
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

                   BANERAPPORT 

VARDE  GOLFKLUB  , 12. JUNI 2017. 



 

INTRODUKTION 

INTRODUKTION 
Mødedato og sted: 07-06- 2017 Varde Golfklub Start kl.7.00 slut kl. 14.45 Ref.: ABP 

Baneeftersyn: 

Greens: 

Græsset på greens er på vej i den rigtige retning der dog stadigt et par skader fra vinter og 
greens mangler lidt for at når sommer kvalitet, årsagen skal findes i den meget filt som pt.er i 

greens for at forstå problemet med filt er den en god ide og læse den her: filt  

   

 

For at løse filt problemet på sigt skal der arbejdes mere med propoptagning og med topdressing 
samt opjustering af luftningsplan Se her hvordan og hvorfor her: Luftning  

Jeg har udarbejdet en plan for dette som er vedlagt, et andet problem som filten giver, er det 

svært og vande greens som det ses her på målingen er alt vandet låst i filtlaget. Man ser på 

fotos at vandindhold er på 8 % i 10 cm. Hvorimod det i filtlaget er 13.8 % i vandindhold det 
fortæller at vandet bliver i filtlaget og ikke kommer ned til roden. 

http://www.turfgrass.dk/sites/turfgrass.dk/files/uploads/publikation/2012/filt_120802_pdf_31640.pdf
http://www.danskgolfunion.dk/video/hvorfor-skal-greenen-luftes


 

   

Der skal også justeres på gødning der er ikke ret gode værdier i jorden det skal der laves om 
på. Planen er således, at der bliver bedre mulighed for at optage næringsstoffer dette er gjort 

nu. 

Det er dog vigtigt at i opjuster topdressings program så der bliver brugt lidt mere dressing med 
kompost. Vi målte også Ph til 5.4 det er lige i underkanten og bør justeres opad.  

  

Alt dette i kombination med et nyt eftersås program med nogle sorter som er mere vinterklare 

og som sikre et hurtigt og nemt forår på greens så spiller kvaliteten kan komme op, der bør 
oprustes med leje af en mere effektiv eftersåsmaskine som f.eks. denne her den kan lejes for et 
lille beløb. Omkring skæring af greens bør i foretage dette hver 14 dag det vil også forbedre 

kvaliteten. Forgreens bør også have en omgang som greens der er i øjeblikket en del ukrudt i 
forgreens dette bør justeres.   

Tees: 

Her gælder det også efterså og lidt mere gødning vil være ok. Jeg tænker at en justering af 
ukrudt også her vil være en fordel, husk også at lufte og topdresse her. Ellers er de i okay 
stand. 

Fairway: 

De fremstår helt okay fin græsbestand og pænt klippet. Her er der ikke så meget og komme 
efter. Det dræns arbejde som er udført på banen har vist sit værd. De er blevet super fine, husk 
også her at justere ukrudtstryk med tiden. 

http://www.turfgrass.dk/sites/turfgrass.dk/files/uploads/publikation/2016/sorter_af_planegras_til_danmark_2015_pdf_18314.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uQyB2Bv0BoY


 

 

konklusion: 

Jeg set på maskinpark det ser meget opdateret ud her mangler ikke meget dog vil det være en 
god ide og få en prikkemaskine, som er mere effektiv end dem i har nu. Dem i har lige nu er 

ved og være slidt op. Derfor kunne det være en ide og se på indkøb af en ny maskine, ligesom 
en ny eftersås maskine også godt kunne være en del af en fremtidig ønskeliste, ellers synes jeg 
banen er på vej i den rigtige retning og med et par småjusteringer vil den også i fremtiden 
være blandt de bedste.    

  

  

Bedste hilsner, Allan Brandt 

Dansk Golf Union 

Banekonsulent 
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