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Jeg vil starte med at sige tak. Vi får rigtig mange tilkendegivelser fra medlemmer og gæster, at banen står 

flot og de nyder at spille på den. Det er for os, den eneste ”rigtige” indikator på at vi udfører vores daglige 

arbejde korrekt. Det er dejligt i giver jer tid til at give den personlige feedback – det betyder meget for os. 

Vi har naturligvis også selv en ide om hvor niveauet er henne, men der skal jo helst være sammenfald 

mellem jeres og vores ambitioner, så derfor er feedback utroligt vigtigt. 

Hvorfor er banen i bedre tilstand i år, end den har været de sidste mange år ved samme tid, kunne man 

spørge? Det nemme svar er at sige: Jamen det er jo pga. den milde vinter og det gode forårsvejr       

Svaret er lang fra så simpelt, og det er rent faktisk ikke specielt nemt at pege på en enkelt eller 2 faktorer 

der er helt afgørende. 

Vejret – ja denne faktor er ekstremt bestemmende for hvilket resultat vi kan levere, og vi har INGEN 

mulighed for at påvirke det. Der er ingen tvivl om den meget milde vinter, har haft stor indflydelse på at 

især greens kom ind i foråret med 98-100% græsdække – dette på trods af de var blevet spillet på hele 

vinteren med kun nogle enkelte dages frost lukning. 

I foråret har vi haft en meget lang tørkeperiode fra midt i marts til ind i maj. Det er netop den periode, hvor 

græsset for alvor skal komme i vækst. Der har ifølge DMI være flere ekstreme tørkedage (dage med et 

tørkeindeks på 9-10) i 2020 end i hele perioden fra 2010-2019. Med sommeren 2018 i frisk hukommelse 

siger det en del. I perioden fra midt i marts til ind i maj var vejret desuden koldere end normalt og der var 

mange døgn med hård nattefrost, som begrænsede væksten i græsset. 

Vandingsanlægget kører på højtryk, men ud over alle greens og tees, er det desværre ikke alle fairways vi 

kan vande. Indtil videre har vi været heldige, og har fået lidt regn med ca. 14 dages mellemrum, men i takt 

med temperaturen stiger bliver det sværere at holde fairways grønne. Vi kan kun håbe på hjælp ovenfra. 

Vi har tidligere kørt med et mobilt vandingsanlæg, men med de ekstremer vi har pt. er det næsten 

omsonst. 

Greens, som mange nok har bemærket, er blevet meget mere faste (eller ”firm” som det hedder i 

fagsprog). Vi har implementeret mange nye tiltag over de senere år, og jeg er sikker på de alle har bidraget 

til den øgede kvalitet. Ikke mindst det faktum at vi håndklipper dem på (næsten) alle hverdage. Der er en 

hårfin balance mellem ”firmness” og udtørring. Det sidste giver næsten sig selv, at der skal vi nødig hen, 

men med 20+ i dagtemperatur og fuld sol, skal der vandes hver nat blot for at bibeholde 

fugtighedsprocenten, og det kan ikke undgås vi vil miste lidt ”firmness” på den bekostning. Vi topdresser 

mere end tidligere, blot i så ofte og i så små mængder at det ikke generer spillet i væsentlig grad. Dette er 

også en væsentlig faktor i forhold til ”firmness”. 

Klippe højden er pt. 25% højere end de sidste 2 år ved samme tid, men på trods af dette har vi bedre rul. 

Det er pga. den føromtalte ”firmness”. Det betyder samtidigt der er mindst 25% mere bladmasse, og det 

har en enorm effekt på plantesundheden. Så indtil videre en vaskeægte win-win situation 😊 

Tees har det hårdt. De er i bund og grund for små til det antal runder der bliver spillet, og kombineret med 

de svære vækstbetingelser der har været indtil nu, er især de allermindste, og dem der ligge i skygge 

pressede. De får masser af næring og vand, men kan simpelthen ikke nå at regenerere med det massive slid 

der følger med de mange runder. Vi håndtopdresser og eftersåer dem konstant (når tiden tillader det) og 

håber det bedste. 



Fairways har været fine og har haft relativ god vækst. Vi påbegyndte i sidste uge vertikalskæring, og 

forventer at blive færdige denne uge, eller starten af næste. Det kan desværre vise sig tidspunktet ikke var 

optimalt, såfremt vi ikke får noget nedbør. De trænger til vand – og især oven på sådan en omgang. Vi 

krydser også her fingre for vejret arter sig. 

Vi fortsætter projektet med at topdresse dem – sidste år nåede vi op på 700 ton og håber vi ender i samme 

omegn i år.  

Ydermere er der indkøbt frø til eftersåning, hvilket gøres løbene hen over sæsonen. 
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