
Referat fra møde afholdt 13. oktober 2014 kl. 16.30 i Skanderborg Golf klub 
 

 

Deltagere var: 
Claus Grabow (CG), Henrik Nielsen (HN), Tage Larsen (TL) og Søren Damsgaard (SD) 
 
Dagsorden for mødet: 
 

1.  Der er stadig klager over manglende sand i bunkers. 
Der er aftalt med CG, at fra næste sæson vil mængden af sand i bunkers løbende blive kontrolleret og 
efterfyldt efter behov. Sandmængden vil blive kontrolleret med et spyd og når sandet ikke kan nå op til 
et bestemt mærke på spyddet bliver der efterfyldt.  

  
2.  Hvordan kan vi sikre, at der ikke spilles golf på banen når der er tåge? 

Når greenkeeperne vurderer, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at kombinere 
greenkeeperarbejde og golfspil på banen, sætter greenkeeperne et skilt på 1. tee hvor der står, at spil 
først er tilladt når spilleren kan se green. Der har været situationer hvor greenkeeperne har følt sig 
udsatte fordi der er spillere der har været tæt på at ramme dem, ganske enkelt fordi de ikke kunne se 
dem i tågen, det skal vi gerne undgå fremover.  

 
3.  Klippehøjde i højre side ved teesteder på hul 10, man ikke kan se om bolden er på vej out. 
 De træer der generer udsynet skal fældes så vi ikke igen får samme problem. Det bliver en 

vinteropgave hvor greenkeeperne samtidig vil forsøge at fjerne træer og siv i søen. Her er vi  
afhængige af vejret og håber på hård frost så der kommer tilstrækkelig is på søen så vi kan gå på 
den. 

 
4.  Græsset på hul 1 fairway virker længere end på de øvrige huller, er det anden type græs? 

Det er samme type græs der er brugt på alle fairways. Græsset på hul 1 virker længere og kraftigere 
men det skyldes de forskellige vækstbetingelser der er på banen. I områder hvor der sæsonen 
igennem er fugtigst er der græssorter der har bedre vilkår end andre og hvis gødningsmængderne er 
ens over alle fairways, vil der opstå forskelle i græssets udseende.  
For at opnå en mere ensartet græskvalitet på fairways, vil CG vertikalskære de steder hvor det er 
værst og samtidig vurdere på gødningsmængder så banen ikke gødes ens på alle fairways. 

  
5.  Udgåede træer mellem hul 1 og 15 som bør fjernes. 

 Der er vinterarbejde og vil blive udført inden sæsonstart 2015. 
 
6.  Klipning af rough. CG har arrangeret, at vi kan låne en klipper med opsamler.  

Når vi tidligere har slået roughen har vi ikke haft mulighed for, at opsamle og fjerne det afklippede 
græs. Det har den ulempe, at det giver næring til det nye græs og derved bliver roughen meget kraftig 
og kompakt. 

 Vi har fået mulighed for, at låne en græshøster med opsamler til at slå roughen så vi nu kan fjerne 
afklippet græs, på sigt vil det medføre, at roughen ikke vil være så kraftig samt roughen vil blive mere 
mangfoldig. 

 
7.  Der er ikke tilstrækkelig med bolde på drivingrange, skal vi supplere med de gule? 
 Der mangler ofte bolde på driving range, det er baneudvalgets vurdering, at der gennem sæson 2014 

er blevet fjernet i omegnen af 4.000 bolde. 
Der bliver ikke købt flere bolde før til foråret, til gengæld vil alle de gule bolde vi ligger inde med 
komme i brug. Når der indkøbes bolde skal de være tydeligt markeret med RANGE så svage sjæle 
ikke fristes til at spille med dem på banen. Det skal lige nævnes, at greenkeeperne ikke har fundet 
bolde fra rangen på banen, så det er ikke vores egne spillere der er skyldige og det var vi selvfølgelig 
godt klar over, sådan er spillere i Skanderborg Golf Klub ikke.  
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8.  Rough til højre for hul 1 hvor bålet er fjernet, skal vi udvide klippearealet?. 
Der var enighed om, at der ikke skal anvendes klippetimer på at holde området klippet. Der bliver nu 
klippet langs stien og det store område vil blive klippet samtidig med at den øvrige rough klippes, ca. 2 
gange pr. sæson. 

 
9.  Nye bænke. 
 TL og SD tager fat i opgaven i løbet af uge 44. 
 
10. Green på hul 6.  

Alf Trøster har netop afsluttet sin uddannelse som greenkeeperassistent og har lavet afgangsprøve i 
netop vores green på hul 6. 

