
Status indlæg for Hede Danmark primo oktober 2014! 

Status på greens! 

Greens er begyndt at blive flere farvet, hvor forskellen på de forskellige græsser er stor. Væksten er også meget 

forskellig herpå. Visuelt syner den krybende hvene rigtig flot, og trives godt. Til trods for de lave klippe højder i løbet 

af sæsonen, har vi bibeholdt en gennemsnitlig rodlængde på en 8-10 cm. Dette resultat er vi meget tilfredse med, da 

rodlængden er et af de parametre vi kigger på, når vi vurdere den almene sundhed på planten.  

Pt. Ruller greens ikke optimalt, men når sandet i overfladen er ved at være væk, vil vi påbegynde at rulle igen for at 

opretholde et fornuftigt rul. Man skal dog forvente at green speed kontinuerligt vil falde lidt mere, i takt med at 

klippehøjden hæves. 

Vi har desuden en lille bøn om ikke at benytte putting greenen som et transport område fra driving range til klubhus. 

Sliddet på græsset er stort, da væksten er aftagende, desuden kan man slæbe svampe spore med fra andre områder 

af banen ind på greenen. Vi er overbevist om at det er den store synder, i forbindelse med de mange angreb putting 

greenen generelt har haft de tidligere år.  

Nb, det er nævnt før og jeg gør det gerne igen. ”husk nu at rette jeres nedslagsmærke op” i en længere periode har 

det været slemt. Historisk set har vi haft mange svampe angreb i perioden medio september - medio oktober samt 

perioden marts – april. og det har desværre også været tilfældet i år. Vi kan dog konstatere via billeder at angrebne 

ikke er så graverende som tidligere. Det derfor er det meget vigtigt at vi alle udviser rettidig omhu så vi kan bibeholde 

en så sund Turf som muligt.  

Vi gør alt hvad der står i vores magt for at begrænse kommende angreb, men som tidligere nævnt er vi kraftigt 

udfordret på de skrappe pesticid regler. Helt konkret må vi kun sprøjte greens med fungicid en gang årligt. Dvs. et 

skud i bøssen. Desuden holder virkningen af midlet kun nogle få måneder.  

Banen generelt:  

Væksten har i den sidste uges tid været aftagende, og vi ser tendenser til at efteråret er landet. Den kommende tids 

udfordringer ligger i de aftagende soltimer samt solens højde på himlen, kombineret med den lave fordampning. Det 

medføre at overfladen hurtigt bliver smadret ved relative små mængder vand. Derfor vil vi anbefale at man så vidt det 

er muligt benytter sig af bærebags, for at undgå al unødvendig slitage fra trolleys. Som en fingerregel skal man fjerne 

al trafik fra de områder på banen, man som spiller ønsker i en bedre kvalitet relateret til spillet…. Eks. Ingen transport 

mellem greens og greens bunker eller forgreens.  

De frivillige medlemmer: 

Vi har i uge 40 haft fem ”unge” medlemmer i gang med at studse nogle buske og fælde nogle træer på banen, det er 

et stykke arbejde vi sætter stor pris på, da det frigiver greenkeeperne tid til andre opgaver. Samarbejdet med 

greenkeeperne er meget velfungerende. Så der skal lyde en uforbeholden stor tak for indsatsen.   

Sikkerhed på banen: 

Vi høre oftest fra flere spillere at de er meget overrasket over at der ikke skudsikker glas på vores traktorer. Og nej, 

det er helt normalt glas som det man har på en bil. Så i kan nok forestille jer hvad der vil ske, hvis for- eller bagruden 

bliver ramt af en vildt farende bold… 

 



Sommertid og vintertid: 

Som menneske er man oftest styret af nogle faste rutiner i sin hverdag, herunder hvornår man teer ud og med hvem 

man spiller. Det er det ikke noget forkert eller underligt i. Vi har som greenkeepere også nogle faste rutiner og 

metoder vi arbejder med. Men da vi arbejder i og med naturen, må vi også følge dens gang. Det betyder at vi er nød til 

at vente til det bliver lyst før vi kan arbejde. Dette medføre at der bliver en del mere trængsel på banen, da der ikke er 

blevet ændret på de faste rutiner mht. tee off. Så når vi mødes oftere på banen er det af den simple årsag. Derfor 

håber vi at i vil udvise lidt ekstra tålmodighed over for os, da en given opgave kan tage op til en times ekstra tid. 

Tak. 

Forberedelser til vinteren: 

Vinter greens er blevet klippet første gang. De vil i den kommende periode blive topdresset nogle gange for at 

forbedre overfladen lidt. Man skal dog ikke forvente Augusta greens!!! Som tidligere informeret bliver vinterbanen i år 

vendt om, så der vil blive trimmet og studset hist og her for at give et fornuftigt flow.  

Med Venlig Hilsen 

 

 

 

 

 


