
BANESTATUS: 

Så er der endelig gang i græsset. Det er ikke kun vækst i toppen; men jordtemperaturen har 

endelig nået den magiske grænse for hvornår, der begynder at ske noget under græsset. Det vil 

sige vækst og temperatur til græssets rødder.  

Som nævnt tidligere, så er jordtemperaturen altafgørende for vores arbejde med græsset, så nu 

kan vi endelig komme i gang med plejen af specielt greens. Manglende og meget ustabile 

temperatur, nattefrost og rimfrost i græsset i morgentimerne har holdt temperaturen nede og kun 

givet vækst på den del af græsset, som I kan se. Det vi arbejder med - og det, der kræver at 

græsset gror over og under, er nu til stede. Det betyder, at vi nu er i gang med at vertikalskære, 

efterså og topdresse greens. I uge 19 tager vi propper op på greens, topdresser og eftersår. Der er 

flere grunde til at tage propper. De vigtigste er, at vi fjerner gammelt dødt materiale og vi laver en 

dræneffekt, som er med til at holde græsoverfladen mere tør. Dette er med til at forhindre stress-

relaterede sygdomme som f.eks. svamp. 

Der er mange holdninger til, hvordan man gør tingene og i hvilken rækkefølge, de skal gøres. Når 

det er sagt, så er det vores overbevisning, at vi ikke går i gang med at vertikalskære og efterså, før 

jordtemperaturen er rigtig. Når vi vertikalskærer, skader vi græsset og hvis det ikke er i vækst, så 

skader vi det endnu mere og kan risikere sygdom, eller at vi sætter væksten tilbage - og det er vi 

bestemt ikke interesseret i. 

Men nu er vi i gang og med lidt held har vi fine greens i løbet af kort tid. 

 

Vi er udfordret flere steder på banen, som I muligvis har bemærket. Fairways, forgreens og 

teesteder har det hårdt lige nu. Vi har haft store udfordringer med vores vandingsanlæg her i 

opstartsfasen og vi har haft to mand i gang i snart 14 dage, for at få det op at køre, som det skal. 

Vandingsanlægget er utrolig vigtigt for mange af de ting, vi laver og ikke mindst for græssets vækst 

og styrke. 

Har vi ikke vand, så kan vi ikke gøde teesteder og fairways, da vi her bruger granuleret gødning. 

Denne gødning skal vandes/regnes ned i græsset og jorden - ellers vil der komme skader på 

græsset. 

Vandingsanlægget er nu så meget oppe at køre, at vi kan få gødet og eftersået teestederne, hvilket 

de trænger til. 

Fairways kan vi derimod ikke gøre noget ved - andet end at klippe dem. Vi har desværre kun 

vanding på 6 fairways på hele anlægget og denne vanding er ikke tilstrækkelig til, at vi kan vande 

gødningen ned. Så vi venter på regn og ved førstkommende regnvejr, vil fairways også blive gødet, 

så vi kan få væksten i gang og dermed få et ordentligt græstæppe at spille fra. Når det har regnet, 

vil vi også efterså og topdresse udvalgte fairways. Vi har desværre stadig gamle tørkeskader og der 

er også fugleskader på nogle fairways, som kræver opmærksomhed. Med et tørkeindex på 9,1 

med 10 som det højeste, så er der ikke meget vækst og vi kan ikke få nye græsfrø til at spire. 



Vi er i skrivende stund i gang med at skære bunkerkanter og efterfylde bunkers med sand. Når vi 

skærer bunkerkanter, så skærer vi de faste kanter. Mange af vores bunkers har nogle meget 

porøse kanter, specielt kanten mod green kan være meget porøs. Grunden til dette er, at der 

bliver slået sand med op, når man slår et bunkerslag. Over tid kommer der meget sand op på 

kanten og det gør, at vi skal fjerne rigtig meget af kanten for at få dem pæne. Da renovering af 

bunkers er en del at den nye baneplan, vil vi ikke bruge en masse timer på disse kanter, da de 

alligevel skal renoveres. Vi vil dog i nærmeste fremtid grave noget af kanten på greenbunkeren på 

Gul 8. Kanten mod greenen er faldet helt sammen, så det skal vi have fikset. 

 

Til sidst vil vi lige nævne Blå 8 green. 

Vi åbner greenen torsdag d. 5. maj, da rullegræsset vi har lagt, endelig har sat sig tilstrækkeligt. 

Der er stadig nogle pletter med sand specielt i bagkanten. Vi har eftersået disse pletter og resten 

af greenen. Der vil i bagkanten blive markeret med BLÅ maling ved disse pletter og dermed frit 

drop fra disse. De ny såede områder skal have fred for klippere og færdsel generelt og lykkedes 

det, har vi inden længe en fin green igen. 

   

Afslutningsvis vil vi lige nævne nogle af de ting, vi har lavet indtil nu. Noget af dette arbejde har vi 

haft hjælp til af jer frivillige og uden jer kunne meget af dette ikke lade sig gøre. Derfor en stor tak 

for jeres velvillighed og store arbejde. 

Vi har fældet en masse stormfald, træer som er væltet, gået ud, eller tæt på at vælte, så de kan 

gøre skade på jer, som spiller. Vi har plantet nye træer, og rundt om på banen er der lavet 

insekthoteller. Vi har bevidst ladet nogle knækkede træer stå igen til insekter, biller og fugle. Vi 

forsøger i det hele taget at gøre banen mere naturvenlig. Flere insekter giver flere fugle, som kan 

hjælpe os med at holde skadelige insekter væk fra vores bane. 

 

Vi vil løbende igennem sæsonen informere jer om, hvad vi laver på banen og ikke mindst, hvorfor 

vi gør det. 

Vi ønsker jer alle en rigtig god sæson     

Skulle der være spørgsmål eller lignende, så er I altid velkommen til at sende en mail til 

baneudvalget på info@broenderslevgolfklub.dk 

 

Mange hilsner 

Baneudvalget  

mailto:info@broenderslevgolfklub.dk