 Der er flere dårlige pletter/områder på greenen og umiddelbart ligner det beskadigelser forårsaget af 
klipperen hvilket dog ikke er tilfældet. Græssets rodnet er ikke tilstrækkeligt dybt og derfor slipper 
græstæppet jorden når der prikles og resultatet er de pletter som tydeligt fremgår af greenen. 

 Der er lavet en handlingsplan for hvad der skal ske med de greens hvor der er denne type skader, for 
der er flere steder på banen samt på puttinggren. 
Det er baneudvalgets håb, at resultatet af denne handlingsplan vil kunne ses i løbet af næste sæson.     

 
11. Vintergreens og ændring af vinterteesteder. Vintergreen på hul 3 er meget dårlig, hvad gør vi? 
 Generelt vil vintergreens blive placeret samme sted som tidligere, dog flyttes greens på hul 3 og hul 6 

så der bliver bedre greens at putte på. 
Der er enkelte teesteder der er optimeret. 

 
12. Ved løvfaldsmatchen blev der klaget over hulplacering på hul 11, umulig at putte. 
 Alle er klar over, at den hulplacering der var med løvfaldsmatch var helt urimelig og det vil ikke ske 

igen. Fremover vil det være sådan, at det skal være muligt at bolden kan ligge stille ved hullet. 
 
13. Bunker på hul 14, den med høj kant. Skal vi fjerne den høje forkant så den er mulig at slå op 

fra? 
Det er et punkt der bliver taget op i næste sæson. 

 
14. Skilt ved 1. tee. Er det klart til opsætning? 

Skiltet er sat op. 
 
15. Hulforløb: der iværksættes en medlemsundersøgelse? 
 Vi har nu gemmeført forsøgsperioden med det ændrede hulforløb og begrundelsen for forsøget var: 

At start- og afslutningshul er ved klubhuset 
 At putte og indspilsgreen er tæt ved 1. teested. 
 At sikre en blødere start på runden og ikke at skulle spille de to sværeste huller som hul 1 og 3. 
 At sikre mere spændende matchafslutninger ved at de to sværeste huller er blandt de tre sidste huller. 
  
 Der er baneudvalgets vurdering, at ændring af hulforløb ikke har givet anledning til mere kødannelse, 

mere ventetid eller langsommere spil.  
 Der vil senere blive sendt en medlemsundersøgelse rundt hvor medlemmer kan give deres mening til 

kende, om hulforløbet skal forblive som nu eller om det skal ændres til tidligere forløb. 
  
16. Afstandsmarkeringer i fairway. Der er generelle klager over de nye markeringer? 
 De nye afstandsmarkeringer i fairway på hul 2 lever op til de er tænkt som, nemlig en tydeligere 

markering end dem vi anvender i dag, men måske de er lidt for effektive, det er baneudvalgets 
vurdering, at der er et flertal som ikke mener vi skal anvende denne type markeringer. 
CG køber en ny type hjem som vi vil forsøge med på hul 10. Den ny type er med børster og skulle 
efter sigende være mindre dominerende. 
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17. Hvor længe kan banen holde til at være åben? 
 Vi holder sommerbanen åben så længe som muligt og som CG mener er forsvarligt. Banen bliver 

lukket når den ikke længere kan holde til at blive spillet på uden at det vil medføre væsentlige 
beskadigelser. Der er andre klubber i vores nabolag der holder banen åben meget længere end vi 
gør, men det kan de gøre fordi deres greens er etableret på en sådan måde at de kan holde til det.  

 
18.  Vinterscorekort, skilte ved vinter tee, spil fra måtter og andre vinterregler. 

SB laver nye reviderede scorekort for vinterbanen. De skal revideres så de svarer til det ændrede 
hulforløb. TL laver nye skilte til teesteder og SD laver de officielle vinterregler for spil på banen, 
anvendelse af måtter m.m. 

 
 
 
Evt. 
 
Vi lukker for anvendelse af buggys, banen er nu så fugtig at kørsel med bil beskadiger banen. 
 
Søen skal tømmes. 
Sugebrønd som er etableret i den nye sø er ikke tilstrækkelig effektiv og skal derfor graves dybere. 
Søen skal derfor tømmes og det vil ske i løbet af den kommende tid. 
Ar sugebrønden ikke er tilstrækkelig dyb skyldes en fejlvurdering fra vores leverandør og det er derfor ikke 
en udgift som kommer til at belaste økonomien i Skanderborg Golf Klub. 
 


