
 

 

Baneinformation for primo april 2014. 
 

Åbning for spil til sommer greens! 

Fredag den 28 marts 2014 blev der åbnet op til sommergreens. Efter en mild vinter, kan vi 

konstatere at greens har overvintret rigtigt fornuftig, sammenlignet med de tidligere år. Resultatet 

her af ser vi som en kombination af det milde vintervejr, samt den store fokus der lagt på 

forbedring af greens. 

 

Hvad skal man forvente når man kommer på sommergreens! 

Ugen op til åbning af sommergreens, er alle greens proppet og topdresset tungt. Efterfølgende er 

de blevet vertidrainet med små spyd, for at jævne overfladen af greens lidt ud. Når der arbejdes 

med traktorer og andet tungt materiel, vil der opstå små sætninger på greens, grundet deres 

opbygning af ler og andet i bunden.  

Hullerne er ikke lukket helt til endnu, men det vil vi arbejde videre på at løse, ved at børste dem. 

Vi forventer at hullerne er nogenlunde lukket om et par uger. 

 

Hvordan er greens spillekvalitet? 

I forhold til de tidligere år tør vi godt melde ud, at kvaliteten er forbedret sammenlignet med sidste 

år. Dette skyldes at greens har været mindre hårdt ramt af svampe angreb denne vinter, samt den 

mindre mængde af filt i greens. Filten er med til at gøre overfladen blød og herved ujævn ved 

transport og kørsel. 

 

Hvornår er svampeskaderne på greens groet sammen? 

Den altafgørende faktor for hvornår skaderne er groet sammen, er temperaturen. For 14 dage 

siden, observerede vi ændringer på greens fra dag til dag qua de relative høje temperature. 

Det er stagneret en smule, grundet de lave natte temperature vi har pt. Et forsigtigt bud på hvornår 

greens er oppe at køre er vel medio maj. 

 

Hvad skal man forvente af arbejde den kommende måned? 

Medio/ ultimo april vil greens blive eftersået. Vi har valgt at gøre det separat, da temperaturen i 

jorden stadig er ret lav, som vil medføre en lav spiringsprocenten. Den krybende hvene som vi 

eftersår med på greens, spire ved en højre temperatur en eksempelvis rødsvingel.  

Eftersånings projektet vil ikke komme til at forsage de store gener for spillet. 

I skrivende stund, er vi i gang med at flytte sand i bunkers samt supplering af sand. Det er et stort 

projekt, der vil blive udført løbende over de næste bar uger. 

 

Vi vil desuden vertidraine greens ugentligt med små spyd i april, her er forstyrrelserne også 

minimale. Årsagen til den intensive luftning i april skyldes, at rodudviklingen er størst i foråret. Ved 

at skabe luft optimere vi etableringen af rødder. Lange rødder er et af de parametre man ser på, 

når man vurdere plantens sundhed.   

 

 

 

 



Det lugter af gylle! 

Onsdag i uge 13, går vi i gang med eftersåningsarbejdet på teestederne. De vil blive proppet og 

topdresset og eftersået i en arbejdsgang. 

NB. I denne forbindelse vil i komme til at opleve nogle lugtgener på teestederne. Lugten 

stammer fra den topdress vi har valgt at benytte, som indeholder komposteret grise og komøg. 

Blandingen er af en meget fin kvalitet, og der vil ikke forekomme klumper og lignende. Vi har valgt 

den type topdress til vores teesteder, da vi på flere teesteder ikke har en optimal vækst af græsset. 

Topdresset indeholder mange af de bakterier, der er med til at nedbryde kvælstoffet fra gødningen. 

Det betyder at vi på kortere og længere sigt vil få en bedre vækst på teestederne, samt en bedre 

kvælstofs økonomi. 

Vi håber og forventer at lugten er aftager i løbet af få dag. Vi kan dog ikke garantere noget, da der 

pt. Ikke er de store erfaringer med produktet endnu. 

 

Billeder fra banen! 

 
Her er der rødder på 10 cm. 

 

 
Vi udnytter propperne til ujævne områder. 

 



 
Undgå trafik/ færdsel hvor der bøjler. 

 

 
En ny revet bunker.  

  

Afslutningsvis vil jeg ønske alle en god golf sæson. 

 

Med venlig hilsen 

HedeDanmark Greenkeeping – Aarhus Golf Club 

 


