
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

BANERAPPORT 
BRØNDERSLEV GOLFKLUB, 22. NOVEMBER 2022 



 

INTRODUKTION 
 

Formålet med dette skriv er at diskutere problemstillingen omkring evt. forbud med kørsel med buggies og 
monobuggies uden for den primære spillesæson (sent efterår og vinter samt tidligt forår). 

Dette skriv er en tilretning af en rapport udarbejdet på baggrund af en lignende henvendelse fra en anden 
dansk golfklub.  

 

   



 

RÅDGIVNING 
Problemstillingen med buggies betydning for plejen af golfbaner er ikke ny, men er blevet aktualiseret i takt 
med at medlemmerne i de danske golfklubber bliver stadig ældre og dermed øges behovet for transport til 
personer med begrænset førlighed. 
 
Overordnet set er der to udfordringer i forhold til baneplejen. Det drejer sig om 1) mekanisk slid fra hjulene, og 
om 2) mulige trykskader. Der findes desværre ikke nogen forskningsbaseret viden på dette område under 
skandinaviske forhold, så derfor har jeg måtte ty til udenlandsk litteratur på området fra England og USA (Se 
vedlagte bilag). Det har desværre ikke lykkedes mig at finde information om mono-buggies trods 
forespørgsler hos mine udenlandske kollegaer. 
 
Mekanisk slid: 
Som det kan ses på nedenstående billede så er det de mekaniske skader, der er visuelt problematiske og 
buggies større kontaktflader skaber et større slid end. eks. gående. Især i våde perioder og udenfor 
vækstsæsonen kan det være et problem. 
 
Resultaterne fra STRI-rapporten viser således også, at slidskaderne fra kørsel med buggies er større end både 
golfspillere med bærebag og med trolley især under våde forhold. 
 
Som rapporten fra USGA konkluderer, så vil al trafik forårsage en form for skade, hvis forholdene er 
problematiske for græsset. Overfladebelastningen er større for buggies end hvis man er gående, simpelthen 
fordi det berørte areal er større. Dette gælder for alle typer af køretøjer, så jo mere trafik desto flere potentielle 
skader på græsset.  
 

 
Billede fra STRI-rapport viser tydeligt hvordan slid-arealet øges ved brug af buggies. 
 
Mulige trykskader: 
En anden problemstilling handler om mulige trykskader. Her viser forskningen fra Wisconsin dog, at dette ikke 
er et stort problem.  
 
Forskningen fra Wisconsin viste desuden at: 



 

- Jorden var mest sensitiv for trafik ved en jordfugtighed på 20-29%, men der kunne ikke påvises at trykket fra 
køretøjer forårsagede mere trykskade end fra en gående person. 
- Selvom trykskader ikke er en udfordring ift. buggies, så vil drejende hjul, potentielle hjulspin mm.  forårsage 
mekaniske skader på især vådt græs. 
- Kørsel med buggies kan desuden forårsage at det øverste jordlag kan blive skubbet rundt til skade for 
græssets vækst. 
 
Rapporterne fra STRI og USGA viser dog, at trykskaderne er større under buggies især under våde forhold, hvor 
porøsiteten blev mindsket sammen med dræningseffekten. Rapporten fra STRI anbefaler således at buggies 
ikke anvendes i våde- og vinterlige perioder. 
 
Trykskader kan således potentielt være et problem ifølge STRI og USGA, mens Wisconsin ikke fandt nogen 
sammenhæng mellem trykskader og buggies.  
 
Trykskader vil efter min mening, således ikke være hovedargumentet i problemstillingen omkring buggies, 
hvorimod det mekaniske slid er den største udfordring. Problemer med trykskader vil desuden relativt let 
kunne håndteres med dybdeluftning på særlige berørte områder. 
 
Forslag til løsning her og nu:   
Der er mange forhold, der skal tages i betragtning i relation til brug af køretøjer på banen. Græssets sundhed 
og golfbanens visuelle indtryk er et vigtigt forhold, men der er selvfølgelig også medlemmernes tilfredshed 
(Både dem som ønsker køretøjer, og dem der ikke gør) og økonomiske forhold at tage i betragtning.  
 
Jeg mener dog, at vil være nogle gode muligheder for at indgå nogle kompromiser, så de få ikke ødelægge 
noget for de fleste. Jeg vil foreslå følgende muligheder: 
 

1. Kørsel med buggies og monobuggy kan begrænses til vækstsæsonen (april – oktober), hvor sliddet 
på græsset vil være mindre.  

2. Der skal i perioder med våde forhold være mulighed for at lukke for kørsel på banen.  
3. Der kan udarbejdes en kort vejledning til brugerne, der eks. fortæller hvor på banen de skal færdes 

(Kørsel i rough/semirough) 
4. Der kan evt. anlægges ”usynlige” køreveje, ved at topdresse eksempelvis semirough-områder som 

køretøjerne bliver henvist til at benytte, så sliddet på andre dele af banen bedre kan håndteres.   
5. Bemærk desuden at Paragolf-spillere (ca. 120 spillere på landsplan, hvoraf 40 har en EDGA-tilladelse) 

har et særligt behov for at anvende buggies. Her vil jeg foreslå følgende retningslinier: 
a. Paragolf-spilleren kan anvende køretøj til personbefordring til spil på banen såfremt:   

- At spilleren altid følger klubbens anvisninger vedrørende brug af banen (i tvivlstilfælde 
kontakt chefgreenkeeperen el. baneudvalgsformanden) 
- At spilleren kan oplyse et EDGA-licens nummer med tilladelse til brug af køretøj 
- At spilleren i våde perioder udelukkende kører i rough/semirough og i øvrigt viser 
nødvendig omsorg for banen 

 
Ovenstående forslag til løsninger kan med fordel afprøves i en sæson, hvorefter der bør evalueres på om 
tiltagene har haft den ønskede effekt. 
 
Forslag til løsning på længere sigt: 
På længere sigt vil en forbedring af vækstforholdene på fairway være en god idé. Banen i xxx bliver ofte våd 
pga. uensartede jordforhold og dårlige drænforhold. Dette vil dog kræve en mere langsigtet og vedvarende 
indsats.  
 
Forholdende kan forbedres via dræning på udsatte områder og der kan igangsættes et langsigtet 
topdressing-program af fairway. Disse tiltag vil generelt forbedre vækstbetingelserne for græsset og øge 
spillekvaliteten og slidtolerancen overfor køretøjer. Det er dog vigtigt at være opmærksom på at topdressing 
af fairway er relativt omkostningstungt og at det skal være et tilbagevendende tiltag i en længere årrække før 
der vil opnås en synlig effekt.  
 
 



 

Jeg håber at ovenstående har bidraget til en mere kvalificeret drøftelse af problemstillingen omkring buggies 
på xxx Golfklubs bane og givet nogle forslag til tiltag, der på sigt vil forbedre vækstbetingelserne for græsset 
og med en forbedret spillekvalitet som resultat. 
 
 
Bedste hilsner, 

 

Dansk Golf Union 

Banechef 

 


