konstatere om mål er opfyldt og
vedtaget standard er overholdt. Det kan alene være en visuel vurdering om f.eks. græsset
på et areal er tæt og sammenhængende. Tommestok anvendes til at måle græs i vækst
samt til at konstatere om græs overholder en bestemt højde. Hvor noget på banen

anvendes i vægtmål, anvendes dette mål også ved konstatering af målopfyldelse og
overholdelse af vedtagne standarder. Til at konstatere en greens hastighed anvendes et
stimpmeter.

1.5. Arealer hørende under Husudvalget
Den del af golfklubbens jordområde, der hører under husudvalgets arbejdsområde er
fastsat til indgangsparti ved bækken med området umiddelbart på begge sider af broen,
broen, areal med fliser til og omkring klubhus, klubhusets bygning og bagrumsbygning
såvel udvendig som indvendig. Halvtag og to garager til golfbiler. Halvtag over
mellemgang. Sti fra hækpassagen ved 9. huls green til hhv. vaskeplads og skovstien til 10.
hul. Hækken rundt Bistroens terrasse, arealet omkring ”starterhuset” og arealet der
umiddelbart grænser op til Driving range/udslagsstederne.

2.0. Vedligeholdelsesstandard
Efterfølgende gives en kort og overordnet beskrivelse af plejen af golfbanen. For arealer i
spil gives her kun beskrivelse af forbrug af vand, gødning og pesticider; Disse arealer
udgør ca. 50 % af golfbanen og fordeler sig som angivet i de følgende afsnit.

2.1. Vedligeholdelses standard for teesteder
Teesteder udgør 1,0 ha eller ca. 3,2 % af spillearealet. De plejes relativ intensivt med 2-3
klipninger om ugen. Der er behov for vanding og de gødes med kvælstof. Brugen af
pesticider begrænses også her mest muligt, men det anses for pletsprøjtning for ukrudt.

2.2. Vedligeholdelses standard for Greens
Greens og forgreens udgør 3,6 ha. eller ca. 11,5% afspillearealet. De plejes intensivt greens med daglige klipninger og forgreens 3 x om ugen; der foretages jævnligt
vertikalskæring og luftning samt nødvendig topdressing med sand. Der er behov for
vanding af greens og de gødes.

2.3. Vedligeholdelses standard for Fairway, øvebane og semirough
Fairway, semirough og øvebane udgør i alt 26,7 ha eller ca. 85.3 % af det spilbare areal.
Disse arealer plejes omtrent som en græsplæne; fairways gødes. Bekæmpelse af ukrudt
sker alene ved mekanisk bekæmpelse.

2.4. Vedligeholdelses standard for rough og græsbakker
De klippes en gang om ugen.

3. Arealer uden for spil
Til disse arealer hører veje, stier, flisearealer og bebyggede arealer, der udgør ca. 1ha
eller 3,2%. Desuden er der de såkaldte rough arealer. Rough arealer udgør ca. 50 % af

golfbanen. De omfatter beplantninger, vådarealer og græsarealer mellem de enkelte
huller. På disse arealer anvendes der ikke vand, gødning eller pesticider overhovedet.

3.1. Græsarealerne
Hvad græsarealerne angår, klippes de 1 – 2 gange om året eller slet ikke. Kan klipning
undlades ryddes arealerne med mellemrum for at holde uønsket vegetation nede og for at
fastholde et åbent landskabspræg med karakter af overdrev

3.2. Beplantede arealer
For beplantede eller bevoksede arealer plejes kun de områder der ligger tæt på fairways
intensivt ved opstamning af træer og rydning af undervækst i op til et 10 meters bredt
bælte. De øvrige arealer plejes efter behov og som anden skov, idet der dog gerne må
henligge nedfaldne grene og træer.

3.3 Vådarealer
Vådarealer omfatter søer og vandløb og grøfter, der plejes ved nødvendig oprensning og
skæring af grøde. Vandløb oprenses kun for at sikre vandet frit løb. Der må ingen steder
udbringes gødning eller pesticider nærmere end en 5 meter bræmme på hver side af et
vandløb.

