
Status indlæg for Hede Danmark primo juni 2014! 
Status på greens! 
Efter er en længere periode med varme og regn, er greens ved at være groet fornuftigt til. De 
ujævnheder som Fusarium angrebet i medio maj forsagede, er også næsten væk. Der er dog to 
greens, som ikke er oppe i gear endnu, det er syvende green og vores putting green. Mht. syvende 
green, er det visuelt evident, at det er den green på banen, der har den største bestanddel af Poa 
Annua (ukrudts græs). Når Poaen stresses ved tørke og et lavere input af kvælstof, sætter den frø 
som en slags overlevelses mekanisme. Som tidligere nævnt er det også en af de greens med den 
største mængde af filt. Putting green er et mysterium, og der er nok ikke et entydigt svar, men vi 
arbejder på sagen. Langt om længe har vi også fået bugt med stankelbens larverne, så den heftige 
hakken i greens fra krager og råger er næsten stoppet. 
Overfladen på greens er faste men har bid, det medføre at et indspil vil forsage et nedslagsmærke. 
Derfor er det vigtigt at rette sit nedslagsmærke op. Et nedslagsmærke der ikke rettes op, giver en 
dødplet. Den dødeplet vil stille og roligt invaderes af ukrudts græssen Poa. Dette er ikke 
hensigtsmæssigt, da det er vores fjende. Så i kan indirekte være med til at øge mængden af den 
krybende hvene. 
Banen generelt! 
Den kraftige vækst af græsset, giver os store udfordringer i forbindelse med store mængder af 
afklip der ligger på banen. Det er især semiroughen der skaber problemer. Den ukontrollerede 
rough er også eksploderet i vækst, og vi har fuld forståelse for problematikken i forbindelse med at 
finde bolden. I den kommende uge påbegynder vi klipningen og den efterfølgende uge vil vi 
foretage høslæt på udvalgte områder. 
Teestederne er meget hårde, det skyldes at vi ikke har mulighed for at vande om natten grundet at 
det nye styresystem ikke er kommet endnu, så vores prioritet i dagtimerne har været at vande 
greens. Væksten er også positiv, da den er med til at skabe de markerede og skarpe kanter på 
fairways.   
Den store vandregning i klubben har skabt Aqua fobi (vand skræk), det ser vi som et positivt tegn 
på at spillerne gerne vil deres bane det bedste. Men man skal forvente at der hele tiden vil være 
sprinklere der siver eller lækker vand. De fleste af sprinklerne er gamle og slidte, og det er 
uundgåeligt at der ikke vil komme flere nedbrud af sprinklere.  
Klippe rutiner på banen!   
I Dagligdagen har vi faste klipperutiner med en fast transport logistik. Vi bestræber os selvfølgelig 
på at genere spillet så lidt som muligt. Men der vil forekomme ventetid af og til, det kan ikke 
undgås. Hvis vi skulle køre ind til siden hver gang vi møder en bold, ville vi komme til at klippe i 
døgndrift. 
Når vi er påbegyndt klipning af evt. en greens, vil vi typisk gøre den færdig, for om muligt at 
komme foran spillet og herved kun forstyrre en bold frem for flere bolde.  
Morgenstunden i perioden fra kl. 6-9, er det tidspunkt hvor vi er mest effektive, da spiller trykket 
er relativt lavt, hvilket betyder færre pauser. De dage hvor der er gunstart, henstiller vi til at man 
er disciplineret med hensyn til tee off. Vi oplever at der af og til tees ud fem min før starten. De 
fem minutter, gør at vi har rigtigt svært ved at færdigøre klipning af greens inden kl. ni. Det 
medfører større gene for spillet fra kl. 9.30-10. 
Vi håber på forståelse og accept her af, da vi vel alle kan være enige om at det er bedre at putte på 
klippede greens. 



Klipning af fairways, er den arbejdsopgave der influere mest på spillet. Det er typisk i perioden fra 
kl. 9.30-12, at spiller og greenkeeper møder hinanden og det oftest omkring hullerne 6,7,8 der er 
run på. Ligeledes på bag 9, mødes vi igen efter kl. 12 på hullerne 14,15,16,17,18. Ændre vi på 
klippe strategien, opstår flaskehals problemet bare på andre tidspunkter og steder. 
Hvorfor klipper vi ikke bare baglæns dvs. starter på hul 18,17 osv. Svaret er klart, det tager alt for 
lang tid. Vi starter altid på hul 1,2,10,11, det er de huller hvor der er blinde slag og fare for at blive 
ramt af en bold. Om morgenen er spiller trykket lavt.  
Man kan som spiller også gøre en del for at fremme flowet i det fælles samarbejde, der skal være 
mellem spiller og greenkeeper. Ved at holde god afstand til bolden foran, skaber det mere tid og 
ro til alle. Når der vinkes frem er det en fordel at være klar med sit jern/ driver for at minimere 
ventetiden.  
Vi vil desuden gerne takke de faste morgen golfere, der udviser et stort hensyn til vores arbejde. 
Tak. 
Er ukrudt på en golfbane kommet for at blive! 
Vi er i disse år, stærkt udfordret af de stramme regler der er på brugen af pesticider mm. I marts 
2014, var det for første gang lovpligtigt at indberette forbruget af pesticider til miljøministeriet. 
Kort fortalt, er der sat grænser op for hvor mange kg.af aktivstof, der må bruges på de forskellige 
del områder på banen, greens, teesteder osv. Der skelnes mellem ukrudtsmidler, svampemidler og 
skadedyrsmidler. Vi skal derfor i fremtiden forvente en større forekomst af ukrudt på banen, det 
være sig bellis, mælkebøtter og vejbred samt kløver, da reglerne i fremtiden uden tvivl vil blive 
skærpet. Temaet er noget som Hede Danmark og baneudvalget løbende drøfter. 
Afslutningsvis vil vi ønske alle en god juni måned på banen. 
Med Venlig Hilsen 
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